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Pretutindeni - măsuri
a

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Noile construcții de locuințe, cu 
o plastică arhitecturală de deo
sebită expresivitate și frumuse
țe - intre care și cele din car
tierul Pantelimon, prezentate in 
fotografia alăturată - constituie 
un motiv de justificată mindrie 

pentru bucureșteni
Foto : E. Dichiseanu

■ ți.-'-

energice pentru pregătirea 
temeinică a însămînțărilor!

La recenta consfătuire de îucru 
de la C.C. al P.C.R. consacrată pro
blemelor din agricultură, referin- 
du-se la pregătirea însămînțărilor 
din toamna acestui an, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a accentuat ne
cesitatea de a se lua toate măsurile, 
de a se asigura toate condițiile pen
tru a se obține în anul viitor o 
producție totală de cereale păioase 
de 10,5—11 milioane tone. Cu toată 
claritatea a subliniat secretarul ge
neral al partidului că. trăgîndu-se 
toate învățămintele atit din expe
riența pozitivă, care trebuie larg 
.generalizată, cit și din ceea ce a 
fost negativ, din neajunsurile ma
nifestate, acest obiectiv este profund 
realist și pe deplin realizabil.

Acum, intervalul scurt de timp 
care ne mai desparte de începerea 
însămînțărilor de toamnă trebuie 
să fie bine folosit în fiecare uni
tate agricolă, spre a se asigura 
toate condițiile necesare pentru 
executarea acestor lucrări in peri
oada optimă și la un înalt nivel 
calitativ. Așa cum se desprinde din 
cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în încheierea 
consfătuirii de lucru, respectarea 
fiecărei verigi din tehnologia cul
turii cerealelor păioas.e este hotă- 
ritoare pentru realizarea recoltelor 
superioare prevăzute. Dar în aceas
tă toamnă trebuie să se acorde o 

atenție cu totul deosebită unor ele
mente care anul trecut nu și-au 
găsit peste tot cea mai bună solu
ționare. influențind negativ nivelul 
producției intr-un șir de unități a- 
gricole.

Este un adevăr cunoscut de toți 
agricultorii că asigurarea condi
țiilor pentru realizarea de recolte 
sporite începe cu pregătirea temei
nică a solului. Ce anume cerințe 
se impun cu precădere in această 
privință ?

în primul rînd, este nevoie ca 
arăturile adinei să fie terminate cu 
un avans de cel puțin 15 zile față 
de momentul începerii semănatului. 
Aceasta înseamnă că în zonele 
unde însămințările trebuie încheia
te pină la 1 octombrie, arăturile 
să fie terminate la 15 septembrie, 
pentru a exista timpul necesar efec
tuării in bune condiții a tuturor lu
crărilor pregătitoare. Privit prin a- 
ceastă prismă, stadiul executării 
arăturilor pentru însămințările de 
toamnă la data de 27 august — nu
mai 33 la sută din prevederi — nu 
poate fi socotit ca satisfăcător. în- 
tr-un șir de județe — Dolj, Brăila, 
Botoșani, Neamț, Hunedoara, Mu
reș, Covasna, Harghita. Maramureș 
și Suceava, multe dintre ele situate 
în zone colinare și în nordul țării 
care încep primele însămințările — 
situația poate fi considerată chiar 

nemulțumitoare, suprafețele arate 
pentru însămințările de toamnă 
fiind cu mult sub media pe țară.

Cu atit mai mult este nevoie să 
fie încheiate arăturile după plan
tele premergătoare timpurii, cu cit 
ponderea cea mai mare a suprafe
țelor destinate cerealelor păioase o 
dețin terenurile ocupate cu culturi 
tirzii — floarea-soarelui, porumb, 
soia și sfeclă de zahăr — care abia 
urmează să elibereze terenul, ceea 
ce înseamnă că intr-un timp scurt 
va trebui efectuat un mare volum 
de arături. Rezultă de aici necesita
tea ca in fiecare unitate agricolă, 
în funcție de amplasarea griului și 
a celorlalte cereale păioase. să se 
organizeze cu prioritate recoltarea 
și eliberarea de resturile vegetale a 
suprafețelor :e urmează să fie in- 
sămințate, pentru a putea fi arate 
și pregătite la timp.

în al doilea rînd, pentru pregă
tirea solului in condiții cit mai bune 
este nevoie ca pretutindeni să se 
acorde atenția cuvenită calității lu
crărilor. Și cînd spunem aceasta ne 
referim la executarea arăturilor la 
adîncimea stabilită, fără bolovani, 
cu îngroparea sub brazdă a resturi
lor vegetale. Numai in acest fel se

Aurel PAPADIUC
(Continuare in pag. a IlI-a)

si să valorificăm ne resursele energetice reffciie
Este limpede pentru fiecare că ori

ce proces tehnologic nu se poate 
desfășura decît cu un consum de 
energie : mecanică, electrică, termi
că, chimică sau de altă natură. După 
cum este, de asemenea, clar că nu 
toată energia consumată cu acest 
prilej este valorificată potrivit scopu
lui propus. Intervine deci noțiunea 
de randament energetic, adică ra
portul intre energia utilă și energia 
efectiv consumată. Să luăm, bună
oară, cazul unui cuptor de tratament 
termic. Doar o parte, de regulă 
12—20 la sută din energia calorică, 
servește pentru sfectuarea tratamen
tului termic al metalului, restul se 
pierde radiată prin pereții cuptoru
lui, prin ușile adesea neetanșe sau 
este emanată direct în atmosferă la 
fiecare deschidere a cuptorului.

Cum putem face ca o parte tot 
mai mare din energia consumată sâ 
fie valorificată in mod util ? Sau, 
altfel spus, cum putem crește randa
mentul energetic al procesului teh
nologic ? Este o problemă care acum, 
cînd conducerea partidului a formu
lat din nou cerința acută a economi
sirii pe toate căile a resurselor ener
getice, trebuie să frămînte, să sti
muleze gîndirea creatoare a fiecărui 
cadru tehnic. Iar o cale deosebit de 
eficientă de ridicare a randamentu

lui energetic, asupra căreia se insis
tă in mod deosebit in recentul decret 
al Consiliului de Stat privind stabi
lirea unor măguri pentru gospodă
rirea judicioasă și reducerea în con
tinuare ' a consumului de energie e-

In 1982, resursele energetice, economic 
recuperabile dar încă nevalorificate, 
sînt suficiente pentru asigurarea energiei 

termice în 660000 de apartamente

lectrică, energie termică, gaze natu
rale și alți combustibili, este recu
perarea resurselor energetice refolo
sibile.

Ce sint aceste resurse energetice 
refolosibile, pe nedrept numite ade
sea „secundare" ? Sint resurse pe 
care în bună parte le vedem risipin- 
du-se la locurile de muncă : gazele 
rezultate din procesele tehnologice 
care se ard „la faclă", aburul eșapat 
în gtmosferă, apa caldă de la răcirea 
unor cuptoare, motoare sau instalații 

care se scurge la canal ș.a. Pentru 
a ne forma o imagine asupra posibi
lităților existente in acest domeniu 
este suficient să arătăm că, la nive
lul economiei, în anul 1981, resursele 
energotice refolosibile care nu s-au 

recuperat, echivalate în (iței, repre
zintă circa 2,5 milioane tone de 
petrol.

Desigur, nu toate aceste resurse 
sînt economic recuperabile. Pentru a 
valorifica asemenea resurse sint ne
cesare in continuare cercetări și ex
perimentări. Dar, în bună parte, ele 
pot și trebuie readuse in circuitul 
economic, cu avantaje dintre cele 
mai importante, in primul rînd sub 
aspectul înlocuirii, deci al economi
sirii energiei primare.

în contextul crizei energetice mon
diale, în cadrul eforturilor de rațio
nalizare a consumurilor de energie 
primară, valorificarea resurselor e- 
nergetice refolosibile se află in cen
trul atenției specialiștilor din dife
rite țări, chiar în cele dezvoltate din 
punct de vedere economic.

® în prezent, 8 la sută din energia 
necesară încălzirii apei și încăperilor 
de pe întreg teritoriul R.F.G. provine 
din recuperarea căldurii reziduale in
dustriale și se prevede ca, pină la sfîr- 
șitul secolului, ponderea acesteia să 
crească la 25 la sută.

O în Finlanda, 25—30 Ia sută din 
locuințe sînt încălzite cu energie re
cuperată. acest sistem fiind folosit de 
aproape o sută de ani.
• în Anglia, capătă o tot mal 

mare răspîndire centralele „cogene- 
ratoare", care produc atit energie 
termică, cit și energie electrică, în 
detrimentul centralelor termice, care 
irosesc o parte din resursele energe
tice primare consumate.

La noi în țară, în ultimii ani, ca 
urmare a măsurilor ferme stabilite

Corneliu CARLAN
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Din cronica întrecerii socialiste
SIBIU :

Activitate productivă 
mai eficientă

CU SARCINILE DE PRODUCȚIE DEPĂȘITE

0 importantă premieră a industriei aeronautice românești:

Oamenii muncii din industria ju
dețului Sibiu desfășoară o activi
tate tot mai susținută pentru înde
plinirea sarcinilor de plan în con
dițiile unei eficiențe economice su
perioare. De la începutul anului, 
pe ansamblul județului s-a obținut 
o producție industrială suplimen
tară în valoare de 177 milioane 
lei ; planul producției nete a fost 
depășit cu 339 milioane lei, produc
tivitatea muncii a crescut cu 4 la 
sută față de prevederi. De aseme- 

‘ _, nea. planul producției marfă vîn- 
dută și încasată a fost depășit cu 
512,1 milioane lei, iar cel de bene
ficii cu 305 milioane lei. Economiile 
realizate pină în prezent au cres
cut la 12127 tone metal, 11 153 MWh 
energie electrică și 16 800 tone com
bustibil convențional, (Nicolae 
Brujau, corespondentul „Scinteii").

Unitățile economice 
din județul Neamț

în perioada care a trecut din 
acest an, colectivele unităților eco
nomice din județul Neamț au rea
lizat importante cantități suplimen
tare de produse : 2 600 mc cheres
tea, 104 000 mp plăci aglomerate 
din lemn, 13 milioane mp hirtie și 
cartoane, 100 000 mp țesături și al
tele. Cea mai importantă contribu
ție la obținerea acestor depășiri au 
adus-o cele 38 de unități economice 
din județ care și-au îndeplinit pre
vederile planului pe opt luni. între 
acestea se află colectivul Combina
tului de lianți și azbociment din 
Bicaz, care a livrat în plus șantie
relor de construcții 150 000 tone de 
ciment, onorindu-și totodată exem
plar sarcinile la export. (C. Blago- 
vici, corespondentul „Scinteii").

Petroliștii și minerii 
argeșeni

Sporind viteza de înaintare spre 
adincuriie „aurului negru", sondo
rii de la schela Bascov au forat 
peste plan de la începutul anului 
peste 5 000 metri liniari, reducînd 
totodată costurile de producție cu 
2,5 milioane lei. De subliniat că ei 
au Început cu zece zile mai devre
me lucrările de foraj la o nouă 
sondă, situată la Ciofringeni. Mi
nerii musceleni raportează, la rin- 
dul lor, că au extras din subteran 
65 000 tone cărbune energetic. Suc
cesele petroliștilor și minerilor ar
geșeni se datorează îndeosebi folo
sirii mai bune a capacității insta
lațiilor și a timpului de lucru. 
(Gheorghe Cîrstea, Corespondentul 
„Scinteii").
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DEVA : 
însemnate sporuri 
de producție fizică

Colectivele întreprinderilor din 
Industria municipiului Deva au 
realizat, prin mai buna organizare 
a lucrului, folosirea din plin a ca
pacității utilajelor și instalațiilor, 
prin creșterea productivității mun
cii cu 2,6 la sută pe fiecare lucră
tor, însemnate depășiri de plan la 
producția fizică : 73 milioane kWh 
energie electrică, 114 tone metale 
concentrate, 6 500 mc prefabricate 
din beton, 1 115 mc produse din 
beton celular autoclavizat, 4 050 
tone var, 1 016 tone vată minerală, 
40 000 mp țesături din mătase și 
alte însemnate cantități de produ
se. Prin depășipea producției fizice 
s-au obținut suplimentar 10.2 mili
oane lei la producția marfă, 15.1 
milioane lei la producția netă, iar 
cheltuielile materiale au fost re
duse cu 7,7 milioane lei, realizîn- 
du-se un beneficiu peste plan de 
10.8 milioane lei. (Sabin Cerbu. 
corespondentul „Scinteii").

LA CLUJ-NAPOCA :
' O modernă fabrică 

de piine
La Cluj-Napoca a fost con

struită și dată în folosință o nouă 
fabrică de pîine cu capacitatea 
de 40 tone pe zi. Noul obiectiv, 
înzestrat cu utilaje moderne de 
construcție românească, asigură, 
împreună cu cele existente, în 
bune condiții aprovizionarea 
populației cu produse de panifi
cație. Construită lingă o moară 
și în preajma celui mai mare 
cartier al orașului — Mănăștur 
— noua fabrică prezintă încă 
două mari avantaje: se elimină 
transportul de făină pe distanța 
de 5—6 km pină la vechea fabri
că de piine din zona Baciu și 
transportul plinii de la Baciu in 
cartierul Mănăștur. unde locuiesc 
80 000 de oameni ai muncii. (A- 
lexandru Mureșan, coresponden
tul „Scinteii").

MUREȘ :
Materiale fotosensibile

Chimiștii de pe platforma com
binatului „Azomureș" din Tîrgu 
Mureș raportează că au început 
fabricarea unor noi produse foto
sensibile deosebit de solicitate 
de economia națională. între 
acestea se numără hîrtia și filmul 
de fotoculegere, filmele litogra
fice de contact și ortocromatice 
pentru industria poligrafică, mi
crofilmul și filmul cinereversibil 
alb-negru pentru televiziune și 
amatori de 18, 21 și 24 grade, 
un nou sortiment de film radio
grafie industrial,' precum și se
turi de prelucrare a hîrtiei color 
și seturi regeneratori de soluție. 
Prin îndeplinirea inainte de ter
men a planului producției marfă 
pe opt luni, chimiștii de pe a- 
ceastă platformă vor livra su
plimentar economiei, pină la 
finele acestei luni, produse in 
valoare de 85 milioane lei. 
(Gheorghe Giurgiu, corespon
dentul „Scinteii").

Drobeta-Turnu Severin
UN ORAȘ ÎNNOIT

SE OGLINDEȘTE ASTĂZI 
ÎN APELE DUNĂRII

Lingă străvechea Drobeta-Turnu Severin se află in construcție o nouă cetate a luminii: 
Porțile de Fier II

De cite ori revin în Dro
beta-Turnu Severin orașul 
copilăriei mele vreau să 
aflu ..ce mai face" Dunărea 

,1a kilometrul 930, și popo
sesc în port. Nu departe de 
aici, coborînd . din munții 
Mehedinți, Topolnița se in- 
tîlnește cu fluviul dff la ho
tarul țării și, in aceste zile 
de sfîrșit de august, fiind 
încă sub puternica impre
sie a marii noastre sărbă
tori naționale, ne aducem 
încă o dată aminte că în 
urmă cu 38 de ani pe 
malurile pîrîului munci
torii severineni, împreună 
cu ostașii din mica garni
zoană a orașului, chemați 
de comuniști, au luptat 
eroic cu arma in mină și 
au făcut prizonieră o uni
tate motorizată a Germa
niei hitleriste. Evenimen
tul acesta cu puternice re
zonanțe in noua istorie a 
țării este eternizat de 
un monument înălțat pe 
cimpul unde s-au desfășu
rat luptele, nu departe de 
murmurul etern al Topol- 
niței.

înainte de eliberarea 
țării, cînd șe lansa cîte o 
navă in Dunăre, odată la 
doi ani. portul se împodo
bea în pavoaz de sărbătoa
re. prefectul se îmbrăca in 
frac, iar în micul șantier 
naval cîrita fanfara. Acum, 
asemenea evenimente se 
petrec uneori și la interval 
de o sâptămînă. Șantierul 
naval din amintirile mele 
poate intra în ..buzunarul" 
celui de astăzi... în anii 
care au urmat după 23 Au
gust 1944. in acest șantier 
naval a ars puternic fla
căra întrecerii socialiste 
între nituitnrii severineni 
și cei gălățeni. Tradiția 
hărniciei s-a dezvoltat în- 
tr-o formă nouă. Meseria

de nituitor a cam dispărut. 
Corpurile vaselor se asam
blează acum prin sudură. 
Un nou șantier naval s-a 
conturat la marginea, ora
șului, spre Schela Clado- 
vei. Primul vas petrolier 
de 7 500 de tone, făurit pe 
calele lui, a intrat în 
probe : este gata și al doi
lea. Alte nave de mare 
performanță se pregătesc 
să poarte tricolorul româ
nesc pe mările și oceanele 
lumii.

Pe platforma industrială 
de lingă Dunăre, fostele a- 
teliere C.F.R. — unde s-a 
format nucleul muncitoresc 
severinean ce a jucat un 
rol important în mișcarea 
muncitorească din patria 
noastră — s-au transfor
mat într-o unitate indus
trială de prim rang. Au 
devenit una dintre marile 
producătoare de vagoane 
de marfă din România. Și 
iată că, răspunzind ca în
totdeauna cu cinste unor 
importante obiective ale 
dezvoltării, muncitorii cefe
riști severineni au intim- 
pinat ziua de 23 August 
realizînd economii de peste 
3 300 de tone de laminate 
finite.

Ritmul in care se dezvol
tă orașul acesta de la Du
năre a schimbat destinul 
multor oameni, i-a atras 
spre îndeletniciri noi. Mulți 
dintre,ei lucrează intr-un 
combinat unde lemnul din 
nordul Mehedințiului se 
transformă in mobilă și ce
luloză. Nou! obiectiv indus
trial a impus să se contu
reze in jurul său un car
tier modern de locuințe. 
Multe femei sînt lucrătoa-

I.ucian ZATTI
(Continuare în pag. a IV-a)

Supremul devotament
Aceste sărbătorești 

zile de august au 
îndemnat gindul spre 
cei ce s-au dăruit cu 
patriotic eroism cauzei 
luptei antifasciste, vic
toriei împotriva cotro
pitorului, pentru elibe
rarea pămintului sacru 
al tării — soldatul ro
mân.

Din cele mai stră
vechi timpuri, calitatea 
de soldat e una din 
cele mai nobile ce-i 
revine omului teafăr 
și mai ales cînd iși în
deplinește misiunea 
patriotică, cind știe că 
e chemat șă apere o 
cauză dreaptă, să-și 
apere istoria, să apere 
opera înaintașilor săi, 
tot ce a dat durată, 
permanentă patriei. A- 
cestea sint concluzii la 
care am ajuns in timp. 
Ceea ce nu mă îm
piedica să mărturisesc 
că1 la recrutare m-am 
dus fără entuziasm șl 
aș ft dorit să rămin in 
afara cadrelor armatei, 
l-am spus aceasta u- 
nui subofițer consătean 
al meu. „Rău faci că 
ginclești așa — mi-a 
spus acesta. Un om 
adevărat și teafăr nu 
se poate socoti întreg 
fără să fi fost militar. 
Armata e o școală a 
vieții. Ai să te con
vingi singur".

La început mi s-au 
părut grele echipamen
tul militar, disciplina 
aspră instrucția și 
marșurile de infan
terist, plus teoria. Dar 
mai apoi,’ in anii răz
boiului, mă obișnui
sem cu toate, așa incit 
puteam minui arma cu 
ușurință și cu mai

multă precizie decit 
stiloul. Nu mă mai în- 
spăiniînta nici linia de 
foc, cu bombardamen
tele ei. Ba mă obișnui
sem și cu cei căzuțl de 
gloanțe sau ifirtecați 
de obuze. Totul ar fi 
fost simplu dacă insă 
nu ar fi fost întrebări
le in legătură cu sensul 
războiului, cu caracte
rul irațional al războ
iului ce secera zeci, 
sute de mii de vieți. Și 
așa gindeau mulți sol-

Mihai BENIUC

dați, tiriți fără voia 
lor în războiul hitle- 
rist, împotriva căruia 
se înălța curajos glasul 
partidului comunist.

Dar nu' vreau să po
vestesc în aceste rin- 
duri despre . război, 
despre această realita
te îngrozitoare care 
numai in veacul nostru 
a însingerat lumea de 
două ori așa de cum
plit. Nu vreau să re
deschid acum aminti
rile de coșmar. Mă 
consider printre acela 
care încă din anii ti
nereții, cind, ca și a- 
cum, un obiectiv pri
mordial al partidului 
era apărarea păcii, 
apărarea în esență a 
vieții, am participat 
la susținerea acestui 
ideal.

Vreau să scriu des
pre altceva care mi s-a 
întipărit in minte, ca 
literele cioplite de pie
trar in granit,, în acele

zile cind soldații noș
tri au îndreptat arme
le împotriva fascismu
lui, despre disciplina, 
camaraderia, curajul, 
înfruntarea primejdiei 
și acceptarea riscuri
lor, despre bărbăția ce 
ia asupra ei și răspun
derea fie și cu prețul 
propriei vieți.

Dar aceasta nu e tot. 
Ceea ce se înrădăci
nează in sufletul omu
lui, mai presus de ori
ce. este devotamentul 
patriotic ce-l porți cu 
tine ca pe o făclie a- 
prinsă. devotamentul 
patriotic ce se întipă
rește nu numai în ini
ma soldatului ca su
premul precept moral 
cu care el rămîhe pe 
toată viața, ci acea do
rință de a realiza totul 
cu maximă rapiditate 
și eficiență, de a nu 
lăsa nimic la voia in- 
tîmplării. de a te obiș
nui să gindești întregul 
în ansamblul articu
lațiilor fiecărei acțiuni.

Devotamentul și res
ponsabilitatea patrioti
că animă mai presus 
de orice clasa noastră 
muncitoare prin fapte
le ei cu adevărat eroi
ce, care ne-au ajutat 
ca mimai în puțini ani 
să atingem culmile la 
care odinioară poate 
nici nu îndrăzneam să 
visăm. Același devota
ment îl simțim și 
atunci cind apără, mai 
întii prin ordine și dis
ciplină, prin hărnicie 
și cinste, ceea ce a 
zidit cu mina sa, cum
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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„Veterana" 
Oltului

Hidrocentrala Rîmnicu Vilcea 
este primul „luceafăr" din con
stelația energetică ă- Oltului. Ea 
a fost pusă in funcțiune cu 
ani in urmă. Apoi, au urmat 
luceferi de lumini izvorîți 
învolburarea apelor Oltului, 
intimplător prima notă din 
brica noastră de azi este 
dicată acestui prim 
energetic de pe Olt. 
luceafăr a pulsat pînă acum in 
sistemul energetic național kilo- 
watul-ori cu numărul rotund 1 
miliard.

Mulți inainte !

opt 
noi 
din 
Nu 
ru
de- 

edificiu 
,V eteranul"

Un vrednic 
gospodar

Simian Pop din comuna Bon- 
țlda, județul Cluj, are faimă de 
bun gospodar. Lucrează la coo
perativa agricolă, cultivă fiecare 
petic de pămint de lingă casă 
și obține producții bune. în 
plus, este pasional de creșterea 
animalelor. Mai ales de creș
terea și îngrășarea vițeilor, pe 
care-i contractează cu statul. 
Anual figurează pe lista con- 
tractanților cu 6—8 viței. în 1982, 
insă, bate recordul cu cei 20 de 
viței contractați.

L-am căutat acasă, dar nu 
l-am găsit. „E prin <-Bărc». Co
sește iarbă, uneori merge 
și pe malul Someșului și a- 
dună ce găsește pentru hrana 
animalelor" — ne spune soția. 
Cunoscîndu-i vrednicia, primă
ria i-a atribuit oborul de vite 
pentru cosit și pd.șunat. Pentru 
cit mai mulți viței.

Pe pielea lor
In loc să-și vadă de lucru, 

tăbâcarul Mihai Lăcătuș, de la 
întreprinderea de piele și mă
nuși din Tirgu Mureș, a început 
să sustragă, de cite ori se afla 
in schimbul de noapte, piei din
tre cele mai bune, pe care le 
ascundea intr-un teren cu sfeclă 
din apropierea unității. Azi așa, 
miine așa, pînă a făcut o gră
măjoară pe care nu mai putea 
s-o care cu sacul, și atunci l-a 
rugat pe colegul său, tot tăbăcar, 
Ioan Iirauss, să i-o transporte 
cu mașina personală la domici
liu. La domiciliul lui Mihăi Lă
cătuș — după cum ne semna
lează procurorul Mircea Pașca 
— au mai fost găsite și patru 
haine confecționate iot diri piei 
sustrasi>_ diii jnfrep firide re.

Pentru furt. în. paguba avutu
lui obștesc. Mihai Lăcătuș sufe
ră acum o condamnare de patru 
ani și jumătate ihcliUoare, iar 
celălalt tăbăcar, care i-a trans
portat cu mașina „grămăjoara" 
de piei, a simțit rigoarea legii 
tot pe pielea lui, fiind condam
nat la un an și jumătate închi
soare pentru tăinuire.

