
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

6 PAGINI 50 BANIVineri 20 august 1982

Srf președinția tovarășului Nicolae Ceuușescu, ieri a început

CONSFĂTUIREA DE LUCRU

intr-o

AU ÎNDEPLINIT planul

29 de unități economice

PAGINA A IV-A

Porturi PAGINI EROICE
tulcene m din biografia unor ani eroicide POP Simion

roma

tuturor

august 1944.

NICOLAE CEAUȘESCU

Publicăm în pagina a lll-a evocări privind contribuția armatei 
ne la eliberarea patriei, la înfrîngerea fascismului

o măreață cucerire 
a întregului popor

Xll-lea al P.C.R, pri- 
economic și social ai

(Continuare in pag. a V-a)

TIMIȘ : 200 produse noi

nuk, a făcut o vizită in țara noastră, 
a părăsit, joi seara. Capitala.

Oaspetele a fost salutat la plecare

17 unități economice 
din județul Buzău

șantioane și piese-etalon 
ale unor Inovații recente 
pe cale de a fi valorificate 
in procesul creativ de au- 
todotare. E vorba, 
altele, de dispozitivul de 
decapitat, eviscerat și de
codat pește (separă părțile 
necomestibile) realizat de 
muncitorul specialist Nico- 
lae Caravela. deținător al 
unui brevet de invenție, cu 
perspectiva de a se genera
liza agregatul în producția 
mare. Altă realizare de tip

de Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe, de alte persoane 
oficiale.

Prințul Norodom Sianuk, președin
tele Kampuchiei Democrate, care, 
împreună, cu prințesa Monique Sia-

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, joi, 19 
august, a început, la sediul C.C. al 
P.C.R., o consfătuire de lucru la care 
participă primii secretari și secretarii 
cu probleme agrare ai comitetelor ju
dețene de partid, directorii direcțiilor 
generale județene pentru agricultură 
și industria alimentară, ai trusturilor 
întreprinderilor agricole de stat, trus
turilor pentru mecanizarea agriculturii 
și trusturilor horticole, președinții u- 
niunilor județene ale cooperativelor 
agricole de producție.

La consfătuire iau parte membri 
și membri supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R.

Participă, de asemenea, șefi și ad- 
juncți de șefi de secție la C.C. al

similar este capacul cu 
deschidere ușoară ori capa
cul cu inel și incizie (unele 
țări îl practică la recipien
tele de bere conservată). 
Noul dispozitiv presupune 
înlocuirea tablei cositorite 
cu cea de aluminiu. Inova
ția este opera unui colec
tiv condus de șeful de ate
lier de la ambalaje meta
lice, Ion Dumitrache. Uzina 
de aluminiu din Slatina 
le-a și livrat un prim lot 
de tablă de un sortiment 
și compoziție speciale, în 
timp ce pentru matrița ini
țială au colaborat cu coo
perativa „Unirea" din Mă- 
cin. Dacă totul decurge 
conform estimațiilor, noul 
dispozitiv va intra în pro
ducția de serie la sfirșitul 
anului viitor, innoind radi
cal tehnologia ambalajelor 
metalice pentru pește con
servat. Altfel spus : se va 
pune capac unei tehnologii 
greoaie și îmbătrînite.

în întreprinderile industriale din 
județul Timiș au fost realizate și asi
milate in fabricație în acest an peste 
200 de produse noi 
plexitate tehnică, 
de produse s-au 
noi tipuri de utilaje 
minieră, instalații de ridicat electro- 
hidraulice, motoare asincrone trifa
zate. microhidroagregate, utilaje des
tinate agriculturii și industriei ali
mentare, aparate de măsură și con
trol, echipamente pentru prepararea 
apei calde cu ajutorul energiei sola
re și altele. Ca urmare, gradul de în
noire a producției a ajuns la peste 
23 la sută, față de 12,8 la sută cit eras 
planificat.

de inaltă com- 
Nomenclatoarel» 

îmbogățit cu 
pentru industria

care adăpostește o 
modernă, unde se 
1 500 tone de con- 
anual. înțelegem, 
că „Piscicola" are

„Aducem un cald omagiu comuniștilor și antifasciștilor

sării zilei de 23 August. Totodată, el 
a avut cuvinte de calde mulțumiri 
pentru grija deosebită și atenția de 
care s-a bucurat in timpul șederii 
in țara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului Kim Ir Sen un salut 
călduros și cele mai bune urări, iar 
poporului coreean prieten succese tot 
mai mari in edificarea socialismului, 
in înfăptuirea idealurilor de reunifi- 
care pașnică a patriei.

în cursul convorbirii au fost evo
cate cu satisfacție relațiile de strînsă 
prietenie și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Muncii din Coreea, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană, subli- 
niindu-se faptul că aceste relații — 
întemeiate pe stimă, încredere și 
respect reciproc, egalitate și întraju
torare tovărășească — au cunoscut o 
permanentă dezvoltare, in conformi
tate cu orientările și înțelegerile sta
bilite cu prilejul dialogului la nivel 
înalt româno-coreean. A fost expri
mată dorința comună de a acționa

semiconserve de pește cu o 
capacitate de 5 000 tone 
anual a intrat în produc
ție recent, in timp ce ve
chea fabrică de conserve — 
ce refuză a se recunoaște 
bătrînă, depășită de timp — 
renaște, iată, prin noua sa 
aripă, 
unitate 
produc 
serve 
așadar, 
acum așezate în ecuație, in 
flux tehnologic complet, 
trei unități productive, cu 
statut de fabrică, cărora li 
se adaugă cea de la Su- 
lina, „fiică" bună, desprin
să din trupul întreprinderii 
tulcene, înavuțind „portul 
liber" care se conturează 
acolo unde brațul mijlociu 
al Dunării se îngemănează 
cu marea. Pe biroul inter
locutoarei mele văd niște 
„jucării", despre care aflu 
că tezaurizează gindire teh
nică la superlativ : sînt e-

EGAUTATEA 
IN DREPTURI 
A TUTUROR 

CETĂȚENILOR 
PATRIEI ~

P.C.R., activiști de partid, cadre de 
conducere din Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare și din alte 
instituții centrale, reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă și obștești, re- 
dactori-șefi ai presei centrale.

Consfătuirea, organizată din ini
țiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
se înscrie in cadrul dialogului pe 
care secretarul general al partidului 
il poartă permanent cu activul de 
partid, cu cadrele de conducere din 
economie, cu producătorii de bunuri 
materiale in vederea stabilirii celor 
mai potrivite măsuri menite sâ asigure 
infăptuirec neabătută a hotărîrilor 
Congresului al 
Vind progresul 
patriei.

Consfătuirea are drept obiectiv a- 
naliza activității desfășurate in pri
ma parte a anului pentru realizarea

Prin portul comercial 
NAVROM. cel de-al cinci
lea pe care îl identificăm 
in cimpul nostru vizual, se 

printre translează mărfuri genera
le ; el este legat cu două 
căi ferate și asigură miș
carea mărfurilor de la va
por la calea ferată și in
vers. Portul navelor fluvia
le și de pasageri ar fi al 
șaselea și are menirea să 
asigure traficul vaselor de 
călători pe cele trei crengi 
de apă ale Dunării, de ase
menea spre Brăila și Ga
lați, in amonte. în sfîrșit, 
dar nu in ultimul rind, 
portul turistic se reverbe
rează intr-o puzderie de 
dane,. știut fiind că acesta 
trimite pe apă nave ușoa
re, șalupe rapide și cutere 
de mic tonaj, care asigură 
drumețiile de plăcere în 
Delta cu canale, ghioluri, 
grinduri, japșe, ostroave, 
întinderi de stuf și paradis 
de păsări.

Am identificat, așadar, 
șapte porturi distincte, re- 
prezentind tot atitea uni
versuri individualizate ale 
orașului așezat pe șapte co
line. Scopul nostru nu a 
.fost de a face un inventâr, 
se înțelege ; am voit să re
velăm cititorului extraor
dinarul diapazon de reali
tăți și procese care animă 
orașul, domeniile stratifi
cate ce-i întrețin pulsul, 
polifonia de culori și de 
ritmuri care-i dau un sta
tut unic și de invidiat. 
Practic, nu există profesie 
importantă, de largă soli
citare in economia naționa
lă, care să nu se exercite 
in plenitudine la Tulcea, 
oraș febril și dinamic, care 
în răstimpul celor șapte
sprezece ani care au trecut 
de la Congresul al IX-lea 
al partidului a Înregistrat 
unul dintre cele mai înalte 
ritmuri de dezvoltare din 
țară : sporul producției este

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, joi dupâ- 
amiază, pe tovarășul Kim Ir, mem
bru al Prezidiului Biroului Politic 
ai Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, vicepreședinte al 
Republicii Populare Democrate Co
reene, care se află in țara noastră la 
odihnă și tratament.

La primire a luat parte tovarășul 
Miu Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

A fost dc față Sin In Ha, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București.

Mulțumind pentru primirea acor
dată oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj călduros 
de salut și urări de sănătate din 
partea tovarășului Kim Ir Sen, secre
tar general al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene, iac poporului român 
călduroase felicitări și noi succese in 
construirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, cu prilejul aniver-

raport privind rezultatele obținute in 
producția de cereale păioase, înde
plinirea principalilor indicatori din a- 
gricultură și pregătirea cpmpaniei a- 
gricole de toamnă.

In plenul consfătuirii au luat cuvin- 
tul tovarășii Ion Catrinescu, Cornel 
Pacoste, Ferdinand Nagy, Gheorghe 
Dumitrache, Ion Stoian, Alexa 
Haralambie.

De asemenea, in cadrul lucrărilor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizi
tat, împreună cu participant la con
sfătuire, o expoziție cuprinzind sis
tema actuală de mașini agricole pen
tru recoltat și a examinat rezultatele 
obținute in acțiunea de modernizare 
și tipizare a acestora.

In cursul după-amiezii, consfătuirea 
s-a desfășurat pe grupe de lucru.

Lucrările consfătuirii continuă.

BUCUREȘTI : Monumentul eroilor patriei (autori 
Marius Butunoiu, Zoe Băicoianu)

astă-dată. Asta înseamnă 
că ceva important s-a mai 
înfăptuit la numita între
prindere, sint noutăți care 
merită a fi aduse auzului 
public. Este un motiv să 
intrăm și in acest port, al 
patrulea în viziunea noas
tră, situat în extremitatea 
dreaptă a uriașei potcoave 
la Dunăre: portul „Piscico
lei". Două sint noutățile ce 
se oferă a fi înscrise pe 
răbojul de frumusețe al lui 
august 1982 : o fabrică de

Puternic antrenate in ampla 
întrecere socialistă ce se desfă
șoară in cinstea zilei de 23 Au
gust, colectivele de oameni ai 
muncii din 17 unități economice 
din județul Buzău raportează 
îndeplinirea planului pe 8 luni. 
(Steiian Chipcr).

GALAȚI :
2 900 noi apartamente

în aceste zile, pe șantierele de lo
cuințe din județul Galați a început 
recepția unui număr de 551 aparta
mente situate în. cartierele gălățene 
Dunărea, Aeroport, Mazepa 2. Side- 
rurgiștilor-Vest. Ele . sint executate 
de către trustul județean de con
strucții. Cu acestea, numărul apar
tamentelor predate oamenilor muncii 
in primele 8 luni ale anului se ridică 
la circa 2 900. Astfel se depășește 
cifra de 70 000 apartamente construite 
în județul Galați în anii socialismu
lui. (Dan Plăeșu).

luptătorilor patrioți care, dovedind un înalt spirit de eroism, abnegație 
și devotament pentru cauza libertății și independenței patriei, 
înfruntînd regimul antonescian și mașina de război a Germaniei 
hitleriste, au

pentru extinderea și aprofundarea 
raporturilor de colaborare româno- 
coreene pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și cultural, expri- 
mindu-se convingerea că aceasta 
este in interesul țărilor, partidelor și 
popoarelor noastre, al cauzei genera
le a păcii și socialismului.

Oaspetele a adresat vii mulțumiri 
partidului, guvernului și poporului 
român, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru sprijinul acordat 
poporului coreean în înfăptuirea 
idealurilor de reunificare pașnică a 
patriei sale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat solidaritatea și sprijinul 
activ al partidului, guvernului și po
porului român cu cauza dreaptă a 
poporului coreean de reunificare 
pașnică, independentă și democrati
că a patriei sale.

in cadrul Întrevederii s-a eviden
țiat unitatea de vederi in prin
cipalele probleme’ internaționale ac
tuale, ale luptei popoarelor 
pace, securitate, destindere, 
mare și colaborare.

întrevederea s-a desfășurat 
atmosferă caldă, tovărășească.

în bilanțul lor de muncă însem
nate realizări în producție. Ast
fel,' pină in prezent, un număr 
de 29 întreprinderi industriale 
au reușit să-și îndeplinească 
sarcinile de plan pe 8 luni la 
producția-marfă. Avansul de 
timp ciștigat le creează acesto
ra posibilitatea să realizeze pină 
la sfirșitul lunii august o pro
ducție suplimentară în valoare 
de peste 300 milioane lei. Impor
tant de subliniat este faptul că 
întregul spor de producție a fost 
obținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii. (Manole 
Corcaci).

80 de unități economice 
din județul Prahova

Tot mai multe colective mun
citorești din Prahova, dind do
vadă de multă însuflețire și hăr
nicie, înscriu pe panoul întrece
rii socialiste, in cinstea marii 
noastre sărbători naționale, im
portante succese de muncă. Un 
număr de 80 de unități indus
triale și economice au raportat 
îndeplinirea pianului la produc- 
ția-marfă pe B luni ale acestui 
an. Pină Ia sfirșitul lunii august, 
datorită avansului de timp ciș
tigat, se vor • livra suplimentar 
produse în valoare de peste 300 
milioane lei. (Constantin Că
prarul.

Prințul Norodom Sianuk, președintele 
Kampuchiei Democrate, a părăsit Capitala

planului producției agricole, a rezul
tatelor obținute la producția de griu, 
orz și la alte culturi, a livrărilor de 
produse agroalimentare la fondul de 
stat, stabilirea măsurilor necesare 
desfășurării în cele mai bune con
diții a campaniei de recoltare și a 
însămințărilor de toamnă, pregătirii 
temeinice a producției anului viitor. 
In cadrul consfătuirii sînt examinate, 
de asemenea, stadiul realizării pro
ducției horticole, a obiectivelor de in
vestiții din agricultură și a sarcinilor 
privind dezvoltarea și modernizarea 
zootehniei, felul cum sint îndeplinite 
obligațiile ce revin fiecărui județ din 
programele speciale în domeniul pro
ducției vegetale și animale, al aii- 
toconducerii și autoaprovizionării te
ritoriale.

Ministrul agriculturii și industriei a- 
limentare, Ion Teșu, a prezentat un

întreprinderea de pescuit 
oceanic (I.P.O.) iși are la 
Tulcea portul său. al trei
lea in ordinea rostirii noas
tre începute în numărul de 
duminică al ziarului : este 
vorba de portul pescuitului 
oceanic. în rada acestuia 
poposesc, rind pe rind, în
cărcate cu ofrande ale mă
rilor și oceanelor lumii, 
cele 50 de nave ale flotei 
noastre de pescuit oceanic. 
Problema cooperării inter- 
uzinale devine, in destule 
privințe,' vitală pentru 
I.P.O.,- ale cărei nave tre
buie întreținute și repara
te in flux continuu, prin 
asigurarea unor piese de 
schimb de profiluri și teh
nicitate foarte diverse, cu 
aportul unui mare număr 
de întreprinderi românești 
care au obligații contrac
tuale in acest scop. Multe 
unități, economice au înțe
les și onorat această inter
acțiune (I.M.N. Constanța ; 
I.C.P.I.H.F. Cluj ; I. R. Bîr- 
lad ; I.M.F. Sinaia ; I.M.N. 
Galați), în timp ce altele 
au rămas restanțiere la di
verse capitole ale acestei co
laborări firești, aducind 
prejudicii („Hidromecani- 
ca“-Brașov; „Neptun“-Cîm- 
pina; întreprinderile bucu- 
reștene „Timpuri noi" și 
„23 August" ; I.C.M. Reși
ța). Primilor parteneri, cei 
care s-au dovedit de nă
dejde. întreprinderea de 
pescuit oceanic le adresea
ză o radiogramă de căldu
ros mulțam, pe cind res- 
tanțierilor le transmite, 
prin sirenele navelor sale, 
lungul semnal de alarmă : 
vă așteptăm, grăbiți-vă I

Sevastita Mirea, direc
toarea „Piscicolei", cum i 
șe mai zice întreprinderii 
pentru industrializarea peș
telui, are privilegiul de 
a-mi spune ori de cite ori 
îi calc pragul propoziția de 
bun augur, devenită tradi
țională: „Ne-am extins ape- 

^le teritoriale", O face și de

asigurat desfășurarea victorioasă a insurecției din 
Cinstim cu profundă venerație memoria zecilor de mii 

de ostași care și-au vărsat singele și au căzut la datorie pentru 
eliberarea țării, pentru înfrîngerea fascismuluL“

din județul lași
în întrecerea socialistă ce se 

desfășoară in cinstea zilei de 23 
August, colectivele de oameni ai 
muncii din unitățile economice 
ale județului Iași înscriu zilnic
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ffl întâmpinarea marii sărbători naționale
DOLJ: Arăturile pentru însămînțările de toamnă
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în cultul muncii
Pe una din culmile înalte ale 

comunei Poiana Mărului, jude
țul Brașov, am intilnit o tînără, 
de numai 15 ani, zorind împreu
nă cu părinții săi, la cositul fi
nului. Se numește Maria Grapă 
și este elevă in clasa a IX-a la 
o școală din Brașov.

Am aflat că la fel ca Măriuca 
procedează toți cei peste 250 de 
elevi și studenți care se pregă
tesc in diverse școli și facultăți 
din țară și care, in timpul va
canței de vară, lucrează cot la 
cot cu părinții și cu frații lor la 
muncile agricole : la cositul, us
catul și căratul finului, la adu
natul păloaselor, la prășitul car
tofilor, la îngrijirea animalelor, 
la înfrumusețarea așezării.

Toți cei peste 250 de elevi și 
studenți merită o notă de 10 I

I
I
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Gestul firesc
Aflat in vacanță în municipiul 

. Satu Mare, Ion Păpădie, elev in 
clasa a X-a la Școala generală 
din comuna Bălcești (Vilcea), a 
găsit intr-una din seri un port- 
moneu. Cum înăuntru nu se afla 
nici un act pentru a identifica 
păgubașul, băiatul a cerut spri
jinul unchiului său, Petre Păpă
die. Amindol au mers și au de
pus portmoneul la miliție ; in el 
se află bani și medicamente.

Desigur, citind aceste rinduri, 
păgubașul sau păgubașa va 
ști de unde să-și recupereze 
portmoneul și poate că va adre
sa un gind și un cuvint de mul
țumire celor doi, care poartă a- 
celași nume și au aceeași nepre
țuită calitate : cinstea.

I
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Ghici ce-a pățit... 
ghicitoarea ?

Avind unele neînțelegeri cu 
soția, Călin O. din Dragoslavele 
a aflat că în comuna vecină, Ti- 
țești-Argeș, se află O „făcătoare 
de farmece și minuni", pe nume 
Ion Maria.

Ghicitoarea a ascultat „oful“ 
lui C. O., după care i-a spus că-i 
vine acestuia (ofului) de hac, 
contra niște stofă, niște vin, niș
te țuică, niște bucate 
bani. „Ciți bani ?“ — a 
el. „Fisc 12 000 — a 
baba, că dacă pun mai 
descintec, nu mai iese

Văzîndu-se tot nelecuit și pă
călit, C.O. i-a cerut babei bănii 
înapoi, dar baba i-a spus că i-a 
dat... vamă necuratului. „Cină a 
fost chemată în fața organelor 
de anchetă — ne scrie procuro
rul P. Arsenescu din Cîmpulung 
— ghicitoarea a dat vina pe 
C. O., că nu trebuia să i se a- 
dr'ăseze ei, ci unui medic, că -un 
om sănătos nu mai crede în mi
nuni". Adevărat ! Dar- asta n-o 
scutește să răspundă in față legii 
pentru practicile sale ilicite.

și niște 
întrebat 
răspuns 

puțin 'm 
leacul".

I
I
I
I
i
I
I
I

Răzbunarea 
lupoaicei

Unul din ciobanii cu care Ioan 
Ambruș din Borsec lucra la sti- 
na de oi a găsit într-o vizuină 
doi pui de lup. In loc să anunțe 
un vinător sau pe vreun pădurar, 
el a luat puii de lup și i-a adus 
la stînă. Nemaigăsindu-și odras
lele, lupoaica le-a adulmecat 
urma și, înfuriată peste măsură, 
a doborît doi dini de la stină. 
„Doi dintre cel mai frumoși 
dini ciobănești care s-au putut 
vedea vreodată pe la noi, prin 
Borsec" — ne scrie corespon
dentul voluntar Ioan I. Cristea. 
Șl tot el adaugă : „A doua 
noapte, aceeași lupoaică, îm
preună cu o haită întreagă de 
lupi au prăpădit nu mai puțin 
de 21 de oi din turma •
lui Ilie Labonț, aflat 
piere de locul unde-i 
seră puii".

ciobanu- 
in apro- 
dispăru-

I

I
I
I
i

i

i

O urmărire 
ca-n filme

In plină noapte, trei indivizi 
au coborit dintr-un autoturism, 
in dreptul unei tutungerii din 
municipiul Vaslui. La adăpostul 
întunericului, ei au intrat înă
untru și au cărat în mașină tot 
ce au găsit : țigări, chibrituri, 
lame de ras etc., etc., in valoare 
de peste 40 000 lei.

Trecind întimplător pe acolo, 
un cetățean a reținut numărul 
mașinii (l-SV-7176) și a anunțat 
organele de miliție. A urmat o... 
urmărire ca-n filme, din județ 
in județ, pînă in Maramureș, 
unde Ioan Micu, M. Toader și 
Viorel Anușca, toți din Cimpu- 
luno Moldovenesc, au fost sto
pați să dea seamă pentru ce-au 
făcut la Vaslui. Și nu numai la 
Vaslui... Degeaba s-au „aprovi
zionat" cu tutun, pentru că a- 
cum, vrînd-nevrind, sint siliți să 
aibă răbdare pentru a răspunde 
și despre furturile săvirșite la 
Iași, lâ Focșani și in alte locuri.

