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maș al intereselor noastre naționale 
— imperialismul german. Adversita
tea față de dominația și asuprirea 
nazistă își avea izvoare în tradițiile 
luptei pentru libertate și indepen
dență națională, ale mișcării largi 
antifasciste desfășurate de forțele 
revoluționare și patriotice în frunte 
cu partidul comunist, din perioada 
interbelică, în sentimentele de uma
nism, de demnitate națională, de 
dreptate națională și de solidaritate 
internațională, proprii poporului ro
mân, care acum erau nesocotite în 
mod flagrant. Mișcarea de rezistență 
antifascistă, antihitleristă a po
porului român a îmbrăcat forme și 
modalități specifice și 
curs mereu ascendent 
rea mașinii de război 
la puternica ridicare 
vara anului 1944

în august 1944. poporul român, în- 
tr-o impresionantă unitate de voință 
și de acțiune, a- sfărîmat regimul dic
tatorial și a ridicat armele împotri
va cotropitorilor hitleriști pentru a- 
lungarea lor de pe pămîntul 
Forțele politice naționale al 
nucleu îl reprezenta Partidul 
nist Român au preluat ferm 
nile lor conducerea statului, 
început la 23 August 1944 revoluția 
de eliberare socială și, națională, an
tifascistă și antiimperialistă — eve
niment hotărîtor pentru destinele 
poporului nostru, înscris cu litere de 
aur in istoria contemporană a Româ
niei.

După cum este cunoscut, declanșa
rea celui de-al doilea război mon
dial, la începutul
1939, a avut gra
ve consecințe pen
tru poporul ro
mân, ca și pen
tru alte popoare. 
Victoriile rapide 
și spectaculoase 
ale Germaniei naziste, care i-au 
adus. îndeosebi în urma înfrînge- 
rii Franței, în iunie 1940. supre
mația politică și militară în Europa, 
i-au permis să-și concentreze masiv 
presiunile și actele agresive spre ță
rile din estul și sud-estul continen
tului. în aceste împrejurări, Româ
nia, aflată singură în fața agresiunii 
fascismului german, a politicii sale de 
forță și dictat, lipsită de orice spri-

. jin extern, a fost nevoită să facă im
portante concesiuni teritoriale. Prin 
Dictatul de la Viena din 30 august
1940, Germania , nazistă și Italia fas
cistă au smuls din trupul țării noas
tre partea de nord a Transilvaniei 
și au predat-o Ungariei hor.thyste. 
Sub aceleași ingerințe și presiuni 
ale Reichului, a fost adusă la putere 
Garda de fier, organizație teroristă 
de tip fascist, agentură a Germaniei 
naziste. La scurt timp, în octombrie, 
trupele germane au pătruns în 
România, fiind instalate în principa
lele puncte strategice, în special în 
zona petrolieră. Starea de dependen
ță a României față de cel de-al trei
lea Reich s-a accentuat, la 22 iunie
1941, ea fiind împinsă, împotriva vo
inței poporului român, în războiul 
antisovietic. Toate acestea au fost 
însoțite de exacerbarea funcției re
presive a statului, de suprimarea 
oricăror drepturi politice și libertăți 
cetățenești, de internarea în lagăre 
a adversarilor regimului, în special 
a comuniștilor. în conștiința ma-
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Prof. univ. dr. Ștefan LACHE

selor populare s-a __
mai puternic necesitatea — .
rioasă a ridicării la luptă pentru 
a stopa cursul nefast al 
mentelor în care fusese angrenată 

^țara, împotriva adevăratului vrăj-

eveni-

a urmat un 
de la sabota- 
fasciste, pînă 

. . la arme din 
și participarea la 
războiul antihi
tlerist. Ea s-a în
scris în lupta 
antifascistă a tu
turor popoarelor, 
evoluînd in strin- 
să legătură cu 

înfrîngerile suferite de armatele pu
terilor Axei pe fronturi și in spa
tele : fronturilor.