...Soră vitregă
O tinără femeie a fost inter

nată in stare gravă la materni
tate. Medicii și-au dat toată si
lința s-o salveze. Cind și-a re
venit. după citeva zile, a spus 
numele celei care-i provocase 
avortul : Olimpia Răileanu.

— Mi-a spus că se pricepe.
— După cum a făcut ce-a fă

cut — i-au spus medicii — habar 
n-are ae așa ceva.

—. Cum se poate ? 
medicală la Spitalul 
Botoșani.

Era, că nu mai e, 
să dea seama in fața legii.

— Și m-a costat și bani — a 
mai adăugat tinăra femeie, la 
care medicul i-a răspuns :

— Era gata-gata să vă coste... 
viața !

Mătase 
din frunză
de stejar

Doar e soră 
din Săveni-
și urmează

bl județul Brașov, dudul — 
arbore care, după cum se știe, 
stă la baza culturii viermilor de 
mătase — se intilnește mai rar. 

■în pofida acestui fapt, județul 
Brașov are toate condițiile să 
devină unul din marii crescători 
de viermi de mătase din fard. 
De 'curind, in două ocoale sil
vice — Codlea și Rupea — s-a 
trecut la cultura unei specii de 
viermi de mătase originare din 
R.P. Chineză — care se hrănesc 
nu cu f runze de dud, ci cu frun
ze de stejar. Iar stejarul ocupă 
mari suprafețe pe 
brașovene. Așa că, nu 
multă vreme, vom auzi de 
rangicul de Brașov.

meleagurile 
peste 

bo-

de 
din 
s-a

S-a judecat 
cu... școala

Administratorului cantinei 
la Liceul industrial „Oltul" 
Sf. Gheorghe, Cociș Iosif, i
desfăcut contractul de muncă.

— Cum ? Eu să fiu dat afară? 
Vă dau eu în judecată ! — a 
amenințat el.

$i a dat in judecată... școala. 
La. proces, in urma cercetărilor 
■întreprinse, i-au fost prezentate 
probe de netăgăduit aflate la 
dosar : sancționat de mai multe 
ori cu avertismente și. mustra
re, comportare de „vătaf" față 
de elevi (pe unii dintre ei lo- 
vindu-.i), prezentare la program 
in stare de ebrietate, neglijarea 
sarcinilor de serviciu și altele. 
Fapt pentru care, cu nota zero 
la purtare, instanța a găsit în
temeiată hotărirea liceului de 
a. i se desface contractul 
muncă. Nemulțumit, fostul 
ministrator a cerut recurs, 
și recursul a fost respins.

de 
ăd- 
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Rubrrcâ reolizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteh"

constituie cea mai bună propagandă
PROIECTUL PROGRAMM DE ALIMENTAȚIE ȘTIINȚIFICĂ A POPULAȚIEI

Uneori activitatea de propagandă 
este limitată, mai ales în mediul ru
ral, doar la cîteva dintre formele 
sale de manifestare. Ceea ce se cere 
relevat este nu atît faptul că. astfel, 
gama largă de forme și modalități 
specifice muncii politico-ideologice 
este mult sărăcită, cit mai ales ten
dința implicată de o asemenea prac
tică — îndepărtarea de problemele 
vieții, de preocupările și faptele de 
muncă ale oamenilor. înțelese in 
întreaga lor complexitate. Unele ' 
fatete ale fenomenului le-am sesizat 
însoțind cîtiva activiști ai Comitetului 
județean de partid Ialomița prin mai 
multe comune ale județului.

Popularizarea faptelor meritorii. La 
sectoarele zootehnice ale cooperative
lor agricole din Căzănești și Baiaciu 
transformarea în bine am sesizat-o 
imediat. O parte din grajduri fuseseră 
văruite, bine curățate, dezinfectate ; 
drumurile dintre ele reduse la strictul 
necesar. Munții de gunoi, care stră- 
juiau pînă nu de mult, de o parte și 
de alta grajdurile, fuseseră răspîndiți 
pe cîmp in cea mai mare parte. Prin- 
tr-o acțiune gospodărească intensă s-a 
schimbat nu numai înfățișarea sec
torului zootehnic, ci s-au cîștigat și 
mai multe hectare de teren. Ce în
seamnă aceasta ? „Cîteva sute de tone 
de sfeclă furajeră — dacă o aseme
nea suprafață ar fi cultivată nu
mai cu sfeclă — .ne spune pre
ședintele cooperativei agricole, to
varășul Nicolae Radu. Deci, cam de 
cită sfeclă avem nevoie, pe lingă ce
lelalte furaje, pentru iernatul anima
lelor".

Dar nu atît asupra implicațiilor de 
ordin economic ale acțiunii amintite 
dorim să insistăm, cit, mai ales, a- 
supra acelora care decurg din con
ținutul muncii de propagandă. Folosi
rea fiecărui petic de pămint a fost 
una din principalele acțiuni ale 
muncii politice inițiate in primăvara 
aceasta la cooperativele din comuna 
Balaciu.

„Vă îndoiți că este vorba despre o 
acțiune de propagandă? — ne în
treabă tovarășul Gheorghe Petruț, 
secretarul comitetului comunal de 
partid. Așa s-ar părea la prima ve
dere. Dar ce valoare educativă aveau 
pină acum panourile frumos vopsite 
de pe alei, care îndemnau la folo
sirea integrală a pămîntului, dacă 
săteanul observa că la doi pași de 
îndemnul respectiv, pămintul este 
irosit ? Acum și chemarea de care 
am vorbit sperăm să aibă alt ecou 
în conștiința oamenilor. Mal ales în 
mediul sătesc fapta bună, concretă 
constituie cea mai bună propagandă".

Aflăm, astfel, că acțiunea privind 
folosirea cît mai intensă a pămlntu- 
lui a început de aici, dar ea s-a 
extins pe toată raza consiliului agro
industrial Balaciu. Activitatea de 
propagandă s-a integrat acestei ac
țiuni prin forme vii. active, urmă
rind popularizarea realizărilor de
osebite. semnalarea faptelor de 
muncă ale sătenilor. Iată, de pildă, 
la capătul unor tarlale de pămînt 
mici tăblițe menționează numele co
operatorilor care-lucrează pămintul 
respectiv și producția planificată. 
Modul în care este îngrijită cultura, 
se observă cu ochiul liber. Propa
ganda vizuală reflectă întru totul mo
dul în care își gospodăresc sătenii 
curțile, popularizează rezultatele de
osebite. Scurt, fără comentarii prea 
multe. Faptul în sine include în el 
o serie de învățăminte cărora orice 
cooperator le pătrunde sensul în în
tregime.

Combaterea mentalităților negospo
dărești. In luna mai, în ajunul pri
mei coase, problemele pregătirii 
campaniei de recoltare a furajelor 
au făcut obiectul unei analize cu 
participarea factorilor de răspundere 
din cooperativele din cadrul consiliu
lui agroindustrial Balaciu. Dezbateri
le au pus în lumină o serie de men
talități care nu au nimic comun cu 
spiritul gospodăresc. De pildă, cadrele 
de conducere își propuseseră să co
sească „cîte ceva" de pe fiecare 
tarla și... să pășuneze restul. Pro- 
cedind așa. nu exista o evidență clară 
a consumului și mai ales a cantității

de fîn de care se va dispune la 
toamnă. Pe loc s-a cerut să se calcu
leze necesarul de masă verde pe 
fiecare zi. să se împartă tarlalele în 
treizeci de parcele, astfel incit fie
care din parcele să asigure cantita
tea de masă verde necesară zilnic, la 
sfîrșitul acestui interval, coasa puțind 
începe de pe prima porțiune.

Al doilea punct al dezbaterii a e- 
vidențiat o altă mentalitate la fel de 
păgubitoare. întrebați ce vor face cu 
masa verde cosită, factorii de condu
cere. au răspuns aproape standard! 
semisiloz. Activistul de la județ a 
intervenit hotărît: „Semisiloz faceți, 
semiproducție obțineți! Dar de ce să 
nu faceți fin?" Motivul riu a fost 
greu de aflat. întrucît finul necesită

însemnări din citeva comune

un efort mult mai mare, pentru că 
trebuie strîns la timp, uscat cu grijă, 
depozitat în bune condiții. Or. pînă 
acum a primat comoditatea. în mod 
asemănător s-a procedat și la celelalte 
coase. Rezultatul ? C.A.P. Căzănești, 
de pildă, dispunea la data i 

aproape 
semifîh 

alți ani 
decît

de pildă, 
luării anchetei de 
de tone de fîn și 
cooperativă care în 
avea în pragul iernii ___  ,__
și siloz. C.A.P. Grăsani a depozitat 
pînă acum 300 de tone de fîn, Munte
nii Buzău 400 de tone ș.a.m.d.

In fine, în cadrul aceleiași dezba
teri s-a ridicat în mod îndreptățit 
problema unor adăposturi unde să se 
usuce finul dacă plouă și unde apoi 
să fie depozitat. Pe loc s-a luat mă
sura să se dezafecteze și să se ame
najeze o serie de grajduri nefolosite 
și s-a hotărît ca fiecare cooperativă 
să-și construiască o fînărie. Acti
vistul comitetului județean a luat 
legătura cu factorii în drept pentru 
procurarea lemnului necesar. Acum 
C.A.P. Crăsani, de pildă, dispune de 
două fînării, iar un grajd vă fi dat 
curind în folosință.

Am insistat asupra acestor aspecte, 
care țin în primul rînd de organi
zarea muncii, dar care au mare im
portanță și pentru eficiența muncii 
politice. Oricît ar fi de activă, activi
tatea politică nu poate suplini efor
tul de organizare a muncii care tre
buie depus de factorii de conducere.. 

Cu totul altfel se petrec lucrurile 
cînd activitatea de producție este bine

efec-
500
nu 

paie

organizată ; abaterea este mai repede 
sesizată și asupra ei se exercită o 
„presiune" colectivă. împunsătura ca
ricaturii, critica își ating in aseme
nea cazuri imediat ținta. Mai mult, 
acțiunile politice pot fi orientate că
tre acele probleme care devin foarte 
actuale, decisive pentru îmbunătăți
rea activității.

Pînă la ce nivel funcționează cri
tica? în discuțiile purtate, oamenii 
au ridicat o serie de probleme pe 
care intr-adevăr nu puteau să le re
zolve singuri. De pildă, la C.A.P. Cră- 
sani, unitate care are condiții grele 
de acces la grajduri, s-a ridicat pro
blema pietruirii druipurilor și con
struirii unui nou grajd. Acti
vistul comitetului județean de partid 
i-a sprijinit să intre în pbsesia ma
terialelor necesare. Mai multe coope
rative au solicitat nutrețuri concen
trate pentru berbecuții și tăurașii 
puși la îngrășat și au fost ajutate să 
le procure.

O serie de aspecte pun însă în evi
dență o nepermisă stare de aștep
tare, lipsa de inițiativă și de răspun
dere din partea cadrelor de condu
cere din comune. De ce trebuie să 
vină activistul de la județ pentru a 
spune unor președinți de cooperative 
agricole să completeze țiglele lipsă de 
pe grajduri (Căzănești, Grăsani), să 
are suprafețele dintre culturi și șo
sele (Balaciu), să ia măsuri de sanc
ționare a unor cadre care nu-și tac 
datoria ? Iată, de pildă, la C.A.P. 
Sl'întu Gheorghe, pe cele 120 de hecta
re cu orz și orzoaică — de pe care re
colta fusese strînsă — eliberatul su
prafețelor de paie s-a făcut intr-un 
ritm extrem de lent, întirziindu-se 
pregătirea terenului și însămînțarea 
culturilor duble. Am ținut să aflăm 
dacă asemenea nedorite stări de fapt 
s-au situat și în centrul 
tății politico-educative, 
statat că nu. Se critica pe bună 
dreptate faptul 
tor oarecare nu s-a prezentat 
lucru, că nu muncește temeinic, dar 
nu se sufla un cuvînt despre aceste 
importante deficiențe in organizarea 
muncii, care generează mari pierderi. 
De ce oare la gazetele de perete să 
.nu funcționeze și o rubrică privitoare 
la spiritul de inițiativă, la modul cum 
cadrele de conducere din comună or
ganizează munca ? Credem că urmă
rirea și criticarea combativă a unor 
deficiențe în acest domeniu ar face 

sporească eficiența muncii politice, 
asigure creșterea contribuției sale 
înfăptuirea sarcinilor care stau 
etapa actuală în fața agriculturii.

activi- 
Am con-

că un coopera
la

Paul DOBRESCU 
Mihai V1ȘO1U

O reușită evidență o proiectanților, constructorilor și \dililor : nou! centru 
al municipiului Tirgoviște core, împreună cu celelalte cartiere construite in 

acești ani, a schimbat din temelii înfățișarea bătrînel urbe
Foto : Gh, Vințilăt

Document de deosebită însemnăta
te. proiectul .Programului de alimen
tație științifică a populației situează 
in centrul atenției omul, satisfacerea 
echilibrată a cerințelor de consum 
alimentar ale tuturor membrilor so
cietății noastre. Ținind seama , că o 
alimentație rațională creează echili
brul necesar intre ceea ce omul 
consumă efectiv și nevoile sale nu
tritive, fiziologice, consecință a con
dițiilor sale de muncă și viață, pro
gramul stabilește orientări cu privire 
la ceea ce este normal să consume 
cetățenii patriei noastre — din punct 
de vedere cantitativ și ca structură — 
în funcție de virstă și sex, de spe
cificul activității ce o depun, de obi
ceiuri și tradiții, 
științei și expe
riența pe 
mondial, 
încit să se 
nă> bolile genera
te de un consum 
alimentar neco- 
respunzătOr și Să 
se asigure popu
lației o stare bună 
de sănătate.

Din capul locu
lui trebuie subli
niat că indicatorii 
de bază ai pro
gramului referi
tor te valoarea e- 
nergetică și con
ținutul în nu- 
trienți fundamen
tali ai alimente
lor — proteine, lipide, glucide, vi
tamine și componenți minerali — ca 
și cantitățile de ..alimente în struc
tura sortimentală specifică țării 
noastre ce se recomandă a fi con
sumate sînt rezultatul cercetărilor 
proprii multidiscipliuare și al studii
lor la nivel mondial in domeniul nu
triției științifice.

O caracteristică de fond a progra
mului o constituie tocmai echilibra
rea pe baze științifice a raportului 
dintre nutrienți, evitindu-se excesul 
de glucide și lipide și favorizîndu-se 
creșterea consumului de proteine, în 
mod deosebit de origine animală, 
precum și a consumului de legume și 
fructe Cu important aport vitaminic. 
O astfel de orientare are scopul major 
de a evita fenomenele de malnutriție, 
care nu înseamnă numai subnutriție
— fenomen social complet eradicat 
în România socialistă — ci și supra- 
nutriție. în .această direcție, aportul 
cercetării științifice, inclusiv din do
meniul industriei alimentare, este aș
teptat intr-o măsură și mai însemna
tă decît pînă acum. Tocmai pe un a- 
semenea teren se va întări colabora
rea specialiștilor din cercetarea de 
chimie alimentară cu institutele de 
specialitate din cadrul Ministerului 
Sănătății. Avem în vedere, îndeosebi, 
stabilirea unor indicatori biologici, 
enzimologici, chimici și de nutriție 
corespunzători pentru toate produsele 
alimentare. în același timp, mă refer 
la informarea consumatorilor asupra 
structurii nutriționale și energetice a 
fiecărui produs perfecționat, prin in
dicarea tuturor acestor parametri pe 
etichetele produselor.

Pentru aplicarea în cele mai bune 
condiții a programului, măsurile 
preconizate vizează diversificarea pro
duselor destinate tuturor categoriilor 
de consumatori. Astfel, referindu-ne 
în primul rind Ia copii, putem arăta 
că, pe lîngă sortimentele existente, 
cum sint produsele de lapte praf 
„Glucolact", „Caseolact", „Caseocaro- 
ten", „Caseomal" etc., se vor produce 
și sortimente pentru copiii mai mari, 
cu adaosuri fortiflante, hipercalorice 
și cu Caractere nutriționale specifice; 
altele vor avea caracter dietetic, de 
tipul produsului „Dispeptolact", sau 
vor fi specifice diferitelor maladii.

Preocupările cercetării se îndreaptă 
și spre alte tipuri de produse alimen
tare, în efortul de a da o valorifi
care superioară materiei prime de 
care dispunem, de a diversifica și 
introduce în producție noi materii 
prime : concentrate proteice, de vi
tamine naturale și de sinteză, produse 
de biosinteză etc. în același cadru 
se va da o atenție deosebită îmbo
gățirii gamei scmipreparatelor și 
produselor gata preparate cu calități 
superioare și în gramaje diferențiate, 
pentru ușurarea muncii gospodinelor, 
se va dezvolta producția de adaosuri 
naturale — de gust, aromă și culoare
— care să le înlocuiască pe cele sin-

de recomandările

tetice și să folosească resursele din 
flora și fauna târli noastre, inlătu- 
rind in mare parte și importurile.

Din programul de lucru care a și 
fost întocmit pentru sectorul nostru, 
aș mai aminti că cercetarea își unește 
eforturile cu cele ale unităților in
dustriei alimentare și in direcția 
dezvoltării producției de preparate 
din carne, proaspete și de sezon, de 
preparate și semipreparate din carne 
în amestecuri variate — cu legume, 
derivate din cereale, paste făinoase, 
produse ce vor fi îmbogățite și cu 
adaosuri de concentrate proteice ve
getale,, asigurindu-se o proporție ju
dicioasă intre proteine și grăsimi. Se 
vor realiza noi produse din lapte și 
brinzeturi cu conținuturi diferențiate

plan 
astfel 
previr Diversificarea

și perfecționarea
produselor

industriei alimentare
de grăsimi, ca și produse asociate 
cu fructe și alte produse vegetale, 
care să poată contribui la întocmirea 
unor meniuri diversificate și echili
brate.

O importanță deosebită se acordă 
producției de uleiuri vegetale, unei 
game variate de margarine, astfel 
incit să se creeze condiții pentru îm
bunătățirea raportului dintre grăsi
mile vegetale și cele animale consu
mate. De asemenea, prin producerea 
diferitelor substanțe dulci, cum sint 
glucoza, dextroza, fructoza, biomalțul 
— obținute din cereale și cartofi — 
se vor crea condiții și pentru îmbu
nătățirea calității și diversificării pro
duselor zaharoase, corelat cu nevoile 
de consum științific fundamentate. 
Toate acestea se întregesc prin mă
surile vizînd continuarea diversifică
rii produselor de panificație, crește
rea ponderii sortimentelor din făină 
intermediară, majorarea producției de 
paste făinoase, biscuiți, produse de 
patiserie, crupe și expandate din ce
reale, precum și producerea de noi 
sortimente de panificație în gramaje 
mici, cu conținut nutritiv îmbunătățit 
și prospețime mai îndelungată, ca și 
a sortimentelor dietetice.

Aplicarea întregului ansamblu de 
măsuri la care ne-am referit, corelată 
cu aplicarea celorlalte prevederi ale 
programului vor conduce la scăderea 
treptată a ponderii consumului de 

'cereale pe locuitor in favoarea legu
melor șî fructelor, a produselor 
bogate în proteine. La diversifi
carea produselor alimentare pot con
tribui mult unitățile mici, amplasa-

te în zonele cu importante resurse 
de materii prime sau in apropierea 
centrelor cu mare consum. Acest 
mod de amplasare, specific industriei 
mici, are avantajul că, pe lîngă im
portante . economii realizate prin 
scurtarea distanțelor de transport, 
conduce la conservarea și valorifi
carea din plin a calităților naturale 
ale materiilor prime, ce se vor pre
lucra în stare proaspătă. în același 
timp, o asemenea amplasare a 
capacităților de producție răspun
de în mai bună măsură cerințelor re
partizării judicioase a fondului de 
mărfuri agroalimentare, în condițiile 
Înfăptuirii principiilor autoconducerii 
și autoaprovizionării.

Un „pachet" important de preocu
pări se referă la 
îmbunătățirea ni
velului de pre
zentare a produ
selor, extinderea 
preambalării, ■ di
versificarea am
balajelor de con
servare, protec
ție și prezentare 
iii condiții de 
igienă maximă, o 
atenție deosebită 
acordindu-se de
pozitării și păs
trării mărfurilor 
— în aceste do
menii cercetarea 
de profil avînd, 
de asemenea, un 
cuvînt de spus.

că în îndeplinire»Fără îndoială...................
tuturor acestor obiective, atit unități
le de cercetare, cit și cele de pro
ducție așteaptă un sprijin mai an
gajat, mai prompt din partea altor 
sectoare ale economiei — bunăoară 
al celor care asigură construirea noi
lor obiective industriale, utilajele, 
piesele de schimb, materialele pen
tru producție și ambalare etc.

Atingerea nivelurilor prevăzute în 
program, care corespund pe deplin 
nevoilor populației, precum și posibi
lităților țării, comportă, desigur, o im
plicare efectivă, în perioada ce ur
mează, a producătorilor din agricul
tură și industria alimentară în e- 
fortul pentru asigurarea, pe principii
le autoconducerii și autoaprovizionă- 
rii, a materiilor prime necesare ; tot
odată, o contribuție importantă o pq* 
aduce diferitele categorii de consu
matori, realizînd ei înșiși unele d;ir\ 
produsele de care au trebuință — de 
pildă o gamă variată de semiprepa
rate și conserve, îndeosebi din legu
me și fructe.

în ceea ce privește nu numai cer
cetarea, ci și întregul sector al in
dustriei alimentare, programele pro
prii de dezvoltare și prevederile de 
plan au fost corelate cu indicatorii 
din Programul de alimentație știin
țifică și sîntem convinși că înfăptui
rea sarcinilor ce ne revin va con
tribui la realizarea obiectivelor urmă
rite, la menținerea unei bune stări 
de sănătate a întregii populații a ță
rii noastre. '•

Dr, ing. Ovidiu POPESCU 
directorul Institutului de chimie 
alimentară

———-■■'■■■■

Din opiniile și propunerile cetățenilor
• După părerea mea, programul 

de alimentație științifică a fost 
conceput cu mai multe scopuri. în 
primul rind, vizează educarea oa
menilor in ideea de a se alimenta 
rational, adică de a i'i cumpătați, 
întrucît cumpătarea are un rol e- 
sențiâl în prelungirea vieții; apoi, 
asigură premisele unei planificări 
raționale a consumului, deci are și 
o bază de previziune in producerea 
bunurilor de consum: în același 
timp, va influența pozitiv realizarea 
programelor de autoaprovizionare 
și autogospodărire pe plan local și 
national. Iată motivele pentru care 
sint de acord cu acest program.

Victor MITU
Craiova

Există persoane pe care le tot 
mestecind — pe stradă, în au

tobuz, la spectacol etc — fie un 
covrig, o plăcintă, bomboane, cio
colată, fructe sau semințe de tot

vezi

felul. îți vine a crede că acești 
oumeni care molfăie în permanență, 
nu au simțul sațietății. Ei nu știu 
cînd trebuie să mănince și cind tre
buie să se oprească. Personal, con
sider binevenit programul de ali
mentație științifică deoarece, așa 
cum am mai spus, unii oameni, 
avînd la discreție, consumînd la 
întîmplare diferite alimente se tre
zeau hrănindu-se excesiv, cu riscul 
de a deveni obezi, cardiaci, de a 
muri chiar din cauza grăsimii.

Și acum citeva propuneri: • să 
se dea sarcină pădurarilor și can
tonierilor să crească și ei un număr 
de animale pentru carne și lapte; 
• să fie încurajate gospodăriile 
populației care aduc o contribuție 
deosebită la aprovizionarea cu pro
duse agroalimentare (asemenea pre
vederi se și aplică — n.r.) ; • fa
bricile producătoare să acorde o / 
mai mare atenție calității pîinii. .

Siclian TOLEA \
Constanța

Una din cele mai pregnante reali
tăți ale acestor ani de intens efort 
constructiv — prilej de mindrie și 
satisfacție pentru toți cetățenii țării 
— o constituie înnoirea localităților, 
sutele de mii de blocuri noi. mo
derne, confortabile, care au schimbat 
traiul oamenilor și au dat noi di
mensiuni calității vieții. Procesul de 
construcție, de dezvoltare a urba
nizării — în cadrul căruia in cin
cinalul 1981—1985 sc Vor construi, 
din fondurile statului, inca 900 000 de 
locuințe, adică echivalentul a 30 de 
orașe eu cite 90 000 de locuitori fie
care — se desfășoară pe temeiul 
unor prevederi, al unor măsuri bine 
stabilite. După cum se știe, au fost 
elaborate și aprobate schițele de sis
tematizare pentru toate municipiile, 
orașele, localitățile pregătite a de
veni centre urbane și comunele. Este 
vorba de un proces de dezvoltare 
de mari dimensiuni economice 
și sociale, gîndit temeinic. în 
mod unitar, pe baze științifice. 
Se au in vedere dezvoltarea indus
trială, deci și creșterea numărului 
populației beneficiare a acesteia, 
.proporțiile crescinde ale activităților 
social-culturale, folosirea mai bună, 
mai lesnicioasă a serviciilor și obiec
tivelor edilitar-gospodărești și. nu in 
ultimul rînd. înfățișarea de ansam
blu. dar și de amănunt a fiecărei 
construcții, modul cum funcționali
tatea, expresivitatea ei plastică se 
încadrează in întreg. Totul este ela
borat in temeiul gîndirii atente, mi
nuțioase a arhitecților și proiectan- 
ților, a acelor specialiști care, cu 
concursul miilor de constructori, au 
realizat și realizează frumusețea de 
azi și de miine a orașelor în care 
locuim.