I
I
I
I
I
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Aveți cuvîntul!
Pentru astăzi s-a înscris la 

cuvint cititorul nostru Grigore 
Stanca din Soveja-Vrancea :

„Niște turiști brăileni au po
posit intr-o frumoasă poiană de 
la marginea comunei Soveja. tn 
apropierea lor. se afla joiana 
mea la păscut. Ce credeți că au 
făcut turiștii 7 Au înmuiat niște 
piine în vin și i-au dat joianei 
s-o mănince, cu gind s-o ame
țească, s-o îmbete, după care au 
început s-o mulgă. Cind am vă
zut ce se întîmplă, nici n-am a- 
pucat să deschid gura să le spun 
să-mi lase joiana in pace, ci 
respectivii au și vrut să sară la 
bătaie, iar unul dintre ei mi-a 
arătat și cuțitul. In fața acestor 
argumente „tăioase", am bătut 
in retragere și eu, și consătenii 
mei Stelea și Călae. După ce au 
băut laptele proaspăt, și-au vă
zut de drum, Ca și cum nu s-ar 
fi intimplat nimic !“

Rubrică realizată de 
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

I
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în județul Dolj se desfășoară pe 
un front larg eliberarea de paie a te
renurilor și efectuarea arăturilor de 
vară. După cum ne-a spus inginerul 
Dumitru Toader, director adjunct la 
direcția agricolă județeană, in seara 
zilei de 18 august mai erau de eli
berat de paie 3 182 hectare din su
prafața planificată, în timp ce pro- , 
gramul de arături pentru efectuarea 
însămințărilor de toamnă se realiza
se abia în proporție de 80 la sută. 
Reține atenția viteza de lucru scă
zută la arat din ultimele zile, care 
ab'a depășește 3 000 de hectare, mult 
inferioară celei stabilite prin plan.

Care sînt cauzele nerealizării vite
zei de lucru stabilite ? Ieri, 19 august, 
in consiliul agroindustrial Cîrcea, Ia 
executarea arăturilor au fost concen
trate circa 100 tractoare.

— Pînă acum — aflăm de la Marin

încheiate cit mai grabnic!
Mihăilescu, președintele 
— am efectuat arături pe 
tare, din cele 4 770 hectare planifi
cate. Chiar în cursul zilei de astăzi, 
cooperativele agricole din Glod și 
Livezi vor încheia această lucrare, 
urmind a concentra toate forțele în 
cooperativele din Malu Mare. Coșo- 
veni. Totuși, din cauza unor neajun
suri, nu am atins viteza zilnică plani
ficată. Bunăoară, datorită lipsei pie
selor de schimb, unele tractoare și 
utilaje au rămas imobilizate pe pe
rioade mai mult sau mai puțin înde
lungate.

Și în lunca Dunării, pe terenurile 
consiliului agroindustrial Dăbuleni, 
arăturile nu avansează in ritmul pre
văzut.

— Am încheiat secerișul orzului și 
griului printre primii în județ — ne-a 
spus inginerul Alexandru Netcu, pre-

consiliului 
4100 hec-

ședințele consiliului. Datorită defici
entelor în aprovizionarea cu motori
nă, nu am putut folosi întreaga forță 
mecanică la efectuarea lucrărilor. De 
aceea, la eliberarea de paie a terenu
lui am utilizat și peste 100 de ate
laje, economisind astfel însemnate 
cantități de combustibil. Cu toate a- 
cestea, în cele două cooperative agri
cole din consiliu mai sînt de efectuat 
arături pe circa 340 hectare. în ul
tima săptăm:nă ne-a fost repartizată 
o cantitate foarte mică de carbu
ranți. Astăzi, joi, în depozite, stocul 
de motorină este zero, dar soerăm 
că pînă deseară organele agricole ju
dețene să ne asigure o cantitate su
ficientă pentru următoarele zile.

Nicolae PETOLESCU
corespondentul „Scînteii"BOTOȘANI: Importante forțe umanela strîngerea fasolei

Consiliul agroindustrial Săveni din 
județul Botoșani și-a cîștîgat, de-a 
lungul anilor, o binemeritată apre
ciere in privința cultivării fasolei 
pentru boabe. Din acest considerent, 
unităților agricole din raza consiliu
lui li s-a repartizat pentru producția 
anului în curs cea mai mare supra
față de fasole pe județ — 875 hec
tare — suprafață care a fost recol
tată in numai trei zile. Cum s-a 
procedat, de ce s-a impus această 
grabă ? — îl întrebăm pe tovarășul 
Ioniță Porumb, inginerul-șef al con
siliului agroindustrial. „Fasolea în 
cultură pură — ne spune interlocu
torul — e chiar mai pretențioasă la 
recoltate decît cerealele păioase. In- 
tîrzierea cu numai o zi a recoltării

poate duce Ia o pierdere prin scu
turare de pînă la o treime din pro
ducție. Pentru a evita aceste neajun
suri, de ani în șir organizăm recol
tarea fasolei numai manual, lucra
rea efectuîndu-se între orele 3—9 
dimineața și 18—21 după-amiază. 
Adunată în grămezi mici, în care 
fasolea continuă procesul de uscare, 
cultura se treieră apoi în timpul 
zilei, indiferent de oră“.

întrucit în județ, pînă miercuri di
mineața, cultura de fasole pură se 
strinsese de pe 
cele 3 715 
Darabani, 
mușica și 
începuse), 
riență în 
Filipoaia,

1 068 hectare, din 
existente (în consiliile 

Dorohoi, Dragalina, Fru- 
Sulița recoltarea încă nu 
am supus această expe- 
atenția inginerului Vasile 
directorul întreprinderii

BISTRIȚA - NĂSĂUD Toate resursele de

concentrate
de legume și fructe. Con- 
răspunsul primit : „Expe- 

Consiliul Săveni este

gust -EXEMPLAR
Fruntașii în întrecere pe 7 luni ale anului

județene 
semnăm 
riența din ........ 
demnă de urmat. Intr-adevăr, recol
tarea manuală, în perioadele zilnice 
stabilite de specialiștii de la Săveni, 
evită orice pierdere. In consecință, 
prin intermediul cadrelor întreprin
derii noastre am trecut la generali
zarea acestei experiențe in întreg 
județul, astfel că în cîteva zile se 
va încheia recoltarea fasolei pe toată 
suprafața aflată în cultură, livrin- 
du-se operativ Ia fondul de stat can
titățile prevăzute in contractele în
cheiate".

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scinteii*furaje adunate

Șl
După încheierea recoltării griului, 

oamenii ogoarelor din județul Bis- 
trița-Năsăud și-au concentrat toate 
forțele la strîngerea, transportul și 
depozitarea furajelor pentru timpul 
iernii.

într-o serie de zone ale județului, 
mai precis în cadrul a nouă consilii 
agroindustriale, ale căror finețe na
turale se compun din terenuri mai 
plane, coasa întîl a fost încheiată, 
iar acum pe primul plan se situează 
transportul nutrețurilor și amenaja
rea șirelor în vecinătatea fermelor. 
Doar în unitățile agricole din consi
liile Șieu și Nimigea mai erau de 
recoltat, în seara zilei de 16 august, 
1 000 și, respectiv, 700 hectare, lu
crarea urmind să se încheie în cîteva 
zile.

în depozitele de furaje ale unități
lor agricole se află în prezent peste 
42 000 tone finuri, adică circa 58 ia

depozitate pentru iarnă
sută din cantitatea planificată, 
precum și mai bine de 20 000 tone 
paie. Rezultă deci că mai trebuie 
adunate mari cantități de furaje, ceea 
ce face și mai stringentă trecerea la 
coasa a doua, peste tot, mai ales pe 
terenurile joase, și la strîngerea fu
rajelor cultivate. După cum ne-a 
spus directorul direcției agricole ju
dețene, inginerul loan Pireu, în 
acest an există condiții ca toate uni
tățile agricole să-și asigure balanțe 
furajere echilibrate, iar o parte în
semnată dintre ele chiar și un ex
cedent de nutrețuri. In acest scop, 
activiștii de partid, alți oameni cu 
munci de răspundere și specialiștii 
de la organele agricole județene au 
fost repartizați pe unități și acum 
se află pe teren pentru a asigura or
ganizarea cit mai bună a muncii. 
Aceasta cu atit mai mult cu cit la

capitolul insilozări nu se stă deloc 
bine, deoarece numai 17 la sută din 
cantitatea planificată se află la a- 
ceastă dată în stoc.

După ploile căzute în ultima vre
me, vegetația continuă cu o vigoare 
deosebită ; ca atare, în cimp se află 
destule furaje care așteaptă să fie 
strînse, în afară de porumbul siloz. 
De asemenea, există posibilitatea de 
a fi amenajate peste tot frunzare 
pentru ovine, care pot completa și 
suplini nevoia de grosiere. Tocmai 
din acest motiv campania de strîn- 
gere și depozitare a furajelor tre
buie să cunoască în această săptămi- 
nă niveluri maxime, prin mobiliza
rea mai puternică a forțelor umane 
și mecanice de la sate.

Prezentăm, în continuare, rezultatele obținute în întrecerea socialistă, 
pe șapte luni din acest an, de alte colective de oameni ai muncii din 
industrie, construcții, transporturi, agricultură, circulația mărfurilor și din 
unități prestatoare de servicii pentru populație.

Ca urmare a rezultatelor înregistrate și a punctajului stabilit pe baza 
realizării indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii, la 
finele lunii iulie *), pe primele locuri
ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI

ȘI DISTRIBUȚIEI 
ENERGIEI ELECTRICE

Locul I : întreprinderea de rețele 
electrice Suceava, cu 465,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,9 la sută la pro
ducția netă și la productivitatea 
muncii din activitatea de construc
ții-montaj ; cheltuielile planificate 
la 1 000 iei producție de construc
ții-montaj au fost reduse cu 0,3 la 
sută, iar cele bugetare cu 0,4 ia 
sută; unitatea a redus cu 1,9 la sută 
consumul propriu tehnologic și s-a 
încadrat în repartițiile de energie 
electrică.

Locul II : întreprinderea de re
țele electrice Pitești.

Locul III : întreprinderea de rețe
le electrice Iași.

ÎN DOMENIUL FORAJULUI 
SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE

Locul I : Schela dc foraj Mediaș, 
județul Sibiu, cu 570,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,5 la sută la pro
ducția fizică a forajului de exploa
tare și injecție, 13,4 la sută la sonde 
terminate din foraj, 2,2 la sută la 
volumul producției normate pe o 
persoană; unitatea a obținut însem
nate depășiri de plan la beneficii ; 
prețul de cost al lucrărilor de foraj 
efectiv realizate a fost redus cu 0,8 
la sută, consumurile de materii 
prime și materiale au fost diminua
te cu 9 la sută, iar cele de combus
tibili și energie electrică cu 14,2 la 
sută.

se situează :

Gheorghe CRISAN 
corespondentul „Scînteii

I PLOIEȘTI

■■

<• * >

„Central 
complex hotelier și de 

alimentație publică 
în centrul municipiului Ploiești a 

fost dat in circuitul turistic noul 
complex „Central", care aparține 
Oficiului județean de turism Pra
hova. Acest obiectiv cuprinde un 
hotel cu aproape 300 de locuri în 
camere confortabile, elegant mobi
late, o sala polivalentă care poate 
găzdui diferite manifestări, un res
taurant, bar de zi, grădină-terasă, 
cofetărie ș.a. Proiectul impunătoa
rei clădiri, care prin linia sa arhi
tecturală se integrează în mod ar
monios în viziunea modernă de 
construcție a centrului orașului, a- 
parține unui colectiv de la Institu
tul de proiectare Ploiești, condus 
de arh. Ion Lucinescu. Toate lucră
rile de construcție s-au efectuat în- 
tr-un timp record de către Trustul 
de construcții montaj Prahova, iar 
frumoasele și complicatele lam
briuri din interior sînt realizate de 
către Colectivul întreprinderii de

BUCUREȘTI DEMONSTREAZĂ PRACTIC

construi mai repede

CONSTRUCTORII DE LOCUINȚE DIN GRUPUL 2 ȘANTIERE

i
i

cazare și masă, iar prestările de 
servicii sînt efectuate de un perso
nal calificat1*. (Constantin Căpraru, 
corespondentul „Scînteii*1).

prelucrare a lemnului din localita
te. Directorul adjunct al O.J.T. Pra
hova. Dragoș Dogaru, ne-a spus la 
deschidere : „In noul edificiu hote
lier și de alimentație publică oas
peții vor avea condiții excelente de

||

■ ■
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Foto : loan Pdpescu

ÎN DOMENIUL 
PRODUSELOR REFRACTARE 

Locul I: întreprinderea de pro
duse „Refractar" Aleșd, județul 
Bihor, cu 521,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,4 la sută la pro
ducția netă, 2,4 la sută la producția 
fizică, 7,3 la sută la producția-marfă 
vindută și încasată, 1,6 la sută la 
productivitatea muncii și 15,9 la 
sută la beneficii ; consumurile nor
mate de materii prime și materiale 
au fost reduse cu 21,2 la sută, iar 
cele de energie electrică și combus
tibili cu 0,9 la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
duse refractare Pleașa, județul Pra
hova.

Locul III : întreprinderea „Car- 
bochim" — Cluj-Napoca.
ÎN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE 
DE MAȘINI-UNELTE, MECANICA 
FINA ȘI SCULE, ECHIPAMENT: 

SPECIAL
Locul I: întreprinderea dc apa

rate și utilaje pentru cercetare 
București, cu 857 puncte. •

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 14,9 la sută la 
producția netă, 6,3 Ia sută la pro
ducția fizică, 8,2 la sută la produc
ția-marfă vindută și încasată, 14,5 
la sută la productivitatea muncii și 
4,1 la sută Ia beneficii ; unitatea a 
obținut însemnate depășiri de pian 
la export ; cheltuielile totale pla
nificate la 1 000 lei producție-marfă 
au fost reduse cu 4,1 Ia sută, ’ 
cele materiale cu 9,1 la sută.

Locul II : întreprinderea 
canică Sadu, județul Gorj.

Locul III : întreprinderea 
canică Orăștie, județul Hunedoara.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA PRELUCRAREA 

CAUCIUCULUI ȘI MASELOR 
PLASTICE

Locul I : întreprinderea de anve
lope „Victoria" Florești, județul 

I Prahova, cu 887,3 puncte. 
I

iar
me-
me-

*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe șase luni.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,4 la sută la pro
ducția fizică, 4,8 la sută la produc
ția netă, 1,2 Ia sută la productivi
tatea muncii, 3 la sută la produc- 
ția-marfă vindută și încasată și 6,4 
la sută la export ; unitatea a obți
nut importante depășiri de plan, la 
beneficii și la livrările de mărfuri 
la fondul pieței ; consumurile nor
mate de materii prime și materiale 
au fost diminuate cu 5,7 Ia sută, 
iar cele de energie electrică și 
combustibili cu 1,1 la sută.

Locul II : întreprinderea „Prod- 
complex" Tirgu Mureș.

Locul III : întreprinderea de an
velope „Danubiana" — București.

ÎN INDUSTRIA CELULOZEI 
ȘI HÎRTIEI

Locul I : întreprinderea de hîrtie 
cretată și carton ondulat Ghimbav, 
județul Brașov, cu 914,6 puncte.

Princinalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10 la sută la pro
ducția netă, 3,9 la sută la producția 
fizică, 6.9 la sută la producția- 
marfă vindută și incasată, 10,9 la 
sută la productivitatea muncii și 
14,9 la sută la beneficii ; unitatea a 
realizat însemnate depășiri de plan 
la export ; cheltuielile totale plani
ficate la 1 000 lei producție-marfă 
au fost reduse cu 2.6 la sută, iar 
cele materiale cu 1,3 la sută.

Locul II : întreprinderea de car
ton ondulat și ambalaje București.

Locul III : întreprinderea de 
hîrtie Petrești, județul Alba.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(MĂTASE, IN, CÎNEPA, LÎNA)
Locul I : întreprinderea textilă 

„Unirea" București, cu ' '
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 20 la sută la pro
ducția netă, 19,5 la sută Ia produc
ția fizică, 16,5 Ia sută la produc
tivitatea muncii, 2,2 la sută la pro- 
ducția-marfă vindută și încasată și 
2,1 la sută la export-; unitatea a 
realizat însemnate depășiri de plan 
la livrările de mărfuri Ia fondul 
pieței ; cheltuielile totale planificate 
la 1 000 Iei producție-marfă au fost 
reduse cu 0.2 la sută, iar cele ma
teriale cu 5,7 la sută.

Locul II : Filatura de lină piep
tănată Buzău.

Locul III : întreprinderea de in 
și. cînepă. Negre.ști-Oaș, județul 

,Satu Mare. . - ,i-
ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea de trico
taje și perdele „Șiretul" Pașcani, 
județul Iași, cu 994,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,6 la sută la pro
ducția netă, 1,5 la sută la produc- 
ția-marfă vindută și încasată, 2,5 
la sută la productivitatea muncii șt 
3 la sută la beneficii ; unitatea a 
obținut însemnate depășiri de plan 
la livrările de mărfuri la fondul 
pieței ; cheltuielile totale planifica
te la 1 000 lei producție-marfă au 
fost reduse cu 2,5 la sută, iar cele 
materiale cu 1,4 la sută.

Locul II : întreprinderea de mă
nuși și ciorapi Agnita, județul Si
biu.

Locul III : întreprinderea de ace 
de tricotat București.
ÎN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL

Locul I : întreprinderea avicolă 
de stat Bacău, cu 1 278 puncte.

Principalii indicatori de plan 
fost depășiți cu : 31,6 la sută 
producția fizică și la livrările 
carne în viu, 6,5 la sută la efecti
vele de păsări la sfirșitul perioa-

dei ; unitatea a obținut însemnate 
depășiri de plan la producția fizică 
și la livrările de ouă, precum și la 
beneficii ; cheltuielile planificate la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
reduse cu 7,2 la sută.

Locul 
de stat

Locul 
de stat

1 062,4

au 
la 
de

II : întreprinderea avicolă 
Galați.
III : întreprinderea avicolă 
Arad.
ÎN DOMENIUL 

TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— STAȚII DE CALE FERATA

Locul I : Stația de cale ferată 
Birlad, cu 402,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,9 la sută la vo
lumul de transport, 8,5 la sută la 
productivitatea muncii, 2,3 la sută 
la greutatea medie brută a trenu
lui de marfă ; unitatea a redus sta
ționarea vagoanelor de marfă în 
tranzit, cu manevră, cu 11,1 la sută 
și staționarea vagoanelor de marfă 
la incărcare-descărcare cu 3,1 la 
sută ; ■ consumul de combustibili și 
energie
10.3 la

Locul 
Bacău.

Locul 
Curticl,

ÎN
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană 
poștă și telecomunicații Buzău, 
342,6 puncte.

Principalii indicatori de plan 
'fost depășiți cu : 5,6 la sută la vo
lumul activității de poștă și tele
comunicații, 1,9 la sută la presta
țiile de serviciu pentru populație,
5.1 Ia sută la volumul de activitate 
pe o persoană și 12,7 la sută 
beneficii ; cheltuielile Ia 1000 
venituri au fost reduse cu 2,4 
sută.

Locul II : Direcția județeană 
poștă și telecomunicații Bacău.

Locul III : Direcția județeană 
poștă și telecomunicații Sibiu.
ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 

DE ALIMENTAȚIE PUBLICA
Locul I : Întreprinderea de ali

mentație publică Tirgu Jiu, cu 401 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,7 la sută la des
facerile de mărfuri cu amănuntul,
7.3 la sută la producția proprie, 3,6 
Ia sută la volumul desfacerilor pe 
un lucrător și 22,8 la sută Ia be
neficii ; cheltuielile de circulație la 
1 000 lei desfacere au fost reduse cu 
12,9 la sută, iar nivelul fondului de 
retribuire la 1 000 lei desfacere cu
1.2 .1a sută. .

^"i^țlocul II : /întreprinderea de ali
mentație publică Drobeta-Turnu 
Severin.

Locul III : întreprinderea de ali
mentație publică Botoșani.

ÎN SECTORUL 
CONSTRUCȚII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE 
JUDEȚENE

Locul I : Trustul județean de 
construcții-montaj Bacău, cu 777,2 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,8 la sută la pro
ducția netă, 2,7 la sută la produc
tivitatea muncii, 6,5 la sută la nu
mărul de locuințe date în folosin
ță ; trustul a obținut importante be
neficii peste plan ; cheltuielile to
tale planificate la 1 000 lei produc
ție construcții-montaj au fost dimi
nuate cu 0,5 la sută, iar cele ma
teriale cu 5 la sută ; de asemenea, 
au fost reduse consumurile norma
te Ia ciment, metal, combustibili și 
carburanți.

Locul II : întreprinderea județea
nă de construcții-montaj Vilcea.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de construcții-montaj Gorj.

electrică a fost diminuat cu 
sută.
II : Stația de cale ferată

III : Stația de cale ferată 
județul Arad.
DOMENIUL POȘTEI

de 
cu

au

i

I
I
I
I
I
I
I
!

Șoseaua Ștefan cel Mare, calea 
Moșilor, calea Dorobanți, bulevardul 
1 Mai, șoseaua Alexandriei. Nume 
vechi ale unor binecunoscute artere 
bucureștene — astăzi, cartiere com
plet noi, cu o înfățișare fundamental 
schimbată chiar sub ochii noștri. 
Sute și sute de blocuri moderne, 
trainice și confortabile, cu o linie ar
hitectonică elegantă, au întinerit 
parcă peste noapte chipul Bucureș- 
tiului. Zeci de mii de apartamente 
au fost primite de tot atitea familii 
tare, sub ochii noștri, au trăit senti
mentul firesc al bucuriei de a se 
muta in casă nouă în acest semn 
al înnoirilor profunde recunoaștem 
grija statornică a conducerii parti
dului și statului pentru îmbunătăți
rea continuă a condițiilor de viață 
ale populației, pentru creșterea gra
dului de civilizație al întregului 
popor.