Forța politică cea mai activă și 
măi consecventă a rezistenței anti
hitleriste a poporului nostru a fost 
Partidul Comunist Român; el a fost 
sufletul întregii activități antifascis
te, organizatorul, coordonatorul și 
conducătorul luptei pentru salvarea 
țării de la catastrofă, pentru inde
pendentă națională și integritatea 
teritorială a României. încă de la 
începutul războiului antisovietic, a- 
nalizind evoluția situației interne și 
internaționale, partidul a tras con
cluzia că „s-au creat condițiile o- 
biective pentru regruparea forțelor 
și în România", de-o parte situin- 
du-se un grup restrîns de capitaliști 
și moșieri, de profitori ai războiului, 
susținători ai guvernului antones- 
cian, iar pe de altă parte „se adună 
întregul popor, toate partidele și 
grupările politice". Pornind de la a- 
ceastă concluzie, comuniștii s-au a- 
dresat tuturor partidelor, grupărilor 
și personalităților politice, tuturor 
patriotilor punind drept singur cri
teriu al colaborării atitudinea față 
de regimul dictatorial și de războiul 
contra U.R.S.S. în același timp s-a 
relevat importanta realizării în În
treprinderi a frontului unic al mun
citorilor comuniști, social-democrați 
și fără de partid, a restabilirii uni
tății mișcării muncitorești, temelie 
solidă a Frontului unic național. O 
asemenea orientare avea liț, vedere 
faptul că dintre toate clasele și gru
pările sociale, proletariatul, prin to-
(Continuare în pag. a V-a)
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materiilor prime și energiei
în ultimii ani, reducerea susținută a consumurilor materiale și energetice a de

venit unul dintre obiectivele fundamentale ale întrecerii socialiste. O cifră sintetică 
vine să argumenteze dimensiunea economică impresionantă a acestui efort gospo
dăresc pe care il cere partidul tuturor colectivelor de oameni ai muncii : reducerea 
cu un singur procent a ponderii cheltuielilor materiale în ansamblul produsului so
cial echivalează, la nivelul anului 1983, cu un spor de venit național de peste 17 mi
liarde lei. Transformați această cifră în apartamente sau tractoare, in bunuri de con
sum sau în utilaje complexe pentru noi investiții și veți avea clare, deopotrivă, opor
tunitatea și utilitatea tuturor acțiunilor ce se întreprind pentru reducerea mai accen
tuată a cheltuielilor materiale.

Milioanele spiritului

gospodăresc

Specialiștii organelor de sinteză statistică 
din diferite județe au încheiat recent calcu
lele preliminare cu privire la principalii in
dicatori de eficiență. între acești indicatori, 
cheltuielile, materiale, costurile de producție 
ocupă un loc central.

• Din JUDEȚUL BRAȘOV ni se trans
mite că oamenii muncii dc pe aceste me
leaguri au reușit să realizeze o producție 
suplimentară, de la începutul anului și 
pînă în prezent, de peste 800 milioane 
lei. Un succes remarcabil, pe care ii în
tregesc cu două fapte dc aceeași talie : 
cheltuielile materiale planificate la o mie 
de lei producție-marfă au fost reduse cu 
aproape zece lei, iar planul producției 
nete a fost depășit cu 550 milioane lei.

@ Acțiunile, întreprinse de colectivele 
muncitorești din unitățile industriale ale 
JUDEȚULUI BOTOȘANI în scopul re
ducerii consumurilor și costurilor de pro
ducție s-au concretizat pînă la această 
dată în diminuarea cu circa 65 milioane 
lei a cheltuielilor materiale. In expresie 
fizică, acest succcS reprezintă o economie 
de 157 tone metal, 1 216 tope combustibil 
convențional, 298 MWh energie electrică,

146 metri cubi cherestea. Totodată, redu
cerea consumurilor materiale a avut un 
rol determinant in depășirea sarcinilor 
planificate pe perioada care a trecut din 
acest an cu 37 milioane lei la producția 
netă și 36 milioane lei la beneficii.