Nu spunem, desigur, o noutate 
afirmind că cetățenii iubesc locurile 
în care trăiesc și muncesc, ingri.jin- 
du-și cu nnini de harnici gospodari 
locuințele — această importantă avu
ție obștească, pentru care statul nos
tru socialist face eforturi consideia- 
bile. In orice oraș sau comună (căci 
și in comune se ridică blocuri) — 
și putem numi Bucureștiul sau Ara
dul, Bacăul sau Timișoara, Sibiul sau 
Reșița. Zalâul sau Piatra Neamț, 
Suceava sau Ploieștiul; Brăila, Tîrgu 
Jiu, dar ce localitate nu putem numi 
într-o asemenea înșiruire ? — cartie
rele noi. moderne au devenit totodată 
adevărate grădini, casele sînt îngri
jite cu migală. Sint incorporate in 
această muncă de inaltă responsabi
litate civică zeci, sute de mii de ore 
din timpul liber al oamenilor — 
bărbați și temei, tineri și vîrstnlci —

timp cheltuit cu dăruire pentru a-și 
face ei înșiși viața mai frumoasă, 
mai confortabilă, pentru a ridica și 
mai mult nivelul de civilizație al 
vieții.

Iată însă că între toate aceste reu
șite s-au strecurat și exagerări, unii 
cetățeni atribuindu-și competențe ce

Activitate curentă, de recreare și 
odihnă, poate deveni „grădina" 
apartamentului. Intr-o asemenea vi
ziune, realizarea de balcoane și logii 
la clădirile de locuit cu maj multe 
niveluri — ceea ce presupune, evi
dent, cheltuieli de construcție supli
mentare —• este reglementată prin

Am discutat despre toate aceste 
aspecte cu mai mulți specialiști. în 
primul rînd cu cei de la Comitetul 
pentru . problemele consiliilor popu
lare.

— Ținind seama tocmai de o mul
titudine de considerente —- preciza 
arh. Gheorghe Nămoloșanu — ori de

ing. Gheorghe loan. în pofida unor 
aparențe ’dfe confort suplimentar, 
este compromis, la scurt timp, chiar 
acest confort; de asemenea, are de 
suferit igiena locuințelor. Prin în
chiderea balcoanelor se îngreunează 
ventilația naturală a încăperilor, iar 
în numeroase cazuri a fost cu totul

O

BLOCURILE DE LOCUINȚE - 0 AVUȚIE CU CARE NE MiNDRIM 
Să păstrăm intacte funcționalitatea și estetica lor!

nu le revin. Asistăm, astfel, la mo
dificarea surprinzătoare a funcționa
lității unor construcții și a aspectu
lui fațadelor respectiva, elementul 
în discuție fiind balconul sau logia. 
în mod contravențional, fără vreo 
autorizație, unii cetățeni și-au În
chis aceste spații cu geamuri pe 
rame, alții cu geamuri glisante; 
la unele balcoane — de la etaje- 
superioare — au fost montate co
pertine din material plastic; tot 
felul de geamuri, de rame din 
lemn, dar îndeosebi din Oțel cornier 
greu, vopsite în fel și chip, 
de perdele și perdeluțe albe ori 
colorate inzorzonează fațadele u- 
nor blocuri, Ie urîțesc, schimbă nu 
numai înfățișarea acestora, ci â 
întregului ansamblu din zonă. Nemai- 
vorbind de cei care expun in aceste 
spații, în văzul tuturor^ trecătorilor, 
rufele întregii 
pentru care ni 
precizări.

Prevederea 
blocurile de locuințe, a spațiilor des
chise suplimentare sub formă de logii 
și balcoane a constituit dintotdeauna. 
o preocupare a edililor. in scopul 
creării cadrului arhitectural și urba
nistic corespunzător cerințelor de 
expresivitate plastică a clădirilor și 
ansamblurilor de locuințe, precum și 
a îmbunătățirii calităților funcționa
le. de confort și de legătură cu me
diul ambiant a apartamentelor din 
clădirile etajate. In afara avantaju
lui privind expresivitatea plastică pe 
care balconul îl aduce Clădirii, pen
tru cei care îl utilizează, el poate 
constitui un element de folosință și

familii. Sînt motivele 
se par necesare unele

prin proiectare, la

• Datorită ritmului susținut de construcție din ultimii 
17 ani și din cincinalul actual, la sfîrșitul anului 1985 
fondul locativ al țării va fi aproape integral înnoit
• Blocurile, cartierele noi se realizează într-o viziune 
de ansamblu, în procesul unitar de sistematizare și 
dezvoltare a localităților • în general, majoritatea 
cetățenilor înțeleg să gospodărească și să păstreze 
cu deosebită grijă această prețioasă avuție obștească
• Totuși, sînt unii care nesocotesc normele de siste
matizare și prevederile legale de gospodărire a fondu
lui locativ • Un lucru ce trebuie reamintit: plastica 
fațadelor este de competența exclusivă a proiectan- 
țllor și constructorilor, nicidecum a locatarilor • in 
baza legii, prevederile normelor și documentațiilor de 
sistematizare și construire se cer respectate cu

strictețe

Decretul Consiliului de Stat nr. 68 
din anul 1975 și prin alte acte nor
mativă ulterioare.

In București, ca șl in celelalte 
orașe, proiecta.nții s-au îngrijit ca. 
mâi ales pe arterele principale, să 
prevadă cei puțin un balcon sau o 
logic de fiecare apartament, cu su
prafețe raționale și eu acces in ge
neral din Camera de zi. Forma și ma
terialele parapeților contribuie la în
frumusețarea blocurilor și, în gene
ral, a noilor bulevarde și străzi.

cite ori 
pentru 
explicat cetățenilor în cauză că ase
menea
intrucit in acest fel se alterează atît 
funcționalitatea, aspectul arhitectural 
al clădirii respective, cit și soluția de 
sistematizare stabilită pentru întreaga 
stradă. In plus, se tace risipă nejus- 
tifieată de materiale, atît de necesare 
Astăzi pentru realizarea volumului 
important de construcții.

— Dar nu numai atît — a adăugat

ni- s-au solicitat aprobări 
închiderea balcoanelor am
închideri nu sini autorizate,

oprită ventilația naturală a băilor și 
bucătăriilor. Aerul devine muced, se 
instalează o atmosferă de casă neae
risită, modificindu-se microclimatul, 
se diminuează luminozitatea. Tot
odată, este favorizată apariția mu
cegaiului, microorganismele distru- 
gind finisajele interioare.

— în sprijinul cererii lor. unii ce
tățeni invocă obținerea unui plus de 
căldură în apartamente, 
aveți cu privire

— Nu-1 putem 
Acolo unde este 
unei etanșeizări 
riei, aceasta se . 
mijloace mult mai simple și mai
puțin costisitoare. Am în vedere 
aplicarea de benzi izolatoare („pur- 
fix", burleți sau simple fîșii .de ma
terial plastic) pe tocurile ușilor și 
ferestrelor, montarea unei a treia 
cercevele, chituirea geamurilor etc.

Un argument de cea mai mare im
portanță a adus în discuție și ing. 
Gheorghe Drugea. director tehnic al 
Institutului Proiect-București : „Este 

operațiunea 
schimbă și 
balcoane și 

uneori cu 
Cu butoaie 

transformate în 
găsit montate și

Ce părere 
la acest argument ? 
considera justificat, 
necesară asigurarea 
mai bune a tiniplă- 
poate obfine prin 

simple și 
Am

un fapt că, prin 
de închidere, locatarii 
destinația respectivelor 
logii. Ele sînt încărcate 
dulapuri, lăzi Ori chiar 
foarte grele, Sint 
ateliere — s-au 
bancuri de lucru — ori în depozite de 
tot felul. Totuși, trebuie ținut seama 
de un lucru deloc neglijabil : deși 
realizarea balcoanelor se bizuie pe cal
cule de rezistență corespunzătoare, 
avindu-se în vedere și gradul de seis
micitate, încărcarea peste măsură a

acestor spații, uneori chiar și a aco
perișurilor, conduce la creșterea 
greutății totale a construcției, ceea 
ce poate avea o influență negativă 
asupra rezistenței și stabilității Între
gii clădiri".

Am vizitat, în aceste zile, șî nu
meroase locuințe, am stat de vorbă 
cu cetățeni. între altele, sînt de reți
nut, din spusele lor, opiniile privind 
mai buna folosire a spațiilor comune 
existente în blocuri : subsoluri, spă
lătorii și uscătorii, locuri de depozi
tare etc. Este o problemă de larg 
interes cetățenesc, căre merită dezbă
tută de consiliile populare, ICRAL- 
uri și asociațiile de locatari, cu spri
jinul deputaților, al organizațiilor de
mocrației și unității socialiste din 
cartiere, găsindu-se soluțiile cele mai 
judicioase in avantajul tuturor loca
tarilor.

în toate discuțiile pe care le-am 
avut, inclusiv la secția de arhitec
tură și sistematizare a Consiliului 
popular al Capitalei, interlocutorii »u 
insistat in mod deosebit asupra pre
vederilor legale care reglementează 
domeniul de care ne ocupăm. în 
acest sens, H.C.M. nr. 2 490/1969 
sancționează contravențional punerea 
în executare ori executarea de către 
beneficiari, fără autorizația prevă-, 
zută de lege, a lucrărilor de con
struire, reconstruire, transformare 
sau adăugire a clădirilor de orice fel. 
Iar Legea nr. 58/1974 privind siste
matizarea teritoriului și localităților 
urbane și rurale prevede la art. 29 : 
„Comitetele executive ale consiliilor 
populare sint obligate să aplice în
tocmai prevederile documentațiilor 
de sistematizare aprobate și să asi
gure respectarea acestora de către 
toate organizațiile socialiste, alte 
persoane juridice, precum și de că
tre cetățeni.,. Construcțiile și insta
lațiile realizate cu încălcarea do
cumentațiilor de sistematizare, fără 
autorizație Sau fără respectarea aces
teia, vor putea fi demolate sau des
ființate — potrivit legii — pe chel
tuiala celor vinOvați".

Sint, toate acestea, serioase motive 
de reflecție, Argumente temeinice 
in sprijinul formării, in primul rind 
prin contribuția Asociațiilor de loca
tari, A unei opinii publice active nu 
numai pentru gospodărirea judici
oasă a avuției pe care o reprezintă 
noile locuințe,. Ci și pentru păstrarea 
neștirbită a frumuseții lor. De fapt, 
a frumuseții orașelor înseși.

Maria BABOIAN

•Z-?
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O IMPOZANTĂ premieră a industriei 
AERONAUTICE ROMÂNEȘTI:

Lansarea primului 
avion de linie

„ROMB AC 1-11“
Vineri, 27 august, a avut loc în Capitală o importantă premieră a 

industriei noastre aeronautice — lansarea primului avion de linie 
„ROMBAC 1-11“, realizat în cadru) programului de dezvoltare a fabrica
ției avioanelor de pasageri în țara noastră.

Construit sub licență 
British Aircraft și Rolls 
Royce, — pentru mo
toare — în conformi
tate cu acordurile sem
nate in 1978, cu pri
lejul vizitei în Marea 
Britanie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a- 
vionul „ROMBAC 1-11“ 
a fost fabricat la cea 
mai mare platformă a 
industriei de aviație 
din țara noastră — în
treprinderea de avioa
ne București-Băneasa.

Noua realizare de 
prestigiu a industriei 
noastre constructoare 
de mașini încununează 
preocuparea constantă 
a secretarului gene
ral al partidului, pre
ședintele Republicii, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru dez
voltarea și creșterea 
competenței acestei ra
muri tehnice cu tradi
ție în țara noastră. în 
același timp, ea de
monstrează înalta ca
lificare și competența 
inginerilor, tehnicieni
lor, muncitorilor aces
tei ramuri de elită a 
industriei noastre so
cialiste, încununînd e- 
forturile muncii comu
ne depuse de specia
liștii români și englezi 
în ultimii doi ani. 
„ROMBAC 1-11“ este 
continuarea altor rea
lizări. importante înre
gistrate în acest do
meniu. după anul 1965, 
— avionul BN 2, eli
copterele IAR 316 B, 
IAR 330, avioanele IAR

823, IAR 827, IAK 52, 
a motoarelor Viper și 
Spey și larga familie 
de planoare și moto- 
plânoare.

Conceput ca un trans
fer progresiv de teh
nologie, pe parcursul 
a șapte etape, pro
gramul a început să se 
aplice odată cu sem
narea, in'anul 1979, a 
contractelor privind fa
bricarea sub licență a 
avionului BAC" 1-11 și 
a motoarelor Spey 512 
— care il echipează — 
și urmează a fi dez
voltat atît în privința 
diversificării utilizări
lor, cit și a unor 
particularități de ex
ploatare.

Avionul ..ROMBAC 
1-11“ es.t.e destinat at.it 
transportului de pa
sageri. cit și de măr
furi, el făcând parte 
din clasa mediu-cu- 
rier, avind o autono
mie de zbor de 
2 500—3 000 km și o 
capacitate de 119 
locuri. Dotat cu apa
ratură ultramodernă 
și realizat la un nivel 
tehnologic superior, 
aparatul are o viteză 
de croazieră de 850 
km/orâ și zboară la o 
altitudine de 10 000 m, 
asigurând un zbor in 
deplină securitate și 
condiții deosebite de 
confort.

La ceremonia lansă
rii au luat parte re
prezentanți ai Minis
terului Industriei Con
strucțiilor de Mașini, 
ai Centrului Național

al Industriei Aeronau
tice Românești, între
prinderii de aviație 
București. construc
tori, ziariști români și 
străini.

Au fost prezenți am
basadorul Marii Bri
tanii la București, re
prezentanți ai firme
lor British Aircraft și 
Rolls Royce.
In cadrul ceremoniei 

au luat cuvintul di
rectorul general al 
Centrului Național al 
Industriei Aeronauti
ce și reprezentantul 
președintelui firmei 
British Airospace, care 
au evidențiat faptul 
că realizarea avionului 
„ROMBAC 1-11“ ilus
trează atit buna co
laborare dintre indus
triile de specialitate 
din România și Marea 
Britanie, cit și capa
citatea și înaltul nivel 
tehnic atinse de indus
tria aeronautică româ
nească. In același 
timp, vorbitorii iu re
levat că fabricarea 
acestui avion continuă 
o evoluție ascendentă 
a industriei aviatice 
românești, care a rea
lizat în ultimii ani 
atit sub licență, cît și 
în concepție proprie 
numeroase tipuri de 
avioane de antrena
ment, utilitare și cu 
alte destinații, pre
cum și elicoptere, pla
noare și motoplanoa- 
re. bine apreciate în 
multe țări ale lumii 
pentru calitățile lor.

(Agerpres)

TĂRII - CÎT MAI MULT CĂRBUNE!0 distincție onorată prin noi depășiri ale planului
De cum am ajuns la Exploa

tarea minieră Filipeștii de Pădure 
am aflat că, in acea zi, ortacii din 
brigada condusă de maistrul mi
ner Ion Harcanu, de la sectorul 
Palanga-sud al minei, urmau să 
pună in funcțiune și să extragă 
primele cantități de cărbune cu 
un nou complex de mecanizare, 
CMA-2. De fapt, dacă s-ar fi res
pectat programul și timpul normal 
de montaj, complexul de mecani
zare trebuia pus în funcțiune abia 
după 'cinci zile. Dar in cinci zile, 
cu noul complex se puteau extrage 
peste prevederile planului circa 100 
tone de cărbune. Oamenii au de
vansat insă termenul. Așa că la in
trarea in, schimbul III, inginerul Ne- 
culai Ghenade, șeful sectorului Pa- 
langa-sud, anunța scurt in camera 
de apel: „După cum dealtfel am ho
tărât mai înainte, in această noapte 
vom porni noul complex de me
canizare. Toată 
lumea știe ce are 
de făcut. Noroc 
bun !“

Simplu, in
tr-adevăr ! Dar
ce s-a intimplat 
p î n ă atunci ? 
Cum s-a acționat 
pentru ciștigarea 
celor cinci zile de . 
producție ? Ingi
nerul Ghenade se 
uită calm, puțin 
îngăduitor la noi și ne explică: „La 
punerea în funcțiune înainte de ter
men a complexului' o contribuție 
deosebită au adus brigăzile conduse 
de Vasile Vlăsceanu și Ion Orba, 
care au închis panoul la noul abataj 
cu o lună mai devreme decît se pre
văzuse. Apoi, echipele maiștrilor 
mineri principali Nistor I. Nistor, 
Nicolae Simescu și Gheorghe Mora- 
ru au ridicat repede borchișul 
(amestec .de apă și pietriș — n.a.) 
căzut in abataj, astfel că am putut 
începe mai devreme montajul la 
circuitul de mecanisme. Pe urmă 
ne-a ajutat și tehnicianul Virgil 
Manolache, care a executat, din 
punct de vedere topografic, stră
pungerea galeriei colectoare".

Ara fi putut afla mai multe de la 
inginerul Neculai Ghenade, care 
ne-a răspțms cu bunăvoință la în
trebările adresate. Dar întreaga 
lui atitudine sugera discret că nu 
ii prea plac vorbele. In orice caz, 
era clar că despre el nu ar fi fost 
dispus să vorbească. „Eu sint mi
ner și în curind voi ieși ia pensie" 
— ne-a spus pe scurt, despre el, 
interlocutorul. O viață de miner 
exprimată simplu, cu modestie, in 
citeva cuvinte. Chiar așa de sim
plu să fie ?

Mai tirziu, tovarășul Vasile Tu
dor, directorul minei. încerca să ne 
facă să înțelegem : „Cine a spus că 
viața de miner e simplă ? Ghenade 
a venit aici, la Filipeștii de Pădure, 
în urmă cu 25 de ani. La 1 august 
a împlinit chiar 25 de ani de muncă 
în întreprinderea noastră. A venit 
ca inginer stagiar. La început a lu
crat ca vagonetar. Așa , se făcea 
atunci stagiatura. Apoi a trecut 
prin toată ierarhia minerească. 
Acum este șef de sector și, intr-ade
văr, cu regret trebuie să spun că 
in curind va ieși la pensie. De 
asemenea oameni te desparți greu 
întotdeauna și. de aceea, cred că 
mai curind prea simple sint cuvin
tele, nu omul".

Cind am pornit Ia drum spre 
Filipeștii de Pădure știam că ex
ploatarea minieră de aici este 
fruntașă pe ramură în întrecerea 
socialistă pe primul semestru al 
anului. Nu cunoșteam exact cum 
au evoluat rezultatele pe 7 luni și

Cum au reușit mi- 
nerii din Filipeștii de 
Pădure să extragă 
peste prevederi 
25000 tone cărbune

în luna august... Se mai mențineau 
oare, realizările bune obținute în 
primul semestru al anului 1 Faptele 
demonstrează că și pe șapte luni 
minerii de la Filipeștii de Pădure 
au ocupat primul loc in întrecerea 
dintre colectivele de întreprinderi 
din industria de extracție și prepa
rare a cărbunelui, că și astăzi pot 
sta cu fruntea sus pentru că.;.

...Dacă s-ar fi mulțumit doar să 
realizeze sarcinile prevăzute in pla
nul de producție, care nu erau deloc 
mici, minerii de Ia Filipeștii de Pă
dure ar fi extras în șapte luni 
438 500 tone de cărbune, atît cit era 
stabilit. Dar ei și-au depășit planul 
pe șapte luni la producția fizică cu 
5,1 la sută și, in continuare, și-au 
reevaluat posibilitățile, au gindit și 
au acționat stăruitor pentru a
intîmpina marea sărbătoare na
țională de la 23 August cu
succese deosebite in producție. E- 

forturile lor se 
materializează a- 
cum in, realizarea 
peste plan, pină 
ieri, a peste 25 000 
tone de cărbune, 
în fruntea înțre- 
'cerii. situindu-se 
sectoarele Roșioa- 
ra și Palanga- 
sud.

...Dacă nu ar fi 
beneficiat de im
portantele fonduri 

materiale și bănești alocate din in
dicația conducerii partidului pen
tru extinderea’ mecanizării'și ușu
rarea muncii minerilor, harni
cul colectiv de aici ar fi extras 
cărbune și azi, și miine, dar 
în mod sigur în cantități . mai 
mici și în condiții mai grele. Avan- 
tajeje mecanizării ? Intr-un abataj 
cu susținere individuală se reali
zează 4,5—5 tone cărbune pe post 
și pe zi, iar cu un complex me
canizat se extrag peste 25 tone căr
bune pe post și pe zi. In prezent, 
cu cele patru complexe CMA-2 
aflate in funcțiune la Filipeștii. de 
Pădure se obține circa 60 la sută 
din producția de cărbune a minei, 

însăși noțiunea profesiei de mi
ner s-a schimbat. în anul 1979, cind 
a fost introdus primul complex de 
mecanizare, in întreaga unitate lu
crau trei maiștri mecanici și trei 
maiștri electricieni. Acum, in în
treprindere lucrează 17 maiștri 
electromecanici și 165 muncitori 
electromecanici. Treptat, conduce
rea activității din abatajele cu com
plexe mecanizate a început să fie 
încredințată unor brigadieri ' cu 
pregătire de electromecanici. La ora 
actuală, un abataj din sectorul 
Roșioara este condus numai de 
specialiști electromecanici.

Există multe alte motive pentru 
care minerii de la Filipeștii de Pă
dure au intimpinat cu bucurie ma
rea sărbătoare de la 23 August. 
Să ne gindim fie și ' numai la 
cele 120 de apartamente date în 
folosință în acest an, la grădi
nița cu 120 de locuri și creșa 
cu 102 locuri de care copiii mine
rilor beneficiază începind tot din 
acest an. Sentimentul tonic al da
toriei împlinite pe care îl trăiesc 
azi minerii de aici ii mobilizează 
puternic Ia obținerea de noi succese 
in muncă, pentru a răspunde prin 
fapte înflăcăratei chemări pe care 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a adre
sat-o tuturor minerilor de a da 
patriei cît mai mult cărbune.

Ion TEODOR 
Constantin CĂPRARU

«

STRlNGEREA RECOLTELOR DE TOAMNĂ
Șl PREGĂTIREA INSĂMINȚĂRILOR

sarcini de mare răspundere pentru oamenii muncii din agricultură

timiș: Condiții asemănătoare, rezultate diferite la recoltarea florii-soarelui
De citeva zile, in județul Timiș a -început re

coltarea fiorii-soareliji. Cu multă. răspundere față 
de soarta recoltei acționează mecanizatorii, țăranii 
cooperatori, consiliile de conducere ale unităților 
agricole, organizațiile de partid și consiliile popu
lare din majoritatea localităților județului. Ca 
urmare. în multe unități agricole din cadrul consi
liilor agroindustriale Deta, Timișoara, Recaș, Ce- 
nei și altele, recoltarea florii-soarelui se desfă
șoară din plin. „întreaga noastră activitate de 
stringere a recoltei — ne spune Velmir Rancov, 
primarul comunei Variaș — este organizată in spi
ritul exigențelor și indicațiilor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al 
partidului, la recenta consfătuire de lucru de la 
C.C. ,al P.C.R. consacrată problemelor agriculturii, 
încă de miercuri, in cele trei cooperative agricole 
de pe raza comunei noastre — Variaș, Gelu și 
Sinpetru Mic — am trecut cu toate forțele la re

coltarea florii-soarelui, întîietate avind solele pe 
care urmează să însămințăm griu și orz. Lucrarea 
a început și in fermele întreprinderii agricole de 
stat. Dispunem de forțe mecanice și de transport 
suficiente. Am stabilit și forțele manuale care să 
adune capitulele ce rămân in urma combinelor și 
care string, totodată, bețele de floarea-soarelui, eli- 
berind astfel operativ terenul de resturile vege
tale. Avem create toate condițiile ca să încheiem 
recoltarea flqrii-'soarelui pe cele 350 hectare de pe 
raza comunei pină la finele acestei luni, așa cum 
a indicat secretarul general al partidului".