Ne-am obișnuit atit de mult cu 
imaginea de șantier a orașului incit 
deseori efortul - susținut al construc
torilor de locuințe rămîne în anoni
mat. Și totuși, acești oameni, care 
muncesc cu hărnicie, cu pasiune 
chiar, au o identitate precisă. în 
rîndurlle de față ne vom opri la 
unii dintre ei — lucrătorii Grupului 2 
de șantiere din cadrul Centralei de 
construcții-montaj București. Cartea 
lor de vizită poate fi sintetizată în- 
tr-o singură cifră : 1850 de aparta
mente date in folosință in 7 luni din 
acest an. Cifră care nu ar spune, 
totuși, prea multe, dacă nu am adău
ga încă t> precizare : 200 din aceste

realizate peste 
mult, e puțin ? 
planului, con- 
trebuiau să fi-

apartamente au fost 
sarcinile de plan. E 
Să vedem. Potrivit 
structorii Grupului 2 
nalizeze, in medie, 10 apartamente
pe zi. Depășlndu-și însă sistematic 
sarcinile încredințate, aceștia au 
predat zilnic un anartarnent în plus. 
Cîștigul efectiv de timp însumează 
deci 20 de zile. Ciștig care, lă sfir- 
șitul acestei luni, vă spori — prin 
cele încă 450 de apartamente ce vor 
fi date în folosință in luna august — 
la 35 de zile.

Dacă ritmul susținut de lucru este 
evident, trebuie spus că nici calita
tea noilor blocuri de locuințe nu este 
mai prejos. Explicația ? Să-l ascul
tăm pe inginerul Constantin Popa, 
directorul Grupului 2 de șantiere :

— Numărul mare de apartamente 
pe care trebuie să le predăm în 
acest an ne-a determinat să ne or
ganizăm în consecință. Prima măsu
ră a fost specializarea șantierelor : 
am construit două șantiere cărora Ie 
revine în exclusivitate sarcina de a 
ridica structurile de rezistență ale 
blocurilor de locuințe și două șan
tiere care se ocupă numai cu exe
cutarea lucrărilor de finisaj. în al 
doilea rind, am mers și mai departe, 
făcind o specializare a oamenilor pe 
categorii distincte de lucrări : dispu
nem in prezent de formații puter
nice de macaragii, Izolatori, tinichi
gii, geamgii etc. Adică, în acele me
serii care, îndeobște, ridică destule 
probleme nu numai in ce privește

O imagine inedită pentru cititorii ziarului nostru : Intersecția căii Dorobanți cu șoseaua Ștefan cel Mare văzută de la etajul 5 al blocului nr. 13. Adică 
actualul loc de muncă al echipelor de dulgheri și fierari-betoniști conduse de Marin Stanciu și Ionel Marinescu, din cadrul Grupului 2 de șantiere. „An
gajamentul nostru, ne spunea maistrul principal Marin Stoica, este ca în cinstea zilei de 23 August să turnăm in avans elementele de structură pe acest 

etaj". Un angajament care în momentul cînd apar aceste rinduri este practic îndeplinit Foto : E. Dichiseanu

calificarea per-

alte citeva ele- 
constructorilor

productivitatea, ci și 
sonalului muncitor.

Sâ mai adăugăm și 
mente care permit 
să-și desfășoare activitatea rapid și
eficient. Planificarea lucrărilor, pro
blemă care provoacă adesea dificul
tăți în acest domeniu, este apanajul 
direct al specialiștilor din conducerea 
grupului. în acest fel, maiștrii și 
șefii de formații sînt degrevați de 
orice sarcini care nu sint legate de 
execuția lucrărilor, deci de orice 
tendințe de „birocratizare" în mun
ca lor — întocmire de situații, ra
poarte, grafice de lucru ș.a — con- 
centrindu-și eforturile numai asupra 
activității direct productive. Avanta
jul este dublu : pe lingă ciștigul 
efectiv și apreciabil de timp in acti
vitatea conducătorilor direcți de lu
crări, există și posibilitatea coordo
nării lor unitare de către specialiș
tii grupului. Ar mai fi de arătat, în 
aceeași ordine de idei, preocuparea 
constantă pentru extinderea micii 
mecanizări. Urmărindu-se înlocuirea 
într-o măsură cit mai mare a efor-

tului manual, pe șantiere sînt folo
site. pe seară largă, aparate de zu
grăvit, aparate de stropit pentru fa
țade, mașini de frecat mozaic, pompe 
de mortar și multe altele.

Dar punctul forte in activitatea 
constructorilor bucureșteni îl consti
tuie baza proprie de producție, unde 
sint realizate în sistem industrial 25 
la sută din elementele și produsele 
incluse în noile locuințe. Organizată 
pe ateliere profilate — de fasonare 
a armăturilor de timplărie, de cofra- 
je, de tinichigerie, de geamuri, de 
turnare a băilor spațiale, a casei lif
tului, predalelor, tuburilor și acceso
riilor pentru ventilații, treptelor de 
scări, parapetelor pentru balcoane și 
terase etc. — baza permite obținerea 
unei înalte productivități a muncii, 
a unei calități a produselor realizate 
la nivelul celor oferite de industrie 
și a unor importante 
materiale, 
mătoarea 
tea
este de 3 
a unui muncitor de pe șantier.

unui

economii de 
Semnificativă este și ur- 

comparație : productivita- 
muncitor lucrind in bază 
ori mai mare decît aceea

Pe șantierele Grupului 2 se lucrea
ză insă nu numai repede și bine, ci 
și eficient. Apelăm din nou la ci
fre : în șapte luni, planul de produc
ție a fost depășit cu 4,6 la sută, iar 
productivitatea muncii cu 15,3 la 
sută, in condițiile în care numărul 
mediu de muncitori a fost cu 5 la 
sută mai mic decît cel prevăzut. 
Sînt succese la care au contribuit 
toți cei peste 2 200 de oameni ai 
muncii de la Grupul 2 de șantiere și 
îndeosebi formațiile de dulgheri con
duse de Ștefan Moroșanu și Dumitru 
Plăcintă, cele de zugravi conduse de 
Mihai Sbîrciog și Ion Diță, echipa de 
zidari condusă de Ion Junoiu, echipa 
de lăcătuși-montori condusă de Ma
rin Ivan.

Ritm, calitate, eficiență. Iată tră
săturile distinctive ale activității 
constructorilor de locuințe. Iată ga
ranția că, peste puțină vreme, alte 
sute și mii de familii vor primi „la 
cheie" noi apartamente elegante și 
spațioase.

Harnicul colectiv de constructori de 
locuințe ai Grupului 2 de șantiere din

Capitală demonstrează că se poate 
construi mai repede și bine. Munca 
lor o continuă pe cea a arhitecților 
și proiectanților, 
bluri de locuințe 
le și frumoase.

înălțînd .noi ansam- 
trainice, funcțlona-

★
civică elementară aEste o datorie 

beneficiarilor acestui important efort 
constructiv să păstreze, cu cea mai 
mare grijă, neștirbite, funcționalita
tea și frumusețea noilor locuințe, in
diferent că sîițt construite din fondu
rile statului sau ale populației. Facem 
această subliniere întrucit in ultima 
vreme se constată un număr tot mai 
mare de cazuri în care locatarii, cu 
de la sine putere, in afara reglemen
tărilor legale, „ajustează" înfățișarea 
balcoanelor și a fațadelor blocurilor 
prin improvizații deopotrivă ineste
tice și periculoase pentru rezistența 
construcției. Dar în legătură cu ase
menea aspecte vom reveni intr-un 
număr viitor al ziarului.

Cristian ANTONESCU 
Ion TEODOR
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ORADEA : Monumentul ostașilor romani (autor: lulia 
Oniță)

PAGIN I EROICE
din biografi;a unor ani eroici

CONTRIBUȚIA DE SEAMĂ A ARMATEI ROMÂNE
LA ELIBERAREA PATRIEI, LA

MIERCUREA-CIUC : Monumentul ostașilor romani care 
s-au jertfit pentru libertatea patriei (autor : Marius 

Butunoiu)

SF. GHEORGHE : Statuia ostașului român (autor ; Peter 
Balogh)

hiar din noaptea de 
23 spre 24 august, 
unitățile române afla

te în Podișul Transilva
niei au intrat în dispo-

ÎNFRÎNGEREA FASCISMULUI
23 August 1944. începutul de epocă nouă in istoria țării a stat 

sub semnul abnegației și eroismului unui întreg popor, care, ca un 
singur om, s-a ridicat la luptă pentru recîștigarea neatirnării țării, 
pentru eliberarea pămintului patriei aflat sub cotropire străină. Pre
tutindeni, ostași, muncitori, țărani, intelectuali au lovit cu îndirjire 
dușmanul, au eliberat orașe și sate, opărind bunurile naționale de 
la distrugere, grăbind apropierea ceasului de izbindă. Pînă la 31 
august, forțele insurecționale au zdrobit trupele hitleriste de pe în
tregul teritoriu de sud, centru și vest al țării, nimicind sau capturînd 
perte 61 000 de soldați și ofițeri naziști, provocînd în același timp 
grele pierderi materiale inamicului.

In perioada următoare, forțele armate române, alături de trupele 
sovietice, s-au angajat în bătălia pentru eliberarea Transilvaniei de 
nord, răpită samavolnic prin Dictatul de la Viena. Pînă la 25 octom
brie 1944, cînd ultima brazdă de pămînt românesc a fost eliberată, 
ostașii români au înscris în filele cronicii zeci și sute de nume de 
locuri ce vor rămîne peste timp ca simboluri vii ale eroismului ostă
șesc, ale patriotismului fierbinte : Sfintu Gheorghe și Tg. Mureș, 
Oarba de Mureș și Păuliș, Turda și Cluj, Oradea și Cărei etc. Ostașii

români și-au vărsat in continuare singele luptind pentru eliberarea 
popoarelor ungar, cehoslovac și austriac, pină la victoria finală 
asupra fascismului. 3 831 de localități (dintre care 53 de orașe), peste 
1 700 de km străbătuți prin lupte eroice in aproape 9 luni de aspre 
incercări, scoaterea din luptă a 14 divizii inamice - 
acesta a fost bilanțul cu care armata română încheia războiul 
antihitlerist. Drumui de luptă al armatei române a fost plătit cu 
jertfe grele - aproape 170 000 de ostași și ofițeri, morți, răniți și 
dispăruți. Pe drept cuvint s-a apreciat chiar în epocă că, prin cei 
aproape 540 000 de soldați cu care a participat la lupta împotriva 
Reichului nazist, România s-a situat pe al patrulea loc in rîndul for
țelor coaliției antihitleriste, că, prin jertfa fiiior săi, poporul român a 
contribuit la scurtarea războiului cu multe luni, solvind viața a mii 
și mii de soldați olicți.

Publicăm in pagina de față documente de epocă și secvențe 
din bătăliile pentru eliberarea patriei, povestite de cei care le-au 
trăit atunci. Le alăturăm imagini ale monumentelor ridicate pe 
locurile luptelor de acum 38 de ani, in bronzul și marmura cărora 
au fost dăltuite dăruirea și abnegația acelei generații eroice.

n ciocnirea inevitabi
lă cu forțele hitleris
te, Partidul 
din România 
muncitorimea, 

nimea, intelectualii . 
toți. cetățenii României 
luptă fără cruțare, cu toa
te armele, împotriva duș-- 
manului de moarte al po
porului român, pentru asi
gurarea viitorului său. Po
por român ! Armată româ
nă ! La luptă hotărîtă pen
tru salvarea și eliberarea 
patriei — Fiecare ro
mân e un soldat ! Fiecare 
român luptă acolo unde se 
află împotriva nemților și 
a trădătorilor !
(Din „Declarația Parti
dului Comunist Român" 
din 24 august 1944).

Comu- 
chea- 
țără- 

și pe 
la

Pentru respingerea și 
exterminarea cotropi
torilor sint necesa

re toate forțele și toa
te resursele noastre. Ur
mați fără șovăire ordi
nele și dispozițiile Coman
damentului formațiunilor 
de luptă patriotice, înrola- 
ți-vă in detașamentele pa
triotice, 
locurile indicate în_ comu
nicatele 
țării, inima mișcării de eli
berare națională, trebuie 
ținută cu orice, preț. Pune- 
ți-vă brațele, mijloacele și 
tot sufletul pentru exter
minarea dușmanilor noștri 
de-moarte; (..>).■■ Cetățeni 
pâtrfoți1'!''t)e Itfjîtă'’!nb&'strâ 
depinde soarta țării. Nu
mai acțiunea organizată, 
sub ordinele și dispozițiile 
noastre, poate să asigure 
rezistența și victoria cu 
cele mai mici pierderi. A- 
jutați și colaborați cu ar
mata română, dați tot con
cursul iubiților și eroicilor 
noștri ofițeri si soldați (...) 
(Din „Apelul Coman
damentului central al 
formațiunilor de luptă 
patriotice” din 25 august 
1944)

/n dimineața zilei de 24 
august 1944, muncito
rilor de la rafinăria 

Vega" li s-a interzis de 
către un inginer ger
man intrarea in rafină
rie. „Muncitorii au pro
testat — menționează Ale
xandru Ion, participant la 
această acțiune — și la 
îndemnul comuniștilor au 
intrat cu forța in rafinărie. 
Am trecut la dezarmarea 
nemților și i-am predat la 
corpul de gardă al pazei 
române (...)“. Cu arma
mentul capturat de la sub
unitatea germană, muncito
rii ș-au organizat in două 
grupuri de cite 10—15 lup
tători conduse de Mihai 
Chirilă, Gheorghe Ionescu, 
Romulus Oprescu. Biță Do- 
garu și Alexandru Ion. 
Primul grup a angajat 
lupte cu o subunitate ger
mană care interceptase ca
lea ferată Ploiești — Ble- 
joi, iar al doilea s-a depla
sat spre Scăieni, acționind 
împotriva unor formațiuni 
germane care se retrăgeau 
pe direcția Scăieni — Bol
dești. în timpul luptelor, 
din al doilea grup a căzut 
eroic muncitorul lăcătuș 
Ion Niculescu.
(Din volumul „Gărzile 
patriotice din Româ
nia").

zitiv de luptă pe alinia
mentul frontierei vremel
nice, menținînd la nord 
de Carpații Meridionali și 
la vest de Carpații Orien
tali un vast cap de pod 
strategic. încercările ulte
rioare ale inamicului de a 
lichida acest cap de pod 
pentru a ajunge la Carpați 
n-au dus la nici un rezul
tat.

Menținerea acestui cap 
de pod a avut o importanță 
deosebită pentru desfășu
rarea ulterioară a operați
ilor. Trupele sovietice au 
traversat nestingherite Car- 
pații Meridionali și au ieșit 
in flancul și spatele forțe
lor germane și ungare ce 
se apărau pe Carpații O- 
rientali și care erau acum 
prinse între două focuri. 
Această situație crea con
diții favorabile pentru tru
pele sovietice și române ce 
se pregăteau să ia cu asalt 
Carpații Orientali pentru a 
pătrunde în Transilvania.
(„Peste crestele Carpa- 
țîlor" de Tlie Crețulescu, 
general-colonel în

. A fost primul roșior din 
escadron căzut la datorie in 
luptele din apropierea 
pitalei.
(Din volumul „|nimi 
viteji").

Ca

de

că 
țara lupta 

pe viață și 
contra hitle- 
cariera

mi dădeam seama 
în toată 
se da 

pe moarte 
riștilor. în
mai participasem la lupte,

mea

în care s-âu născut și cres
cut. în care trăiau soțiile, 
copiii, frații și părinții lor. 
Pentru cei din partea de 
nord a Transilvaniei însem
na începutul luptei pentru 
eliberarea familiilor și bu
nurilor lor, cotropite, pen
tru reîntregirea țării în ho
tarele ei naturale. Și unii 
și alții erau indirjiți împo
triva hitleriștilor.

...între tanchetele germa
ne și tunul antitanc al Re

apoi șterse luneta de țarina 
cu care o acoperise explo
zia și, din nou, cu ochiul 
la lunetă. Deodată, capora
lul Gașpar tresări. Simți o 
arsură în umăr, iar un firi
cel roșu îi umezi mîneca 
cămășii. „Sînt lovit" — 
șopti el ca pentru sine.

O tanchetă ajunsă la ba
ricada ce inchidea șoseaua 
la locul potrivit încercă să 
o ocolească pe la dreapta, 
dar, trebuind să urce peste

funcționare uzina electrică 
din comuna Abony. Condui
ta ostașilor români a fost 
demnă de fiii unui popor 
de cultură.

Din partea locuitorilor 
comunei nu s-au făcut plîn- 
geri contra conduitei osta
șilor români, ba chiar popu
lația a fost aceea care i-a 
luat la suflet și a ajuns să-i 
iubească".

rezervă)

Prezentați-vă la
noastre. Capitala Peste citeva minute, 

comandantul de ba-
talion primi 

port telefonic de 
mandantul 
căpitanul loan Gh. Pană. 
Subunitatea sa era bătută 
crunt de focurile acelor 
mitraliere și nu mai putea 
înainta., Ofițerul cert1 inter
venția' ■artileriei' pentru a 
le reduce la tăcere.

în apropierea mea aveam 
o parte din militarii grupu
lui de comandă al regi
mentului. între ei se afla 
și o grupă de pionieri, 
sub comanda sergentului 
Gheorghe Mânescu. L-am 
chemat la mine pe gradat, 
i-am arătat cazemata, după 
care l-am întrebat dacă se 
încumetă să o distrugă 
„pentru -a crea drum liber 
atacului". Mănescu, privin- 
du-mă fix in ochi. îmi 
răspunse hotărît : „O voi 
amuți pentru totdeauna, 
domnule colonel !“

în ochii lui am citit 
tărîrea nestrămutată 
a-și îndeplini cu orice 
crificiu misiunea încredin
țată. (...)

Sergentul Mănescu și-a 
luat grupa și a plecat. 
Ajuns in apropierea forti
ficației a rășpîndit grupa 
in trăgători, iar sergentul, 
însoțit numai de un pio
nier, a sărit peste un dîmb 
in stingă cazematei, 
aici incolo i-am pierdut 
ochi.

După cîteva clipe o 
tunătură 
tremurat 
trombă 
praf s-a 
Cazemata inamică 
aruncată în aer și odată cu 
ea a fost aruncat în aer și 
bravul sergent Mănescu. 
Gradatul și-a îndeplinit 
misiunea cu prețul vieții ! 
(„Spre piscul victoriei" 
de Ion Boțea, general-maior 
in rezervă)

un 
la 

companiei

puternică a 
văzduhul, 

uriașă de fum și 
ridicat spre cer. 

fusese

* i

CONSTANȚA : Statuia Victoriei (autor ; Boris Caragea)

Ei au căzut cu arma în mină 
la Băneasa, 
s-au frînt pe stînci, 
în Tatra, cu fața la 
ca azi să-ți fie caldă 
și luminoasa casa 
și zvon bogat de grîie 
s-auzi în Bărăqan !

dușman

CI oldatul Șelaru a fost 
nj surprins de atacul 

unui avion inamic. 
S-a incins atunci o luptă 
neobișnuită, inegală, intre 
avion și oștașul nostru. 
Șelaru nu avea alt gind 
decit salvarea cailor. Tră
gea cu pușca in avio
nul care, venind in pi
caj, arunca bombă după 
bombă. Nu s-a ascuns o 
clipă ochind și trăgind cu 
înverșunare asupra avionu
lui, pină in clipa in care 
schija unei bombe i-a stră
puns trupul.

dar niciodată n-am trăit o 
asemenea avalanșă de si
tuații critice care să Se ab
soarbă atit de intens și con
tinuu ca cele de aici, din 
luptele de la Pipera. Și 
cred că nu eram singurul. 
Pentru noi, fiecare minut 
avea o durată apăsătoare și, 
concentrați la problemele 
luptei în care eram încleș
tați, nu aveam alte ginduri 
și preocupări decit găsirea 
altor și altor soluții pentru 
a supraviețui și a învinge.
(„Aripi în furtună" de 
Anton Marin).

Lupta pentru 
Timișoarei

rea 
care 
mai i 
țeni 
lupta I 
priilor

apărarea 
însemna 

îndeplini- 
misiuni oare- 

mult. 
Pentru bănă- 

i însemna a

nu numai
unei
de luptă, ci

mult, r
aceasta 
pentru apărarea pro- 

• lor bunuri, a satelor

gimentului 13 Călărași a 
început un duel fără cru
țare. La apariția tanchete
lor, care, ascunse de cutele 
terenului, de abia se ză
reau, zboară spre ele pri
mele lovituri ale tunului 
nostru antitanc. Tanchetele 
au reușit să le evite, desco
perind, in schimb, amplasa
mentul piesei asupra căruia 
și-au concentrat focul lor.

în jurul lob se ridicau no- 
ruleți de praf provocați de 
explozia proiectilelor trase 
din tanchete. Schijele zbu
rau în toate părțile, ames
tecate cu bulgări de pămint. 
Scutul tunului, zguduit, ră
suna de grindina lor. Dar 
cei doi, stăpini pe ei, au 
prins momentul favorabil și 
din a patra lovitură au țin
tuit o tanchetă. O schijă a 
smuls casca fruntașului Cu- 
teș de pe cap. Acesta o ri
dică imediat, se acoperi, 
strînse mai bute subbărbia,

un mic dimb, care o ascun
sese pină atunci 
și-a ridicat botul, 

momentul.
Flacăra

vederii, 
Acum 

Lovitura 
exploziei 

tanchetei și 
încremeni ca și

era 
porni, 
acoperi botul 
aceasta 
prima. Cea de-a treia tan
chetă încercă, ca și celelal
te, smucindu-se și răsucin- 
du-se iute in Ioc, să trea
că prin stingă obstacolu
lui, căutînd să se strecoare 
prin șanțul șoselei, dar, 
așa, aplecată cum era, ea 
se prezenta ca o țintă toc
mai cum o doreau cei de 
la tunul antitanc. Primi și 
ea in plin proiectilul care-i 
era destinat urmind să 
podobească cu încă un 
țeava tunului celor 
neinfricați luptători.
(„La Porțile Timișoarei1 
de Dumitru Popescu, 
neral-locotenent în

im- 
cerc 
doi

;h

ge-
rezervă)

La 13 septembrie, pe 
direcția orașului Arad, 
trupele fasciste au 

pornit la ofensivă, trecînd 
peste frontiera de vest a 
țării noastre.