• Și, în sfîrșit, încă o știre, primită 
din JUDEȚUL HARGHITA, ne aduce o 
altă informație sintetică : nivelul planifi
cat al cheltuielilor materiale la o mie de 
lei producție-marfă a fost redus cu 13 lei, 
asigurindu-se o economic totală de peste 
60 milioane lei.

Măsura energiei entuziasmului

economiile de energie

Nu puține erau cadrele de conducere din 
întreprinderi care' numai cu un an-doi în 
urmă erau gata să argumenteze că le este 
•greu, dacă nu chiar imposibil să diminueze 
consumurile specifice de energie și combus
tibil cu 10—15 Ia sută anual. Se regăsea în 
replica lor atitudinea izvorîtă dintr-o. anu
me comoditate de a gindi și 
tru promovarea tehnologiilor 
tru întronarea unui riguros
(Continuare in pag. a V-a)
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PATRIEI
Mereu te caut, Patrie, cu versul, 
- Cu inima eu te-am aflat demult 

tine mă-nfrățesc cu universul 
tine veșniciile le-ascult.

Prin 
Prin

ritmurile-n aprigă măsurăDuc
Pînă-n lumina ce-o ivești tăcut 
Iar geana zării mă-nvelește pură 
Pe-al tău pămînt cu neînvins trecut.

Cuvintele le-mpinten să cuprindă 
Zăpezile ce semețesc pe creste 
Visînd să-mi fie inimii oglindă 
De dragoste — supreme manifeste...

versul, 
rostul vremii... 
îmi este mersul 

Urcînd cu tine virsta, prin milenii.

Mereu te caut, Patrie, cu 
Să afiu-n carnea lui tot 
Mai demn și mai deplin

Răsări în crinii lumii ca lumine
Să te cuprindă-n mersul lor, curate...
Luminile ce curg în matcă, line,
Sînt zborul tău întru eternitate...

Prin tine veșniciile le-ascult
Și mă-nfrățesc solemn cu universul... 
Cu inima, eu te-am aflat demult, 
Prin ea te caut, Patrie, cu versul.

Nicolae DRAGOȘ
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Simbolul 
BumbeștUor
Meleaguri obișnuite. Ba, 

poate că în alte părți, pri
virile zăbovesc mai mult 
spre înălțimile cu umerii 
acoperiți de mantia nori
lor ori la arcuirea elegan
tă a viaductelor. O linie 
ferată ca oricare alta, stre- 
curîndu-se din păienjeni
șul tunelurilor. Ca peste 
tot, aceleași cantoane și 
clădiri ale haltelor îmbră
țișate de iederă, de sub 
verdele căreia surîd câr
că drumeților mușcatele.

Așadar, nimic aparte. Și 
totuși, tronsonul acesta de 
cale ferată înscris acum în 
peisajul normal al circu
lației feroviare a devenit 
un simbol, o pagină lumi
noasă in istoria evului so
cialist.

Derulînd filmul amintiri
lor, se recompune ca un 
mozaic profilul unei gene
rații, care a știut si a vrut 
să se conecteze la înalta

ÎNSEMNĂRI
de Ion MĂRGINEANU

tensiune a romantismului 
revoluționar, răspunzind 
prezent la chemarea parti
dului. Erau tineri care 
încă nu trecuseră pragul 
adolescenței. Unii veneau 
de pe plaiurile moldove
nești, aducînd cu ei in cu
fărul de lemn o singură 
cămașă. Alții din Transil
vania ori de la țărmul 
mării. Pe toți îi mina spre 

Jiu nu mirajul aventurii, 
ci o matură și responsa
bilă alegere, izvorîtă din 
conștiință, dorința de a fi 
brigadieri pe cele dinții 
șantiere naționale ale tine
retului. Ei erau, anticipînd 
conștient viitorul, rîndurile 
ce aveau să vestească pri
măvara marii epopei a 
construcției socialiste.

In înaripatul lor entuzi
asm, care nu era generat 
numai de impulsul de e- 
nergie al vîrstei, tindeau 
să fie asemeni tinerilor re
voluționari comuniști, pa- 
trioților care în anii de 
plumb ai ilegalității,' pe 
baricadele luptelor antifas
ciste, iși dăruiseră tot ce 
aveau mai bun, in numele 
libertății, independenței, al 
unui viitor luminos al pa
triei.