Pe ansamblul județului suprafețele de pe care 
s-a strâns pină acum floarea-soarelui sint insă 
mici. Și aceasta deoarece, în unele consilii agro
industriale, lucrarea n-a fost încă declanșată pe 
motiv că lanurile nu sint suficient de coapte. Rea
litatea este alta și ea acuză mentalitatea păgubi
toare a unor specialiști care, chipurile, pentru a

nu avea complicații la bazele de recepție, așteaptă 
coacerea tuturor lanurilor, deși peste tot există 
parcele unde plantele au ajuns la maturitate. Așa 
e cazul unor unități din cadrul consiliilor agroin
dustriale Cărpiniș, Biled, Jebel, Orțișoara și altele, 
în urma controalelor efectuate în teren de mem
brii comandamentului județean pentru agricultură, 
s-au luat măsuri operative pentru dirijarea mij
loacelor mecanice pe solele unde sint condiții de 
recoltare, instituindu-se un control permanent din 
partea • consiliilor populare și a organizațiilor de 
partid asupra modului in care acționează specia
liștii pentru organizarea întregii activități și, in 
primul rînd, pentru depistarea tuturor parcelelor 
bune de recoltat, astfel ca in toate unitățile lu
crarea să se incheie în cel mai scurt timp.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scințeii”

La C.A.P. Vețel, județul Hunedoara, se efectuează, pe mari suprafețe, arăturile de vară

teleorman = Semințe de calitate, din soiurile cele mai productive
în această toamnă, unitățile agricole din județul 

Teleorman vor semăna 148 <100 de . hectare cu ce
reale păioase, din care 116 900 hectare cu griu. 
Realizarea de producții superioare ia hectar, atît 
la gri iy cît și ia orz, ’presupune de pe acum eforturi 
susținute, măsuri tehnico-organizatorice in vederea 
realizării unor lucrări de calitate exemplară și în
cadrării lor in perioadele optime. In cadrul acestor 
pregătiri, asigurarea cantităților de semințe din 
categorii biologice superioare, in structura de so
iuri stabilită pentru fiecare zonă, este un element 
de tehnologie cu influențe mari asupra creșterii 
producției de cereale păioase. Pe această temă am 
avut o discuție .cu tovarășul Mircea Popescu, di
rector cu producția vegetală Ia direcția agricol^ a 
județului Teleorman.

— Tovarășe director, dispun unitățile agricole 
de sămînța necesară pentru cerealele păioase ce 
se vor cultiva in această toamnă ?

— Comandamentul județean 'pentru agricultură 
a stabilit un amplu program în acest sens, care 
prevede măsuri cu termene și responsabilități con-

'cfete; S-ap precizat cu. exactitate^ p.e (fiecare uni- 
. - rt l- ..

tate în parte, structura soiurilor și modul de asi
gurare a semințelor, precum și amplasarea, cultu
rilor in funcție de plantele premergăto’are, care 
condiționează obținerea de recolte mari. In ce 
privește cantitatea de semințe,'prin fermele spe
cializate din cadrul consiliilor agroindustriale s-au 
asigurat 35 000 tone semințe de griu, cantitate ce 
depășește nevoile județului. Avem astfel posibili
tatea să asigurăm, încă de Ia insămințări, 
așa cum a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Ia recenta consfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R., peste 600 de plante pe metrul
pătrat. Soiurile ce se vor cultiva sint cele care 
s-au dovedit a fi cele mai prielnice solurilor din 
județ : Fundulea 29, Doina, Ceres, Iulia, Lovrin și, 
pe suprafețe mai restrinse, soiul Dacia. Menționez 
că vom folosi, semințe din înmulțirea intii'pe 40 000 
hectare, iar pe restul numai din generația a doua. 
Per soiuri, structura arata astfel: 30 la sută —' 
Fundulea 29, 24 la sută — Ceres, 20 Ia sută — Lo
vrin, 10 la 
și Partizan 
asigurat dj

sută — Doina, 16 Ia sută — Iulia, Dacia 
ca.: Ș’ rul de semiițțe de orz a fost 

, — Care este stadiul pregătirii semințelor ?
— întreaga cantitate de griu pentru sămință este 

depozitată la bazele de recepție sau in unitățile 
agricole. S-a condiționat pină acum 80 la sută din 
această cantitate, acțiunea urmind să se încheie 
in două zile. Se fac în continuare probe de labora
tor, astfel ca pină la 1 septembrie toate unitățile 
agricole să fie în posesia buletinelor de analiză. 
Pentru orz s-a condiționat necesarul de semințe, 
verificindu-se totodată și germinația întregii can
tități. Ca și anul trecut, vom organiza in zilele 
premergătoare semănatului, pe centre, sub supra
vegherea specialiștilor, tratamentul fitosanitar al 
semințelor.

In concluzie, se poate spune că a . existat în acest 
an o preocupare mai stăruitoare pentru asigu
rarea semințelor. Sintem hotăriți să facem totul 
pentru a pune baze trainice viitoarei recolte de 
cereale păioase.

Stan ȘTEFAN
j : .corespondentul „Scințeii”

In portul Galați, ritmul susținut al lucrărilor 'asigură:

Devansarea termenului final de intrare 
în funcțiune a noilor investiții

Portul gălățean este compus, 
practic, din trei porturi distincte : 
portul mineralier, destinat exclusiv 
aprovizionării Combinatului side
rurgic Galați, portul de lemnărie 
și portul-docuri, pentru traficul de 
mărfuri generale.

în toate aceste porturi ale... por
tului Galați sint în plină desfășu
rare ample lucrări de investiții, a- 
vind ca scop extinderea și moder
nizarea portului, ridicarea sa la ni
velul exigențelor impuse de un tra
fic portuar modern, de la an la an 
mai intens.

— In cinstea sărbătorii națio
nale de la 23 August, ■—,ne spu
ne tovarășul Ion Baban', secre
tarul comitetului de partid al în
treprinderii de navigație fluvială 
„Navrom“-Galați — a fost dată în 
exploatare, in portul-docuri, dana 
30. Este vorba de o dană care, îm
preună cu alte obiective din port, 
a fost distrusă in 1944 de trupele 
hitleriste. Ca atare, a fost restabi
lită configurația inițială a portului. 
Tot aici au fost montate nu de mult 
două macarale de 10 tone-forță, 
care vor contribui, de asemenea, la 
creșterea capacității tehnice de o-

perare în port. Dealtfel, începind 
cu anul trecut, pentru reconstruc
ția și modernizarea acestui port 
s-au alocat investiții de peste 45 
milioane lei.'

De fapt, in toate cele trei porturi 
gălățene sint în plină desfășurare 
importante lucrări de investiții. To
varășul Danciu Barbălată, șeful 
serviciului plan, ne informează că 
și in portul do lemnărie au fost 
montate recent încă două maca- 
rale-portal de 10 tone-forță, cu o 
capacitate anuală de operare de 
125 000 tone. Lucrările de aici au 
fost începute în 1980, iar ritmul în 
care s-a construit in această zonă 
permite ca termenul final al inves
tiției să fie in mod considerabil de
vansat. Pe măsură ce o suprafață 
din cadrul platformelor de depozi
tare este executată, aceasta este 
preluată imediat de beneficiar. în 
prezent se pot folosi peste o trei
me din suprafața finală prevăzută, 
o modernă magazie pentru produse 
metalurgice grele, precum și unele, 
utilități aferente platformelor de 
depozitare. Scopul ’ final al investi
ției : asigurarea integrității calita
tive a acelor produse fabricate la

Combinatul siderurgic Galați care 
sint destinate exportului.

Facem un scurt popas și în por
tul combinatului siderurgic, denu
mit portul 'mineralier. Aici, în urmă 
cu trei ani au început lucrările ce
lei de-a treia etape de dezvoltare, 
constind in construirea unui cheu 
de expediție. în scurt timp, din a- 
cest port vor fi expediate la export 
o serie de produse laminate fabri
cate în' combinat. Cheiul — compus 
din două dane fluviale, unde la a- 
ceastă dată lucrările sint incheiate, 
și o dană maritimă, unde sint a- 
cum concentrate eforturile con
structorilor in vederea finisării su
prastructurii — va fi dotat cu un 
atelier de reparații și întreținere a 
utilajelor din dane, cu o magazie 
pentru produse laminate, cu un ra
cord de cale ferată direct în port, 
care va facilita derularea mărfuri
lor din combinat în port ș.a. Sin- 
tem informați că aici, in portul mi
neralier, lucrările sint în avans cu 
mai bine de o jumătate de an, că 
utilajele principale aferente capa
cității ’ nominalizate . prin plan sint 
montate integrai, urmind să fie su
puse „probelor de casă" ale men
torului.t ii:.

Imagine din portul mineralier Galați

Toate lucrările de investiții din 
cadrul etapei a treia de dezvoltare 
au ca termen final anul 1984, 
cind portul mineralier va căpăta, 
practic, conturul său definitiv. Pină 
în prezent au fost puse în funcțiune 
aproape jumătate din obiectivele 
de investiții stabilite.

Anica FLORESCU
Foto : J. Angheluță

RESURSELE ENERGETICE REFOLOSIBILE
(Urmare din pag. I)
de conducerea partidului și statului, 
s-au făcut pași repezi in această pri
vință, ajungindu-se să se utilizeze 
aproape 73 la sută din totalul resur
selor energetice refolosibile. Au mai 
rămas insă multe de făcut. Calculele 
arată că Ia nivelul acestui an, de 
exemplu, resursele energetice eco
nomic recuperabile, dar care nu sint 
valorificate, ar fi fost suficiente pen
tru asigurarea energiei termice ne
cesare in 660 000 apartamente.

De ce nu sint puse in valoare 
aceste resurse și, mai ales.ee trebuie 
făcut in vederea folosirii lor ? Pen
tru a răspunde la aceste întrebări să 
ne referim, la concluziile controale
lor efectuate in unități economice de 
organele de specialitate ale Ministe
rului Aprovizionării Tehnico-Mate- 
riale.

O primă observație : lucrările de 
Investiții, pe toată filiera, de la ini
țierea acțiunilor și pină la realizarea 
instalațiilor necesare valorificării a- 
cestor resurse, se desfășoară in ritm 
lent. O serie de lucrări de recupe
rare a energiei nu sint nominalizate 
prin plan pe fiecare obiectiv ; in 
foarte multe situații, ministerele, cen
tralele industriale, institutele de 
specialitate și unitățile unde există 
asemenea resurse nu se preocupă 
stăruitor de definitivarea soluții
lor tehnice de valorificare, nu insis
tă pentru includerea în plan a aces
tor lucrări ; se intîrzie nepermis de 
mult definitivarea proiectelor și de
taliilor de execuție, comandarea, 
contractarea și execuția utilajelor și 
echipamentelor, ipeeperea lucrărilor 
de construcții-montaj, precum și pu
nerea în funcțiune, atingerea para
metrilor proiectați. Pentru a ne for

ma o imagine asupra consecințelor 
unor asemenea tergiversări, să re
curgem la citeva exemple.

La combinatul metalurgic „Victo
ria" din Călan se irosesc in prezent 
următoarele resurse energetice refo
losibile : gazul de furnal, gazul de 
cocs și semicocs, gazul de cubilou, 
căldura gazelor de ardere rezultate 
de la bateriile de cocsificare, a zgu
rii de furnal, a aglomeratului feros, 
a cocsului incandescent ș.a. Calcu
lele arătă că, recuperată integral, 
energia respectivă ar ajunge cu pri
sosință pentru termoficarea întregu
lui oraș Călan și ar mai rămîne des
tul pentru a se produce și o impor
tantă cantitate de energie electrică. 
Am luat exemplul combinatului de 
la Călan, dar foarte bine puteam să 
vorbim in aceiași termeni despre 
marile unități metalurgice'de la Ga
lați, Hunedoara, Reșița, Călărași, 
Cimpia Turzii, Tirgoviște sau Tulcea. 
După cum, de fiecare dată cind tre
cem pe lingă un combinat chimic 
frapează imaginea faclelor care iși 
trimit trimbele de foc in atmosferă. 
Se motivează adesea că o serie de 
utilaje și instalații care risipesc 
energie au fost create in urmă cu 
mai mulți ani. cind nu se punea cu 
acuitate problema recuperării ener
giei. Dar cel puțin in ultimul dece
niu conducerea partidului a insistat 
in mod deosebit asupra promovării 
ferme a tuturor căilor de economi
sire a energiei, iar instalațiile de re
cuperare ar fi putut fi de pe acum 
realizate in toate unitățile unde se 
consumă energie primară.

Cu atît mai mult nu este admisi
bilă nici o scuză în cazul instalațiilor 
puse in funcțiune in ultimii ani, care, 
potrivit legii, trebuiau dotate de la

bun început cu recuperatoare. Așa
dar, încălcîndu-se prevederile legale, 
stib „acoperirea" grabei de a se în
cepe producția cu orice preț, s-a dat 
în funcțiune in acest an la Galați a 
7-a baterie de cocsificare, fără uzina 
chimică și conductele aferente pen
tru valorificarea gazelor de cocs, iro- 
sindu-se în fiecare lună peste 
9 000 tone combustibil convențional. 
Tot în ultima vreme s-au pus în 
funcțiune fără recuperatoare două 
cuptoare pentru forjă la „Indepen- 
dența“-Sibiu, un cuptor de forjă cu 
vatră mobilă la întreprinderea, de 
utilaj minier din Petroșani, furna
lul 3, banda de aglomerare 1 și ba
teria de cocsificare 1 de la Combina
tul metalurgic din Călan, 19 cuptoare 
de forjă și tratamente termice la 
întreprinderea metalurgică din Aiud. 
Și exemplele ar putea continua.

Mii și zeci de mii de tone de com
bustibil se irosesc astfel, in vreme 
ce economia națională face mari 
eforturi pentru a asigura resursele 
energetice primare, pentru a impor
ta țiței.

In urmă cu zece ani, cind s-a tra
sat expres sarcina montării recupe
ratoarelor de energie, intr-o serie de 
unități acțiunea a demarat bine, 
chiar dacă nu exista suficientă ex
periență in acest domeniu. Desigur, 
pe parcurs tehnica a evoluat și 
acum se impune modernizarea in
stalațiilor de recuperare a energiei.

Dar în multe unități entuziasmul în
ceputului a pălit, iar cadrele tehnice 
•se urnesc mai greu cind e vorba să 
aducă înnoirile necesare instalațiilor 
existente. Mai mult decit atit, neex
ploatate corespunzător, neintreținute 
și nereparate Ia vreme, o serie de 
asemenea instalații fie că nu dau 
randamentul scontat, fie că au ră
mas simple piese de decor. Situații 
pe care le-au întîlnit adesea orga
nele de control de specialitate, in 
unități metalurgice, chimice, ale 
construcției de mașini, din industria 
materialelor de construcție, din in
dustria ușoară sau alimentară.

Numitorul comun al tuturor aces
tor neajunsuri ,1a care ne-am refe
rit, ce împiedică valorificarea ener
giei refolosibile, este lipsa de pre
ocupare a factorilor de conducere 
din unități pentru realizarea și 
funcționarea corespunzătoare a in
stalațiilor de recuperare. Pentru că, 
dincolo de orice motivații, de orice 
justificări, viața a demonstrat că 
atunci cind se dorește sincer să se 
realizeze un lucru, cind intervine pa
siunea tehnică, cind se acționează cu 
conștiința utilității, a necesității re
zolvării unei probleme tehnice sau 
tehnologice, nimic nu poate împie
dica împlinirea scopului propus. Cu 
atit mai mult cu cit, in cazul recupe
rării energiei refolosibile, însăși le
gea obligă la o asemenea atitudine, 
la un astfel de mod de acțiune.

Dată fiind importanța cu totul deosebită pe cafe o reprezintă 
valorificarea resurselor energetice refolosibile, ne propunem ca, 
intr-un șir de articole, să relatăm de la fața locului, din întreprin
deri, cum se acționează pentru înfăptuirea în practică a preve
derilor recentului decret al Consiliului de Stat in legătură cu 
recuperarea energiei.

(Urmare din pag. I)
pot âsigura condiții pentru o 
însămînțare corectă și o răsărire 
uniformă a plantelor ; în plus, 
calitatea arăturilor și a pregă
tirii terenului condiționează in 
mod direct realizarea densității 
optime de plante la unitatea de 
suprafață.

Este cit se poate de evident 
că sămînța are un rol important 
in obținerea de recolte mari la 
cerealele păioase. Mai precis, 
este vorba de calitatea semințe
lor folosite. Neajunsurile mani
festate anul trecut /in această 
privință au diminuat simțitor 
nivelul producției in multe uni
tăți agricole. Așa cum s-a sub
liniat la consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R., in această 
toamnă trebuie să se pună or
dine desăvîrșită in acest sector, 
asigurindu-se in fiecare județ 
și in fiecare unitate agricolă 
folosirea numai de semințe de 
cea mai bună calitate, din soiuri 
recunoscute, de mare producti
vitate și din categorii biologice 
■superioare — elită, înmulțirea 
intii și înmulțirea a doua. Sub 
nici un motiv nu trebuie să se 
mai admită nicăieri însămința- 
rea de semințe din așa-zisa în
mulțire , comună ! Tinîndu-se 
insă seama că ponderea semin
țelor din categoriile elită și în
mulțirea intii, în cantitatea to
tală de semințe necesare, este 
încă redusă — numai 30 la sută
— este de datoria Ministerului 
Agriculturii, Academiei de ști
ințe agricole și direcțiilor agri
cole județene să întreprindă 
măsuri pentru organizarea, încă 
din această toamnă, a produce
rii de semințe, spre a se asigu
ra în fiecare județ ca semințele 
din categoriile elită și înmulți
rea întâi să reprezinte 60 la sută 
și chiar mai mult în anii ur
mători.

Desigur, faptul că semințele 
sînt asigurate nu înseamnă că 
acestea pot fi și puse sub braz
dă ca atare. Important este să 
se cunoască și să se folosească 
numai semințe de cea mai bună 
calitate. Or, în privința condi
ționării și tratării semințelor și 
a efectuării analizelor de la
borator pentru determinarea 
procentului de germinație, exis
tă anumite întîrzierf ce trebuie 
lichidate cit mai grabnic. Și 
spunem aceasta pentru că, deși 
s-au ridicat probe pentru efec
tuarea analizelor de laborator 
pentru 90 la sută din cantita
tea de semințe ce se asigură de 

' către . intrepi-indprea.. de condi
ționară,' 'cănșefvare “‘și ambalare 
â semințelor, pină acum se cu
nosc rezultatele numai pentru 
36 la sută din această cantitate. 
Este puțin față de perioada in 
care ne aflăm. Iată de ce ana
lizele de laborator trebuie în
cheiate cit mai urgent, pentru 
a exista timpul necesar înlocui
rii Ioturilor de semințe respin
se, cu germinație scăzută. Din 
același motiv este nevoie ca a- 
nalizele să fie făcute mai re
pede și pentru semințele asigu
rate direct de către unitățile a- 
gricole. unde rămînerile in 
urmă sint și mai accentuate. De 
bună seamă este bine că in- a- 
cest ah s-a asigurat și pregătit, 
pe plan central, o cantitate su
plimentară de semințe de ce
reale păioase, ca stoc de î’ezer- 
vă, de 80 000 tone, spre a putea 
fi înlocuite- toate semințele de 
calitate necorespunzătoare. Este 
insă absolut necesar ca Minis
terul Agriculturii să urgenteze 
trimiterea repartițiilor pentru 
semințele de griu, astfel incit 
transferul de semințe din ju
dețele ce au cantități exceden
tare, către cele deficitare, să se 
facă in timp util, iar unitățile 
agricole să poată intra in pose
sia semințelor pină la începerea 
insămințărilor.

în ansamblul măsurilor ce 
trebuie întreprinse acum pentru 
buna pregătire a insămințărilor 
de toamnă se inscrie și aceea
— subliniată cu insistență in 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la recenta consfă
tuire de lucru — ca Ministerul 
Agriculturii să delimiteze cu cit 
mai multă exactitate zonele de 
deal și munte unde semănatul 
trebuie să se încheie pină la 30 
septembrie, precum și celelalta 
zone unde această lucrare 'tre
buie să fie terminată pină Ia 10 
octombrie. Dealtfel, grin intrea- 
ga organizare a campaniei de 
insămințări trebuie să se urmă
rească ca acestea să, se facă nu
mai în perioadele optime stabi
lite pentru fiecare zonă, aceas
ta avind un rol decisiv in rea
lizarea de producții sporite. 
Fiecare zi de intîrziere a semă
natului înseamnă pierdere de 
recoltă ! Este un adevăr confir
mat de rezultatele slabe dintr-o 
serie de unități agricole, dato
rate tocmai intîrzierii semăna
tului.

Tot atit de important pentru 
buna desfășurare a apropiatei 
campanii de insămințări este că, 
în cel mai scurt timp, să se in
cheie reparațiile și să fie puse 
in stare de funcționare toate 
tractoarele, .semănătorile și ce
lelalte utilaje care se folosesc la 
insămințări. în mod deosebit, 
reglarea , semănătorilor trebuie 
să se facă în cele mai bune con
diții, spre a se asigura incă de 
la semănat o densitate de cel 
puțin 600 plante pe metru pă
trat.
.Timpul este înaintat ! Tocmai 

de aceea, in fiecare județ, in 
flecare unitate agricolă, pe baza 
unor programe de lucru con
crete, bine gindite. este absolut 
necesar să se acționeze stărui
tor pentru rezolvarea tuturor 
problemelor, in spiritul sarcini
lor și indicațiilor formulate de 
secretarul general al partidului 
Ia recenta consfătuire de lucru 
de la C.C. al P.C.R., astfel ca 
insămînțările de toamnă să fie 
cit mai bine pregătite, să fie e- 
xecutate in perioada opti
mă și în condiții de calitate su
perioară, punindu-se o bază so
lidă recoltelor din anul viitor.

ales.ee
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Prezentarea in sala de concert 
sau pe scena teatrului liric a crea
ției naționale din domeniul simfo
nic, cameral sau muzical-dramatic 
a constituit dintotdeauna, pentru 
arta noastră interpretativă, un act 
de dăruire exemplară, o expresie 
a respectului față de valorile cla
sice, a aspirației de a consacra lu
crări noi, G. Enescu. G. Geor
gescu, C. Silvestri, A. Alessandres- 
cu. Th. Rogalski, I. Perlea in frun
tea orchestrelor simfonice sau con- 
lucrind cu cintăreți nu mai puțin 
celebri și cu ansambluri de operă, 
soliști instrumentiști ca D. Lipatti 
au statornicit modelul promovării 
muzicii originale în slujba educa
ției patriotice, a lărgirii orizontului 
estetic al publicului. Cu toate aces
tea, o orientare permanentă, siste
matică și dispunînd de mijloace 
adecvate pentru interpretarea mu
zicii românești nu a fost posibilă 
decit în condițiile înfloririi culturii 
socialiste, a cărei vocație este toc
mai transformarea valorilor cultu
rii în bunuri ale maselor largi. Pen
tru că, așa cum nu o dată a spus 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, muzica 
nu trebuie să se adreseze unui 
cerc restrins, ci milioanelor de as
cultători, marele public fiind be
neficiarul artei autentice.

Pe baza liberei opțiuni a fiecă
reia dintre orchestrele simfonice 
care activează in diferite centre cul
turale ale țării, circa o treime din 
repertoriul unei stagiuni reprezintă 
titluri de compoziții românești a- 
parținind tuturor generațiilor și sti
lurilor. Abordarea celor mai com
plexe partituri de autori contem
porani, împreună cu creații care au 
intrat definitiv în fondul de aur al 
muzicii românești, are pe de altă 
parte drept rezultat maturizarea 
unor ansambluri simfonice, came- 

. rale sau de teatru muzical din cen
tre care nu au dispus în trecut de 
instituții profesioniste de concert 
sau spectacol, de un public format, 
în contrast cu tentativa utopică a 
profesorului din piesa lui M. Sebas
tian „Steaua fără nume" de a con
stitui, într-un oraș al provinciei de 
odinioară, o orchestră simfonică în 
stare să-i prezinte propria simfo
nie. astăzi este un fapt curent in
terpretarea în primă audiție locală 
sau absolută de către orchestrele 
din Arad sau Bacău, Botoșani sau 
Satu Mare, Oradea sau Ploiești a 
unei partituri românești creată incă 
în decursul respectivei stagiuni. 
Există o dublă emulație intre an
sambluri, dirijori și soliști în sen
sul îmbogățirii repertoriului, ca și 
în sensul perfecționării măiestriei 
interpretative, a cărei maximă fi
nalizare se realizează în cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României". Alte evenimente, cum 
sînt Festivalul internațional „Geor
ge Enescu", turnee în orașe și în 
zone industriale ale /țării, precum si 
concerte date în străinătate, parti
ciparea la festivaluri locale care 
și-au cîștigat rezonanță în viața 
artistică românească, concerte la 
Radio și la Televiziune, înregistrări 
pe disc, sint în măsură să releve 
pasiunesh și ’căjitâtea muncii’ soliști
lor și ansamblurilor puse în slujba . 
promovării creației românești.