Pe neașteptate, în fața 
ostașilor noștri apărură 
tancuri inamice. Șapte na
mile de oțel ale hitleriștilor 
înaintau în sectorul compa
niei de puști antitanc a Re
gimentului 3 infanterie dez
lănțuind un uragan de foc.

Lupta cu coloșii de oțel 
a fost crincenă. în scurt 
timp, două namile de 
oțel s-au oprit. Alte două 
și-au schimbat direcția. 
Celelalte trei însă au pă
truns în dispozitivul nos
tru. Trăgind cu armamen
tul de bord, ele treceau 
prin rindurile luptătorilor 
noștri. în clocotul luptei, 
sublocotenentul Gheorghe 
Turturică își aruncă privi
rea spre oamenii săi. Zări 
cițiva dintre ei însingerați, 
striviți sub șenile. Hotărî rea 
veni fulgerător : ofițerul se 
avintă spre tancul cel mai 
apropiat, aruncă o grenadă, 
apoi alta. Amîndouă explo
dară. Colosul se opri o cli
pă, dar numaidecît porni 
din nou.

Atunci, ofițerul își pregăti 
ultima grenadă antitanc și, 
dintr-un salt, se aruncă pe 
mașina blindată, îi desfăcu 
capacul turelei și azvîrli 
grenada în interior.

Se auzi o explozie puter
nică. în ......-....... . . . _. . .
tare cu colosul—'de i| oțel xceya >era.-..■ouvîntul liberie 
a căzut eroic sublocote- • taț®1-- A-m alergat la tînărul 
nentul Gheorghe Turturică.
(Din volumul „pentru pa- 
rie“).

Ziua de 25 octombrie, 
dată la care au 
fost eliberate ultimele 

brazde din pămintul româ
nesc cotropit de fasciști, va 
rămîne înscrisă cu litere de 
aur in istoria poporului 
nostru. ...La chemarea ță
rii — se spunea intr-un 
ordin de zi — pentru 
desrobirea Ardealului răpit 
prin dictatul de la Viena, 
ați răspuns cu însuflețire 
și credință in izbînda drep
tății poporului nostru.

Tineri și bătrîni ați por
nit spre hotarele sfinte ale 
patriei și cu piepturile 
voastre ați făcut zăgaz neîn
fricat dușmanului care 
vroia să ajungă la Carpați... 
Prin ploi, prin noroaie și 
drumuri desfundate, zi și 
noapte ați luptat cu un duș
man dîrz și hotărît și l-ați 
învins".
(„Mărturia documente
lor" de Costin Ionașcu, ge
neral-colonel în rezervă)

T7»ste vorba de compor- 
Ej tarea demnă, civiliza

tă și 
care au 
rii marii 
ostașii români 
populația maghiară, 
fel, prin localitățile 
prin regiunile pe unde au 
trecut, luptătorii români au 
avut ca țel, ca scop să se 
bată cu vitejie cu dușma
nul fascist, respectind insă 
agoniseala cetățenilor paș
nici, respectind munca și 
avutul lor. Din multiplele 
documente care atestă toa
te acestea voi reproduce 
numai citeva extrase : „în 
comuna Abony ofițerii și 
trupa armatei române au 
manifestat față de populație 
cea mai mare bunăvoință. 
Populația a ajuns să iu
bească ostașii români și 
să-i cunoască ca prieteni, 
nu ca dușmani.

Cu concursul armatei și 
comandamentului român 
am putut pune în stare de

(„Din jurnalul meu de 
front" de Edgar Radulescu, 
general-locotenent în re
zervă).

Cfosește știrea că trupe- 
O le române eliberatoa

re se află in satul 
vecin, Hustenovice. Mulțl 
cetățeni le ies in întim- 
pinare. Fiecare se gră
bește să fie printre pri
mii care să strîngă miinile 
eliberatorilor noștri ro
mâni... Bucuria domnea 
pretutindeni... Eu îmi amin
tesc mereu, ca și alții, de 
această zi, cea mai frumoa
să zi din viața mea... în ju
rul orei 10,30... am alergat 
spre casa noastră. La mar
ginea comunei explodau 
obuze. Cind am ajuns la 
jumătatea drumului m-a 
strigat cineva. M-am uitat 
și am văzut lingă gardul 
grădinii un tînăr ostaș, îm
brăcat în uniformă kaki, cu 
pușca la umăr. Ținea in 
mină un buchețel de liliac 

_ ____ _ ___ și se sprijinea de bicicleta 
această fncîqș- f.;11cțj-.cgre;,,V;enÂȘQi , A strigat- .-Jt— „ — lihni»--

militar român, l-am îmbră
țișat și m-am întors repede 
în adăpost. Acolo, aproape 
pierzîndu-mi capul de 
bucurie am făcut cunoscut 
că eram deja eliberați... La 
3 mai, reprezentanții comi
tetului național... l-au 
tîmpinat .pe. generalul 
mân Iordăchescu. Ei 
transmis cordiale mulțumiri 
din partea cetățenilor pen
tru faptul că ne-a adus 
eliberarea și au amintit in 
același timp . vechile relații 
de prietenie care au existat 
intre cele două popoare...
(Din volumul „Prietenia 
cehoslovaco-română" - 
File din cronici de război)

/n acea zi însă (8 mai 
1945 n.n.), seara, că
tre orele f ‘

petrecut în locul 
ne găseam un 
cărui semnificație 
feție nu pot fi 

in 
la

în- 
ro- 
au

j.

prietenoasă 
avut-o i 

unități, 
față

pe 
milita- 

toți 
de 

Ast- 
sau

22. s-a 
in care 
fapt a 

i și mă- 
. cuprin

se in cuvinte obișnuite. 
Ca la un semnal, cerul 
a fost cuprins de o mare 
de flăcări multicolore. Pe 
zeci de kilometri, în lungul 
frontului, se trag in aer 
mii și milioane de cartușe 
și proiectile trasoare de 
toate culorile și de toate ca
librele. Se trag rachete 
luminoase de toate tipurile 
și se brăzdează cerul cu 
jerbele orbitoare ale pro
iectoarelor, ca într-un de
cor > fantastic din o mie și 
una de nopți.

Smulse parcă din inimi și 
morminte, săgeți aprinse se 
înfig in bolta adincă a 
cerului ca un mesaj trimis 
întregii lumi, vestind bucu
ria de a trăi a oamenilor.

Cerul arde in văpăi mul
ticolore, iar pămintul clo
cotește de chiote dezlănțui
te din piepturile zecilor de 
mii de oameni scăpați cu 
viață din coșmarul înde
lung al anilor de război.

Nimănui nu i-a trecut 
prin minte să oprească acea 
gigantică explozie de bucu
rie, de speranțe .
(„Zi ți noapte.,." de 
Mindfu Costachi, colonel 
în rezervă)

SflF

ostașului român (autor : Ostap Andrei)BAIA MARE : Monumentul MOISEI : Monumentul țăranilor eroi (autor : Vida Gheza) PĂULIȘ : Monumentul eroilor (autori : Miloș Cristea, Emil Vitroel, 
Ionel Munteanu)
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o măreața cucerire a întregului popor
Temeliile economice ale egalității

NICOLAE CEAUȘESCU

înflorirea vieții spiritualeParticipant! activi Acces neîngrădit la știință și învățămînt
la conducerea societății

celor ce muncesc

.-î~.

învăța în fiecare 
numai meseria 
și multe lucruri

Egalitatea în domeniul economic își are corespondentul fidel în 
planul vieții politice, concretizată în faptul că astăzi oamenii mun
cii aparținînd naționalităților conlocuitoare participă în strînsă uni
tate cu poporul român la exercitarea puterii politice, la conducerea 
societății.

(Din Constituția Republicii 
Socialiste România)

A TUTUROR CETĂȚENILOR PATRIEI
EGALITATEA IN DREPTURI

23 AUGUST

Cetățenii Republicii Socialiste România, fără 
deosebire de naționalitate, rasă, sex sau religie, 
sînt egali în drepturi în toate domeniile vieții 
economice, politice, juridice, sociale și culturale.

Statul garantează egalitatea în drepturi a 
cetățenilor. Nici o îngrădire a acestor drepturi și 
nici o deosebire în exercitarea lor pe temeiul 
naționalității, rasei, sexului sau religiei nu sînt 
îngăduite.

Din momentul înfăptuirii revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperialistă, al înfăptuirii revoluției 
democratice, a revoluției socialiste, în România s-a trecut la re
zolvarea problemei naționale în spiritul concepției revoluționare 
a marxism-leninismului, asigurîndu-se deplina egalitate în drep
turi între toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. Am 
putea spune că aceasta constituie una din marile cuceriri ale so
cietății noastre socialiste, cu care pe drept cuvînt ne putem mîndri 
și pe care trebuie s-o dezvoltăm".

Iată o realitate — egalitatea tuturor cetățeni
lor României socialiste, fără deosebire de națio
nalitate — consfințită în legea fundamentală a 
țărit, in documentele programatice ale partidu
lui, ale întregului popor. O realitate pe care o 
regăsim la fiecare pas in viața de zi cu zi, 
vorbind despre umanismul societății noastre, 
despre condițiile egale de manifestare pe care 
le asigură fiilor ei. Desigur, drumul de la pro
clamarea egalității pînă la înfăptuirea ei prac
tică nu a fost deloc ușor șl a presupus efort,

consecvență, o concepție cuprinzătoare. Astăzi 
putem spune că in bilanțul marilor înfăptuiri 
obținute de poporul nostru, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, in răstimpul celor 
aproape patru decenii de viață liberă, rezolva
rea problemei naționale, potrivit principiilor 
socialismului științific, in spiritul idealurilor 
înalte ale umanismului revoluționar, se inscrie 
ca una din cele mai de seamă cuceriri, contu- 
rind o dimensiune fundamentală a societății

noastre. Pornind de la tradițiile de luptă comu
nă ale oamenilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, considerind de-a lungul întregii sale 
existențe problema națională ca parte compo
nentă a luptei de eliberare, iar rezolvarea ei 
ca un element fundamental al revoluției socia
liste, P.C.R. a înfăptuit în răstimpul anilor. de 
construcție socialistă o egalitate autentică, toți 
cetățenii țării fiind astăzi fiii unei mari și uni
te familii : societatea noastră socialistă.

Umanismul revoluționar al politicii partidului 
nostru manifestat în soluționarea problemei na
ționale este pregnant exprimat și în posibilitățile 
largi create cetățenilor din rîndul naționalităților 
conlocuitoare de a folosi limba maternă pentru 
a-și însuși cele mai noi cuceriri ale cunoașterii 
umane.

O coordonată fundamentală a soluționării juste 
a problemei naționale a constituit-o asigurarea 
egalității pe plan economic, singura în măsură 
să garanteze viabilitatea celorlalte drepturi, si 
creeze condiții egale de manifestare pentru toți 
cetățenii.
• Ritmul dezvoltării județelor rămase în 

urmă, unde alături de români trăiesc și 
cetățeni aparținînd naționalităților conlo
cuitoare, a fost mult mai rapid decît cel al 
economiei în ansamblu. Astfel, în timp ce 
ritmul mediu anual de creștere a producției 
globale industriale a țării a fost în anii 
1971-1975 de 12,9 la sută, în județul 
BISTRIȚA-NÂSÂUD el s-a ridicat la 15 LA 
SUTĂ, în COVASNA - 16,1 LA SUTĂ, în 
HARGHITA - 15,8 LA SUTĂ, în SATU 
MARE - 16,3 LA SUTĂ, în SĂLAJ - 21,6 
LA SUTĂ. In cincinalul 1976-1980 acest 
ritm a fost și mai rapid, el ridicîn- 
du-se la circa 20 LA SUTĂ față de 
11 la sută pe întreaga țară.

• Intre anii 1965—1980, ca urmare a 
marilor eforturi făcute de stat, fondurile 
fixe în industrie au crescut în HARGHITA 
cu 576 LA SUTĂ, în COVASNA cu 725 LA 
SUTĂ, iar în SĂLAJ DE PESTE 11 ORI.

® Saltul puternic făcut de județele in 
care trăiesc și naționalități conlocui
toare este deosebit de elocvent în cazul 
HARGHITEI. Astăzi, întreaga valoare a 
producției industriale a fostelor județe 
Ciuc și Odorhei, care formează în mare 
actualul județ Harghita, se realizează în 
mai puțin de patru zile. In actualul cincinal, 
județul Harghita dispune de fonduri de 
investiții de peste 12 miliarde lei, ceea ce 
reprezintă un volum de aproape 100 DE 
ORI MAI MARE față de cincinalul 1951 — 
1955. Numai în acest an volumul producției 
industriale va ajunge la PESTE 20 MILIARDE 
LEI.

• Din cei 369 deputați în Marea Adunare Națională, ' 
41 fac parte din rîndul naționalităților conlocuitoare, I 
iar în consiliile populare 6 340 deputați sînt maghiari, 
germani, sîrbi și de alte naționalități.

• Este demn de reținut că în județele cu populație 
maghiară mai numeroasă, procentul deputaților din rîndul 
acesteia este, corespunzător, mai mare, lată cîteva exem
ple : 27 ia sută la Cluj, 40 la sută la Bihor, 47 la sută la 
Satu Mare, 86 la sută la Harghita.

• Naționalitățile conlocuitoare sînt reprezentate pro
porțional cu ponderea pe care o ocupă în ansamblul 
populației în toate organismele democrației noastre : Con
siliul Național al Oamenilor Muncii, Consiliul Național al 
Agriculturii etc. De pildă, din totalul de 1 591 membri ai 
Consiliului Național al Oamenilor Muncii 1 430 (89,9 la 
sută) sînt români, 124 (7,8 la sută) sînt maghiari, 30 (1,9 la 
sută) germani, 7 (0,4 la sută) alte naționalități conlocuitoare.

i
• Peste 11 la sută din cadrele ce-și desfășoară activi

tatea în organele și aparatul de partid, în organizațiile 
de masă și obștești, în presă provin'din rîndul naționalită
ților conlocuitoare.

• Crearea consiliilor oamenilor muncii aparținînd 
naționalităților conlocuitoare a stimulat considerabil parti
ciparea acestora la conducerea treburilor obștești, la solu
ționarea problemelor lor specifice.

• In țara noastră, din cele 29 244 unități 
școlare existente, 3 517 funcționează în 
limba de predare a naționalităților conlo
cuitoare, în care sînt cuprinși aproape 
350 000 de elevi -
• Studenții proveniți din rîndul naționa

lităților conlocuitoare se ridică la 12 733 
din totalul de 173 941 cîți se pregătesc 
astăzi în România.
• In învățămîntul de toate gradele func

ționează 240 691 de cadre didactice, din

care 24 056 provin din rîndul naționalităților 
conlocuitoare.

® In anul școlar 1981-1982 s-au editat 
838 titluri de manuale școlare, din care 
188 în limbile naționalităților conlocui
toare.
• lată un fapt grăitor pentru transformă

rile profunde intervenite în anii socialis
mului și în acest domeniu : dacă înainte 
de 1940 numărul ținpEjJq^îd^t'.iPaționalitgte,, 
maghiară din județul Harghita care ajun
geau în învățămîntul superior nu depășea 
cifra de 10, astăzi numărul acestora trece 
de 600; de menționat că din cele 612 unități 
școlare existente pe teritoriul acestui județ, 
în 474 predarea se face în limba maghiară.

O manifestare elocventă și totodată o încununare a egalității în 
drepturi a tuturor cetățenilor, indiferent de limba pe care o vor
besc, o constituie puternica înflorire a vieții spirituale, a culturii 
proprii naționalităților conlocuitoare.
• In limbile naționalităților conlocuitoare apar 53 DE 

PUBLICAȚII cu un tiraj total anual de 133 426 538 exem
plare.

• In țara noastră funcționează 14 TEATRE și SECȚII DE 
TEATRU în limbile naționalităților conlocuitoare, care susțin 
anual 3 272 spectacole, vizionate de PESTE 1 100 000

; SPECTATORI.
i ®" An'bal, îh România se editează 293 de tifldn de cărți, 
cu un tiraj de 2 263 000 exemplare în limbile naționalități
lor conlocuitoare.

® La ultima ediție a Festivalului național „Cintarea 
României" au participat 9 157 formații artistice ale naționa
lităților conlocuitoare, cuprinzind 232 686 MEMBRI.

Două imagini-simbol ale unor timpuri Istorice diferite : Miercurea- 
Ciuc „de ieri”, încremenită in secole de așteptare ; Miercurea-Ciuc 
de azi, oraș modern, in care s-au înălțat circa 10 000 de apartamente 
noi și s-au construit două platforme industriale, adevărată efigie a 
transformărilor profunde pe care 
în zonele rămase în urmă.

politica partidului le-a determinat

întîlnim un fapt, observăm o ati
tudine și încercăm să le descifrăm 
semnificația, înțelesul. Nimic mai 
firesc, pentru că faptul de viață nu 
este neutru, el ne arată, ne spune 
ceva, ne transmite un mesaj ; 
pentru că nimic nu vorbește cu mai 
multă forță de expresie, nimic nu 
este mai convingător decît faptul, 
realitatea. De aceea, in cele ce ur
mează, reporterul va înfățișa cite va 
fapte de viață din miile și miile de 
fapte ce se întilnesc astăzi în co
lectivele de muncă, care glăsuiesc 
cu puterea pe care numai ele o au 
despre o realitate pregnantă a 
României de azi -r munca și viața 
înfrățită a tuturor locuitorilor săi, 
fără deosebire de naționalitate ; 
fapte ce constituie tot atîtea . măr
turii ale prieteniei și înfrățirii, din 
care își trage seva impresionantul 
fluviu de energie și încredere 
națiunii întregi în capacitatea sa 
a-și făuri o viață nouă, liberă 
independentă.

Cînd în copilărie bătea mingea 
maidanul unde se înalță astăzi ha
lele întreprinderii, sau cînd părinții 
și frații ii erau supravegheat! și 
torturați de Siguranță ca „suspecți 
de agitație comunistă” (sora sa, cu
noscuta militantă revoluționară 
Ocskă Teresa a fost ucisă de le
gionari), Ocsko Ilie nu își ima
gina că va ajunge secretarul comi
tetului de partid al uneia dintre 
cele mai moderne unități industria
le din județ — „Electrotimiș”. „îmi 
amintesc ca de un vis urît de vre- 
mea cind exploatarea se 
politica de asuprire și 
națională — ne spune el. 
citorii, oamenii simpli

al 
de
Și

pe

său. A pus ochii pe mine și mă 
lua, îmi arăta, mă -
zi Cite ceva. Nu 
propriu-zisă. Ci .
despre viață. El nu întîrzia nicioda
tă de la lucru, își organiza în așa 
fel munca, incit nu pierdea nici un 
minut. Dar mai ales lucra cu răs
pundere. Nu îmi amintesc să-l fi 
văzut vreodată făcînd un lucru de 
mintuială. Lecția aceasta de mun
că și de viață am deprins-o de la 
Ferdinand Ierman, străduindu-mă, 
la rîndul meu, să o transmit celor 
pe care i-am format și eu. Căldura 
cu care am fost eu înconjurat acum 
mai bine de 20 de ani am păstrat-o 
pentru noile generații de muncitori, 
dintre care mulți sînt din rîndul 
naționalităților conlocuitoare. Să 
numesc cițiva? Credeți-mă, mi-ar 
fi greu să numesc doar cîțiva. Aș 
prefera să vorbesc despre cea mai 
recentă realizare a doi muncitori mâi 
tineri, la formarea cărora am 
Contribuit și eu. Este vorba despre 
FrancisC Krasnek și Traian Brînzei. 
Cei cu care vorbeam cînd ați ve
nit. împreună am materializat o 
idee mai veche care a permis ca 
zece boilere să fie -economisite-, 
adică să fie folosite în alt loc de 
muncă. O realizare care asigură o 
economie de 100 000 kW-oră ener
gie electrică pe an. Important este 
desigur și rezultatul propriu-zis. 
Dar poate mai importantă, mai 
impresionantă este această înțele
gere și colaborare firească, dorința 
comună de a conlucra activ la pro
gresul uzinei, al economiei, al pa
triei comune, de a face ca ștafeta 
minunată a dragostei de muncă și 
de țară să fie preluată și dusă mai 
departe de fiecare generație”.

— Tovarășe Tiberiu Meșzăros, 
lucrați de aproape 30 de ani la 
întreprinderea de pielărie și în
călțăminte „Clujeana”, răstimp in 
care ați fost autor a 10 inovații și 
invenții. Este, credem, o mare bucu
rie să ai atîtea realizări la activ. 
Vorbiți-ne despre ele.

— Da, la întreprindere am în-

nilor muncii, în organizația de 
partid, de sindicat sau U.T.C. După 
terminarea programului de lucra, 
ne regăsim tot împreună în forma
țiile cultural-artistice, în echipele 
sportive, in excursii.

Țin minte — continuă interlocuto
rul nostru — că un reporter străin, 
vizitînd orașul nostru, scria : «La 
Timișoara, români, germani, ma
ghiari și sîrbi citesc ziarul local in 

' limba maternă. Modelul este unic 
în lume». Frumoase vorbe, intr-a
devăr. Și noi trebuie să le prețuim 
cu atit măi mult, cu cit ele sînt 
scrise de un ziarist dintr-o țară 
unde se consumă multă cerneală pe 
tema naționalităților din România. 
Poate că ar trebui doar adăugat că 
modelul nu se limitează numai la 
presă, că același lucru poate fi 
spus despre oricare alt sector de 
activitate : de pildă, în orașul nos
tru, pe lingă Teatrul Național, func
ționează, Teatrul german de stat și 
Teatrul maghiar de stat. Sau despre 
realitatea că naționalitățile conlo- 
diitoare sînt reprezentate în toate 
organismele de conducere econo
mică și politico-socială. Și apoi s-ar 
mai putea spune că modelul este 
departe de a fi unic la noi ■: în va
riante diferite îl găsim 
Napoca, la Tîrgu Mureș, 
ghita”.