Țara abia Începuse să-și 
lecuiască rănile războiului, 
puterea populară era la 
începuturi. Sigur, ar fi 
fost mai ușor, mai simplu 
ca brațele să capete im
boldul tehnicii, în efortu
rile de pe șantier, în lupta 
grea, inegală cu vitregia 
naturii. Dar nu era vre
mea așteptării, a roman
tismului utopic. Revoluția 
are legile ei de fier, cere 
eforturi, renunțări și chiar 
sacrificii. In locul excava
toarelor și buldozerelor, al 
perforatoarelor pneumati
ce, al basculantelor-gigant 
de astăzi trebuia folosită 
munca fizică.

Lopețile și tîrnăcoapele
(Continuare în pag. a Il-a)
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■ De Ziua presei române

EROII ARTEI ROMÂNEȘTI CONTEMPORANE
-------------------------------- --------------------------------- --------------------------------------- -----------------------------------------------------

constructorii socialismului, oamenii
care făuresc noul destin al patriei

La dezbaterea „Scinteii" participă : Alexandru BĂLĂCI, vicepreședinte al Uniunii scriitorilor, Ion Popescu 
GOPO, președintele A.C.I.N., Vasile TOMESCU, secretar al Uniunii compozitorilor, Horia FLĂMÎND, secretar 

al Uniunii artiștilor plastici

IN PAGINA A IV-A^
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Ca in fiecare an, la 15 august 
sărbătorim „Ziua presei române" ; 
prilej de evocare a acelei zile cînd, 
cu 52 de ani în urmă, apărea, în 
condițiile grele ale ilegalității, pri
mul număr al „Scînteii", publicație 
pe care o aveți, în clipa aceasta, 
in fața ochilor ; ea este, mai cu 
seamă, incă unul din prilejurile cu 
care ziariștii, toți lucrătorii din 
presă și radioteleviziune își mani
festă cu emoție atașamentul ne
țărmurit față de Partidul Comunist 
Român, față de secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Ei iși reînnoiesc și cu această oca
zie hotărirea de a acționa in per
manență, cu responsabilitate și pa
siune comunistă, pentru înfăptui
rea neabătută a marilor sarcini pe 
care Congresul al XII-lea și Con
ferința Națională ale partidului le 
pun in fața întregului popor, de 
a-și spori contribuția la traducerea 
in viață a mărețelor obiective ce 
stau in fața națiunii noastre socia
liste.

Cei 18 ani care s-au scurs de la 
epocalul eveniment din viața noas- 
.tră, a tuturor, cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, anii pe care, 
cu firească mindrie, îi numim 
Epoca Nicolae Ceaușescu, sint, și 
pentru presă, anii unei puternice 
efervescente creatoare, anii unei 
mereu mai puternice, unei active 
manifestări a militantismului, a 
voinței de a pune in slujba con
strucției revoluționare toate resur
sele de talent, de spirit novator ale 
celor care au cinstea de a sluji 
partidul cu arma condeiului. Ei 
văd in conducerea de către partid 
chezășia supremă a indeplinirii 
sarcinilor ce stau in fata presei, a 
implicării ei lirecte in procesele' 
profund transformatoare pe toate 
tărimurile vieții economice, .sociale 
și politice din patria noastră. Pre
sa, radioteleviziunea au beneficiat 
in nenumărate prilejuri de orien
tările și indicațiile prețioase ale 
secretarului general al partidului, 
iar in această permanentă și atentă 
îndrumare iși au izvorul toate 
succesele de pină acum ale celor 
angajați cu condeiul lor in vastul 
efort constructiv condus de partid. 
Cronicari angajați ai acestui timp 
eroic, ziariștii comuniști au mereu 
prezente in cugetele lor. cuvintele 
secretarului general al partidului : 
„«Scînteia*, toate celelalte publica
ții, radioteleviziunea trebuie să fie 
pătrunse de un inalt spirit revo
luționar, partinic, să militeze cu 
toată consecvența pentru a face 
cunoscută politica partidului $1 sta
tului nostru socialist, pentru a asi
gura ca to|i oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, tot' ce
tățenii patriei noastre să înțeleagă 
bine obiectivele acestei politici, 
rolul pe care ii au în înfăptuirea 
ei, in victoria socialismului și co
munismului in România".