în cazul interpretării muzicii ro
mânești, atributul de „a crea" legi- 

l timează prin excelență aportul so-

liștilor și ansamblurilor, dat fiind 
că este vorba de a da viață unei 
muzici originale in concepție și teh
nică, fapt cu atît mai sesizabil 
cind ne referim la lucrări inedite, 
la prime audiții absolute prezentate 
cu măiestrie și autenticitate. într-o 
stagiune simfonică, publicul are po
sibilitatea de a lua contact cu cir
ca l 170 de creații românești, dintre 
care mai bine de 700 in primă au
diție. Acest repertoriu este funda
mentat pe valori semnificative prin 
mesajul patriotic și umanist pe care 
îl transmit, prin relieful ideilor es
tetice generatoare, prin elocvența 
limbajului făurit ca o sinteză în
tre melosul folcloric și tradițiile 
școlii componistice naționale, pe 
de o parte, și cuceririle artei univer
sale la care muzicienii români par
ticipă cu propria lor experiență și 
cutezanță inovatoare, pe de altă 
parte. Răspunzînd exigențelor for
mulate de evoluția artei pe 
plan mondial în acest pătrar de 
vîrf al secolului XX, noile crea
ții simfonice și camerale prezentate

Opinii de
dr. Vasile TOMESCU

în sălile noastre de concert sînt ro
dul unei gindiri distincte, emanație 
a spiritualității românești, a per
manentei — deși mereu diversifi
catei — resuscitări a modurilor, 
ritmurilor, tehnicii vocale și in
strumentale, a conținutului poetic 
și plasticității de gen specifice te
zaurului folcloric. în ultimul timp, 
asemenea trăsături puse în lumină 
de ansamblurile și soliștii noștri 
sînt concretizate în lucrări vocal- 
simfonice ca oratoriile „Pe urmele 
lui Horea" de S. Toduță, „Miorița" 
de Gh. Dumitrescu, „Cantî per Eu
ropa" de Th. Grigoriu, .,Faust" de 
W. Berger, „Cîntec în piatră" de L. 
Comes. „Pămîntul" de D. Capoianu, 
cantatele „Terra Daciae" de M. 
Chiriac, „Cantata patriei" de D. 
Voiculescu, „Lumină" de S. Pautza, 
„Izvoare — 2 050“ de S. Nichifor. 
„Suflet de țară" de Th. Drăgules- 
cu. Dintre creațiile simfonice și 
concertante relevăm simfoniile XI 
„Sarmizegetusa" și XIII de W. Ber
ger, Simfonia a II-a de Cornel Ță- 
ranu. Simfonia a II-a de N. Beloiu, 
Simfonia a II-a „Opus Dacicum" 
de St. Niculescu, Simfonia a V-a 
de P. Bentoiu, Concertul pentru 
vioară, violoncel șl orchestră de 
A. Vieru, „Armonii" de T. Olah, 
Simfonia concertată nr. 2 de D. 
Bughici. „Muntele Căliman" de B. 
Csiky, „Rezonante 45“ de H.-P. 
Turk, „Patni dimensiuni in timp 
— 1918“ de O. Nemescu, „Natura- 
lia“ de C. Cazaban. Domeniul ca
meral a cunoscut pagini remarca
bile semnate de L. Feldman, A. 
Stroe, M. Moldovan, M. MarbA Di
namismul excepțional al reperto
riului ansamblurilor noastre simfo
nice și camerale, așa cum s-a afir
mat acesta în ultimele stagiuni, ne 
oferă temeiuri pentru convingerea 
că'în timpul care vine se vor bucu
ra de grija activă a interpreților 
yaloroâse lucrări; uitate, pe nedrept 
aparținind multor maeștri din tre
cut, în frunte cu M. Jora, S. Dră- 
goi, M. Negrea. M. Andricu. D. 
Cuclin, A. Mendelsohn, și că noi 
creații vor fi prezentate publicului, 
dintre care notăm simfonii de C.D.

Georgescu, L. Mețianu, L. Alexan
dra, A. Iorgulescu, lucrări concer
tante de W. Berger, A. Vieru, Gr. 
Nica, J. Hentz, piese orchestrale 
de L. Feldman, cantatele „Orele 
patriei" de Cr. Misievici și „Co
lumna unui popor viteaz" de A. 
Czako.

Teatrul liric se impune atenției 
noastre in cel mai înalt grad, deoa
rece el este chemat să fructifice 
resursele extraordinare de care dis
pune în serviciul reliefării unor la
turi semnificative ale existenței u- 
mane, ale demersului nobil, eroic 
al societății pe plan istoric, etic, 
estetic. Ultimele stagiuni au cunos
cut înfăptuiri notabile ale creato
rilor și interpretilor. concretizate, 
de pildă. în montarea operelor 
„Meșterul Manole" de Gh. Dumi
trescu la Craiova, „Trei generații" 
de S. Sarchizov la Constanța, și a 
baletelor „Luceafărul de ziuă" de 
T. Jarda la Cluj-Napoca. „lancu 
Jianu" de JM. Chiriac la Timișoara, 
„Primăvara" de C. Trăilescu la Iași 
etc. Din creația mai de mult con
sacrată au văzut lumina scenei in 
contribuții inedite operele ..Nă
pasta" de S. Drăgoi la Constanța, 
„O noapte furtunoasă" de P. Con- 
stantinescu la Galați. Ediția jubi
liară a Festivalului internațional 
„G. Enescu" a prilejuit interpreta
rea operelor „Oedip" de G. Enescu, 
„Hamlet" de P. Bentoiu și „O 
noapte furtunoasă" de P. Constan- 
tinescu, în condiții artistice elogiate 
de observatori de pe multe meri
diane ale lumii.

Cu toate aceste împliniri, este e- 
vident că autorii spectacolului liric 
suscită prea puțin interesul cu lu
crări noi, capabile să redea efer
vescența evului pe care îl trăim. 
Cîteva lucrări se află în studiu pen
tru a fi interpretate sau așteaptă 
să fie abordate : „Orpheu" de Gh. 
Dumitrescu, „Pacea" și „Orestia" 
de A. Stroe, „Iona" de A. Vieru, 
„Steaua fără nume" și „D-ale car
navalului" de E. Lerescu „Logod
na" de N. Brînduș, baletul „Lucea
fărul" de Gh. Dumitrescu. Acestor 
lucrări de dată recentă li se adaugă 
altele, reprezentative pentru evolu
ția genului : operele „Alexandru 
Lăpușneanu" de Al. Zlrra, 
memnon" de D. Cuclin, 
pescarul" de M. Negrea, 
„Craii de Curtea Veche", „uuuuu- 
șoara Măriuța", „întoarcerea din 
adîncuri" de M. Jora. „Priculiciul" 
de Z. Vancea. Ar putea, desigur, ge
nera soluții ingenioase dacă ar fi 
abordate intr-un studio experimen
tai — demult preconizat, dar Încă 
nepus în funcție — creații în ge
nul nou al teatrului instrumental, 
cum sint „Ziua fără sfîrșit" de C. 
Cezar, „Memorial" de O. Nemescu, 
„Trei strigături de alean" de N. 
Brînduș. Ar fi util să ne concen
trăm efortul spre zămislirea în 
modalități proprii a „operei de ca
meră", care atestă un impact emo
țional invers proporțional cu so
brietatea mijloacelor de interpre
tare folosite, explorînd într-o vi
ziune nouă virtuțile unui autentic 
teatru vocal-instrumental.

Realizările valoroase cu cate Se 
mindrește, pînă in prezenta mtizică' 
românească se înscriu și ca un an
gajament creator, de strădanii fer
tile pe drumul minunat al slujirii 
culturii muzicale în patria noas
tră.

„Aga- 
,,Marin 

baletele 
.Domni-

: .J

VACANȚA ÎN HAINE DE LUCRU: (Urmare din pag. I)„Cînd în jur se muncește, nu putem sta
I - 1 A •cu brațele încrucișate11

• Elevii și studenții — prezenți în „punctele fierbinți" ale activității, 
productive • Simțul de bun gospodar se formează de la virsta 
tînără • Hărnicia este starea de fapt a taberelor de muncă 

patriotică ® Dar după orele de lucru ?
Au maț rămas puține zilele de 

vacanță pentru tineretul școlar 1 Mii 
și mii de elevi și studenți se odihw 
nesc în taberele de la munte, de pe 
litoralul Mării Negre, din zonele pi
torești ale țării. Mii și mii de elevi 
și studenți cutreieră drumurile pa
triei, dornici să-i admire frumuseți
le, să-i cunoască bogățiile, marile în
făptuiri socialiste. întorși acasă, cei 
mai mulți dintre ei se consacră unor 
activități de muncă, utilă societății, 
utilă lor.

Aflați, pe perioada vacanței de vară, 
în satele natale, mulți elevi și stu- 
denți sătmăreni participă cu dăruire, 
alături de părinți, de frați și surori, 
de întreaga obște a cooperativelor 
agricole la muncile de sezon din agri
cultură. într-una din zilele trecute, 
la C.A.P. Botiz, în cadrul fermei ve
getale din satul Agriș, lucrau la re
coltatul cartofilor peste 100 de elevi 
de la licee din Satu Mare, uteciști și 
pionieri. Printre ei : Teofil Gherghel, 
elev la Liceul industrial „23 August", 
Ileana Ghișa, elevă Ia Liceul de fi- 
lologie-istorie, și fratele său. Ale
xandru, elev în clasa a VIII-a la 
școala din comună, surorile Viorica 
și Ileana Pop, ambele de la Liceul 
industrial nr. 2, Karikad Ibolya, de 
la Liceul industrial nr. 5, Szarvas 
Gyongy, proaspătă absolventă a unei 
școli postliceale de proiectant!. La 
C.A.P. Sanișlău, muncile la care par
ticipă “fiii satului, elevi și studenți, 
sînt dintre cele mai diverse. Unii, la 
baza de recepție și la magazia coo
perativei lopătează griul pentru a-1 
vintura în scopul asigurării unei bune 
conservări ; numeroși tineri se află 
la culesul merelor de vară din li
vada C.A.P., la recoltatul cartofilor 
din ferma de legume, al cînepii. La 
secția de fabricat cărămizi am stat de 
vorbă cu Francisc Poszet; student la 
Facultatea de construcții din Timi
șoara, și Merk Csaba, student la Fa
cultatea de medicină, veterinară din 
Cluj-Napoca. „Cînd vezi că în jurul 
tău toată lumea muncește, cum să 
stai cu brațele încrucișate ? Să fii 
prezent în viața satului tău, să con
tribui la înflorirea lui este o îndato
rire patriotică și cetățenească" — 
ne-au spus ei.

Există și o formă organizată de 
participare la muncile agricole a ele
vilor, inițiată de comitetul județean 
U.T.C., în cadrul tradiționalei — 
de cițiva ani — practici agricole de 
vară de două săptămini. Tovarășul 
Nicolae Bura, secretar al comitetului 
județean U.T.C., ne relata, in acest 
context, că în județ sint organizate 
59 de tabere de muncă în I.A.S.-uri, 
asociații intercooperatiste, C.A.P.-uri 
— în special pentru recoltarea legu
melor și fructelor, dar și pentru alte 
lucrări de sezon.

Și un alt exemplu... Deși ne aflăm 
încă în vacanță, multe din școlile

bucureștene răsună de glasurile vo
ioase ale elevilor. Ca adevărați gos
podari, tinerii participă, împreună cu 
profesorii lor, la pregătirea propriilor 
școli pentru apropiatul nou an de in- 
vățămint. „în fiecare zi, circa 100 de 
elevi participă la curățenia școlii — ne 
informează prof, emerit ing. Dumitru 
Cojocaru, directorul Liceului indus
trial nr. 28“. Pe șantierul de repara
ții de Ia Liceul de filologie-istorie 
nr. 1, după ce zugravii, vopsitorii, 
tîmplarii și-au terminat lucrul, „be
neficiarii" fac curățenie, pregătind și 
împodobind clasele, laboratoarele, ca
binetele pentru ziua festivă a des
chiderii cursurilor. După cum ne in
formează prof. Elena Pascu, director 
adjunct cu probleme educative, la 
bilanțul de muncă utilă din timpul 
vacanței elevii liceului respectiv mai 
consemnează : lucrări de amenajare și 
întreținere a unor baze de agrement 
din sector, recoltarea plantelor me
dicinale la C.A.P. Pantelimon ș.a.

Mai notăm că mulți liceeni bucu- 
reșteni, ca și colegii lor uteciști din 
alte județe, se află încolonați în bri
găzile de muncă de pe marile șan
tiere ale tineretului, răspîndite pe 
întreg cuprinsul țării, participînd, cu 
entuziasmul și hărnicia specifice 
vîrstei la realizarea unor importante 
obiective ale construcției socialiste. 
Iar mai tinerii lor 
dornici să-și aducă 
Ia uriașul efort de 
gului nostru popor, 
coltarea plantelor 
zultatele ? Dintre cele mai lăudabile : 
pînă acum peste 2 000 tone. Frun
tașii ? Pionierii din București, ca și 
cei din județele Buzău, Constanța, 
Timiș.

în dialogul nostru, elevi și studenți 
prezenți, în aceste ultime zile de vară, 
în „punctele fierbinți" ale activității 
productive am fi dorit să aflăm și 
unele aspecte privind participarea, In 
timpul lor liber, la diferite activități 
cultural-educative, specifice vîrstei 
tinere, inițiate de organizațiile U.T.C. 
din localitățile respective. Din păca
te, în comunele sătmărene amintite, 
cit și în multe alte sate și comune 
de pe cuprinsul altor județe, aseme
nea manifestări tinerești educative, 
recreative, distractive sinti o raritate. 
„Este sezon de muncă intensă" — 
spun unii organizatori. Este adevărat, 
dar chiar și în toiul activităților pro
ductive cele mai intense tinerii rămîn 
tot... tineri, iar manifestările educa- 
tiv-recreative, ce se pot organiza la 
sfîrșitul zilei de muncă, seara la că
minele culturale sau in aer liber, fac 
parte din firescul, din cerințele spiri
tuale ale vîrstei. Vacanța „în haine 
de lucru" poate și trebuie să benefi
cieze și de atributele ei recreative.

Florica DINUEESCU 
Octav GRUMEZA

re de nădejde într-o mare 
întreprindere de confecții 
și in alte unități ale indus
triei alimentare. Se apro
pie momentul cînd va în
cepe să producă o între
prindere de anvelope mari 
și se construiește un com
binat chimic. Severinenii 
vor deveni deci și chi- 
miști.

în piepturile dealurilor 
din vecinătatea orașului au 
fost descoperite mari zăcă
minte de cărbune. Iar cu 
prilejul unei vizite de lu
cru pe 
Nicolae Ceaușescu a fă
cut-o în municipiul Dro- 
beta-Turnu Severin, s-a sta
bilit locul unde va fi am
plasată o termocentrală cu 
o putere de 300 de mega
wați. Șantierul a și fost 
deschis și lucrează aici, în 
aceste zile, și un detașa
ment de tineri brigadieri. 
Severinenii au început să 
învețe mineritul. Și numă
rul energeticienilor din 
rîndurile lor va trebui să 
sporească. fiindcă. iată, 
după Porțile de Fier I, ur
mează Porțile de Fier II, 
o termocentrală ; astfel, 
Mehedințlul va deveni 
unul dintre cei mai mari

care tovarășul

colegi, pionierii, 
și ei contribuția 
muncă al intre- 
se intrec în._ re- 
medicinale. Re

PLECAREA DELEGAȚIEI
Delegația parlamentară din India, 

condusă de dr. Bal Ram Jakhar, pre
ședintele Camerei Poporului, care, 
la invitația Marii Adunări Naționale, 
a efectuat o vizită in țara noastră, a 
părăsit vineri Capitala.

Pe aeroportul Otooeni, oaspeții au 
fost salutați de tovarășii Nicolae

Cronica
La .sala „Arghezi"' din Capitală s-a 

deschis, vineri la amiază, expoziția 
fotodocumentară „Imagini din Repu
blica Socialistă Vietnam", organizată 
sub auspiciile Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste cu 
de-a 37-a aniyersări a 
nale a acestei țări.

Expoziția înfățișează 
succeselor dobîndite 
muncii vietnamezi, sub conducerea 
Partidului Comunist din Vietnam, în 
opera de construire a socialismului, 
de refacere și dezvoltare economico- 
socială

Sint, 
mente 
ficiale 
tovarășul Nicolae 
preună cu tovarășa 
în R.S. Vietnam și 
Duan în România.

La vernisaj, criticul de artă Vio
rel Oprea, directorul Oficiului pen
tru organizarea expozițiilor, și Tap 
Phong, ambasadorul R.S. Vietnam la 
București, au relevat importanța e- 
venimentului aniversat de poporul 
vietnamez, strînsele relații de prie
tenie și colaborare pe multiple pla
nuri româno-vietnameze..

prilejul celei 
Zilei națio-
aspecte ale 

de oamenii

a patriei.
de asemenea, ilustrate mo- 
semnificative ale vizitelor o- 
de prietenie întreprinse de 

Ceaușescu, îm- 
Elena Ceaușescu, 
de tovarășul Le

PARLAMENTARE INDIENE
Giosan. președintele Marii Adunări 
Naționale, Virgil Teodorescu, vice
președinte al M.A.N., de alte per
soane oficiale."

A fost prezent Kanwar Gajendra 
Singh, ambasadorul Indiei la Bucu
rești.

(Agerpres)

La festivitatea de deschidere au 
asistat Ladislau Hegeduș, secretar de 
stat la Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Galeriile „Căminul artei" din Ca

pitală găzduiesc,, începînd de vineri, 
expoziția „Artiști catalani ai dece
niului VIII". Deschisă în cadrul 
schimburilor dintre Uniunea artiști
lor plastici și Fundația „Joan Miro“ 
din Barcelona, expoziția prezintă pu
blicului din țara noastră lucrări rea
lizate în ultimii zece ani de către 
artiști plastici din regiunea Catalo
nia, ilustrînd originalitatea creației 
acestora, trăsăturile esențiale ale 
concepției lor artistice.

La vernisaj au participat membri 
ai Biroului U.A.P., artiști plastici, 
critici de artă, un numeros public.

Au luat parte Francisco Pascual de 
la Parte, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Spaniei la București, 
membri ai ambasadei. (Agerpres)

• SPORT • SPORT 0 SPORT 0 SPORT
Echipaje românești în finalele campionatelor mondiale 

de canotaj academic
După o zi de repaus, campionate

le mondiale de canotaj academic au 
continuat, la Lucerna (Elveția), cu 
întrecerile semifinale.

în concursul feminin, sportiva ro
mâncă Valeria Racilă a cîștigat se
mifinala a Il-a, realizînd cel mai 
bun timp al zilei (3’38”65/100) și s-a 
calificat în finală. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Beryl Mitchell (An-

glia) — 3’40”39/100 și Stephanie For
ster (Noua Zeelandă) — 3’43”17/100. 
în prima semifinală, pe primul loc 
s-a situat Irina Fetisova (U.R.S.S.) 
— 3’39”75/100. Pentru finalele ce se 
vor disputa astăzi mai sînt califica
te echipajele feminine ale României 
în probele de 4 plus 1 vîsle, 4 plus 
1 rame și 8 plus 1.

FOTBAL : Azi, meciurile etapei a V-a
Astăzi se vor desfășura meciurile 

celei de-a V-a etape a campionatu
lui diviziei A la fotbal. în Capitală 
este programat, cu începere de la 
ora 18, un singur joc : Sportul stu
dențesc — Politehnica Timișoara 
(stadion Sportul studențesc).

Celelalte partide ale etapei : A.S.A.
— F.C. Petrolul, Jiul — Corvinul, 
Politehnica Iași — F.C. Argeș ; C.S.
NATAȚIE : Medalii cucerite de sportivi români 

la campionatele europene de juniori

Tirgoviște — Steaua ; Universitatea 
Craiova — ■ F.C. Chimia, S.C. Bacău 
— F.C.M. Brașov, F.C. Olt — Dina
mo și F.C. Bihor — F.C. Constanța. 
Acest din urmă meci va fi televizat 
direct, de la ora 16. Posturile de ra
dio vor transmite alternativ, pe pro
gramul 1, cu începere din jurul orei 
17,55, aspecte de la aceste intilniri.

VIENA 27 (Agerpres). — La Inns
bruck au continuat campionatele 
europene de înot pentru juniori. 
Sportivele românce Anca Pătrășcoiu 
și Gabriela Baka au avut o compor
tare meritorie, cucerind medaliile de 
argint în probele de 200 m spate și, 

.^mșpgpțjy,.40fl m mixt. în finala pro- 
1 beî de 200'm spate, lupta pentru vic

torie a fost deosebit de pasionantă, 
medalia de aur fiind obținută de 
Viktoria Gloșko (U.R.S.S.) cu 2’18” 
67/100, urmată de Anca Pătrășcoiu — 
2’20”15/100 și Beate Weigang (R.D.

Germană) — 2’20”39/100. în finala 
probei de 400 m mixt, pe primul loc, 
s-a clasat poloneza Aneta Chmelin 
cu 4'59”70/100, urmată de Gabriela 
Baka (România) — 5’00”3/100.

în concursul de sărituri în apă, 
concurenta româncă Luiza Nicolaes- 
cu a cîștigat medalia de bronz în 
proba de platformă, totalizînd 310,08 
puncte. Proba a fost cîștigată de 
Angela Stasiulevici (U.R.S.S.) — 338,91 
puncte, secundată de Bianka Meyer 
(R.D. Germană) — 317,70 puncte.

de energie elec-furnizori 
trică ai țării.

Toate acestea Înscriu noi 
și strălucite pagini în isto
ria orașului de lîngă zidu
rile Drobetei și de lîngă 
piciorul podului construit 
de Apollodor din Damasc, 
rămas in malul Dunării ca 
o bornă a latinității pe

comerciale, școli, grădinițe. 
Cartierul își lărgește ne
contenit perimetrul. Nu
mai în anul acesta se vor 
construi 2 300 de aparta
mente, iar pînă la sfjrșitul 
cincinalului — 10 550. Noile 
ansambluri se vor numi 
Călărași, Eroii de Ia Cerna, 
Crișana, La stadionul din

Un oraș înnoit
lungul drum al formării 
poporului .lostru.

La extremitatea nordică a 
municipiului, ca un adevă
rat simbol al renașterii sale 
în anii de după Congresul 
al IX-lea al partidului, se 
desfășoară pe sute de hec
tare modernul cartier Cri- 
hala. Nume împrumutat de 
la pădurea din vecinătate, 
unde în alte timpuri se în- 
tîlneau muncitorii orașului 
să sărbătorească ziua de 
1 Mai, înfruntînd riscul de 
a ajunge apoi în beciurile 
siguranței. Crihala de azi 
a tăiat străzi noi peste ve
chile amintiri, străzi asfal
tate și canalizate, cu 
blocuri numărînd cite 10 
etaje, cu piețe, complexe

cartierul Crihala funcțio
nează o monumentală casă 
a tineretului, căreia i se va 
adăuga o sală de gimnas
tică. Ogașul de la capătul 
bulevardului Tudor Vladi- 
mirescu, unde cu ani în 
urmă se deversau gunoaie
le, a dispărut și cînd ajung 
în acest Ioc" am sentimen
tul că noua bandă de as
falt se prelungește peste 
amintirea lui. Strada este 
împodobită acum, pe latu
ra din dreapta, de un așe
zământ spitalicesc. Anul 
acesta orâșul va mai avea 
un spital cu 700 de locuri, 
cuplat cu o policlinică.

Pe esplanada din fața 
teatrului, răcoresc serile 
de vară jocurile de apă

ale unei fîntîni arte
ziene manevrate electro
nic, încadrată într-o caldă 
armonie de un complex 
de blocuri orientate în 
așa fel incit să se deta
șeze dintre ele palatul poș
tei și telefoanelor. O nouă 
centrală telefonică se află 
in construcție. în decorul 
odihnitor al Parcului Roze
lor se ridică un hotel tu
ristic de prim rang, cu bal
coanele deschise spre eter
nul spectacol ce-1 oferă 
Dunărea. Pină la sfîrșitul 
anului se va inaugura și 
hotelul „Traian".

Cu cîteva zile în urmă, 
cînd în Drobeta-Turnu Se
verin se desfășura o sea
mă de manifestări în în- 
tîmpinarea marii noastre 
sărbători naționale, pe as
faltul unui bulevard de 
unde se vede Dunărea, 
cițiva șoimi ai patriei au 
făcut desene cu cretă colo
rată. Unul dintre ei, poate 
un viitor plastician. mi-a 
sugerat finalul acestui re
portaj. El și-a imaginat 
orașul natal ca o navă 
care, sub cer însorit, se în
dreaptă spre viitor cu toa
te pinzele sus. Ar mai tre
bui adăugat că spre acest 
luminos viitor comunist se 
îndreaptă întreaga noastră 
țară.

Tovarășului JOSE EDUARDO DOS SANTOS
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
Președintele Republicii Populare Angola

LUANDA
Cea de-a 40-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere imi oferă 

plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări le 
sănătate și fericire, de noi succese in activitatea consacrată dezvoltării în 
condiții de pace și de sine stătătoare a țării dumneavoastră pe calea pro
gresului economic și social.

îmi exprim convingerea în aprofundarea continuă a raporturilo de 
prietenie și conlucrare dintre partidele, țările și popoarele noastre, in inte
resul reciproc, al păcii, colaborării și respectului independenței nație:.ale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

r e e a
Timpul probabil pentru intervalul 28 

august, ora 21 — 31 august, ora 21. In 
țară : Vremea va fi relativ caldă. Cerul 
variabil, cu înnorări temporare in nor
dul țării, unde vor cădea averse de 
ploaie insoțite de descărcări electrice.

t
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Film artistic : „Detașamentul Con

cordia". o producție a Casei de 
filme unu.