Pe Vasile Moraru, șef 
lier la s.ecția mașini electrice a în
treprinderii constructoare de mașini 
Reșița, l-am găsit la locul de muncă 
discutind cu doi colegi ai săi despre 
o recentă inovație. Am ținut să-1 
cunoaștem mai ales pentru că mai 
toți interlocutorii ni l-au recoman
dat drept omul în care disciplina și 
căldura colegială, exigența și auto
exigență se îngemănează.

Om între două vîrste, cu figură 
energică, exprimînd hotărire, inter
locutorul ne vorbește cu nostalgie 
despre anii săi de ucenicie. „Lecția 
muncii, adevărata lecție a muncii 
pe care n-am s-o uit toată viața, 
am deprins-o de la Ferdinand Ier
man. Devenisem un fel de fiu al

la Cluj- 
la Har-

ceput să muncesc acum 28 de ani. 
Pe atunci și datarea noastră tehni
că era mult mai modestă. Am în
ceput să mă gindesc cum ar putea fi 
îmbunătățite mașinile. Ei, dar ve
deți, munca aceasta nu poate fi 
făcută de unul singur. Trebuie Să 
te sfătuiești cu altul, să te mai con
sulți. Unul vine cu o idee, altul cu 
alta. Atunci am cunoscut un tinăr, 
ca și mine, venit tocmai din Mol
dova, pe nume Teodor Chelaru. 
Amîndoi am început să lucrăm la 
o inovație. Era prima încercare de 
acest fel — și a mea, șl a lui. Nu 
ne-a reușit de la început, nu ne-am 
dat bătuți însă. Ne-a ajutat un 
maistru mai in vîrstă și pină la 
urmă am biruit. A fost una din 
marile bucurii ale tinereții mele.

— Dar despre celelalte?
— Ar fi nedrept să vorbesc nu

mai eu despre ele, pentru că la 
toate am muncit împreună, am în
vins împreună. Ele sînt rodul mun
cii noastre, unite. Știți dumnea
voastră cit te unește munca? Iată, 
acum lucrăm la o mașină de striat 
cuie pentru fixarea ' 
masă plastică la 
Cind îmi vine o idee 
este după-amiază, îi
Asta numai rareori, pentru că ma
joritatea timpului ni-1 petrecem 
împreună, noi doi sau cu familiile. 
Munca ne-a unit și ne-a făcut să 
trăim bucurii pe care; altfel, nu 
știu dacă le-am fi cunoscut.

— Din cite știm, v-ați întors de 
curind la lucru după o absență 
destul de mare, ne adresăm mine
rului Eugen Doboș, de la întreprin
derea minieră Bălan, județul 
Harghita.

— Am revenit în mijlocul colegi
lor, al celor datorită cărora sînt 
astăzi în viață. Era in februarie. O 
clipă de neatenție și am ajuns in 
încleștarea a' două colivii transpor
toare. Un moment am crezut că 
totul e pierdut, că viața mea nu 
mai poate fi salvată. Au fost clipe 
cumplite. Eram conștient și îmi dă
deam seama de gravitatea acciden-

tocurilor de 
încălțăminte, 
îl caut, dacă 
dau telefon.

larg de 
fiecare 
mâni, 
laolaltă

de ate-

îmbina cu 
învrăjbire 
Noi, mun- 
trăiam în 

înțelegere și înainte, năzuiam îm
preună la o viață mai bună., Acum, 
această prietenie, aceste tradiții co
mune, de luptă și aspirații, datorită 
politicii umaniste a partidului, sînt 
continuu consolidate, au un teren 

manifestare. Iată, aici, în 
secție, muncim laolaltă ro- 
maghiari, germani, sîrbi, 
activăm în consiliul oame-

tului. O rază de speranță mî s-a 
aprins in suflet cînd am văzut cu 
cită indîrjire au luptat ortacii pen
tru a-mi salva viața. Mai intîi, cu 
riscul propriilor lor vieți, m-au 
scos la suprafață. Aveam nevoie de 
foarte mult singe. Nimeni n-a stat 
pe gînduri. Și-au suflecat cu toții 
din echipă mînecile și mi-au donat 
singe. Apoi, cit am rămas la spitalul 
de la Miercurea-Ciuc, n-a fost zi 
în care să nu mă viziteze cineva 
dintre ei, ca să mă îmbărbăteze și 
să-mi redea încrederea că în cu
rind mă voi reface. Ceea ce, 
după cum vedeți, s-a și întimplat. 
Mă întrebați, desigur, cine sînt a- 
cești oameni minunați? Ei se nu
mesc Bereczki Ferenc, Kusmddi 
Zsigmond, Zonda Attila, Păli Istvân, 
loan Cioloca, Gheorghe Ionel, Fo- 
rika Istvân, Nicolae Ursu și alții. 
Ei sînt ortacii mei, colegii de echi
pă, sînt frații mei. Noi, minerii din 
Bălan, sintem o mare și unită fami
lie, în care „unul pentru toți și toți 
pentru unul” nu este doar o vorbă 
frumoasă, ci o realitate animată de 
sentimente umane sincere, firești, 
împreună la bine și la rău. De ești 
român sau maghiar, om să fii ! Sin
tem ramurile aceluiași copac, fiii 
aceleiași patrii, care ne este tuturor 
mamă bună.

Eram cu cîteva zile In urmă Ia 
C-A-P. „Sătmăreana" din Sațu Mare, 
ne transmite corespondentul nostru. 
Ploile abundente ingreuiâseră mult 
secerișul griului. Solul ud făcea ca și 
combinele să se defecteze mai repe
de. Deoarece se lucra printre „feres- 
trele“ dintre două ploi, fiecare de
fecțiune de acest fel afecta ritmul 
de înaintare al secerișului. Chiar 
cînd mă aflam pe tarla, casa sitelor 
de la combina pe care lucra meca
nizatorul Aurel Surducan s-a de
fectat. Omul se străduia să repare, 
dar se vede treaba că singur nu 
putea. Primul care a observat neca
zul a fost mecanizatorul Nagy 
Arpăd ; a sărit pe dată în sprijinul 
colegului, ajutindu-1 cu unelte de la 
combina sa. Au intervenit apoi și 
Szabo Petru, Iosif Pascan, Pândi 
Arpăd. Cu toții au răsuflat ușurați 
cind combina a pornit să secere din 
nou spicele aurii.

*
Acești oameni, și ca ei alte mii și 

mii, trăiesc împreună, înfrățiți în 
graiul muncii și ' '
mai bine pentru țară, așa cum au 
trăit și muncit 
veacuri înaintașii lor. Acești oameni 
impart împreună bucuriile și neca
zurile de zl cu zi. Viața lor nu ar 
putea fi concepută decît laolaltă. 
Faptele și gesturile lor au în acest 
sens valoare de simbol. Ele atestă 
că cetățenii țării noastre, indiferent 
de limba pe care o vorbesc, se simt 
frați egali în cadrul marii familii 
a României socialiste, fii ai aceleiași 
patrii comune pe care o doresc me
reu mai bogată, mai, prosperă.

al voinței de
împreună prin

Pagină realizată de
Paul DOBRESCU
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule Președinte al Republicii,
In momentul în care părăsesc glorioasa Republică Socialistă România și 

atît de frumoasa și prestigioasa sa Capitală, București, îmi permit să vă scriu 
această frățească scrisoare pentru a vă exprima dumneavoastră, precum și 
doamnei președinte Elena Ceaușescu, gratitudinea cea mai profundă și plină 
de emoție a mea și a soției mele pentru întreaga bunăvoință cu care ne-ați 
înconjurat pe noi și întreaga delegație a Kampuchiei Democrate, pentru atît 
de amabila dumneavoastră primire și incintătoarea, generoasa și somptuoasa 
ospitalitate a României.

Permiteți-mi, de asemenea, să vă spun cit am fost de fericit și mîndru 
de îndelungatele și cordialele întrevederi pe care Excelența Voastră a binevoit 
să le aibă cu mine și de măreața dezvoltare a vechil și indestructibilei prie
tenii ce unește ambele noastre țări și popoare.

Poporul și Guvernul Kampuchiei Democrate, prin glasul meu, vă exprimă 
marea lor recunoștință pentru sprijinul ferm și puternic acordat de Excelența 
Voastră, în numele întregii Republici Socialiste România, cauzei drepte și 
luptei drepte a națiunii noastre kampuchiene pentru o Kampuchie indepen
dentă, neutră și nealiniată, fidel atașată idealului său de pace și de coexistență 
pașnică.

Permiteți-mi, totodată, să adresez cu entuziasm, Excelenței Voastre, feli
citările mele cele mai călduroase pentru prodigioasa dezvoltare a Republicii 
Socialiste România, în toate domeniile construcției sale socialiste, sub ilustra 
dumneavoastră egidă și conducerea dumneavoastră clarvăzătoare, dinamică, 
înțeleaptă și genială.

Animat de aceste sentimente, o rog pe doamna președinte Elena 
Ceaușescu să primească omagiile mele cele mai respectuoase și profunda 
afecțiune a soției mele și rog pe Excelența Voastră, domnule președinte al 
Republicii, să primiți, odată cu urările mele calde de fericire, de sănătate de
plină și de viață lungă, asigurarea considerațiunii mele celei mai înalte, 
plină de admirație și afecțiune.

NORODOM SIANUK
Președintele Kampuchiei Democrate

tv 

0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT

CICLISM :

Azi, ultima etapă în „Cupa Voință”

VOLEI : Turneul internațional „Pietroasa - Buzău 82™

în cîteva rînduri

reuță, Ștefan TdrSk, Ștefan Radof, 
Ion Săsăran, Alexandru Lungu, 
Vlad Rădescu, Siegfried Sigmund. 
Regia Virgil Calotescu. Scenariul 
Nicolae Jlanu.

22,20 Telejurnal.
PROGRAMUL 2

15,00 Varietăți... varietăți.
16,00 Emisiune culturală.
16.25 Interpret! de frunte ai cînteculuî 

românesc.
16.50 Generația deceniului IX. „La înăl

țime". Reportaj.
17,05 Selecțiunl din baletul „lancu 

Jlanu".
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal H în întîmpinarea ma

rii sărbători naționale.
20.25 Seară de operă românească: „Trei 

generații" de Sergiu Sarchizov, 
după piesa cu același nume de 
Lucia Demetrius.

22,20 Telejurnal.

hoslovacia), Valentin Constantinescu, 
Ionel Gancea și Constantin Paras- 
chiv.

In clasamentul general individual 
lider se menține Ionel Gancea 
(România), urmat de Jan Grohowski 
(Polonia), la 1’30”, Mircea Romașca- 
nu (România) — la 1’41”, Jan Raj- 
kowski (Polonia) — la 2’34”, Jan To- 
misz (Cehoslovacia) — la 3’43”, Cor
nel Nicolae (România) — la 4’57”.

Astăzi se dispută ultima etapă 
(Cluj-Napoca — Apahida — Sărmă- 
șel și retur — 145 km), Cu sosirea la 
aeroportul SomeșenL

,»Js v ? fii —M■Cu patru victorii și avind un 
punciavcraj bun, echipa noastră are 
reale șanse la ciștigarea trofeului 
„Pietroasa — Buzău ’82", întîlnirea 
programată astăzi cu selecționata 
secundă a U.R.S.S. fiind însă deci
sivă.

în cel de-al doilea meci al zilei : 
Franța — Ungaria 3—1 (13—15, 15—8, 
16—14, 15—10).

Astăzi competiția se încheie, fiind 
programate următoarele partide : 
ora 11 : Franța — R.F. Germania ; 
ora 16 : R.D. Germană — Ungaria ; 
România — U.R.S.S. (B).

Stelian CHIPER 
corespondentul „Scînteii"

• în cadrul competiției de volei 
pentru junioare „Cupa Prietenia", ce 
se desfășoară în localitatea Pisek 
(Cehoslovacia), selecționata Româ
niei a întrecut cu 3—0 echipa Unga
riei șl cu același scor a cîștigat în
tîlnirea cu formația R.P.D. Coreene, 
în urma acestor rezultate, tinerele 
voleibaliste românce s-au calificat în 
turneul final.

ba de aruncare a discului a fost cîș
tigată de Gisela Beyer, cu 69;76 m.

0 După cinci runde, în campiona
tul mondial de șah pentru juniori 
de la Copenhaga conduce australia
nul Greg Jeorth cu 4,5 puncte. Maes
trul român Dan Bărbulescu, care în 
runda a 5-a’ a remizat cu spaniolul 
Jose Gil, a acumulat 3.5 puncte 
(două victorii și trei remize). La 
turneu participă 52 de concurenți 
din 47 de țări.

0 La Aberdeen (Scoția), într-un 
meci preliminar contind pentru 
„Cupa cupelor" la fotbal, echipa F.C. 
Aberdeen a învins cu severul scor 
de 7—0 (4—0) formația elvețiană 
F. C. Sion. Jocul a fost urmărit de 
14 000 de spectatori.

0 Turneul de box din cadrul 
Jocurilor Americii Centrale si zonei 
Caraibilor s-a încheiat, la Havana. 
11 din cele 12 medalii de aur fiind 
cîștigate de pugiliștii cubanezi. Iată 
învingătorii în ordinea categoriilor, 
de la semimuscă la supergrea : Ra
fael Sainz ; Omar Santiesteban, 
Bautista Hernandez, Adolfo Horta, 
Orlando Rodriguez (Republica Do
minicană), Carlos Garcia, Jose Luis 
Hernandez, Armando Martinez, Ber
nardo Comas, Pablo RomerO, Her- 
menegildo Baez, Teofilo Stevenson.

Solemnități prilejuite de absolvirea școlilor de ofițeri 
activi, de maiștri militari și subofițeri

Joi dimineața, în școlile militare 
de ofițeri activi, de maiștri militari 
și subofițeri aparținînd Ministerului 
Apărării Naționale s-au desfășurat 
solemnități prilejuite de absolvirea 
acestor instituții de învățămînt de 
către o nouă promoție de cadre ale 
armatei noastre. La festivități au 
participat prim-adjunctul și adjunc- 
ții ministrului apărării naționale, 
membri ai consiliului de conducere 
al Ministerului Apărării Naționale.

înaintați în grad în preajma marii 
sărbători naționale a poporului ro
mân, tinerii ofițeri, maiștri militari și 
subofițeri, intr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm și mîndrie patrio
tică, au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, co
mandantul suprem al forțelor armate, 
telegrame în care și-au exprimat 
profunda recunoștință pentru condi
țiile de viață și de învățătură de 
care s-au bucurat in anii de studiu, 
angajindu-se ca, in funcțiile încre
dințate, să acționeze cu toată răs
punderea, priceperea și puterea de 
muncă, împreună cu toți ostașii tării, 
pentru înfăptuirea neabătută ă poli
ticii interne și externe a partidului și 
statului, a sarcinilor ce revin arma

Hunedoara. Sub senGricUl 
„Cîntăm patria și partidul" s-a 
desfășurat la Clubul sindicatelor 
din orașul Simeria întîlnirea a nu
meroși tineri din localitate cu poeți 
din București, care au susținut un 
recital de poezie patriotică. (Sabin 
Cerbu).

Mureș SaIa de exP°zHi* »A- 
polio" din Tirgu Mureș găzduiește 
o expoziție de artă plastică, în care 
un grup de plasticieni amatori — 
muncitori, tehnicieni și ingineri de 
la întreprinderea IMATEX din 
localitate — sînt prezenți cu lucrări 
de pictură, grafică și sculptură in
spirate din actul istoric de la 23 
August 1944 și din realizările do- 
bindite de poporul nostru în cei 38 
de ani de la eliberarea țării de 
sub dominația fascistă. (Gheorghe 
Giurgiu).

Harghita. In comuna Văr?a§ 
s-a desfășurat manifestarea folclo
rică „Sărbătoarea smeurei". Pe 
scena amenajată în aer liber au 
evoluat peste 200 de artiști amatori 
din localitățile Dealu, Brădești, 
Fîntîna Brazilor, Corund și din 
comuna gazdă, care au prezentat 
cintece și dansuri specifice. (I. D. 
Kiss).

Timiș Continu!ncî 0 mal veche 
și frumoasă tradiție de a organiza 
expoziții în zona marilor platforme 
industriale, filiala Uniunii artiștilor 
plastici* Timișoara a* 1 deschis- rtSceiit' 
o nouă expoziție în incinta între
prinderii de aparate electrice de 
măsurat din localitate. Oamenii 
muncii de aici au posibilitatea de 
a admira, la intrarea sau ieșirea 
din schimb, unele din cele mai re

PROGRAMUL 1

15,00 Telex.
15,05 La volan.
15,20 Invitație de vacanță.
15.40 Anunțuri șl muzică.
15.45 Emisiune în limba germană.
17.40 Tragerea Loto.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal ■ In întâmpinarea ma

rii sărbători naționale.
20,25 Arc peste timp, 23 August 1944 — 

23 August 1982. România tn oglinda 
istoriei (I).

20.45 Film artistic : „Ultima frontieră a 
morții". o producție a Casei de 
filme numărul Patru. Cu : Maria
na Mihuț, Ion Dlchlseanu, Ema- 
nol! Petruț, Stelian Stancu, Zoltan 
Vadasz, Florin Piersic, Mlhal Me-

Etapa a 4-a a competiției cicliste in
ternaționale „Cupa Voința" s-a des
fășurat ieri pe traseul Cluj-Napoca — 
Huedin și retur, victoria revenind 
alergătorului nostru Mircea Romaș- 
canu. Desprins din pluton cu 3 km 
înainte de intrarea în cartierul Mî- 
năștur, el a reușit să-și creeze un a- 
vans de 30’’ pînă la cabana Făget, 
unde a avut loc sosirea. învingăto
rul a fost cronometrat, pe distanța de 
102 km, în 2 h 40’ (medie orară 38.400 
km). Pe locul doi a sosit Istvan Toth 
(Ungaria) — 2 h 40’30”, urmat, cu a- 
celași timp, de Karol Lipowski (Ce

Ieri, în cea de-a 4-a zi a Turneului 
internațional masculin de' volei al 
României, sala „Dacia" din Buzău a 
fost arhiplină, dată fiind marea miză 
a partidei România — R.D. Germa
nă, reprezentativa germană fiind a 
treia în configurația clasamentului, 
după România și U.R.S.S.

Printr-o exemplară mobilizare și 
frumoase combinații la fileu, volei
baliștii noștri punctează încă din pri
mele minute ale partidei, conducînd 
cu 8—3. Apoi, echipa R.D.G. are o 
puternică revenire și preia conduce
rea (9—8). Partida se echilibrează, 
tricolorii noștri — puternic încurajați 
de public — luptă pentru fiecare 
minge și reușesc să cîștige primul 
set cu 15—11. Și în al doilea set, e- 
chilibru de forțe, dar în final ai 
noștri se detașează și cîștigă setul cu 
15—9. în setul trei, formația Româ
niei pornește „vijelios", conduce cu 
8—0 și... cîștigă categoric : 15—5.

Această penultimă confruntare a 
echipei noastre a oferit publicului 
bugoian numeroase momente pasio- 
n "te de volei și poate fi apreciată ca 
f d cea mai spectaculoasă din cele 
d fășurate pînă acum.

® La concursul internațional atle
tic de la Ziirich, sportiva româncă 
Doina Melinte a repurtat o frumoa
să și aplaudată victorie în proba de
1 500 m cu timpul de 4’02”47/100. Pe 
locurile următoare s-au clasat Elly 
van Hulst (Olanda) — 4’03”78/100 și 
Gabriella Dorio (Italia) — 4’04’31/100.

în proba masculină de săritură in 
lungime, americanul Lewis a realizat 
8,58 m, iar proba de săritură cu pră
jina a fost cîștigată de Olson 
(S.U.A.) cu 5,70 m. Canadianul Ottey 
s-a clasat pe primul loc la săritura 
in înălțime cu 2,30 m. Sebastian Coe 
(Anglia) a terminat învingător în 
proba de 800 m cu l’44”48/100.
• La Most (Cehoslovacia) s-a des

fășurat competiția automobilistică 
de viteză pentru „Cupa Prietenia". 
Victoria a revenit pilotului ceho
slovac Tomasek. Nicu Grigorâș- 
(România) s-a clasat pe locul 6. Pe 

echipe a cîștigat Cehoslovacia, ur
mată de România și Bulgaria.

0 în concursul atletic de la 
Potsdam (R.D. Germană), campioana 
europeană de junioare Heike Daute 
a obținut la săritura in lungime re
zultatul de 6.98 m. La aruncarea 
greutății, Ilona Sluplanek a realizat 
cea mai bună performanță mondială 
a anului, cu 21,80 m, în timp ce pro

(Urmare din pag. I)
de circa 10 ori. Este uni
tate in diversitate, imagine 
a echilibrului și persuasiu
nii, înțelepciunea și cura
jul de a deschide în zarea 
țării șî în zarea lumii un 
lung șir de „porturi" ale 
hărniciei și multilateralei 
dezvoltări.

Tot ce am povestit pînă 
acum nu îșl găsește pro
funzimea de sensuri dacă 
nu evocăm — chiar și în 
treacăt — edificiul de uma
nitate pe care se funda
mentează descrisele reali
tăți. Unitățile economice, 
agregatele, spectaculoasele 
ritmuri n-ar avea nici un 
sens dacă le-am examina 
în afara omenescului care 
le aureolează, dacă n-am 
arăta procesele adinei, mo
rale, socio-profesionale și 
cetățenești care le însoțesc, 
felul vieții, muncii, gîndi- 
rii și simțirii colectivități
lor care le înfăptuiesc. Or, 
tilcul adine al metamorfo
zelor petrecute la Tulcea și 
în împrejurimi se datorea
ză tocmai grijii pentru oa
meni și autodevenirea 
acestora.