12,30 Matineu de vacanță : Ințimplările 
unui ursuleț. Adaptare după scrii
torul Arthur Millnne.
La sfîrșit de sâptămină B 16,00 
Fotbal : F.C. Bihor — F.C. Con
stanța, în campionatul național — 
divizia A. Transmisiune directă de 
la Oradea
August — cronica evenimentelor 
politice
1001 de seri

13,00

18,30

18,50

In rest, ploi izolate. Vîntul va 
slab, pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 10 și 20 
de grade, mal cobortte în estul Trans t- 
vaniei, iar cele maxime între 24 și 32 
de grade. Dimineața, izolat, în Tran
silvania, se va produce ceață. In Bucu
rești : Vremea va fl caldă, cu cerul va
riabil. Vîntul va sufla în general slab. 
Temperaturile minime vor oscila între 
13 și 16 grade, iar cele maxime între 
28 și 31 de grade. (Corncliu Pop, me
teorolog de serviciu).

19,00
19,25

Telejurnal B Sport 
Teleenciclopedia H Documente de 
piatră : Cetatea Rupea B Comu
nicarea în lumea viețuitoarelor 
B Aventura cunoașterii ; Galileo 
Galilei (II)
Ritmuri tinerești 
Film serial : „Lumini șl umbre” 

și cinte-

20,00
20,30
21,20 Meridianele umorului../ 

cului
Telejurnal
Melodii îndrăgite

22,20
22,30

19,00
19,25

21,00
21,30

22,20
22,30

PROGRAMUL 2

Telejurnal
De la Haydn la muzică 
că in primă audiție 
Emisiune culturală 
Program de cintece 
populare
Telejurnal
Seară de muzică de Jaz

româneas*

sl dansuri

SUPREMUL DEVOTAMENT
(Urmare din pag. I)
va apăra, dacă va fi 
vreodată nevoie, cu 
viața ctitcriile noastre 
dintotdeauna, cele ale 
socialismului din vre
mea noastră.

Și să nu uităm su
premul devotament al 
lucrătorului ogoare
lor, al celor ce 
dus pe 
mileniile 
istorie și se străduiesc

umerii 
noastre

au 
lor 
de

astăzi, după o știință 
mai inaltă, să smulgă 
pământului roade tot 
mai multe. De la a- 
ceștla, înfrățiți pentru 
totdeauna cu muncito
rii, de la mințile lumi
nate ale cărturarilor 
și artiștilor am deprins 
noi ca popor, fie că 
am îmbrăcat haina 
ostășească sau nu, să 
vedem in dragostea de 
patrie și in jertfirea 
pentru ea suprema da-

torie a vieții noastre.
De aceea, cind am 

sărbătorit din nou ma
rele eveniment de la 23 
August 1944, inserts cu 
litere de singe in ca
lendarul istoriei Româ
niei, am considerat fi
resc să evoc acest mare 
adevăr al tuturor con
științelor națiunii — 
devotamentul față de 
patrie, supremul devo
tament.

începem Însemnările noastre des
pre dezbaterea „Utilizarea filmului 
documentar-științific, a diapozitivu
lui, a altor mijloace audiovizuale in 
activitatea de educare materialist- 
științifică a maselor" — organizată 
recent la Alba Iulia de Comitetul ju
dețean Alba al P.C.R. — notînd că 
ea a reprezentat, prin experiențele 
valoroase pe care le-a adus în aten
ție, ca și prin propunerile de îmbu
nătățire a activității, o convingătoare 
pledoarie pentru folosirea sistemati
că a filmului documentar, a celor
lalte mijloace audiovizuale în mun
ca educativă.

Să trecem în revistă, mai întîi, cî- 
teva dintre experiențele valoroase 
menționate aici. Un rol important, 
din ce în ce mai important, așa 
cum relata prof. Florea Voiculescu, 
activist al consiliului județean al or
ganizației pionierilor, îl au filmul 
științific și diapozitivele în predarea 
lecțiilor în școală, ca și în acțiunile 
cxtrașcolare organizate pentru șoimii 
patriei și pionierii mici, intrucit la 
aceste vîrste noțiunile se formează 
mai ușor plecînd de la reprezentări 
concrete ale fenomenelor și procese
lor. Este acesta și motivul pentru 
care la grădinițele nr. 12 din Alba 
Iulia, nr. 3 din Blaj și grădinița de 
aplicație a Liceului pedagogic 
Blaj diapozitivele constituie cu 
secvență punctul de plecare al 
lecții privind originea unor 
erupțiile vulcanice, cutremurele, 
ploile și inundațiile, fulgerele și tu
netele. viața plantelor și animalelor 
etc. La rîndul lor, cercurile „Priete
nii adevărului științific" de la școlile 
din Galda de Jos, Spring, Meteș, nr. 
6 din Alba Iulia, nr. 1 din Blaj, cele 
de la casele pionierilor și șoimilor 
patriei din Cugir, Aiud și Blaj orga
nizează frecvent dezbateri pe margi
nea unor filme documentare despre 
originea și evoluția omului, adevărul

privind descoperirea focului și în
semnătatea sa, posibilitatea cunoaș
terii bogățiilor subsolului și altele. 
La asemenea teme filmul documen
tar s-a dovedit a fi substanța unui 
dialog viu și antrenant, în cursul 
căruia elevii au ajuns ei înșiși la 
adevărul științific, ceea ce firește a 
sporit finalitatea formativă a dezba
terilor.

Cu o tot mai mare frecvență fil

portantă Ia adîncirea cunoașterii 
problemelor aflate în atenție.

Pe lingă Casa de cultură din Aiud 
— arătau tovarășii Virgil Câmpeanu, 
activist al casei de cultură, și Octa
vian Savonea, profesor la Liceul 
„Avram Iancu“ — ființează 8 brigăzi 
științifice. Spațiul nu ne îngăduie să 
menționăm aici decit faptul că bri
gada științifică nr. 4, bunăoară, a 
organizat simpozionul „Religia în

din 
con- 
unor 
boli.

® Tulcea ^ntr*° clădire, re
novată și modernizată, de pe str. 
Alexandru Sahia, din centrul ora
șului Tulcea, s-a redeschis secția de 
artă _ "___ _L_ T L
Cu prilejul inaugurării, au fost 
deschise expoziții permanente de. 
pictură, grafică și sculptură. Se 
remarcă numărul mare de lucrări 
ale pictorilor români — de la cla
sicii Nicolae Grigorescu, Theodor 
Aman, Ștefan Luchian la artiștii 
plastici contemporani. (Nicolae 
Amihulesei).

9 Mureș organizarea
Uniunii sindicatelor din ramura eco- 
miei forestiere și a materialelor de 
construcții, în colaborare cu. Cen
trala prelucrării lemnului Bucu
rești, la Tirgu Mureș a avut loc cea 
de-a 6-a ediție a concursului pro
fesional de sculptură, intarsie și 
pirogravură. Au participat, în eta
pa de masă, peste 2 000 de mese
riași din întreaga țară. Cei mai 
buni dintre ei, din 37 întreprinderi 
de prelucrare a lemnului, și-au dat 
întîlnire, în etapa finală, la Tirgu 
Mureș. Cu lucrările lor — 358 de 
sculpturi, intarsii și pirogravuri — 
a fost organizată o expoziție la 
casa de cultură a sindicatelor din 
localitate. (Gheorghe Giurgiu).

® Timiș La întrePrinderea 
„Electromotor" din Timișoara a fost 
dezvelit mozaicul mural „Lupta 
clasei muncitoare pentru industria
lizarea țării", lucrare monumenta
lă care ocupă fațada unui impună
tor edificiu de șapte etaje. Creație 
a artiștilor plastici timișoreni Ion 
Șulea-Gorj. Constantin Flondor 
Strein și Vladimir Streleț — mo
zaicul se constituie într-o impre
sionantă frescă a epocii construc
ției socialiste. (Cezar Ioana).

• Satu Mare. La Galeria 
de artă din Satu Mare s-a deschis 
expoziția „Marile realizări ale con-

a 1 Muzeului „Delta Dunării"', 
inaugurării, ■ au ___

strucției socialiste oglindite in arta 
plastică românească contempora
nă". Lucrările, opere ale unor cu- 
noscuți artiști plastici din țară și

■ sătmăreni, oglindesc clocotul mun- 
; cij creatoare înfrățite de pe șan
tiere, din unități industriale și a- 
gricole. redau chipul luminos al 
făurarilor vieții noi. (Octav Gru- 
meza).

• Prahova. Din iniUativa 
secției de propagandă a Comitetului 
județean Prahova al P.C.R. au ieșit 
de sub tipar intr-un tiraj de masă 
alte două foi volante care, prin ar
ticolele, reportajele, știrile luate de 
la fața locului, vizează mobilizarea 
oamenilor muncii la îndeplinirea 
exemplară a planului de producție 
pe trimestrul III al acestui an. Foaia 
intitulată „Petrochimistul" a fost 
difuzată pe marea platformă indus
trială de la Brazi, iar cea cu ge
nericul „Patriei — mai mult cărbu
ne !“, în exploatările carbonifere de 
la Filipeștii de Pădure și Șotinga. 
(Constantin Căpraru).

@ Vaslui. In sala ”Arta‘‘ • 
Muzeului județean, în organizarea 
Comitetului județean de cultură și 
educație socialistă și a revistei „Ur
zica", a fost deschisă o expoziție de 
caricaturi antirăzboinice, intitulată 
„La topit arm’ !“. (Petru Necula).

• Suceava.In sala de exP°- 
zlții a muzeului din Rădăuți chimis
tul piteștean Radu Negură, origi
nar din părțile Sucevei, prezintă 
iubitorilor artei plastice din loca
litate 48 de lucrări de acuarelă In
spirate din peisajul bucovinean. 
(Sava Bcjinariu).

• Cov&sna, Intr‘° ambiantă 
pitorească, în rezervația naturală a 
Mestecănișului de Ia Reci s-a des
chis tabăra de creație a artiștilor 
plastici profesioniști, la care parti
cipă sculptori din toate colțurile 
țării. (Păijănos Măria).

mărilor șantiere ale județului, acolo 
unde muncesc și trăiesc importante 
contingente de tineri. La Combinatul 
minier al cuprului Roșia-Poieni, Ia 
Grupul de șantiere hidroenergetice 
de pe Valea Sebeșului — sublinia 
tovarășul Mircea Vaidesegan. direc
torul întreprinderii cinematografice 
județene — au fost organizate seri 
ale filmului documentar-științific. cu 
o tematică larg cuprinzătoare ; de la

Filmul în munca de educație
l*JL* v * J.** vpolitica și științifica

mu! documentar este folosit și in 
activitatea brigăzilor științifice. Ast
fel, așa cum arăta tovarășa Lucretia 
Pascu, secretar al Comitetului jude
țean Alba al U.T.C., in fiecare 
oraș a! județului s-a organizat cite o 
brigadă științifică pentru tineret, in 
întîlnirile pe care acestea Ie inițiază 
la casele de cultură, la cluburile ti
neretului, la căminele de nefamiliști 
un prețios auxiliar fiind filmul do
cumentar ; iar experiența a dovedit 
că asemenea întîlniri sînt bine apre
ciate de participanți, constituind 
sursa unor discuții vii, interesante, 
cu larg ecou în conștiințe. O apre
ciere care este valabilă și pentru 
simpozioanele cu tema „Ce știu des
pre Univers ?“, organizate in cele 9 
orașe ale județului, simpozioane ur
mate de concursuri ; și în aceste ca
zuri, așa cum o dovedesc răspunsu
rile date la întrebări, filmul docu
mentar a contribuit in măsură im-

opoziție cu idealurile tinerei genera
ții". in care s-au relevat opoziția 
dintre știință și religie, dintre mo
rala socialistă și cea religioasă, fap
tul că izvorul realizării și afirmării 
plenare a personalității umane il 
constituie munca,' hărnicia, pasiunea 
lucrului bine făcut, spiritul gospo
dăresc. în cadril simpozionului au 
fost comentate filmele „Geneza re
ligiei" Și „Intoleranța religioasă", in 
cadrul cărora au fost ilustrate con
vingător ideile menționate mai sus. 
De asemenea, brigada științifică nr. 
7. la inlîlnirile cu tinerii din între
prinderi și instituții ilustrează prin- 
tr-un bogat și divers material docu
mentar posibilitatea omului de a cu
noaște și stăpîni natura, amplitudi
nea revoluției tehnico-științifice con
temporane, contribuția oamenilor 
noștri de știință la progresul cunoaș
terii umane etc.

O atenție deosebită s-a acordat

probleme de ecologie pînă la cele 
vizînd micro și macrocosmosul, de 
la informații privind activitatea unor 
secte religioase pînă la cele despre 
revoluția tehnico-științifică de as
tăzi. In iarna trecută s-a organizat 
timp de o lună, la inițiativa secției 
de propagandă a comitetului jude
țean de partid. „Festivalul filmului 
științific" ; in toată această perioadă 
in toate centrele urbane și in nume
roase comune au avut loc mese ro
tunde, seri de întrebări și răspunsuri, 
dezbateri pe probleme de educație 
ateist-științifică, insoțite de prezen
tarea celor mai valoroase pelicule 
ale genului.

în cadrul dezbaterii organizate la 
Alba Iulia s-au subliniat o seamă 
întreabă de gînduri și preocupări in 
vederea sporirii forței de inrîurire a 
acțiunilor de educație materialist- 
științifică. Amintim dintre acestea : 
nevoia cuprinderii sistematice in aria

activității educative a satelor mai 
îndepărtate, in acest moment încă 
neglijate in bună parte (Lucreția 
Pascu) : multe din filmele științifice 
(cum sint „Geneza religiei", „Lumi
nile ecranului biologic", „Erarhia 
sistemelor" și altele) au comentarii 
științifice extrem de complicate, în
țelegerea lor * necesitînd studii de 
specialitate, sugerindu-se, de aceea, 
forurilor editoare sporirea gradului 
de accesibilitate al acestora, realiza
rea unor comentarii mai vii și mai 
atrăgătoare, care să se adreseze și 
inimii oamenilor, aceasta, desigur, nu 
în detrimentul rigorii științifice 
(Mircea Vaidesegan) ; imperativul 
sprijinirii factorilor educaționali cu 
aparatură și piese de schimb etc., in
trucit nu o dată asemenea manifes
tări și-au diminuat forța de înrîu- 
rire datorită unor defecțiuni tehnice 
provocate de uzarea peliculei sau 
aparatelor de proiecție (Sabin Cioica 
de la P.T.T.R., prof. Octavian Savo
nea) ; cerința realizării unui inventar 
complet al tuturor filmelor științifi
ce, seturilor de diafilme și diapozi
tive existente în județ și punerea Iui 
la îndemîna factorilor educaționali 
pentru a facilita astfel accesul la 
aceste materiale ; nevoia elaborării 
unor filme și seturi de diapozitive 
privind obiceiuri și datini laice din 
localitățile județului in vederea ge
neralizării lor (Gheorghe .Turcă, vi
cepreședinte al comitetului județean 
de cultură și educație socialistă) ; 
realizarea pe plan local a unor fil
me și seturi de diapozitive despre 
înfăptuirile oamenilor județului, 
despre bogățiile și. frumusețile sale, 
despre tradițiile sale medicale și, în 
consecință. înzestrarea cu tehnica 
necesară a forțelor educative exis
tente in acest domeniu în județ (IIo- 
ria Bucur, farmacist, Sebeș).

Silviu ACHIM
Ștefan DUMICA
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MESAJE DE PESTE HOTARE
CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

'n numele poporului columbian și al meu propriu, transmit
1 -lelenței Voastre și poporului român cele mai cordiale felicitări 

r„ ocazia unei noi aniversări a Zilei naționale a Republicii Socia
liste România.

Cu sentimentele considerației personale,

BELISARIO BETANCOUR CUARTAS
Președintele Republicii Columbia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a țării dumneavoastră sînt 
fericit să vă adresez dumneavoastră și poporului român prieten,.in 
numele guvernului și poporului reunit in cadrul Mișcării Revoluțio
nare Naționale pentru Dezvoltare și in numele meu personal, cele 
mai vii și călduroase felicitări. In același timp, doresc să vă reafirm 
dorința mea arzătoare de a vedea excelentele relații care există 
între țările noastre afirmîndu-se în avantajul reciproc, printr-o coo
perare susținută în folosul popoarelor noastre. Folosesc această 
piăcută ocazie pentru a vă adresa dumneavoastră și poporului 
român prieten cele mai bune urări de fericire și prosperitate.

Cu cea mai înaltă considerație,
General-maior HABYARIMANA JUVENAL

Președintele Republicii Ruandeze, 
Președintele fondator

al Mișcării Revoluționare Naționale pentru Dezvoltare

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România 
sînt foarte fericit să adresez Excelenței Voastre, în numele poporu
lui libanez și al meu personal, calde felicitări și sincere urări de 
fericire personală, precum și de prosperitate poporului român.

ELIAS SARKIS
Președintele Republicii Liban

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, în numele 
Mișcării de Eliberare din Sao Tome și Principe, al poporului și gu
vernului, precum și al meu personal, adresez Excelenței Voastre, 
poporului, partidului și guvernului român cele mai calde felicitări 
și urări sincere de fericire și prosperitate.

Exprim, de asemenea, urarea ca relațiile de prietenie și colabo
rare dintre țările noastee să se întărească tot mai mult spre bună
starea și progresul ambelor popoare.

MANUEL PINTO DA COSTA
Președinte al Mișcării de Eliberare 

-■ 3 din Sao Tome și Principe,
Președintele Republicii Democratice 

Sao Tomâ și Principe

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării Zilei naționale a țării dumneavoastră, am 
plăcerea să vă adresez sincere și cordiale felicitări.

Folosesc acest prilej pentru a reînnoi Excelenței Voastre dorin
ța de a vedea întărindu-se și diversificindu-se trainicele legături 
de prietenie și solidaritate existente între țările noastre, care sînt 
animate de aceleași preocupări privind dezvoltarea, pacea și pro
gresul în lume.

Cu cea mai înaltă considerație, * »

AHMADOU AHIDJO
Președintele Republicii Unite Camerun

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

. Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă 
fbg,' Excelență, să primiți din partea poporului khmer calde feli
citări și cele mai bune urări.

Cu considerație,
SON SANN

Prim-ministru al Guvernului de coaliție 
al Kampuchiei Democrate

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării Zilei eliberării țării dumneavoastră, pri
miți, Excelență, felicitările mele cele mai sincere și -dovada prie
teniei noastre statornice.

General-locotenent (r)
GREGORIO CONRADO ALVAREZ ARMELINO

Președintele Republicii Orientale a Uruguayului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 38-a aniversări a eliberării României, vă 
exprim cele mai călduroase urări pentru progresul și prosperitatea 
poporului român.

România și Grecia nu s-au aflat niciodată în confruntări în nici 
una din marile ciocniri pe care le-a cunoscut istoria contemporană 
europeană.

Din contră, cele două țări ale noastre au luptat împreună pen
tru idealurile comune ale independenței popoarelor.

în această perioadă critică pentru lume străduințele pașnice ale 
Excelenței Voastre contribuie la menținerea păcii nu numai in 
spațiul balcanic, dar și în lumea întreagă.

GHEORGHIOS MAVROS
Președintele Partidului Uniunea de Centru

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 38-a aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, vă adresăm 
călduroase felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de progres continuu și prosperitate poporului român 
prieten.

Ne exprimăm și cu acest prilej înalta apreciere pentru eforturile 
deosebite și importanta contribuție pe care o aduceți, în vederea so
luționării crizei din Orientul Mijlociu, pentru o pace globală, justă 
și durabilă in această regiune atit de greu încercată.

Avem convingerea fermă că relațiile de prietenie și strinsă co
laborare dintre Partidul Baas Arab Socialist din Liban și Partidul 
Comunist Român, dintre popoarele noastre se vor întări și dezvolta 
continuu, în interesul reciproc, al cauzei păcii și colaborării în lu
mea întreagă.

Cu cea mâi înaltă stimă și considerație,

ASSEM KANSOU
Secretar general

al Partidului Baas Arab Socialist 
din Liban

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretarul general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 38-a aniversări a alungării fasciștilor și im
perialiștilor, îmi face o deosebită plăcere ca, in numele poporului 
Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste, să vă transmit cele 
mai sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire, 
de progres și înflorire poporului prieten al României.

Colonel MOAMMER EL GEDDAFI

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a României am plăcerea deosebită să 
adresez Excelenței Voastre, guvernului și poporului român prieten, 
în numele guvernului și poporului din Mauritius, precum și al meu 
personal, cele mai calde felicitări împreună cu cele mai bune urări 
de bine pentru dumneavoastră, de bunăstare, pace și prosperitate 
pentru poporul român.

D. BURRENCHOBAY
Guvernator general

• al statului Mauritius

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
Doresc să vă transmit dumneavoastră personal și Partidului 

Comunist Român cele , mai calde felicitări cu ocazia celei de-a 38-a 
aniversări a Zilei naționale a poporului român, ziua cînd poporul 
dumneavoastră s-a eliberat de forțele fasciste, antidemocratice.

Sub conducerea dumneavoastră, țara dumneavoastră a obținut 
multe realizări grandioase și eu vă doresc să dobîndiți, în conti
nuare, succese in activitatea pe care o desfășurați pentru cauza 
păcii și cooperării internaționale. /

Sper că relațiile speciale, prietenești care se dezvoltă între cele 
două țări, partide și popoare ale noastre, vor continua să se men
țină și chiar să se consolideze in viitor.

Vă rog să acceptați, domnule președinte, urările sincere ale 
Partidului Muncii din Israel și din partea mea cele mai cordiale 
salutări.

Al dumneavoastră,
Cu stimă,

SHIMON PERES
Președintele 

partidului Muncii din Israel

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
In numele Secretariatului Consiliului de Ajutor Economie Re

ciproc și al meu personal, vă felicit pe dumneavoastră și intreg 
poporul român cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste 
România -— Cea de-^a 38-a aniversare a eliberării țării de sub jugul 
fascist.. ; ■■ '■ - ■' -

în anii care ati trecut, poporul român, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, mobilizînd resursele sale și cu sprijinul po
poarelor țărilor socialiste frățești, într-o perioadă istorică scurtă, a 
obținut rezultate minunate în construcția socialistă, a transformat 
patria sa dintr-o țară rămasă în urmă intr-un stat industrial-agrar 
modern, iar in prezent transpune in viață hotărîrile Congresului al 
XII-lea al P.C.R., care preconizează noi dimensiuni in construcția 
societății socialiste dezvoltate.

De Ziua sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România 
urăm poporului român noi succese in construirea socialismului, iar 
dumneavoastră personal vă urăm multă sănătate și succese in con
tinuare în activitatea dumneavoastră multilaterală pentru binele po
porului român, pentru întărirea prieteniei indestructibile și colaboră
rii țărilor socialiste, pentru cauza consolidării păcii și progresului 
social în întreaga lume.

Cu profundă stimă,
N. FADDEEV

Secretarul Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe secretar general,
Primiți salutul frățesc și solidar al Comitetului Central al Parti

dului Socialist Revoluționar Ecuadorian și al Comitetului Executiv 
Național, prin intermediul căruia dorim să exprimăm felicitările 
noastre Comitetului Central al Partidului Comunist Român, guver
nului și întregului popor român cu ocazia aniversării a 38 de ani 
de la istorica insurecție antifascistă și antiimperialistă de la 23 Au
gust 1944, care a înlăturat dictatura și a deschis drumul eliberării 
patriei și transformării sale revoluționare;
• tn mijlocul gravelor tensiuni ce caracterizează în prezent viața 
internațională, determinate în special de politica agresivă pe care 
o promovează administrația nord-americană, sărbătorirea unor eve
nimente istorice ca cel petrecut la 23 August 1944 constituie o sursă 
de exemple și orientări care întăresc hotărîrea popoarelor, nu nu
mai român, ci din lumea întreagă, de a înfrunta și învinge pe duș
manii păcii, ai progresului, eliberării și independenței popoarelor, 
democrației și socialismului.

Noua perioadă deschisă acum 38 de ani reprezintă cea mai 
fructuoasă continuare a luptelor istorice ale poporului român și 
pentru aceasta salutul nostru la marea sărbătoare reprezintă încre
derea in noi succese în construcția socialismului multilateral dez
voltat în societatea română.

Cu sentimente fraterne,

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
SOCIALIST REVOLUȚIONAR ECUADORIAN 

VICTOR GRANDA AGUILAR
Secretar general

FERNANDO MALDONADO
Secretar al C.C. al partidului 
pentru relații internaționale

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România, , 
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră prietene, 
îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre și po
porului român sincerele mele felicitări și cele mai bune urări.

Apreciind dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări și partide 
ale noastre. îmi exprim deplina încredere că aceste relații se vor 
consolida, spre binele păcii și al cooperării între popoare, al cauzei 
eliberării, în fruntea căreia se situează cauza poporului militant 
palestinian și cauza luptei împotriva discriminării rasiale.

M'HAMED BOUCETTA
Secretar general al Partidului Istiqlal

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Vă transmitem calde salutări frățești cu ocazia Zilei dumnea

voastră naționale. Partidul Comunist din India dă o înaltă apreciere 
rolului României socialiste in lupta pentru pace și socialism ca 
parte componentă a sistemului socialist mondial. Vă dorim noi suc
cese in lupta pentru construirea socialismului.

Glorie zilei de 23 August ! Trăiască prietenia dintre India și 
România !

'CONSILIUL NAȚIONAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN INDIA

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării Zilei eliberării, vă rog să primiți felici
tările mele și cele mai bune urări pentru prosperitatea poporu
lui român.

VIGDIS FINNBOGADOTTIR
Președintele Republicii Islanda

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi este deosebit 
de plăcut, să vă adresez, în numele guvernului, al poporului burun- 
dez și al meu personal, calde felicitări și urări fierbinți de fericire 
personală, de prosperitate poporului român prieten, pentru strîn- 
gerea legăturilor de prietenie și cooperare care există atit de fericit 
între țările noastre.

Cu cea mai înaltă considerație^

JEAN-BAPTISTE BAGAZA
Președintele Republicii Burundi ‘

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul fericit al Zilei naționale.a României, avem plăcerea 
de a transmite Excelenței Voastre felicitările noastre și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire.

• SULTAN HAJI AHMAD SHAH
AL-MUSTAIN BILAH IBNI AL-MARHUM

SULTAN ABU BAKAR
Suveran al Malayeziei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Comitetul Central al Partidului Comunist din Sri Lanka trans
mite cele mai calde salutări frățești Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român cu ocazia celei de-a 38-a aniversări a eliberării 
României.

Cu acest prilej festiv evidențiem lupta eroică a poporului român 
pentru eliberare națională și progres social și-l felicităm pentru în
făptuirile sale importante, precum și realizările mărețe obținute in
tr-o perioadă istorică scurtă.

Exprimăm sentimentele noastre de profund respect și admirație 
față de rolul dinamic jucat de Partidul Comunist Român în condu
cerea luptei pentru realizarea de transformări profunde în societa
tea românească.

Folosim această ocazie pentru a da o înaltă apreciere eforturilor 
făcute de Partidul Comunist Român în lupta pentru pace în Europa, 
contribuției aduse la cauza dezarmării, păcii și securității interna
ționale. z

Folosim, de asemenea, acest prilej pentru a adresa felicitări con
ducerii Partidului Comunist Român pentru succesele obținute și 
dorim poporului român să obțină noi victorii.

Exprimăm, totodată, convingerea și speranța că relațiile dintre 
cele două partide și popoare ale noastre se vor întări tot mai mult.

îri’numele‘Comitefiului .Central, •••?■.-> • ■- r

K. P. SILVA
Secretar general

al Partidului Comunist din Sri Lanka

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia fericită a celei de-a 38-a aniversări a eliberării Româ
niei, de la 23 August 1944, în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist-Marxist din India și al meu personal, vă adre
sez dumneavoastră și prin dumneavoastră Partidului Comunist 
Român și poporului român salutările noastre revoluționare.

In momentul cînd România a fost împinsă în cel de-al doilea 
război mondial de partea Germaniei hitleriste de către dictatura 
militaro-fascistă, numai Partidul ^Comunist Român s-a pronunțat 
cu hotărîre împotriva războiului, mobilizînd toate forțele patriotice 
antifasciste Ia insurecția armată care a avut loc în urmă cu 38 de 
ani și care a condus la victoria revoluției de eliberare națională și 
socială, antifascistă și antiimperialistă, deschizînd calea unor adinei 
transformări în societatea românească.

In cei 38 de ani, România s-a transformat dintr-o țară cu o eco
nomie predominant agrară, cu o slabă industrie, într-o țară indus- 
trial-agrară cu o puternică industrie și o agricultură dezvoltată, 
fiind angajată în prezent în edificarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate. Aceste progrese economice au fost însoțite de ridi
carea nivelului de viață șr cultură al poporului. Progresul înregis
trat de România dovedește din nou superioritatea sistemului socia
list asupra sistemului capitalist cuprins de criză.

Ca țară socialistă, membră a „Grupului celor 77", cu statut de 
observator in cadrul mișcării de nealiniere, România joacă un rol 
important în viața internațională,’in apărarea păcii și securității în 
lume, în edificarea unei noi ordini economice mondiale.

Vă rog să primiți felicitările noastre pentru toate succesele obți
nute de poporul român sub conducerea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, în fruntea căruia sînteți dumnea
voastră.

Urăm poporului român noi succese in anii care vin.
E.M.S. NAMBOODIRIPAD

Secretar general
al Partidului Comunist — Marxist din India

Excelenței Sale
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 38-a aniversări a Zilei naționale a României 
vă transmit felicitările noastre cele mai sincere, dorindu-vă viață 
fericită, iar poporului român prieten noi succese și prosperitate, sub 
conducerea dumneavoastră.

WALID JOUMBLATT
Președintele Partidului Socialist Progresist 

din Liban

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Comitetul Executiv Central al Congresului Național al Poporului 
din Republica Cooperatistă Guyana adresează călduroase și tovără
șești salutări, împreună cu cele mai bune și sincere urări Partidului 
Comunist Român, cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste 
România.

Partidul nostru a cultivat întotdeauna' legături apropiate cu 
Partidul Comunist Român. Prietenia s-a întărit și mai mult prin 
prezența unei delegații a partidului dumneavoastră Ia cel de-al 
IV-lea congres al nostru bienal. Remarcăm cu satisfacție că această 
prietenie este caracterizată de spiritul solidarității și se dezvoltă 
prin eforturi comune pentru salvgardarea păcii, dezarmare și o 
adevărată democrație in lume.

Revoluția românească, care acum își sărbătorește cea de-a 38-a 
aniversare, ne oferă mărețe inspirații ca, la rindul nostru, să depu
nem toate eforturile pentru dezvoltarea Republicii Cooperatiste 
Guyana.

Partidul nostru urează partidului dumneavoastră ani plini de 
succese la conducerea țării și adresează felicitări din inimă. îm
preună cu dorința sinceră de pace și dezvoltare continuă a țării dv.

Trăiască Partidul Comuhist Român !
Trăiască Congresul Național al Poporului 1
Trăiască prietenia dintre Partidul Comunist Român și Congresul 

Național al Poporului 1
COMITETUL EXECUTIV CENTRAL

AL PARTIDULUI CONGRESUL NAȚIONAL 
AL POPORULUI DIN REPUBLICA 

COOPERATISTĂ GUYANA

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia .sărbătoririi Zilei naționale a țării dumneavoastră am 
plăcerea să vă adresez în numele poporului gabonez, al partidului 
și guvernului său, precum și al meu personal cele mai vii și calde 
felicitări.

Vă adresez, de asemenea, urări de sănătate și fericire pentru 
Excelenta Voastră, de prosperitate pentru poporul român.

Doresc ca relațiile de prietenie și de cooperare care unesc țările 
noastre să se întărească tot mai mult spre binele celor două 
popoare.

Cu cea mai înaltă considerație,
EL HADJ OMAR BONGO

Președintele Republicii Gaboneze

< Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale, noi, guvernul și poporul Republicii 
Suriname exprimăm felicitările noastre cele mai cordiale și cele 
mai bune urări pentru viitorul Republicii, poporului, guvernului 
și al președintelui României.

Dr. L. F. RAMDAT MISIER
Președintele interimar 
al Republicii Suriname

Cu prilejul sărbătorii naționale a României, președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, i-a fost 
adresat, prin reprezentanța permanentă a statului Barbados la Na
țiunile Unite, un mesaj din partea primului ministru al statului 
Barbados, Tom Adams, în care sînt exprimate cele mai bune urări 
guvernului și poporului României.

Cu același prilej, au fost adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu 
telegrame de felicitare de către organizații politice și obștești șl de 
personalități ale vieții publice : Ioannis Zigdis, președintele Parti
dului Uniunea Centrului Democratic (E.D.I.K.) din Grecia ; James 
Johnson, președintele grupului parlamentar anglo-romăn ; Mutsuo 
Ariyama, președintele Comitetului de prietenie Yokohama—Con
stanța ; Clodomiro Almeyda, secretar general al Partidului Socialist 
din Chile, Hernan del Canto, secretar pentru relații internaționale 
al partidului ; Meir Vilner, secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Israel ; Victor Shem-Tov, secretar ge
neral al Partidului Muncitoresc Unit M.A.P.A.M., Gadi Yatziv, se
cretar politic al M.A.P.A.M., Avraham Rosenkir, conducător al De
partamentului pentru relații internaționale al M.A.P.A.M. (Israel) ; 
Iannis Pezmazoglu, președintele Partidului Socialismului Democra
tic (KO.DI.SO.) din Grecia ; Sadruddin Aga Khan ; Abdalah Ibra
him, secretar general al Uniunii Naționale a Forțelor Populare din 
Maroc ; Mohamed Lahbabi, din partea Biroului Politic al Uniunii 
Socialiste a Forțelor Populare din Maroc ; Chandrajit Yadav, pre
ședintele Partidului Democratic din India ; M. N. Seth. secretar ge
neral al Societății indo-române ; Theodoros Katrivanos. prefectul 
Atticei, din partea Casei de cultură a prieteniei eleno-române ; 
Harry Francis, președinte, și Harry Gold, secretar onorific, din par
tea Asociației de prietenie Marea Britanie—România ; economist 
Anibal Munoz, președinte al Societății culturale ecuadoriano-româ- 
ne ; Asociația de prietenie și relații culturale între Cipru și Româ
nia ; Elena Albescu Margheri, responsabila secției toscane a Aso
ciației italiene pentru relații culturale cu România ; Ann Mari Stork, 
președinte, și Sven Osterberg, secretar, din partea Asociației sue- 
dezo-române ; Nissanka Wijeyeratne, ministrul justiției, președinte, 
și Daja Wett Weth-thasinghe, secretar, din partea Asociației de 
prietenie Sri Lanka—România ; R. N. Anii, secretar general al i| 
Organizației „Unity International" proțtliBaj B.aldgv,..,președintele l 
Adunării "pentru Integrare Națională New Delhi—•India;"S. K. Ba-’ 
nerjee, secretar general al Asociației de prietenie indo-arabe din 
întreaga Indie ; Subramanian, președintele Asociației de prietenie 
India—România, statul Tamil Nadu, India de Sud ; prof. S. K. Kar, 
secretar general al Asociației de prietenie indiano-române din sta
tul Bengalul de Vest ; Asociația de prietenie Mauritius—România.

Au transmis, de asemenea, telegrame de felicitare președintelui 
Nicolae Ceaușescu personalități ale vieții publice și obștești, condu
cători ai unor organizații economice, firme și întreprinderi indus
triale și economice de peste hotare : R. J. Tuck din partea Uniunii 
Naționale a Muncitorilor Feroviari din Marea Britanie ; Fahti Nagi 
Awad, secretar general al Federației generale a sindicatelor mun
citorilor iordanieni ; Daisaku Ikeda, președintele Organizației Soka 
Gakkai International — Japonia ; Nicolaos Miras, președinte, și Pa- 
naiotis Papadopoulos, secretar general, din partea Asociației 
părinților studenților greci din România; Zamfir Punghis, din par
tea Asociației grecilor originari din România ; Feig Carol, director 
general al firmei Pan—Rom. din Berlinul de Vest ; Ștefan Ristik, 
director al firmei Nordisk Import-Export Vâsterîs — Suedia.

De asemenea, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost transmise 
telegrame de felicitare de»către R. F. Rabenold, reprezentant rezi
dent al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în România; 
Edouard Saouma, director general al Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură — Roma ; Franz Eberhard, direc
tor al Centrului european pentru învățămîntul superior al UNESCO; 
Abdel Salam Dajani, directorul Centrului de informare al Națiuni
lor Unite pentru România ; S. D. Pandey, secretar general al Fe
derației indiene pentru Națiunile Unite.

Felicitări călduroase au fost adresate președintelui Nicolae 
Ceaușescu de ambasadorul Uniunii Sovietice la București, V.I. Droz
denko. in numele corpului diplomatic acreditat in țara noastră și al 
său personal, precum și de ambasadorii Jordan Pani — R. P. S. 
Albania, Chen Shuliang — R. P. Chineză, Sin In Ha — R. P. D. Co
reeană. prof. dr. Siegfried Bock — R. D. Germană, Namsrain Luv- 
sanravdan — R. P. Mongolă, Boleslaw Koperski — R. P. Polonă, 
Tan Phong — R. S. Vietnam, Mohamed Wafik Hosny — R. A. 
Egipt, Vladimir Văclavik — însărcinat cu afaceri a.i. al R. S. Ce
hoslovace. Gyorgy Kalmăr — însărcinat cu afaceri a.i. al R. P. 
Ungare, Victor Montapanyane — reprezentant al Congresului Națio
nal African din Africa de Sud la București, Ndeulimane Shame- 
na — reprezentant permanent al S.W.A.P.O. în România. Ghostine 
Elis Khouri — reprezentant al firmei libaneze „Zeus Shipping Co.“ 
în România, Arunachalam — directorul Societății mixte indo-româ- 
ne „Intercontinental leathers ltd. Madras".

* *
Cu același prilej, tovarășului 

Constantin Dăscălescu, prim- 
ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, i-au 
fost adresate telegrame de fe
licitare de către șefi de state și 
de guverne.

In telegrama trimisă de tova
rășa Milka Planinț, președin
tele Consiliului Executiv Fede
ral al Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, se spune : 
„In numele Consiliului Execu
tiv Federal și al meu personal, 
vă adresez, dumneavoastră și 
Guvernului Republicii Socialis
te România, felicitări cordiale 
și cele mai bune urări de pro
gres continuu șl noi succese în 
edificarea socialismului și a 
unui viitor tot mai prosper 
pentru poporul român prieten.

Sînt convinsă că raporturile 
de prietenie și colaborare mul
tilaterală dintre țările noastre 
vecine se vor dezvolta cu suc
ces și in viitor, in interesul 
popoarelor noastre, al păcii și 
securității în lume".

Tovarășul Li Giong Ok, pre
mierul Consiliului Adminis
trativ al Republicii Populare 
Democrate Coreene, a adresat o 
telegramă în care, după ce sint 
exprimate cele mai calde feli
citări și urări de succes, se a- 
rată : „Sînt convins că relațiile 
minunate, de prietenie și cola
borare. existente între România 
și R.P.D. Coreeană vor conti
nua să se întărească și să se 
dezvolte și in viitor. în spiritul 
convorbirilor avute, la Phenian, 
în aprilie a.c. de conducătorii 
partidelor și statelor noastre"..

în telegrama președintelui 
Republicii Indonezia. Suharto, 
se spune : „Guvernul și po
porul Indoneziei mi se alătură 
în a vă transmite cordiale fe
licitări cu ocazia Zilei naționa
le a Republicii Socialiste Româ
nia. Vă rog să primiți cele mai 
bune urări de sănătate și ferici
re personală, de^ prosperitate 
continuă poporului român".

Primul ministru al Republicii 
Arabe Siriene, dr. Abdel Rauf 
Al-Kassem, a adresat o telegra
mă in care se arată : „Sînt în
credințat că relațiile prietenești 
și de colaborare dintre țările 
noastre se vor dezvolta pe mai 
departe, spre binele ambelor 
popoare. Permiteți-mi să vă do
resc, cu acest prilej, multă să
nătate și fericire personală, iar 
poporului prieten al României 
progres continuu și prosperi
tate".

în telegrama generalului 
Prem Tinsulanonda, prim-mi
nistru al Thailandei, sînt trans
mise felicitări călduroase și 
cele mai bune urări pentru pro
gresul continuu și prosperitatea 
Republicii Socialiste România și 
a poporului său. Este afirmată, 
totodată, încrederea că legătu
rile de prietenie existente între 
cele două țări se vor întări pe 
mai departe. în anii viitori, 
spre binele reciproc.

Tovarășul N. Faddeev, secre
tarul Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc, a adresat o 
telegramă în care, după ce sint 
transmise calde felicitări și u- 
rări. se subliniază faptul că oa
menii muncii din România, sub 
conducerea Partidului Comu
nist Român, au obținut, tn anii 
construcției socialiste, realizări 
remarcabile în toate sferele ac
tivității economice și sociale, 
transpunînd cu succes în viață 
Programul adoptat de Congre
sul al XII-lea al P.C.R.

Au mai adresat telegrame 
Datuk Mahathir bin Mohamad, 
primul ministru al Malayeziei, 
Anker Joergensen, prim-minis
tru al Danemarcei, U Maung 
Maung Kha. prim-ministru al 
Republicii Socialiste a Uniunii 
Birmane, Mohamed M’Zali, 
prim-ministru al Republicii Tu
nisiene. in care sint transmise 
primului ministru român, gu
vernului și poporului României 
felicitări și cele mai bune urări 
de progres și prosperitate.



/'--------------------------------------------------------------------
PE DIFERITE MERIDIANE

ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE

PENTRU DEZARMARE Șl PACE
Răspunderea oamenilor 

de știință
TOKIO 27 (Agerpres). — Intr-o 

conferință rostită la Universitatea 
Națiunilor Unite din Tokio, secre
tarul general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, a cerut tuturor cercetă
torilor și profesorilor din lume ca 
in activitatea lor să atragă atenția 
asupra pericolelor pe care le pre
supune cursa înarmărilor nucleare 
pentru insăși supraviețuirea spe
ciei umane. Lor le revine respon
sabilitatea de a crea un climat de 
sensibilizare a opiniei publice in 
privința necesității unui tratat cu
prinzător de interzicere a tuturor 
experiențelor nucleare.

Vorbitorul a cerut lucrătorilor din 
rețeaua școlară, academică și de 
cercetare să evidențieze cu claritate 
cit de împovărătoare este cursa 
înarmărilor pentru țările in curs de 
dezvoltare și cit de mult agravează 
ea dezechilibrul economic și inechi
tatea socială in lume.

in încheiere, secretarul generat al 
O.N.U. a adresat savanților lumii 
îndemnul de a explora noi posibili
tăți pentru a oferi populației sărace 
a globului terenuri arabile, surse de 
energie și șansa calificării pentru a 
le folosi.

„Războiul nuclear 
este inadmisibil"

BONN 27 (Agerpres). — Intr-un 
articol publicat in „Frankfurter 
Rundschau", președintele Partidului 
Social-Democrat din R.F. Germa
nia, Willy Brandt, a condamnat in 
termeni hotăriți studiul elaborat de 
Ministerul Apărării al S.U.A. pri
vind posibilitatea unui război nu
clear indelungat.

Referindu-se la publicarea ver
siunii în limba germană a raportu
lui final al Comisiei independente 
pentru dezarmare și problemele 
securității, condusă de fostul pre
mier suedez Olof Palme, Willy 
Brandt a subliniat că în vreme ce 
in S.U.A. inciți funcționari guver
namentali reflectează la felul cum 
poate fi dus timp de șase luni un

război nuclear, iar in final cum poa
te fi acesta cîștigat, în raportul co
misiei Palme se explică, pe cît de 
rațional, pe atît de clar, ce ar în
semna astăzi un război nuclear.

COPENHAGA 27 (Agerpres). — 
Membrii consiliului municipal al

orașului danez Esberg au adresat 
guvernului și Folketingului (parla
ment) apelul de a contribui activ la 
crearea, in nordul Europei, a unei 
zone denuclearizate. Intr-o declara
ție comună, ei au subliniat că o 
asemenea zonă trebuie să aibă ga
ranții contractuale, valabile atit pe 
timp de pace, cit și de război.

„Cheltuielile militare — la nivelul cel mai scăzut!“

Manifestație la Londra împotriva armelor nucleare, 
pentru pace

LONDRA. Influen
tul ziar britanic 
„Sunday Times" cri
tică, intr-un articol 
de fond, „concepții
le absurde" privind 
posibilitatea des
fășurării unui război 
nuclear limitat. In 
articol, intitulat 
„Nebunia atomică”, 
se arată că nu 
este pentru pri
ma oară cind atit 
prietenii S.U.A., cit 
și adversarii . săi 
sînt amenințați de 
„politica atomică a 
N.A.T.O." încă în 
cursul anului trecut 
s-a vorbit de tacti
că „primei lovituri 
nucleare", iar acum 
se încearcă să se 
convingă opinia pu
blică asupra faptu
lui că cel ce ar 
avea, „inițiativa" va 
c î ș t i g a războiul. 
Este necesar pu 
să se amenințe cu 
arma atomică, ci să 
se depună eforturi 
neslăbite pentru ca 
pe calea tratative
lor să se ajungă la 
înțelegeri privind 
controlul și reduce
rea armamentelor, 
ca și reducerea 
cheltuielilor milita
re la nivelul cel 
mai scăzut posibil 
- arată ziarul.

y

ĂGER1ȚB.E de presă 
e scurt

PRIMIRE LA BERLIN. Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D. Germane, l-a pri
mit pe Willibald Pahr, ininistrul a- 
facerilor externe al Austriei, care 
efectuează o vizită oficială în 
R.D.G. După cum precizează agen
ția A.D.N., au fost evidențiate cu 
acest prilej raporturile de coope
rare dintre R.D. Germană și Aus
tria. Totodată, s-a subliniat nece
sitatea de a se face totul pentru 
a se împiedica un război nuclear 
și pentru a se pune capăt cursei 
înarmărilor.

diulul R.S.F. Iugoslavia, părțile se 
pronunță pentru soluționarea, cit 
mai curind posibil, a problemei ci
priote pe baza rezoluțiilor O.N.U., 
a declarației mișcării de nealiniere 
și a acordurilor din 1977 și 1979 
dintre cele două părți cipriote, pre
cum și prin negocieri directe, fără 
intervenție din afară sau presiuni — 
transmite agenția Taniug.

PREȘEDINTELE ORGANIZA
ȚIEI PENTRU ELIBERAREA PA
LESTINEI, Yasser Arafat, s-a in-

■ tiln.it, la Beirut, cu Mario Soares, ' 
secretarul general al Partidului So
cialist Portughez, transmite agen
ția France Presse. Soares va prezi
da in capitala libaneză reuniunea 
comitetului „ad-hoc" pentru Orien
tul Mijlociu al Internaționalei So
cialiste.

IN COMUNICATUL IUGOSLA- 
VO-CIPRIOT.dat publicităfii la în
cheierea vizitei la Nicosia a lui Pe- 
tar Stambolici, președintele Prezi-

„PROGRAMUL 
VERZI", cum a fost 
tre guvernul de Ia 
mul de dezvoltare a 
geriene, cuprinde, ca obiective 
bază, satisfacerea in curs de 
ani a nevoilor țării in alimente și 
fire pentru țesături exclusiv din 
producție proprie. îmbunătățirea 
substanțială a condițiilor social-eco- 
nomice pentru populația din me
diul rural.

REVOLUȚIEI 
denumit de câ- 
Lagos progra- 
agriculturii ni- 

de 
5—7

ÎNTREVEDERE IRAKIANO-MA- 
ROCANă. Președintele Irakului, 
Saddam Hussein, l-a primit pe mi
nistrul de stat pentru afacerile ex
terne al Marocului, M’Hamed 
Boucett.a, aflat in vizită oficială la 
Bagdad, anunță agenția I.N.A. în 
cursul întrevederii au fost abordate, 
in principal, probleme ce privesc 
apropiata conferință arabă la nivel 
înalt din localitatea marocană Fes.

VULCANUL SEPUTAN, din nor
dul insulei indoneziene Celebes, a 
intrat joi in erupție, după cițiva 
ani de inactivitate. Vulcanul, a că
rui altitudine este de 1 820 metri, a. 
proiectat din crater fragmente de 
rocț și cenușă asupra satelor înve
cinate, gi căror locuitori au fost 
evacuați.

ROMÂNIA-O POLITICĂ ACTIVĂ DE PACE Șl CONLUCRARE

CU TOATE ȚĂRILE LUMII

Participare largă, dinamică, Ia colaborarea 
economica internațională

în spiritul principiilor coexistenței pașnice, al necesității par
ticipării active la diviziunea internațională a muncii, România am
plifică relațiile economice cu toate țările lumii. Pornim în mod con
secvent, în relațiile economice externe, de la necesitatea respectă
rii deplinei egalități în drepturi și avantajului reciproc, a dezvol
tării unor schimburi echitabile și realizării unei cooperări în pro
ducție care să corespundă intereselor fiecărei părți, progresului 
general al economiei mondiale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Devenită, după actul istoric de la 

23 August 1944, o țară liberă și inde
pendentă, România s-a înscris pe 
orbita progresului economic și social, 
a lichidării răminerii în urmă moș
tenite de la trecutul de dominație 
și asuprire străină, a ridicării, treap
tă cu treaptă, spre culmile civiliza
ției moderne, socialiste și comuniste.

Pe baza realizărilor deosebite în 
dezvoltarea forțelor de producție, a 
succeselor remarcabile pe calea in
dustrializării, activitatea de comerț 
exterior și cooperare internațională 
a României a cunoscut în anii con
strucției socialiste o creștere conti
nuă, România intreținind astăzi re
lații economice cu peste 150 de state, 
față de numai 28 in anul 1950.

Obiectivul central al politicii parti
dului nostru în domeniul relațiilor 
economice externe a fost întotdeau
na. și îndeosebi acum, realizarea 
unui comerț exterior larg și diver
sificat, prin dimensionarea judicioa
să a importurilor și creșterea sub
stanțială a exporturilor, pentru a se 
asigura, astfel, acoperirea financiară

a necesarului de materii prime și 
energie aduse din străinătate, pre
cum și echilibrul balanței comer
ciale.