Problema numărul unu 
care s-a pus este aceasta : 
cum și de unde să asigu
răm, într-un ritm atît de 
rapid, vastul rezervor de 
cadre pentru atît de nume
roasele unități economice, 
profesii, îndeletniciri, une
le total necunoscute în 
zonă 7 Comitetul județean 
de partid Tulcea a adoptat 
in acest scop, încă în urmă 
cu șase ani, o amplă stra
tegie — cum ne spune to
varășul prim-secretar Ion 
Fetre — antrenînd în lun
ga și dificila operație cele 
mai bune cadre de activiști. 
Era vorba de a cunoaște 
„balanța de forță de mun
că" pe comune, localități și 

tei din istoricele hotărîri ale Con
gresului al XII-lea ăl partidului, din 
magistrala expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la plenara lărgită 
a C.C. al P.C.R. din iunie a.c.

Cu acest emoționant prilej, cadrele 
noii promoții de ofițeri activi, de 
maiștri militari și subofițeri și-au 
manifestat hotărîrea de a se afirma 
ca instructori și educatori pricepuți, 
ca buni comandanți, activiști politici 
și Specialiști militari, de a contribui 
cu toată priceperea și elanul lor ti
neresc la perfecționarea continuă a 
procesului pregătirii de luptă și poli
tice a trupelor în vederea creșterii 
puterii combative a unităților, do- 
bîndirea unei calități noi, superioare 
în toate domeniile de activitate, așa 
cum o cere Directiva comandan
tului suprem. Aflați de-acum mereu 
la datorie, sub drapelul tricolor, ei 
s-au angajat să facă totul pentru a 
forma ostași cu o înaltă conștiință 
politică, patriotică și revoluționară, 
disciplinați și vigilenți, luptători 
fermi și devotați, gata in orice mo
ment să apere, împreună cu Întregul 
popor, marile înfăptuiri ale socialis
mului, independența, suveranitatea și 
integritatea patriei noastre dragi — 
Republica Socialistă România.

prezentative lucrări de pictură, 
grafică și sculptură realizate de 
membrii filialei. (Cezar Ioana).

Tul Cea Orașul Tulcea a găz
duit cea de-a 7-a ediție a Festiva
lului interjudețean al cîntecului, 
dansului și portului popular „Cu
nuna cîntului românesc". Peste 
1 000 de artiști amatori din 18 ju
dețe au evoluat pe scena casei de 
cultură din localitate, au participat 
la parada portului popular. Pe pri
mul loc ăl concursului s-a situat 
ansamblul folcloric „Dorna" al Ca
sei de cultură din Vatră Dornei. în 
afara concursului. 19 ansambluri 
folclorice din diferite zone ale ță
rii au susținut spectacole în locali
tăți din județul Tulcea. (Neculai 
Amihuletei).

Vaslui 1° organizarea comi
tetului județean de cultură și e- 
ducație socialistă, în municipiul 
Vaslui s-a desfășurat festivalul in
terjudețean al fanfarelor, ediția a 
Il-a, la care au participat formații 
de gen din mai multe județe ale 
Moldovei. (Petru Necula).

Cenaclul „Flacâra", pe stadionul 
„1 Moi" din Constanța

Cenaclul „Flacăra" al tineretului 
revoluționar, organizat de C.C. al 
U.T.C. și revista „Flacăra", condus 
de poetul Adrian Păunescu, se va 
întilni cu iubitorii poeziei și mu
zicii tinere, duminică 22 august a.c., 
pe stadiontir'„l Mai" din Constan
ța, la ora 20. Bilete pentru acest 
spectacol pot fi cumpărate la casa 
de bilete a Casei de cultură din 
Constanța, la discoteca tineretului 
din Mamaia și prin organizațiile 
U.T.C.

municipii. Un veritabil re- 
censămint s-a produs pen
tru a răspunde ecuației cu 
destule necunoscute: ce 
forță de muncă potențială 
există în județ 1 de ce va
loare 7 care-i fluctuația 7 
spre ce zone din țară 7 cit 
spre Galați și cit spre Con
stanța 7 cum decurge, în 
același timp, gravitația in
versă, către Tulcea (dirt 
Moldova, mal ales) 7 sd|> 
acțiunea căror cauze 7 etc. 
în bază amplului sondaj

de pâftld au fost dezvol
tate considerabil „universi
tățile de conducere", avind 
menirea să asigure pregă
tirea ideologică și politică a 
cadrelor de conducere din 
unitățile economice. Nume
roase ședințe ale secreta
riatului și ale biroului co
mitetului județean de 
partid s-au desfășurat pe 
platforme industriale, în 
întreprinderi, pentru a e- 
xamina nemijlocit „împă- 
mîntenirea" cadrelor do-

Porturi tulcene W

s-a fundamentat un pro
gram privind asigurarea 
pregătirii cadrelor in cinci
nalul ’76—'80 și în cel ur
mător. Pe această bază, s-a 
stabilit rețeaua de învăță
mînt a județului, care a 
făcut posibilă apariția unor 
licee economice, grupuri 
școlare profilate pe necesi
tăți stringente, vizînd uni
tăți din raza județului, care 
și-au asumat sarcina de a 
patrona unele așezăminte 
de învățătură. Pe măsură 
te apăreau profesii noi, a- 
păreau și discipline de șco
larizare noi, clase de în
vățătură riguros sincroni
zate cu nevoile economice. 
Acțiuni cetățenești speci
fice au susținut acest efort 
prin argumentarea convin
gătoare a chemării firești : 
să se întoarcă acasă fiii 
satelor și orașelor județu
lui Tulcea. Presa locală a 
creat o opinie publică fa
vorabilă acțiunii. Au avut 
loc consfătuiri între părinți 
și fiii acestora plecați să lu
creze în altă parte. Prin 
grija cabinetului județean

blndite cu greu, școlariza
rea, Instruirea și educarea 
acestora.

Cultura și artele au fost 
implicate, pe drept, in 
acest vast și dificil program 
educativ, în forme specifi
ce și de cea mal mare di
versitate. Evoc in acest 
scop Festivalul interjude
țean al cîntecului, dansului 
și portului popular, ajuns 
la cea de-a șaptea ediție. 
Tulcea este gazdă perpetuă 
a prestigioasei manifestări, 
care s-a desfășurat în acest 
an între 25—28 iulie, a doua 
zi după terminarea seceri
șului în județul Tulcea. cu 
participarea unor formații 
artistice din 22 județe.

Activitatea teatrală de 
amatori, bunăoară, cunoaș
te la Tulcea un propice și 
semnificativ climat de ma
nifestare. întreprinderea 
județeană de construcții și 
montaj Tulcea a întemeiat 
recent Teatrul muncitoresc 
„Experiment ’82", care se 
alătură Celorlalte două în
ființate anterior : Teatrul 
popular și teatrul tinere

Vizita in Capitală 
a participanților la Cursa 

ciclistă pentru pace 
Oslo-București

Părticipanții la Cursa ciclistă pen
tru pace „Oslo — București" au fost 
primiți, joi dimineața, la Consiliul 
Național al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, de Tudor Mohora, 
membru al Biroului Executiv al con
siliului.

La primire au participat reprezen
tanți ai Comitetului Central al Orga
nizației Democrației și Unității So
cialiste, Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii. Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, 
Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România.

Cu acest prilej, oaspeților li s-au 
transmis felicitări pentru organizarea 
și finalizarea acestei curse, ce a per
mis reprezentanților tineretului din 
șapte țări europene și S.U.A., parti
cipant! la această acțiune, să-și ex
prime și pe această cale voința lor 
de pace, dorința de a colabora, cu ti
nerii de pretutindeni pentru 6 lume 
mai bună și mai dreaptă.

Au fost prezentate în continuare 
inițiativele României, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu, îrt scopul 
instaurării in Europa și în întrea
ga lume a Unui climat de destinde
re bazat pe respectarea independen
ței și suveranității naționale, in ve
derea stopării cursei înarmărilor, în 
primul rind a înarmărilor nucleare, 
pentru soluționarea pe cale politică 
a gravelor probleme cu care se con
fruntă contemporaneitatea. în acest 
context, un loc important îl ocupă 
pregătirile pentru marcarea în 1985 
a Anului Internațional al Tineretu
lui, prilej de maximă intensificare 
a manifestărilor tinerei generații 
pentru pace, pentru asigurarea con
dițiilor deplinei afirmări a persona
lității umane.

Oaspeții au mulțumit pentru grija 
acordată bunei desfășurări a cursei 
pe teritoriul românesc și au expri
mat satisfacția pentru rodnicul 
schimb de experiență efectuat în 
România.

în cadrul întrevederii, a fost ln- 
mînat Consiliului Național al 
F.D.U.S. un Apel pentru pace al or
ganizației norvegiene „Biking-Vi- 
king", inițlatoarea cursei.

în cursul .zilei de joi, participan
ts lâ Cursa „Oslo — București" au 
făcut un tur al Capitalei, vizitînd 
cartiere de locuințe și obiective de 
interes turistic.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 20 

august, ora 21 — 23 august, ora 21. In 
țară : Vremea va fi schimbătoare, cu 
cer temporar noros. Ploi locale, care 
vor avea și caracter de averse, se vor 
semnala mal frecvent in zonele de deal 
și de munte. Vintul va suflă moderat. 
Temperatura aerului va înregistra o Uf 
șoară scădere, către sfirșitul interva* 
lulul. Temperaturile minime vdr’ fi cu» 
prinse intre 8 și 18 grade, iar tempe
raturile maxime vor oscila Intre 18 și 
28 grade, local mai ridicate. Ceață sla
bă. In București : Vreme schimbătoare, 
cu cer temporar noros, favorabil ploii 
de scurtă durată. Vintul va sufla mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 15 Și 17 grade, iar cele 
maxime Intre 24 și 27 grade. (Marga
reta Struțu, meteorolog de serviciu).

tului. Profesioniștii scenei 
au intrat in dialog cu o 
replică pe măsură : este 
vorba de actul de noblețe 
și înaltă conștiință civică 
prin care Teatrul Mic din 
București, condus de scrii
torul Dinu Săraru, a orga
nizat de curînd un original 
turneu în Delta Dunării, 
prezentind spectacole în 
aer liber, pe scene impro
vizate, în localități înde
părtate, unde n-a ajuns pi
cior de artist și unde ideea 
de spectacol înseamnă în
ceput de lume. S-a dove
dit astfel că se poate și că 
merită osteneala, prin dă
ruita muncă a unor presti
gioși actori, dintre care 
n-au lipsit Leopoldina Bă
lănuță, Mitică Popescu, 
Magda Popovici, Mariana 
Cercel, Rodica Negrea, 
Gheorghe Visu, cîntărețul 
și compozitorul Nicu Ali- 
fantis și alții. Acțiunea 
poate fi notată în istoria 
mișcării teatrale românești 
drept o veritabilă „premie
ră națională și mondială", 
cUm a fost numită — mai 
in glumă, mai în serios — 
in timp ce realitatea și 
profundele tîlcuri ce îi in
cumbă o confirmă ca atare.

Sînt gînduri de frumuse
țe și bucurii pe care jude
țul Tulcea le așază în cro
nica lui august ’82 a țării 
drept omagiu și recunoș
tință pentru înaltul privi
legiu de a se fi smuls pen
tru totdeauna din provin
cialismul șl inerția care au 
bîntult timp de secole acest 
tărîm din zarea estică a
patriei, devenind azi golf 
de energie nouă și stea de 
întîie mărime în constela
ția de valori perene ale 
României socialiste, motiv 
să lăudăm, la ceas de au
gust, D(T) ULCEA PASARE 
FENIX.

ÎN CINSTEA MARII SĂRBĂTORI

Manifestări politico-educative 
și cultural-artistice

BUCUREȘTI. în Capitală, ca de
altfel pe intreg cuprinsul țării, iau 
amploare manifestările politico-edu
cative și cultural-artistice dedicate 
marii noastre sărbători naționale. 
Au continuat să se desfășoare adu
nări festive organizate în cinstea 
zilei de 23 August în marile între
prinderi bucuireștene I.M.U.A.B., 
I.R.E.M.O.A.S., „Semănătoarea" și al
tele. urmate de spectacole llterar- 
artistice pe care le-au susținut mem
brii formațiilor de amatori și ai ce
naclurilor literare.

Comitetul municipal al Uniunii Ti
neretului Comunist a organizat la 
sediul Bibliotecii tineretului evoca
rea „Bucureștiul în zilele revoluției 
de eliberare națională și socială, 
antifascistă și ântiimperialistă", pre
cum și o expoziție de carte social- 
pOlitică. La Casa de cultură „Mihai 
Eminescu" a Sectorului 2 a fost ver
nisată expoziția de pictură „Româ
nia de ieri, de azi și de mîine". La 
rîndul său clubul muncitoresc „Gri- 
vița roșie" a găzduit diferite mani
festări dedicate zilei de 23 August, 
între care, în colaborare cu Cen
trul de librării București, expune
rea „Preocupările editurii Alba
tros în educarea social-politică a 
tineretului", prilej cu care au fost 
lansate și cîteva apariții recente ale 
editurii. La Căminul cultural din co
muna Otopeni a avut loc simpozio
nul „Partidul Comunist Român — 
continuatorul glorios al tradițiilor 
de luptă revoluționară ale clasei 
muncitoare pentru dreptate socială, 
libertate națională și progres". Și 
această manifestare politico-educa- 
tlvă de cinstire a apropiatei sărbă
tori de la 23 August a fost urmată 
de un program cultural-artistic. (Ion 
Marin).

SIBIU. La Sibiu, Mediaș, Copșa 
Mică, Clsnădle, Agnita, Ocna Sibiu
lui, Dumbrăveni, ca și în toate ce
lelalte localități sibiene au avut loc 
peste 200 de manifestări politico- 
ideologice și cultural-educative de
dicate marii sărbători de la 23 Au
gust. Din bogata agendă a acestor 
manifestări se remarcă vernisarea, 
la casele de cultură ale sindicatelor 
din Cisnădie și Copșa Mică, a expo
zițiilor de carte social-politică ,.O- 
magiu libertății", expunerile „1965— 
1982 — 17 ani de Istorie nouă. 17 ani 
de rodnice împliniri", serile de poe
zie și muzică intitulate ,.23 August" 
și „Scumpă zi a libertății — August 
23", organizate la Copșa Mică. Ocna 
Sibiului, Săliște, Porumbacu de Jos 
și altele. (Nicolae Brujan).

TELEORMAN — în toate localită
țile continuă să se desfășoare nume
roase manifestări politico-educative.

Transportul în comun în Capitală 
în zilele de 23 și 24 august

I.T.B. anunță: Pentru asigurarea în 
condiții bune a transportului oame
nilor muncii spre locurile de adunare, 
in ziua de 23 August parcul de vehi
cule de transport în comun va ieși 
pe trasee, cu. program de zi lucrătpa- 
re„ ;du:'la ota 3,30. Incepînd cîr ’brâ11 
6,00, „pe .arț.erple destinate adunării și 
formării coloanelor de demonstranți 
traseele de transport in comun vor fi, 
după caz, deviate, scurtate sau 
suspendate temporar. In cartierele 
Colentina, Pantelimon, Titan, Ber- 
ceni, Alexandria, Drumul Taberei, 
Militari și Giulești vor continua să 
funcționeze și in timpul demonstra
ției oamenilor muncii linii de tram
vaie, troleibuze și autobuze, cu tra
see scurtate sau deviate după nece
sități.

Pentru asigurarea preluării la în
toarcere a participanților la demon
strația oamenilor muncii se vor 
stoca 90 trenuri tramvaie la 
Calea FloreasCa (punctul termi
nus al liniei 5), 30 trenuri tram
vaie la Piața Scînteii, 200 autobuze 
la șos. Pipera, respectiv pe șos. Pipe
ra, calea Floreasca șl arterele adia
cente, 45 autobuze la bd. Ficusului și 
un important număr de troleibuze la 
depoul Bucureștii Noi, pe str. Paju- 
rei, Ia Aeroportul Băneasa, la Gara 
de Nord și în alte puncte. Toate aces
tea vor forma linii speciale care vor 
asigura, în principal, legătura cu zo
na centrală (șos. Ștefan cel Mare,

BULETIN RUTIER
Recomandări de la Inspectoratul General al Miliției

Statisticile din ultimii ani arată că 
în intervalul 22—24 august circulația 
rutieră marchează valori sporite, in
tensitatea fluxurilor automobilistice 
atingind cele mai înalte cote la 
începutul și sfirșitul intervalului, cu 
deosebire pe arterele de legătură cu 
litoralul și cu diferitele zone turis
tice. Caracteristici care se vor regăsi 
și in traficul rutier al zilelor respec
tive din acest an, ceea ce solicită 
măsuri preventive adecvate. Aplica
rea lor va îngădui realizarea unei 
circulații cursive, lipsite de pericolul 
accidentelor. Cîteva recomandări 
utile :

0 Verificarea stării tehnice a 
autovehiculelor înainte de plecarea 
la drum, pentru a preveni și a înlă
tura eventualele defecțiuni.

0 Să se ruleze cu viteză adecvată 
șl să se evite depășirile în cazul 
mersului în coloane care se vor for
ma pe unele artere, mai ales la 
începutul și la sfirșitul intervalului.

0 Evitarea conducerii autovehicu
lelor pe timp de noapte. Organismul, 
obosit, suportă greu suprasolicitarea 
pilotării mașinii pe întuneric, favori- 
zînd adormirea la volan. In ultimul 
timp, aproape zilnic se produce cite 
un accident din această cauză.

0 Să nu se facă deplasări pe dis
tanțe mari, de sute de kilometri.

La căminele culturale din comunele 
Băbăița, Orbească, Olteni, Sîrbeni, 
Talpa și altele s-au organizat evo
cări istorice pe tema „23 August 1944 
în conștiința poporului român". Sim
pozionul „P.C.R. — conducătorul
luptei de eliberare socială și națio
nală a poporului" a fost găzduit de 
Casa de cultură din Turnu Măgurele. 
(Stan Ștefan).

BUZĂU. în organizarea Centrului 
județean de îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice de 
masă, la Galeriile de artă din muni
cipiul Buzău s-a deschis expoziția 
de pictură „Sub soarele mărețului 
August", în cadrul căreia expun ar
tiști amatori și profesioniști din ju
dețul Buzău. Numeroasele lucrări de 
artă plastică reliefează aspecte ale 
participării buzoienilor la evenimen
tele de la 23 August 1944, realizările 
obținute de poporul nostru în anii 
construcției socialiste. (Stelian Chi- 
per).

GORJ. în cadrul manifestărilor 
dedicate zilei de 23 August, la Tirgu 
Jiu, Tirgu Cărbunești și in centrele 
industrial-agrare Rovinari și Motru 
au avut loc simpozioane pe tema 
„Rolul P.C.R. în organizarea și con
ducerea luptei maselor populare pen
tru lichidarea vechii orînduiri socia
le și edificarea socialismului în pa
tria noastră". în unitățile miniere, 
energetice și de construcții, în așe- 
zămintele culturale de la sate au 
avut loc. de asemenea, manifestări po
litico-educative și cultural artistice 
omagiale, în cadrul cărora s-au pre
zentat expunerile „23 August 1944 
— moment de cotitură în istoria po
porului român" și „Partidul Comunist 
Român — centrul vital al societății, 
forța dinamizatoare a energiilor 
creatoare aie întregului popor pe ca
lea socialismului și comunismului"., 
(Dumitru Prună).

MUREȘ. In orașul Reghin au avut 
loc manifestări dedicate apropiate 
aniversări a zilei de 23 August, întru 
care simpozionul „23 August — pia
tră de hotar în istoria milenara a 
poporului român" și un spectacol de 
muzică și poezie susținut de membrii 
cenaclului literar „Lucian Blaga" din 
localitate. De asemehea, a fost des
chisă expoziția de carte social-poli
tică „38 de oglinzi ale insurecției". 
(Gheorghe Giurgiu).

SUCEAVA. La Fălticeni a fost 
inaugurat, în cinstea zilei de 23 Au
gust, Muzeul de științe naturale al 
orașului care, alături de colecția de 
sculptură „Ion Irimescu" și de „Ga
leria oamenilor de seamă", îmbogă
țește zestrea culturală și spirituală a 
localității. (Sava Bejinariu).

Piața Romană, Piața 1848) și Calea 
Griviței, de unde există în continua
re numeroase relații prin transborb 
dare cu liniile curente. 50 taximetre 
vor fi stocate la C.F.R. Pipera.

0 Pentru agrement,. îp zilele de! 23 
șț i-i24w'âîigUȘti aii;' fost’ întocmite pro- 

' grame speciale’, ‘fiind- suplimentate 
liniile care converg spre zonele de 
recreare, funcționînd linii speciale 
orășenești spre parcul Herăstrău și 
spre zona de agrement Pantelimon 
și linii speciale spre pădurea Bănea
sa și ștrandurile Cernica, Mogoșoaia, 
Buftea.

în ziua de 23 August, programul 
de agrement se va desfășura începînd 
cu ora 13.

0 în ziua de 24 august, liniile 
care nu converg spre zonele de agre
ment vor funcționa cu program de 
duminică.

0 Pentru „Carnavalul studenților", 
care va avea loc in ziua de 23 August 
la „Complexul Tei", ca și pentru 
„Carnavalul tineretului", care va 
avea loc în ziua de 24 august în 
„Parcul tineretului" — ambele între 
orele 18,00—22,00 — au fost prevăzute 
suplimentări ale liniilor 16, 88, 90, 98, 
135, 176 pentru „Tei" și ale liniilor 7, 
17, 22, 26, 73, 74, 82, 83, 87, 94, 95, 116, 
144, 175, 314, 323 pentru „Parcul ti
neretului". Pentru întoarcere, la am
bele carnavaluri s-au prevăzut supli
mentar stocări de autobuze și tro
leibuze.

0 Corelarea manierei de conducere 
cu condițiile meteo-rutiere. In caz 
de ploi puternice, se recomandă 
oprirea autovehiculelor pe dreapta* 
în afara părții carosabile, pînă scade 
intensitatea ploii.