Fată de perioada antebelică, cind 
România era cunoscută ca exporta
toare aproape numai de materii pri
me, în prezent industria participă cu 
peste două treimi la realizarea ex
portului. Țara noastră a devenit re
cunoscută pe meridianele globului ca 
prestigios exportator de instalații 
complexe, mașini și utilaje moderne 
diferite produse prelucrate care . asi
gură o valorificare superioară a ma
teriilor prime.

Dar cea mai importantă evoluție 
este trecerea la o modalitate moder
nă. superioară, de conlucrare — coo
perarea economică, menită să asigure 
stabilitate și perspectivă schimburi
lor noastre cu alte state. Cunosc 
astfel o dezvoltare largă diferite for
me de cooperare cum sint construiL 
rea in comun de obiective econo
mice. acordarea de asistență tehnică, 
crearea de societăți mixte de pro
ducție sau desfacere, cooperarea pe

terțe piețe. în ansamblu, activitatea 
de cooperare asigură realizarea a 
23,7 la sută din totalul exportului, 
contribuind, in același timp, într-o 
măsură crescîndă la aprovizionarea 
economiei naționale cu materii prime 
și materiale de bază.

Reafirmînd orientările fundamen
tale in domeniul schimburilor econo
mice ale țării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta. Ia plenara 
lărgită din iunie a C.C. al P.C.R., 
că România vâ acorda o atenție deo
sebită realizării in cele mai bune 
condiții a cooperării internaționale 
a unui comerț exterior care să se 
bazeze pe o deplină egalitate, spori
rii exportului în vederea creării con
dițiilor necesare importurilor de ma
terii prime și materiale de care are 
nevoie economia națională, restitui
rii creditelor contractate și asigurării 
unei balanțe de plăți echilibrate.

Aceste repere ale afirmării Româ
niei pe scena economică mondială, 
participarea ei activă la circuitul in
ternațional de valori materiale re
prezintă corolarul firesc, pe terenul

MANIFESTĂRI CONSACRATE MARII SĂRBĂTORI 
NAȚIONALE A POPORULUI ROMÂN

Cea de-a 38-a aniversare a Revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă din România continuă să fie 
marcată prin manifestări diverse, peste hotare.

Tn județele Vrața și Mihailovgrad 
din R.P. BULGARIA au avut loc 
adunări festive, la care au luat cu- 
vintul reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat și ambasa
dorul României, Petre Duminică. Au 
fost relevate profundele prefaceri re
voluționare petrecute în România in 
perioada ce a trecut de la actul isto
ric din 23 August 1944, realizările re
marcabile obținute de poporul român 
în edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Evidențiind cursul 
mereu ascendent al relațiilor româno- 
bulgare, vorbitorii au subliniat rolul 
hotăritor pe care l-au avut și îl au 
întîlnirile și convorbirile tradiționale 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Todor Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, în întărirea prieteniei și 
adîncirea colaborării multilaterale 
dintre cele două țări socialiste vecine.

A fost prezentat filmul documentar 
„România — coordonate contem
porane".

fr
La Casa de cultură Sogamoso din 

localitatea Tolima din COLUMBIA a 
fost organizată o săptămină cultu
rală românească. Au fost prezentate 
expoziția de fotografii „învățămin- 
tul in România", precum și filmele 
documentare „România, țara mea", 
„Muzeul satului", „Intilnire în Car- 
pați" și „România — imagini con
temporane".

însărcinatul cu afaceri al României 
în SUDAN, C. Popescu, a prezentat 
o amplă expunere la Televiziunea 
sudaneză, subliniind importanța ac
tului de la 23 August 1944 pentru po
porul român, mărețele realizări obți
nute în cei 38 de ani, politica externă 
de pace și înțelegere între națiuni 
promovată de țara noastră, bunele 
relații existente intre România și 
Sudan.

★
Tn ISRAEL a fost organizată o 

adunare festivă, sub auspiciile Aso
ciației de prietenie Israel—România. 
Au rostit cuvintări ministrul justiției, 
Moshe Nisșim, viceprimarul orașului 
Tel Aviv, și ambasadorul României 
în această țară, Constantin Vasiliu.

Institutului israelian de tehnologie 
Tehnion din Haifa i-a fost .făcută o 
donație de cărți, între cele aproxima
tiv 80 de titluri de carte tehnico-știin- 
țifică oferite, la loc de frunte figurină 
operele tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu.

★
Diverse publicații din străinătate au 

evidențiat in continuare, în aceste 
zile, însemnătatea actului revoluțio
nar de la 23 August, dinamismul dez
voltării economice a României socia
liste, îndeosebi în ultimii 17 ani, acti
vitatea intensă, dedicată păcii și so
luționării marilor probleme ale con
temporaneității. desfășurată pe plan 
internațional de țara noastră, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

Au continuat, totodată, să. transmită 
emisiuni consacrate României posturi 
de radio și televiziune din diverse 
țări. (Agerpres)

Sprijin luptei pentru independență 
a poporului naniibian 

ADUNARE SOLEMNA LA O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 27 (Ager

pres). — La sediul din New York al 
Organizației Națiunilor Unite a avut 
loc o adunare solemnă prilejuită de 
Ziua Namibiei, 26 august, marcind — 
după cum seV.știe — data cînd armata 
de eliberare a Namibiei a început 
lupta împotriva forțelor ocupante 
ale Africii de Sud.

tn cadrul adunării au luat cuvintul 
observatorul permanent al Organi
zației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.) la O.N.U., Theo- 
Ben Gurirab, precum și reprezen
tanți ai diferitelor organe ale O.N.U., 
ai unor organizații internaționale, ca 
și delegați ai diferitelor state afri
cane, asiatice. latino-americane și 
europene, ai Conferinței islamice Și 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei.

în 1973, Adunarea Generală a Na
țiunilor Unite a cerut Consiliului 
O.N.U. pentru Namibia să organi

zeze sărbătorirea Zilei Namibiei ca o 
manifestare anuală, pînă cind Na
mibia va deveni liberă și cu adevă
rat independentă.

Legitimitatea luptei armate a 
S.W.A.P.O. a fost recunoscută și 
sprijinită de Adunarea Generală 
printr-o ' rezoluție adoptată în de
cembrie 1976. De atunci, acest organ 
al O.N.U. a adresat permanent sta
telor membre, organizațiilor interna
ționale și agențiilor specializate ape
lul de a sprijini S.W.A.P.O., pentru 
a permite acestei organizații să-și 
intensifice lupta de eljberare a Na
mibiei. Adunarea Generală a chemat, 
de asemenea, comunitatea interna
țională să acorde sprijin deplin sta
telor din prima linie în eforturile 
acestora de a-și apăra suveranitatea 
și integritatea teritorială împotriva 
repetatelor acte de agresiune din 
partea Africii de Sud.

O DECLARAȚIE A PREȘEDINTELUI S.W.A.P.O.
. LUANDA 27 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută la Luanda, preșe
dintele Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
Sam Nujoma, a arătat că optimismul 
manifestat de cele cinci state occi
dentale membre ale „grupului de 
contact" — S.U.A., Marea Britanie, 
Canada, Franța și R.F. Germania — 
in legătură cu negocierile de la New 
York asupra Namibiei este neînte
meiat, informează agenția France 
Presse.

El a spus că problemele , alegerii 
sistemului electoral, componenței... și 
desfășurării Grupului de asistență 
al O.N.U. pentru perioada de tran
ziție, ca și altele reprezintă punctele 
principale de dezacord.

Totodată, președintele S.W.A.P.O. 
a adus un omagiu Armatei de elibe
rare a poporului namibian. „A mai 
rămas puțin din drumul pe care îl 
avem de parcurs, dar aceasta ar pu
tea fi etapa cea mai . singeroasă a 
luptei noastre", a declarat Sam Nu
joma.

LUANDA
Deschiderea reprezentanței Consiliului O.N.U 

Namibiapentru
LUANDA 27 (Agerpres). — In ca

pitala Republicii Populare Angola, 
Luanda, a fost deschisă reprezentan
ța Consiliului O.N.U. pentru Nami
bia, organism creat în urma hotărîrii 
Adunării Generale a O.N.U. din 1966. 
La ceremonia'vînauguralâ au partici-

pat Sam Nujoma, președintele Orga
nizației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.), Brajesh Chandra 

• Mishra, comisar al Națiunilor Unite 
pentru Namibia, și ministrul angolez 
al afacerilor externe, Paulo Teixeira 
Jorge — informează agenția T.A.S.S.

Președintele Guvernului cehoslovac l-a primit 
pe ministrul român al industriei construcțiilor de mașini

PRAGA 27 (Agerpres). — Pre
ședintele Guvernului R.S. Ceho
slovace, Lubomir Strougal, a primit, 
vineri, pe tovarășul loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, care efectuează o vizită in 
Cehoslovacia.

In cadrul convorbirii a fost ex
primată satisfacția față de evoluția 
ascendentă a colaborării economice 
și tehnico-științifice româno-ceho- 
slovace, subliniindu-se dorința co
mună de extindere și diversificare 
a acesteia, in conformitate cu hotă- 
ririle și înțelegerile stabilite la cel 
mai inalt nivel.

La întrevedere au participat Pavol 
Bahyl,, ministrul industriilor con
strucțiilor de mașini generale, și

Eduard Saul, ministrul industriei 
metalurgice și construcțiilor de ma
șini grele. A fost prezent ambasado
rul României la Praga, Cornel Pîn- 
zaru.

în timpul vizitei în R.S.C., minis
trul român a avut întîlniri cu minis
trul industriilor construcțiilor de ma
șini generale, cu ministrul industriei 
metalurgice și construcțiilor de ma
șini grele și ministrul combustibilu
lui și energiei. în cadrul cărora s-a 
examinat stadiul colaborării econo
mice româno-cehoslovace și au fost 
convenite înțelegeri privind dezvol
tarea in continuare a acesteia în do
meniile utilajelor metalurgice, ener
getice, miniere, tractoarelor și mași
nilor agricole, bunurilor de consum.

VARȘOVIA

Consfătuire a adjuncțijor miniștrilor 
afacerilor externe ai unor țări socialiste

VARȘOVIA 27 (Agerpres). — în 
perioada 25—26 august, Ia Varșovia a 
avut loc consfătuirea adjuncților mi
niștrilor afacerilor externe ai unor 
țări socialiste, la care au participat 
delegații din R.S.S. Bielorusă, R.P. 
Bulgaria, R.S. Cehoslovacă. R.P.D. 
Coreeană, Republica Cuba, R.D. Ger
mană, R.D.P. Laos, R.P. Mongolă, 
R.P. Polonă, Republica Socialistă 
România, R.S.S. Ucraineană, R.P. 
Ungară, U.R.S.S. și R.S. Vietnam. La 
consfătuire au luat parte, de aseme
nea, reprezentanți ai Secretariatului

Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

Participanții la consfătuire au 
examinat problemele situației inter
naționale în legătură cu apropiata se
siune, a 37-a, a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite. întil- 
nirea s-a desfășurat intr-o atmosferă 
cordială, de lucru.

Cu acest prilej, șefii delegațiilor 
participante la consfătuire au fost 
primiți de S. Olszowski, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
ministrul afacerilor externe al R.P. 
Polone.

Evoluția situației din Liban
® Continuă evacuarea luptătorilor palestinieni din capitala 
libaneză • „Este necesară crearea unui stat palestinian in
dependent'' ® Partidul Muncii din Israel se pronunță pentru 
retragerea trupelor israeliene din Liban ® Declarația mi

nistrului egiptean al afacerilor externe
BEIRUT 27 (Agerpres). — In con

tinuarea operațiunilor de aplicare a 
acordului privind evacuarea comba
tanților palestinieni din Beirutul de 
vest, un convoi de luptători palesti
nieni a părăsit vineri capitala liba
neză îndreptindu-se spre Siria, pe 
șoseaua Beirut — Damasc, infor
mează agențiile internaționale de 
presă. Se precizează că acesta este 
primul grup de combatanți palesti
nieni care părăsește capitala libaneză 
pe uscat.

Tot vineri, un grup de aproximativ 
680 luptători palestinieni, care pără
sise joi seara Beirutul la bordul na
vei grecești „Santorini", a debarcat 
în portul sirian Tartous, iar nava- 
spital „Flora", transportînd 167 de 
combatanți palestinieni răniți, a an
corat in portul cipriot Larnaca. Un 
număr de 20 de răniți au fost debar
cați pentru a fi internați în spitalele 
cipriote, iar ceilalți iși vor continua 
drumul spre Grecia.

Agenția France Presse transmite, 
totodată, că vineri a sosit în portul 
Beirut o unitate franceză de blinda
te, care completează contingentul 
francez din cadrul forței multinațio
nale pentru supravegherea aplicării 
acordului privind evacuarea comba
tanților palestinieni.

Alte relatări provenind din Beirut 
informează despre menținerea calmu
lui in capitala libaneză, fapt confir
mat, intre altele, de sporirea număru
lui locuitorilor care se reîntorc la 
casele lor, din zona de vest a orașu
lui, pe care le părăsiseră în timpul 
luptelor.

BEIRUT 27 (Agerpres). — Agen
ția' W.A.F.A. transmite un comen
tariu consacrat actualului „exod pa
lestinian" și necesității creării unui 
stat palestinian independent, in care 
subliniază că evacuarea combatanți
lor O.E.P. din Beirut întărește ima
ginea palestinienilor ca un popor 
fără patrie.

Tot ceea ce palestinienii au făcut 
în contextul luptei lor, arată

practicii, al concepției teoretice no
vatoare, de largă cuprindere, a secre
tarului general al partidului nostru, 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, asupra rolului și 
importanței relațiilor dintre state 
în epoca contemporană. Această 
concepție pornește de la însem
nătatea comerțului exterior și a 
cooperării economice internaționale, 
ca factori majori ai dezvoltării tutu
ror statelor, ca expresie a cerințelor 
fundamentale ale coexistenței pașni
ce, în contextul eforturilor generale 
pentru făurirea unei noi ordini eco
nomice internaționale, pentru stator
nicirea unei păci durabile în lume.

în viziunea creatoare a președinte
lui României, în condițiile interde
pendenței tot mai accentuate dintre 
economiile naționale, sporirii gradu-' 
lui de complexitate a producției, ro
lul tot mai important al științei și 
tehnicii in impulsionarea dezvoltării; 
participarea la circuitul mondial de 
valori materiale, in cadrul căruia 
fiecare națiune are de primit și de 
dat, constituie o necesitate obiectivă 
a creșterii economice a tuturor țări
lor, a progresului întregii omeniri. 
In același timp, viața a demonstrat 
nu o dată însemnătatea politică a 
dezvoltării relațiilor economice ex
terne, aa factor esențial al apropie-: 
rii și bunei înțelegeri între popoare, 
ca bază materială a promovării des
tinderii și păcii în lume.

„Cheia de boltă" a concepției profund 
originale a președintelui României so
cialiste asupra dezvoltării relațiilor 
economice externe o constituie așeza
rea acestora pe temeiul de neclintit al 
respectării principiilor independenței 
și suveranității naționale, deplinei 
egalități in drepturi, neamestecului 
în treburile interne, avantajului re
ciproc. în consens cu această orien
tare constantă, definitorie a politicii 
noastre externe au fost semnate 
numeroase acorduri comerciale și 
de cooperare pe termen lung, care 
au deschis largi orizonturi relațiilor 
economice ale României cu celelalte 
state, indiferent de orinduirea lor 
socială.

în centrul atenției partidului și sta
tului nostru stă permanent adincirea 
relațiilor de colaborare economică cu 
țările socialiste vecine, cu celelalte 
țări membre ale C A.E.R., cu toate 
statele socialiste, care dețin in pre
zent ponderea principală în ansamblul 
relațiilor noastre economice externe 
— 38 la sută'. Acționind ferm in a- 
ceastă direcție, partidul nostru por
nește de Ia rolul hotăritor. obiectiv 
al relațiilor dintre țările socialiste

pentru întărirea pozițiilor socialismu
lui in lume, pentru creșterea in
fluenței sale asupra vieții interna
ționale.

De asemenea, au fost larg extinse 
relațiile economice cu țările în curs 
de dezvoltare, care și-au sporit pon
derea in comerțul nostru exterior de 
la 4,9 la sută in 1964 la aproape 32 
la sută in 1981, elocventă expresie a 
luptei ■ comune pentru afirmare și 
dezvoltare independentă, pentru o 
lume mai'dreaptă și mai bună.

O componentă organică a relațiilor 
externe ale României o constituie, 
totodată, promovarea colaborării, in 
spiritul coexistenței pașnice, cu țările 
capitaliste dezvoltate, cărora le revin 
peste 30 la sută din volumul gene
ral al schimburilor noastre econo
mice.

în condițiile în care pe plan in
ternațional s-a ajuns la o încor
dare deosebit de gravă, președintele 
Nicolae Ceaușescu consideră că tre
buie acționat astfel incit actuala 
tensiune din lume să nu se răsfrîngă 
și asupra schimburilor economice, să 
nu se permită limitarea sau restrîn- 
gerea acestor schimburi, crearea de 
obstacole artificiale în calea lor. 
Dimpotrivă, este necesar ca circuitul 
de bunuri materiale să se amplifice, 
fiind de natură să contribuie la re
stabilirea încrederii și înțelegerii în 
relațiile internaționale.

în acest spirit se înscrie și activi
tatea României în cadrul organiza
țiilor economice și tehnico-științifice 
internaționale. Membră a instituțiilor 
specializate din sistemul Națiunilor 
Unite (F.M.I.. B.I.R.D., G.A.T.T.,
F.A.O.. U.N.C.T.A.D.. O.N.U.D.I. etc.). 
România militează pentru promova
rea consecvență a colaborării inter
naționale, ca o componentă de bază 
a procesului de instaurare a unei 
noi ordini economice mondiale. Ana- 
lizînd cu excepțională clarviziune 
științifică trăsăturile, contradicțiile și 
problemele fundamentale ale lumii 
contemporane, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adus o contribuție ori
ginală. substanțială la elaborarea și 
cristalizarea conceptului de nouă 
ordine economică internațională, pre
cum și la identificarea căilor de în
făptuire a acestui deziderat istoric al 
omenirii.

In concepția președintelui Româ
niei. noua ordine reclamă o restruc
turare fundamentală a relațiilor e- 
conomice. care' să ducă la o divi
ziune a muncii mai dreaptă și echi
tabilă. să deschidă cimp larg schim
burilor și cooperării. în interesul dez-

voltării rapide a tuturor statelor, și 
în. primul rind a celor rămase în 
urmă. Evident, un asemenea obiectiv 
nu poate fi realizat decît prin elimi
narea măsurilor cu caracter restrictiv, 
a barierelor artificiale, a oricăror 
discriminări și obstacole comerciale — 
inclusiv in domeniul creditului, cum 
sint dobînzile înalte — prin renunța
rea la politica sancțiunilor economice 
a unor țări sau grupuri de țări, prin 
înlăturarea definitivă a presiunilor de 
orice natură, ă metodelor de a lega 
relațiile comerciale de felurite con
diționări menite să constringă un 
stat să-și subordoneze exercitarea 
drepturilor sale suverane. Se im
pun, totodată, lărgirea sistemului 
generalizat de preferințe, adoptarea 
de noi măsuri care să faciliteze creș
terea exporturilor țărilor în curs de 
dezvoltare pe piețele statelor dez
voltate, să asigure un raport just 
între prețul materiilor prime și cel al 
produselor industriale, precum și 
accesul tuturor statelor la .tehnologia 
modernă.

Justețea concepțiilor președintelui 
Nicolae Ceaușescu iși găsește eloc
vente confirmări practice prin înseși 
evoluțiile din economia mondială. 
Agravarea crizei economice și finan- 
ciar-valutare internaționale, prolife
rarea protecționismului comercial și a 
măsurilor restrictive în domeniul 
creditului, accentuarea decalajelor 
dintre state afectează într-o măsură 
sau alta toate statele lumii, se re
percutează în mod nefast asupra dez
voltării întregii omeniri. Apare clar 
că aceste probleme, care au dimen
siuni mondiale, iși vor putea găsi 
o soluționare viabilă, pe baze echita
bile. în concordantă cu interesele tu
turor ponoare)o'-. numai prin intensi
ficarea conlucrării egale în drepturi 
intre state.

Afirmarea largă a României socia
liste in domeniul schimburilor eco
nomice mondiale, evidențiind înalta 
valoare teoretică și practică a con
tribuției pe acest tărîm a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a adus țara noas
tră in avangarda eforturilor între
prinse pe plan internațional pentru 
făurirea unei lumi noi. mai drepte și 
mai bune, in care toate popoarele să 
se poată dezvolta nestingherit, să-și 
poată schimba in condiții echitabile 
roadele muncii lor, propulsind pe 
trepte tot mai înalte civilizația con
temporană.

Gh. CERCE1ESCU

W.A.F.A., a avut țelul de a se pune 
capăt acestei situații anormale, q a 
se permite poporului palestiniat îă 
trăiască in condiții de demnitath si 
libertate, intr-un stat propriu, £, 
pendent. Atrăgind atenția că acest 
obiectiv a fost, uneori intenționat, 
pus in umbră de modul în care 
mijloacele de informare din unele 
țări i-au înfățișat pe palestinieni, 
agenția subliniază că presa și comu
nitatea internațională au responsa
bilitatea de a acționa pentru a 
schimba actuala situație, nedreap
tă, a poporului palestinian, fără de 
care o pace justp și durabilă nu 
poate fi stabilită în Orientul Mij
lociu.

TEL AVltf 27 (Agerpres) — Lide
rul Partidului Muncii din Israel, 
Shimon Peres, a cerut constituirea 
unei comisii de anchetă pentru „exa
minarea modului in care a acțio
nat cabinetul israelian și in care au 
fost luate deciziile in timpul răz
boiului din Liban", informează agen
ția France Presse. „Dorim să aflăm 
de ce acțiunea declanșată la 6j iu
nie — prezentată inițial ca o ope
rațiune de autoapărare — s-a trans
format în război", a precizat el.

După părerea lui Shimon Peres, 
Israelul ar trebui acum să contri
buie la reinstaurarea suveranității 
libaneze, retrăgindu-se din Liban.

CAIRO 27 (Agerpres) — Minis
trul egiptean al afacerilor externe, 
Kamal Hassan Aii, a afirmat, într-o 
declarație publicată de ziarul „Al 
Ahram", că Egiptul nu va relua ne
gocierile tripartite privind autonomia 
palestinienilor din Cisiordania și 
Gaza decît cu condiția ca Israelul să 
se retragă din Liban, informează 
agențiile France Presse și U.P.I. Mi
nistrul egiptean a cerut, totodată, 
Statelor Unite, participante la aceste 
negocieri, și Israelului să-și stabi
lească în mod clar poziția față ,de 
următoarele patru puncte : statțitui 
așezărilor israeliene din Cisiordania 
și Gaza (pe care Egiptul îl consideră 
ilegal) ; recunoașterea dreptului 
palestinienilor la autodeterminare ; 
faptul că autonomia privește atit te
ritoriile, cît și locuitorii ; aplicarea 
statutului interimar prevăzut pentru 
Cisiordania și Gaza, in cadrul auto
nomiei, și sectorului de est al Ieru
salimului.

Reîntoarcere 
din Cosmos

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
La 27 august, ora 19,04 (ora 
Moscovei) capsula de coborire a 
navei cosmice sovietice „Soiuz 
T-5“ a aterizat lin la 70 de kilo
metri nord-est de orașul Arka- 
lik. readucind pe Pămint pe cos
monauta Leonid Popov, Alek
sandr Serebrov și Svetlana Sa- 
vițkaia, relatează agenția 
T.A.S.S. tn spațiu, la bordul 
complexului orbital „Saliut 7“ — 
„Soiuz T-7“ continuă să lucreze 
cosmonauții Anatoli Berezovoi 
și Valentin Lebedev.

Cu prilejul revenirii pe Pă
mint, cei trei cosmonauți au a- 
dus materiale rezultate din ex
periențele și cercetările efectua
te de Berezovoi și Lebedev care 
se află la bordul lui „Saliut-7U 
de trei luni, ca și materiale re
zultate din cercetările lor pro
prii. Aceste materiale vor fi uti
lizate in interesul diferitelor ra
muri ale științei și economiei 
naționale, precizează agenția ci
tată.

Spre alegeri anticipate 
in Spania

MADRID 27 (A-?rpres). — în ca
drul primei reuniuni a guvernului 
spaniol de după vacanța de vară, 
desfășurată vineri la Madrid, primul 
ministru, Leopoldo Calvo Sotelo, a 
anunțat dizolvarea Cortesurilor 
(parlamentul) și organizarea de ale
geri generale anticipate, informează 
agenția France Presse. Decretul gu
vernamental privind dizolvarea par
lamentului a fost semnat — potrivit 
prevederilor constituționale — de că
tre regele Juan Carlos.

în legătură cu data desfășurării vi
itoarelor alegeri generale se preconi
zează ziua de 28 octombrie, relevSi 
agenția Associated Press.
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