O Șoferii începători să evite de
plasările pe șoselele aglomerate și in 
orele de vîrf ale traficului.

0 Atenție sporită la depășirea bi- 
clcliștilor, a căruțașilor și pietonilor.

0 Deosebită prudență se impune 
Ia întîlnirea copiilor, prezenți acum 
în număr mare prin preajma șosele
lor. La rîndul lor, părinții trebuie să 
fie mai atențl, să supravegheze în
deaproape jocul copiilor. Zilnic, in 
sezonul de vară, se înregistrează ac
cidente rutiere cu victime din rîndul 
copiilor.

© Eliminarea cu desăvîrșire a 
alcoolului.

© Factorii de resort din garaje' să 
asigure parcarea autovehiculelor pro
prietate socialistă și prevenirea po
sibilităților de folosire nelegală a 
acestora.

în ceea ce îi privește, lucrătorii de 
miliție vor fi, ca de obicei, la pos
turile lor, pentru a supraveghea des
fășurarea unei circulații în deplină 
siguranță și adresează tuturor urarea 
„Drum, bun !“. .

• METAL CU STRUG 
TURĂ NECRISTALINĂ. 
Răcindu-se în condiții obișnuite, 
metalul topit se cristalizează. Cu 
cit răcirea are loc mai încet, 
cu atît cristalele sînt mai mari. 
Acest proces are consecințe ne
gative asupra rezistenței și pro
prietăților magnetice ale metalu
lui. Dacă procesul de răcire se 
desfășoară deosebit de rapid, 
cristalele nu apucă să se formeze 
și astfel se obține un metal 
amorf, cu aspect sticlos, care 
are o rezistență superioară, fiind 
utilizat, printre altele, pentru 
căptușirea interioară a reactori- 
lor atomici sau pentru produce
rea miezurilor de. transforma
tori. O instalație de răcire 
bruscă a metalului a fost reali
zată la Institutul tehnologic din 

Massachusetts (S.U.A.). Metalul 
topit este turnat pe o roată 
răcită cu apă, care se învîrtește 
cu mare viteză, producind 30 de 
metri de bandă metalică pe 
secundă.

• SERE ELECTRONI- 
ZATE. In cadrul Institutului 
fizico-energetic al Academiei de 
științe a R.S.S. Letone au fost 
elaborate sisteme de înregistra
tori electronici și aparatură de 
reglare a microclimatului, capa
bile, datorită fineței lor deose
bite, să măsoare, de exemplu, 
diferența de temperatură exis
tentă intre frunze și aerul ce Ie 
înconjoară, umiditatea tulpinilor 
și chiar viteza de Creștere a 
masei verzi pe parcursul cîtorva 
minute. Ele au fost verificate 
într-o seră în care se cultivă 

garoafe. Prevăzute cu Înregistra
tori minusculi, florile „semnali
zează" neîntrerupt dlferiții para
metri ai stării lor fiziologice, 
întocmai ca niște operatori, ele 
dirijează blocul electronic care 
Ie îndeplinește cu precizie ne
voile de umiditate, temperatură, 
lumină, bioxid de carbon.

• TOATE PÎNZELE 
SUS I In condițiile actualei 
penurii de combustibili, con
structorii de nave finlandezi 
s-âu gîndit să valorifice energia 
eoliană, folosind insă pentru 
aceasta ultimele date ale știin
ței. Ei au trecut la realizarea 
unei mari nave oceanice cu 
pinze, care va avea o lungime 
de 90 m, o lățime de 13 m și un 
deplasament de 400 de tone. Pe 

cele trei catarge vor fi fixate 
pinze cu o suprafață totală de 
l 300 metri pătrați. Un computer 
va stabili poziția optima a pînze- 
lor in raport de forța și direcția 
vintului, precum și de direcția 
de înaintare. Nava va fi dotată 
cu cele mai moderne aparate de 
navigație, inclusiv cu un dispozi
tiv care va recepționa buletinele 
meteorologice direct de lâ sate
liții meteo.

• DE-A CURMEZI
ȘUL ATLANTICULUI, CU 
ELICOPTERUL. După cum

ksL
relatează agenția France Presse, 
prima traversare a Atlanticului 
cu elicopterul a fost realizată in 
cursul acestei luni de australia
nul Dick Smith. Plecat la 5 au
gust de la Forth Worth (Texas) 
la bordul unui elicopter dotat cu 
rezervoare suplimentare, el s-a 
Îndreptat inițial spre Islanda, 
unde a ajuns după ce a făcut în 
prealabil, din cauza vremii nefa
vorabile, o escală pe teritoriul 
Canadian Newfoundland. Ultima 
etapă, încheiată la 18 august, a 
fost parcursă între Islanda și In
sulele Hebride, din vestul Sco
ției.

© STATISTICI DE
MOGRAFICE. Cele 10 țări 
ale Pieței comune aveau in 1981 
un total de 270 651 000 locuitori, 
potrivit unei statistici publicate 
de Comisia C.E.E. Totalul creș
terii populației față de 1980 a 
fost de 652 000. In perioada ana
lizată a scăzut rata medie a că
sătoriilor : 6,1 la 1 000 locuitori, 
față de 6,3 In 1980.

© TRAGEDIE ÎN ALPI. 
Un număr de opt alpiniști 
și-au pierdut viața in Alpii 
italieni într-un interval de 
numai patru zile, la mijlocul 
lunii curente, informează auto
ritățile italiene. Ultima victimă 

a fost înregistrată la începutul 
acestei săptăminl, în rîndul a 
patru alpiniști vest-germani, 
care s-au aventurat pe munți 
deși fuseseră avertizați că o să 
aibă loc furtuni. Majoritatea ac
cidentelor s-au produs atît dato
rită faptului că alpiniștii nu au 
fost suficient de bine pregătiți, 
cit și timpului rău.

• CONCERT DE 
CLOPOTE. Un clopotar fran
cez doritor să-și popularizeze 
arta mai puțin obișnuită și-a 
construit un „instrument muzi
cal" din 49 de clopote de diferite 
mărimi, cu care a pornit în tur
neu prin Franța.

® ELECTROAUTO- 
BUZ URBAN CU BATE
RIE DE ACUMULATOA
RE. în Suedia a ineeput tes
tarea unui tip de electroauto- 
buz urban ■ alimentat de o 
baterie de acumulatoare. Ve
hiculul poate atinge viteza de 
65 kilometri pe oră, iar acumu
latoarele îi asigură un parcurs 
de 70 de kilometri înainte de 
reincărcare sau înlocuire. Pri
mele două electroautobuze vor 
începe să circule la Stockholm 
în toamna acestui an,.dar avan
tajul lor principal, deocamdată, 
este acela al lipsei gazelor de 
eșapament.



la Londra a apărut volumul

„NICOLAE CEAUȘESCU
Șl CALEA ROMÂNEASCĂ SPRE SOCIALISM"
LONDRA 19, (Agerpres). — In editura „Unified 

Printers and Publishers" din Londra a apărut cartea 
„NICOLAE CEAUȘESCU ȘI CALEA ROMANEASCA 
SPRE SOCIALISM", semnată de publicistul britanic 
Robert Govender. Volumul — bogat și expresiv ilustrat 
cu imagini din ampla și dinamica activitate a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, pe plan intern și internațio

nal, din viața și marile realizări ale poporului nos
tru — constituie un cald elogiu adus personalității 
proeminente a președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, valorii incontestabile a 
operei teoretice și activității practice desfășurate de 
șeful statului român, contribuției sale deosebite la 
cauza păcii și înțelegerii intre popoare.

Manifestări consacrate 
sărbătorii naționale a României

In diverse țări au loc noi manifestări dedicate celei de-a 38-a aniver
sări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă din România.

O poziție conformă cu interesele păcii 
în Orientul Mijlociu

Cotidianul marocan „L’Opinion" despre interviul acordat 
de președintele Nicolae Ceaușescu ziarului 

egiptean „Mayo"

în partea introductivă, 
publicistul britanic a- 
rată : „România nu mai 
este, din punct de vedere 
politic, o țară de undeva 
de departe, tocmai dato
rită modului inteligent in 
care președintele său, 
Nicolae Ceaușescu, a pro
iectat-o în avanscena vie
ții internaționale. El a 
făcut aceasta cu o măies
trie tactică, cu un curaj, 

■ talent și originalitate 
care i-au adus atit lui, 
cit și poporului său un 
considerabil respect și 
admirație în cele mai di
verse zone ale lumii, în 
țările socialiste, în lumea 
a treia și în Occident. 
Politica rațională și lu
minată pe care președin
tele României o duce cu 
atita hotărîre și consec
vență este, cred eu, deo
sebit de important de cu
noscut în acest moment, 
cind unele cercuri propo
văduiesc cu nesăbuință 
politica confruntării, res- 
pingind, in același timp, 
calea cooperării și În
țelegerii, pe care pre
ședintele Ceaușescu și 
alți oameni de stat ce 
privesc lucrurile cu ma
turitate o consideră ca 
indispensabilă pentru re
ducerea încordării inter
naționale și revenirea 
treptată la rațiune".

Meriționind trecutul 
zbuciumat de luptă al 
României, autorul con
stată că este vorba de 
„spiritul și filozofia unui 
popor căruia îi place să 

. fie stăpînul propriului 
său . destin. pe care 
Nicolae Ceaușescu îl în
truchipează atît de vigu
ros în politica sa inter
nă, ca și în cea externă", 
„în opinia multor oameni, 
România este Ceaușescu 
și Ceaușescu este Româ
nia", afirmă autorul, rele
vînd că președintele 
României, „cu o intuiție 
și judecată precise, a for
mulat și înfăptuit o poli
tică născută din expe- 

Iriența și din dorințele po
porului său..., cu alte cu
vinte, mai mult decît ma
joritatea liderilor din 
vremea sa, el se identifi
că total cu aspirațiile po
porului spre un viitor 
mai bun, material și spi
ritual, pe plan intern și 
spre o lume din care răz
boiul va fi eliminat pen
tru totdeauna".

în capitolul I al cărții 
intitulat „PREȘEDINTE- 

ILE", autorul evidențiază: 
„Ceaușescu este liderul 
democratic ales al națiu
nii sale, popular și sincer 
iubit în țară, bucurîn- 
du-se de cea mai înaltă 
stimă în rîndul popoare
lor Europei răsăritene și, 
în pofida unor diferențe 
de opinii cu unii oameni 
politici occidentali, este 
respectat pentru curaj și 
integritate în importante 
cercuri intelectuale și po
litice". De asemenea, se 
spune în continuare. 
„Ceaușescu este unul 
dintre oamenii politici 
străini ce se bucură de 
cea mai înaltă considera
ție în lumea a treia", da
torită „abordării clarvă
zătoare și coerente a pro
blemelor interne și inter
naționale". El „întruchi
pează aspirațiile și dorin
țele poporului român de 
libertate și dreptate, 
muncește cu dăruire și 
neobosit pentru realizarea 
acestor obiective, este un 
conducător înzestrat și cu 
mare experiență, care se 
bucură de încrederea și 
afecțiunea concetățenilor 
săi... De-a lungul lupte
lor grele, fie împotriva 
agresiunii externe, fie a 
reacțiunii interne, româ- 

I nii au dat la iveală fii 
l mari, oameni al căror în

flăcărat patriotism și a 
căror conducere exempla- 

j ră au asigurat salvarea 
I națiunii lor. Nicolae 

Ceaușescu aparține indis
cutabil acestei tradiții".

După ce prezintă viața 
de luptă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și bio
grafia sa politică, autorul 
relevă că „atît observa- 

L torii interni ai scenei ro

mânești, cit și cei externi 
sînt de acord că Era 
Ceaușescu, în plin avint, 
este perioada ' cea mai 
rodnică și productivă 
în dezvoltarea social-eco- 
nomică a României mo
derne, care, intr-un in
terval de timp relativ 
scurt, a pus bazele socia
lismului, a consolidat cu
ceririle revoluției și a 
lansat un masiv program 
de construire a ceea ce 
președintele Ceaușescu 
numește societatea socia
listă multilateral dezvol
tată". „Țara — se arată 
apoi în lucrare — a fost 
transformată dintr-o so
cietate esențialmente a- 
grară, cu o industrie sla

niază, în capitolul „PRO
GRES PE TOATE PLA
NURILE", că societa
tea românească a cu
noscut transformări vas
te, revoluționare pe plan 
economic și social care 
au modificat profund 
întregul mod de viață al 
poporului". „Chiar și cei 
ce au o atitudine critică 
față de România sînt 
forțați să admită că siste
mul socialist al țării a 
produs ceea ce poate fi 
numit un miracol econo
mic", subliniază autorul, 
arătînd că aceasta se da
torează „strategiei îndrăz
nețe a președintelui 
Ceaușescu pe o lungă pe
rioadă de timp".

bă și o agricultură îna
poiată, într-un eficient 
stat industrial-agrar, cu 
o economie înfloritoare. 
El dorește să vadă trium
ful deplin al socialismu
lui in țara sa, consolida
rea democrației și a dom
niei legii, promovarea 
unei noi politici de pro
gres social și economic, 
dezvoltarea continuă și 
modernizarea tehnicilor 
productive, înflorirea ști
inței, culturii și învăță- 
mîntului și îmbunătățirea 
constantă a relațiilor de 
producție și a organizării 
sociale, în special în ceea 
ce privește mecanismele 
politice socialiste și con
trolul lor democratic de 
către mase. Ceaușescu 
consideră că echitatea, 
justiția și egalitatea nu 
pot fi pe deplin atinse 
decît prin ridicarea con
tinuă a nivelului de trai 
și a gradului de cultură 
ale poporului său".

în continuare sînt pre
zentate sintetic modul
cum s-a format poporul
român, lupta sa de-a
lungul istoriei pentru
menținerea ființei națio
nale și independență, 
pentru libertate și pro
gres social-economic, pen
tru înțelegere între' po
poare și pace. în capito
lele „TRADIȚII DE LUP
TĂ", „UNITATE ȘI IN
DEPENDENȚĂ NAȚIO
NALĂ" si „ELIBERĂRE 
NAȚIONĂLĂ ȘI SOCIA
LA" se face o trecere in 
.revistă a evoluției istori
ce a poporului român, de 
la origini și pînă la re
voluția de eliberare so
cială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, 
de la 23 August 1944.

Arătînd că, „la începu
tul anilor ’70, președintele 
Nicolae Ceaușescu a de
finit ultima etapă a evo
luției socialiste a tării ca 
societate multilateral dez
voltată", lucrarea subli

în capitolele „LI
BERTATE, EGALITATE, 
FRATERNITATE", „PLA
NUL 1981—1985" și „PRI
VIND ÎN PERSPECTIVĂ 
SPRE ANUL 2000“ este 
trasat un tablou al pro
fundei democrații ce 
domnește în viața politică 
și social-economică din 
România și sînt ilustrate 
perspectivele luminoase 
ale economiei românești 
pe care le garantează rea
lizarea planului cincinal, 
actualmente în curs de 
aplicare.

„Cu aceeași măiestrie 
cu care și-a conceput po
litica internă, președintele 
Nicolae Ceaușescu a pus 
la punct o foarte originală 
politică externă, întemeia
tă pe credința optimistă 
că interdependența inter
națională a ajuns intr-o 
asemenea fază, îneît nu va 
mai putea fi niciodată 
anulată", se arată în con
tinuare în capitolul „PO
LITICA INTERNA ȘI 
EXTERNA".

Lucrarea evidențiază că 
„România și-a adus o 
contribuție bine gindită la 
dezbaterile din ultimii ani 
asupra unei întregi game 
de probleme internaționa
le, printre care adoptarea 
de măsuri de securitate și 
cooperare în Europa, de
zarmarea nucleară, și, în
deosebi, s-a distins in fo
rurile O.N.U. prin propu
neri foarte constructive 
pentru lichidarea subdez
voltării și crearea unei noi 
ordini economice și poli
tice internaționale. Pre
ședintele Ceaușescu men
ține un dialog continuu 
privind / situația interna
țională cu diverși șefi de 
state, guverne și partide 
politice". De asemenea, 
„președintele Ceaușescu 
dorește continuarea poli
ticii de destindere... 
România consideră că 
toate statele europene, 
indiferent de sistemele lor

politice și economice, tre
buie să acționeze pentru 
securitate și cooperare pe 
continentul lor, pentru în
cetarea cursei înarmărilor 
și aplicarea imediată a 
unor măsuri de dezarmare 
nucleară".

Evidențiind caracterul 
multilateral al politicii 
externe românești, lu
crarea prezintă pe larg 
„legăturile deosebite ale 
României cu un mare nu
măr de țări în curs de 
dezvoltare". Pe aceeași 
linie, „președintele 
Ceaușescu, arhitectul po
liticii românești față de 
lumea a treia, este con
vins că nealiniații, regru- 
pind peste două treimi din 
statele lumii, sînt un 
factor ce nu poate fi igno
rat în soluționarea pro
blemelor contemporane și 
în ce privește procesul în
delung amînat al demo
cratizării relațiilor inter
naționale".

Arătînd că, în condițiile 
In care omenirea este 
astăzi constituită din di
verse sisteme sociale, 
România întreține legături 
științifice, tehnice, econo
mice și culturale cu țările 
capitaliste dezvoltate, au
torul subliniază în con
text că raporturile dintre 
țara noastră și Marea Bri- 
tanie sînt excelente.

Ultimele patru capitole
— „NU EXISTA SUBSTI
TUT PENTRU DESTIN
DERE", „DEZARMAREA
— O CHESTIUNE DE IM
PORTANȚĂ COVÎRȘI- 
TOARE", „O NOUA OR
DINE ECONOMICA IN
TERNAȚIONALĂ" și 
„PENTRU . O LUME MAI 
BUNĂ ȘI MAI DREAP
TĂ" — înfățișează ini
țiativele și acțiunile 
României, ale președinte
lui Nicolae Ceaușescu, 
pentru soluționarea mari
lor probleme internațio
nale. „în analiza asupra 
situației internaționale — 
relevă autorul — Nicolae 
Ceaușescu, considerat de 
concetățenii-șăi. și de mul- 
tă lume ciiia străinătate . 
nu numai un mare om de 
stat, ci și un filozof poli
tic, a dezvăluit esența 
problemelor, arătînd că 
principalele elemente ale 
conflictelor de la sfirșitul 
secolului XX sînt, pe de o 
parte, înverșunata hotărî
re a imperialismului de 
a-și menține politica de 
dictat și dominație și, pe 
de alta, hotărîrea de 
nezdruncinat a victimelor 
imperialismului de a se 
dezvolta liber, indepen
dent, complet și deplin 
stăpîne asupra vieții lor 
economice. Președintele 
Ceaușescu a prezis că, 
deși imperialismul va per
sista în tactica sa de sa
botaj și subversiune a li
bertății și independenței, 
el nu-și va mai atinge 
obiectivele datorită puter
nicei ofensive pe care 
i-o vor opune țările în 
curs de dezvoltare. Ana
liza făcută de Ceaușescu 
este remarcabil de exactă, 
pentru că tocmai aceasta 
este ceea ce se intimplă în 
lumea noastră de astăzi".

Un loc special acordă, 
în context, autorul iniția
tivelor internaționale ■ și 
acțiunilor concrete pe plan 
național ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu în ve
derea soluționării celei 
mai grave probleme cu 
care este confruntată as
tăzi omenirea, cursa înar
mărilor.

Relevînd aceste inițiati
ve și alte demersuri ale 
României pentru solu
ționarea marilor proble
me ale contemporaneității, 
autorul britanic conchide: 
„Puține popoare consacră 
mai mult timp, energie și 
gînduri pentru a face ca 
lumea să fie un loc mai 
bun de trăit, pentru noi 
toți, indiferent de rasă, 
religie, ideologie sau sis
tem social. Cea mai mare 
parte din creditul pentru 
aceasta revine unui băr
bat care este astăzi larg 
apreciat în lume, și pe 
bună dreptate, drept un 
lider de anvergură mon
dială și un filozof politic 
de statură internațională
— Nicolae Ceaușescu".

ADUNĂRI FESTIVE ÎN U.R.S.S. 
în Uniunea Sovietică au avut loc, 
în aceste zile, ample manifestări 
consacrate marii sărbători a po
porului român. Astfel, au fost or
ganizate adunări festive cu activul 
Uniunii regionale Moscova a coo
perativelor de consum și la Ia- 
roslavl cu cetățeni ai acestui oraș 
din zona centrală a R.S.F.S.R., in 
cadrul cărora au luat cuvîntul cadre 
ale organelor locale ale P.C.U.S. și 
ale Asociației de Prietenie Sovieto- 
Române, oameni ai muncii.

La cele două adunări a luat cu
vîntul conducătorul delegației Con
siliului General A.R.L.U.S., care 
participă la manifestările organiza
te în U.R.S.S. cu prilejul zilei de 
23 August, Ion Cumpănașu, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., di
rector general al Agenției ro
mâne de presă (Agerpres), mem
bru al Biroului Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S. El a prezentat 
munca eroică desfășurată de po
porul nostru, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
XlI-leă al P.C.R.

La combinatul de mobilă „Mos- 
komplet mebel" din capitala Uniu
nii Sovietice, a avut loc o adunare 
festivă, iar la Uzina de rulmenți 
nr. 1 din Moscova a fost deschisă 
o expoziție de fotografii. Au luat 
cuvîntul cadre de conducere din 
cele două întreprinderi, precum și 
prof, universitar Iulian Cîrțînă, con
ducătorul delegației Consiliului mu
nicipal București al A.R.L.U.S.

La Moscova, Iâroslavl și în alte 
localități ale U.R.S.S. au fost orga
nizate expoziții de fotografii care 
prezintă realizări din Republica So
cialistă România, precum și de 
carte românească. Au fost prezen
tate. filme românești primite cu un 
deosebit interes.

LA AMBASADA ROMÂNIEI DIN 
BUDAPESTA a fost organizată o 
conferință de presă, în cadrul că
reia ambasadorul Victor Bolojan a 
evocat semnificația actului istoric 
de Ia 23 August 1944. realizările re
marcabile obținute de poporul ro
mân pe calea progresului și civili
zației, în edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate, politi
ca externă de pace și colaborare in
ternațională promovată de România 
socialistă.

în saloanele ambasadei a fost 
inaugurată o expoziție documen
tară de fotografii și de carte social- 
politică românească, în cadrul că
reia la loc de frunte sînt prezen
tate lucrările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România.

LA COMBINATUL MINIER 
„BELIIATOW" (R.P. POLONA) a 
avut loc o ședință festivă. Secreta
rii! organizației de partid a combi
natului a reliefat, în cuvîntul său, 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
româno-polone. Relevînd succesele 
remarcabile obținute de poporul 
român în transformarea socialistă a 
patriei, vorbitorul a subliniat 
contribuția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și transpu
nerea în viață a politicii interne și 
externe a partidului și statului ro
mân. A luat, de asemenea, cuvîn
tul ambasadorul României în 
Polonia, Ton Cosma. în încheierea 
ședinței au fost prezentate filme 
documentare românești.

MINISTERUL APĂRĂRII NA
ȚIONALE AL R.P. CHINEZE a or
ganizat, la o mare unitate militară, 
o adunare festivă. Despre semni
ficația zilei de 23 August au vorbit 
Florea Dumitrescu, ambasadorul 
României la Beijing, și comisarul 
politic al unității respective. Au fost 
prezentate, în continuare, filme do
cumentare românești înfățișînd as
pecte ale edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
România, viața și activitatea mili
tarilor români.

LA ATENA A AVUT LOC PRE
ZENTAREA CĂRȚII „ROMÂNIA", 
apărută în editura „Editex". Volu
mul, bogat ilustrat, cuprinde date 
generale despre țara noastră, despre 
evoluția istorică a poporului român, 
organizarea administrativă și poli
tică a României socialiste, dezvol
tarea economică, știința și tehnolo
gia, arta și cultura, relațiile de co
laborare româno-elene.

în cuvîntul introductiv al edito
rului se arată, printre altele : „O 
țară progresează atunci cind po
porul știe să facă eforturi, să lupte 
pentru interesele sale, să înainteze 
spre un viitor mai bun. Dar reușeș
te mult mai mult atunci cind are 
conducători Capabili. Un astfel de 
conducător determină fizionomia 
României contemporane, iar a- 
eesta este președintele Nicolae 
Ceaușescu".

După ce prezintă o serie de date 
biografice ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, editorul relevă : „Scopul 
fundamental al președintelui Nicolae 
Ceaușescu este progresul poporului 
român în cadrul făuririi păcii uni
versale, bazată pe relații internațio
nale prietenești. Tovarăș deosebit 
în opera sa ii este doamna Elena 
Ceaușescu, personalitate cunoscută 
in lumea științifică și politică".

La prezentarea cărții au parti
cipat M. Stassinopoulos, fost pre
ședinte al Republicii Elene, A. Tso- 
hatzopoulos, ministrul lucrărilor 
publice, I. Pottakis, ministru a.i. la 
Ministerul Economiei Naționale, 
președintele părții elene în Comi
sia mixtă româno-elenă, Ilias Iliou, 
președintele partidului E.D.A., O. 
Kolozof, șef de secție la C.C. al P.C. 
din Grecia, V. Kafiris, guvernato
rul Băncii • agricole, T. Katrivanos, 
prefectul regiunii Atica, secretar ge
neral. al Casei de cultură a priete
niei greco-române, deputați, acade
micieni, oameni de cultură și artă, 
oameni de afaceri, un numeros pu
blic. A fost de față Ion Brad, am
basadorul României la Atena.

GRUPUL CULTURAL INTERNA
ȚIONAL DIN RANGOON a orga
nizat, împreună cu ambasada țării 
noastre, o seară culturală. în alo
cuțiunile rostite cu acest prilej, au 
fost subliniate realizările deosebite 
pe plan economic, social și cultural 
obținute de poporul român, mai 
ales în perioada ce a urmat Con
gresului al IX-lea al P.C.R. Vorbi
torii. aii elogiat politica de pace și 
prietenie cu. țările în curs de dez
voltare promovată cu consecvență 
de România, reliefînd contribuția 
deosebită a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la rezolvarea unor pro
bleme importante ale vieții interna
ționale, la instaurarea între toate 
statele lumii a unor relații noi.

în saloanele ambasadei a fost 
deschisă o expoziție de carte cu- 
prinzind volume din opera tovară
șului Nicolae Ceaușescu, lucrări pri
vind istoria patriei și poporului ro
mân, albume de artă clasică și con
temporană românească, literatură 
social-politică și economică.

RABAT 19 (Agerpres). — Po
ziția președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în problema Orientului 
Mijlociu este evidențiată de ziarul 
marocan „L’Opinion". Freședintele 
României, Nicolae Ceaușescu — re
levă ziarul — propune organizarea 
unei noi conferințe internaționale, cu 
participarea tuturor părților interesa
te, inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, in vederea so
luționării problemei poporului pales
tinian. Informind despre interviul

acordat de șeful statului român cores
pondentului diplomatic al ziarului 
egiptean „Mayo", cotidianul marocan 
scoate in evidență faptul că președin
tele Nicolae Ceaușescu cere să se 
respecte dreptul la autodeterminare 
al poporului palestinian și la crearea 
unui stat propriu independent. Se 
arată că președintele României cere, 
de asemenea, Israelului să-șl retragă 
trupele din Liban și să angajeze tra
tative, inclusiv cu Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei, cu alte 
state arabe, pentru realizarea unei 
păci globale.

Evoluția situației din Liban
® Alegerea noului șei al statului, amînată pentru luni
9 Precizări ale agenției WAFA în legătură cu evacuarea 
combatanților O.E.P. din Liban • Ședință extraordinară a

guvernului israelian
BEIRUT 19 (Agerpres). — Prevă

zută inițial să aibă loc joi, alegerea 
de către Parlamentul libanez a nou
lui șef al statului a fost amînată 
pentru ziua de luni, 23 august, in
formează agenția France Presse. Un 
comunicat al Președinției Parlamen
tului, dat publicității miercuri, rele
vă că amînarea scrutinului a fost de
terminată de motive de securitate. 
S-a precizat, totodată, că votul va 
avea loc la școala militară de la Fa- 
yadiyeh, aflată la 7 kilometri est de 
Beirut.

BEIRUT 19 (Agerpres). — Intr-un 
comentariu privind evacuarea forțe
lor armate regulate și a conducerii 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei din Liban, agenția WAFA scrie 
că, în cazul în care nu va interveni 
nici un element nou, această acțiu
ne va începe la 20 august. Evacuarea 
militară — se arată în comentariu — 
nu reprezintă o „capitulare forțată", 
deoarece Organizația pentru Elibera
rea Palestinei a obținut o victorie 
din punct de vedere politic și diplo
matic.

Pe de altă parte, agenția mențio
nează că mai rămîn încă o serie de 
probleme care trebuie reglementate 
de urgență, cea mai importantă fiind 
soarta civililor palestinieni care ră
mîn în Liban. în context, agenția 
WAFA precizează că acordul liba- 
nezo-palestinian negociat sub auspi
ciile trimisului special al președinte
lui Statelor Unite prevede garanții 
din partea guvernelor american și li
banez privind securitatea populației

„Adoptarea unor măsuri de dezarmare 
nucleară a devenit o cerință imperativă"
Intervenția șefului delegației române în Comitetul de la Geneva

GENEVA lâ (Agerpres) — în ca
drul dezbaterilor Comitetului de la 
Geneva pe temele dezarmării nu
cleare, o atenție specială este acor
dată întăririi eficacității și credibili
tății acestui organism — inclusiv 
prin crearea unor structuri speciale 
'de negociere în domeniul nuclear.

Șeful delegației române, ambasa
dorul Ion Datcu, a intervenit în dez
bateri pentru a prezenta aprecierile 
și inițiativele țării noastre în legă
tură cu necesitatea urgenă și moda
litățile concrete de demarare a unui 
autentic proces de negociere și adop
tare de măsuri de dezarmare nu
cleară. Subliniind faptul că în ac
tualele condiții internaționale adop
tarea unor măsuri de natură să pre
vină și in final să elimine riscul 
unui conflict nuclear a devenit o 
cerință imperativă, vorbitorul s-a 
referit pe larg Ia propunerile con
crete de dezarmare nucleară con

ținute în aprecierile președintelui 
României. Nicolae Ceaușescu, și ale 
Marii Adunări Naționale privind 
imperativul vital al dezarmării, care 
au fost prezentate ca document ofi
cial al Comitetului de dezarmare.

Asemenea propuneri, ca și altele 
prezentate de țările socialiste, de 
țări neutre și nealiniate, in comite
tul de la Geneva, la O.N.U. și în alte 
foruri, constituie un fond valoros 
de idei care trebuie abordat fără in- 
tîrziere în cadrul comitetului. înce
perea unor negocieri de dezarmare 
nucleară în acest organism multila
teral unic reprezintă, totodată, a su
bliniat vorbitorul, o recunoaștere ne
cesară a obligației ce revine tuturor 
statelor, nucleare sau nenucleare, 
mari sau mici, dezvoltate sau în curs 
de dezvoltare, de a contribui la adop
tarea de măsuri pentru eliminarea 
pericolului real al unui conflict nu
clear devastator.

Aniversarea proclamării independenței Afganistanului
KABUL 19 (Agerpres). — Cu prile

jul celei de-a 63-a aniversări a pro
clamării independenței Afganistanu
lui, Babrak Karmal. secretar general 
al C.C. al Partidului Democratic al 
Poporului, președintele Consiliului 
Revoluționar al R.D. Afganistan, a 
rostit, la postul de radio, o cuvîntare, 
în care a evidențiat importanța aces
tui eveniment în viața țării — rela
tează agenția Bakhtar. Vorbitorul a 
subliniat că poporul afgan depune

eforturi pentru transpunerea în viață 
a programelor economice și sociale. 
El a reamintit, totodată, că țara sa 
a avansat propuneri și inițiative des
tinate să ducă la instituirea, pe calea 
tratativelor, a unor relații normale 
cu țările vecine.

Dezbateri în Parlamentul
Greciei

civile palestiniene din Liban și a fa
miliilor combatanților palestinieni.. 
Se pune, de asemenea, scrie WAFA, 
problema securității cetățenilor liba
nezi care au luptat alături de pales
tinieni împotriva trupelor israeliene.

TEL AVÎV 19 (Agerpres). — Gu
vernul Israelian, reunit joi în șe
dință extraordinară, a aprobat planul 
de evacuare a combatanților palesti
nieni din capitala libaneză — anunță 
postul de radio israelian citat de 
agenția France Presse.

NEW YORK 19 (Agerpres). — La 
sediul Națiunilor Unite a avut loc 
o reuniune a Biroului de coordonare 
al mișcării de nealiniere consacrată 
examinării situației din Orientul 
Mijlociu, ca urmare a continuării și 
extinderii agresiunii israeliene îm
potriva popoarelor palestinian și li
banez, a suveranității și integrității 
Libanului, țară nealiniată informea
ză agențiile Taniug, Prensa Latina 
și T.A.S.S. Țările nealiniate — se 
arată în declarația adoptată de re
uniune — cheamă Consiliul de Secu
ritate al O.N.U. să asigure recrpAaș- 
terea in practică a drepturi'.! ina
lienabile ale poporului palesf a. jn și 
să adopte măsuri concrete pentru 
înfăptuirea lor. Mișcarea de neali
niere cere, de asemenea, Națiunilor 
Unite să adopte măsuri eficiente 
pentru a garanta securitatea popu
lației libaneze și palestiniene din 
sudul Libanului și din alte regiuni 
ale țării, care a devenit ținta agre
siunii israeliene.

Sesiunea specială a Adunării Generale a 0.N.E 
consacrată problemei palestiniene

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— La New York continuă lucrările 
sesiunii speciale a Adunării Genera
le a O.N.U. consacrate probleme} pa- 
testiniene. Reprezentanții ' statelor 
membre ale O.N.U. care au luat cu- 
vîntul în dezbaterile din plenară 
adunării s-au pronunțat pentru o 
reglementare politică globală in Ori
entul Mijlociu, pe baza rezoluțiilor 
pertinente ale Națiunilor Unite, pen
tru recunoașterea drepturilor legiti
me ale poporului palestinian, inclu
siv a dreptului său la un stat pro
priu independent, pentru încetarea 
neîntîrziată a acțiunilor militare ale 
Israelului împotriva popoarelor liba
nez și palestinian.

Șeful delegației Iordaniei a decla
rat că, prin intervenția militară în 
Liban, guvernul israelian a sfidat 
rezoluțiile O.N.U. și a încălcat nor
mele general recunoscute ale dreptu
lui internațional și principiile Cartei 
O.N.U.

Reprezentanții Pakistanului și Emi
ratelor Arabe Unite au condamnat, 
de asemenea, intervenția israeliană 
în Liban și au evidențiat necesitatea 
intensificării eforturilor pentru a se 
ajunge la o soluție politică, pașnică, 
în Orientul Mijlociu, care să garan
teze drepturile inalienabile ale po
porului palestinian.

Șeful delegației sovietice a subli
niat că în jurul acestei probleme 
gravitează interesele vitale ale mul
tor popoare și state din regiune sau

din vecinătate. De aceea, a spus el, 
este necesar să se încerce apropie
rea diferitelor puncte de vedere pu- 
taai Ia rnaȘp tratativelor. în context, 
vorbitorul a relevat actualitatea pro
punerilor privind convocarea unei 
conferințe internaționale în proble
ma Orientului Mijlociu.

Reprezentantul Arabiei Saudite s-a 
referit la numărul mare de victime 
și suferințele imense provocate po
poarelor libanez și palestinian de 
agresiunea israeliană în Liban, pe 
care a condamnat-o în termeni fermi 
ca fiind contrară normelor dreptului 
internațional. El a cerut ca O.N.U. 
să acționeze pentru a se pune capăt 
intervenției israeliene și pentru a se 
ajunge la o soluție pașnică în Orien
tul Mijlociu.

Reprezentantul Șirei a apreciat că 
„agresiunea israeliană în Liban nu 
ar fi fost posibilă tară sprijinul mili
tar și financiar al Statelor Unite". 
El a cerut retragerea forțelor isrâe- 
liene din Liban și recunoașterea 
drepturilor legitime ale poporului 
palestinian.

Șeful delegației Jamahiriei Arabe 
Libiene a condamnat agresiunea 
israeliană în Liban și a ceri.** 'în 
O.N.U. să adopte măsurile neri l.*JS 
pentru încetarea acesteia și reti 
rea forțelor israeliene.

Intervenția militară a Israelului In 
Liban a fost condamnată, de ase
menea, de șeful delegației Mada
gascarului.

MARGINALII
Inimaginabila ipoteza...

LA MOSCOVA S-A DESCHIS MA
GAZINUL UNIVERSAL „BUCU
REȘTI". La festivitatea, inaugurării 
au participat N. I. Bocikov, adjunct 
al șefului secției comerț a C.C. al 
P.C.U.S., S. E. Saruhanov, adjunct 
al ministrului comerțului al U.R.S.S., 
B. V. Nikolski, secretar al Comite
tului orășenesc de partid Moscova, 
I,. V. Deribin, vicepreședinte al So
vietului orășenesc Moscova, alte 
persoane oficiale, constructori, ar- 
hitecți. Ă fost prezent Traian 
Dudaș, ambasadorul României in 
U.R.S.S.

Agențiile de presa transmit

LUPTELE DIN SALVADOR. La 
San Salvador s-a anunțat, din sursă 
oficială, că aproximativ 4 000 
militari din batalioanele de
ale armatei au fost angajați într-o

PRIMIRE LA PHENIAN, 
ședințele R.P.D. Coreene, Kim 
Sen, a primit, Ia Phenian, delega-

nouă operație începută împotriva 
insurgenților salvadorieni in zona 
vulcanului Chinchontepec, în sudul 
țării. Pe de altă parte, Frontul 
Farabundo Marți pentru Eliberare 
Națională (FMLN) a anuțat că ac
țiunile întreprinse de armată în 
departamentul Cuscatlan, din partea 
nordică a Salvadorului, au sfirșit 
prin a se transforma într-o derută 
pentru militari, din rîndul cărora 
au fost scoși din luptă 20 de oa
meni.

ția guvernamentală economică a 
hanului, condusă de ministrul in
dustriei grele, Behzad Navabi, care 
se află în vizită în capitala co- • 
reeană — relatează agenția ACTC. 
Președintelui Kim Ir Sen i-a fost 
înmînat, cu acest prilej, un mesaj 
din partea șefului statului iranian, 
Aii Khamenei.

carabine automate, puști, transmit 
agențiile France Presse și T.A.S.S. 
Acțiunea a foșt revendicată în nu
mele grupării teroriste autointitula
te „Brigăzile roșii" de un cores
pondent anonim,
vastă operațiune de

A fost lansată o 
urmărire.

MINISTERUL DE
R.F. GERMANIA

AL 
cu 

ac-

•i

OPERAȚIUNE TERORISTĂ. A- 
proximativ 10 persoane au pătruns 
miercuri seara într-o cazarmă de 
aviație din apropiere de Roma, de 
unde au sustras o importantă can
titate de arme, între care pistoale.

INTERNE 
urmărește 

mare îngrijorare intensificarea 
tivltăților extremiștilor de dreapta 
din R.F.G. împotriva străinilor, se 
arată intr-un document dat publici
tății la Bonn. In document — pre
zentat de ministrul de interne, Ger
hart Baum — se relevă că numărul 
acestor acțiuni cunoaște „o tendin
ță amenințătoare de creștere".

privind recunoașterea statutului 
tuturor organizațiilor de rezistență
ATENA 19 (Agerpres) — In Parla

mentul Greciei au început dezbate
rile asupra proiectului de lege pri
vind recunoașterea rezistenței națio
nale în timpul ocupației germane din 
perioada 1941—1944.

Luind cuvîntul, primul ministru 
Andreas Papandreu a arătat că 
scopul principal al documentului este 
unitatea națională, adăugind că 
Grecia este singura țară europeană 
care nu și-a făcut datoria de a re
cunoaște propria-i rezistență antina- 
zistă — relatează agenția France 
Presse.

In baza proiectului de lege, ur
mează să fie recunoscut statutul tu
turor organizațiilor de rezistență și 
se va permite unor cetățeni să-și re- 
dobindească drepturile civice și avan
tajele privind asistența socială.

In perioada imediat următoare 
dezastrelor de la Hiroshima și Na
gasaki, nimeni nu bănuia efectele 
pe termen lung ale celor două bom
bardamente atomice. Dar după cir
ca două, luni, adică incepînd din 
octombrie 1945, centrul de cercetări 
al Universității din Tokio a depis
tat printre supraviețuitori o nouă 
categorie de bolnavi cu simptome 
necunoscute incă de medicină. Nu
mărul persoanelor înregistrate sub 
diagnosticul vag „caz atomic" ajun
sese la 5 120 la sfirșitul lui noiem
brie al aceluiași an, și a crescut 
apoi continuu.

Spre surpriza cercetătorilor, la un 
moment dat, sub incidența „cazu
rilor atomice" au apărut persoane 
care nu fuseseră la fața locului in 
momentul bombardamentelor, ci 
veniseră la Hiroshima sau Naga
saki cîteva zile mai tirziu. Odată 
cu aceasta, terminologia medicală 
s-a imbogățit cu o nouă noțiune 
specifică : „primii vizitatori" — 
formulată ad-hoc, dar care a rămas 
și azi în forma ei inițială.

Medicii au descoperit apoi că 
intre nou-născuții de la Hiroshima 
și Nagasaki un mare număr aveau 
grave malformații, frecvente fiind 
îndeosebi cazurile de microcefalee, 
cei afectați rămînind condamnați 
pe viață. După două decenii, cerce
tătorii au surprins dereglări geneti
ce la cei ce proveneau din părinți 
născuți la cîteva luni după bombar
damentele atomice. Cercetările s-au 
extins mereu, fără a li se întrezări 
sfirșitul, deoarece aproape lună de 
lună s-au descoperit noi cazuri 
printre urmașii urmașilor celor 
care au supraviețuit, deocamdată 
fiind clasificate nu mai puțin de 
1300 de „boli atomice" diferite.

Efectele pe termen lung ale celor 
două explozii nu sint insă nici 
acum pe deplin cunoscute. Ne pu
tem face insă doar o vagă idee

despre perspectiva cercetărilor în 
acest domeniu datorită constată
rilor făcute de dr. S. Okassima, 
de la Institutul de medicină din 
Nagasaki. Piuă și cea mai bo
gată imaginație pare neputincioasă 
să sconteze consecințele in timp ale 
bombardamentelor de la 6 și, res
pectiv, 9 august 1945. Pentru că — 
asigură dr. Okassima — la Naga
saki, contaminarea radioactivă se va 
menține 23 360 de ani !

Nici un act din istoria omenirii 
nu a generat urmări pentru un 
timp atit de îndelungat. Și au fost 
provocate doar de două bombe. Azi, 
numărul focoaselor nucleare din 
arsenale a ajuns la 50 000. Primele 
două bombe pot fi considerate niște 
„jucării" in comparație cu cele 
existente în prezent : mii de exem
plare dintre acestea posedă o pu
tere distructivă de cite o mie de 
ori superioară celor care au 
pulverizat Hiroshima și Nagasaki, 
otrăvindu-le solul pentru 23 de 
milenii.

Lucrările unui simpozion științi
fic desfășurat la Hiroshima au fost 
consacrate studierii efectelor radio
active pe termen lung. Dar numai 
in.cazul celor două orașe japoneze. 
Pentru că, dacă s-ar recurge la ar
mele nucleare azi... Pămîntul — 
avertizează raportul primului Con
gres internațional al medicilor pen
tru prevenirea războiului nuclear 
— s-ar transforma intr-un imens 
deșert in care n-ar mai fi posibilă 
nici o formă de viață. Iar cerul ar 
deveni o pîclă grea de particule 
radioactive mortale.

Nimeni nu se încumetă nici mă
car să presupună peste cite zeci, 
sute sau mii de milenii ar putea 
să reapară pe Terra, fie și in formă 
embrionară, viața...

AI. campeanu
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