Pătrunși de însemnătatea acestor 
^îndemnuri, lucrătorii din presă se

angajează — în aceste zile ce stau 
sub semnul înalt al marilor idei 
cuprinse in magistrala cuvîntare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
recenta Consfătuire pe problemele 
muncii organizatorice și politico- 
educative — să facă din coloanele 
ziarelor, din programele de radio 
și televiziune, intr-o măsură spo
rită, arme ale luptei revoluționare, 
pentru nou în toate sectoarele vie
ții economice, social-politice și cul
turale a patriei, să Înfățișeze și de 
acum înainte, în toată amploarea 
ei, bătălia întregului popor pentru 
o nouă calitate a muncii și a vieții 
în toate domeniile de activitate, să 
promoveze cu consecvență expe
riența înaintată, să acționeze pen
tru eradicarea vechiului, oriunde 
ar apărea el.

Spiritul revoluționar promovat 
de partid, de secretarul său gene
ral este însăși seva vie încorporată 
în fiecare rînd, in fiecare slovă a 
articolelor noastre ; prezența lui 
este chezășia faptului că vom sluji 
întotdeauna cu credință partidul și 
poporul, înaltele idealuri comunis
te. în vasta și generoasa operă de 
făurire a omului nou, operă amplă, 
de profundă rezonanță istorică, 
presa se înscrie ca un militanl 
consecvent.

Insuflețitoarele chemări ale se
cretarului general al partidului 
adresate comuniștilor, întregului 
popor de la tribuna Consfătuirii 
pe problemele muncii organizato
rice și politico-educative răsună in 
ființa ziariștilor, a tuturor lucră
torilor presei noastre cu vibrante 
semnificații. Hotăriți, asemenea 
tuturor oamenilor muncii, să răs
pundă in mod exemplar îndemnu
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de a trăi și munci in chip revolu
ționar, de a nu precupeți nici un 
efort în îndeplinirea misiunii ce 
le-a fost încredințată, toți lucră
torii din presă și radioteleviziune. 
ostași credincioși ai partidului, 
mărturisesc incă o <jată, in această 
zi, voința de a sluji fără preget 
cauza nobilă a construirii socialis
mului și comunismului in Româ
nia, de a fi demni de aprecierile 
secretarului general al partidului : 
„Sînt convins că toți lucrătorii din 
presă și radioteleviziune vor înțe
lege răspunderea înaltă pe care o 
5u fafă de popor, față de partid, 
fată ’ .....................
vor 
face 
facă 
patriot al României socialiste".

De Ziua presei, ziariștii din 
patria noastră, conștienți că nimic 
nu poate fi mai presus decît slu
jirea partidului și poporului, a pro
gresului și înfloririi patriei socia
liste, se angajează, și cu acest 
prilej, să-și facă datoria pe deplin, 
în chip comunist, răspunzind în 
felul acesta încrederii pe care 
partidul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal le-o acordă^

de cauza socialismului, și nu 
precupeți nimic pentru a-și 
datoria, așa cum trebuie s-o 
fiecare revoluționar, fiecare
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Ceea ce vedeți in imagine re
prezintă o secvență surprinsă in 
momentul unei descoperiri ar
heologice de o valoare inesti
mabilă. Săpăturile efectuate în 
zona municipiului Sighișoara, 
pe locul așezării prefeudale de 
la „Dealul viilor", au scos la 
iveală, alături de alte vestigii, 
un cuptor pentru prelucrarea 
ceramicii de tradiție romană. în 
urma cercetării minuțioase, spe
cialiștii l-au datat in a doua 
parte a secolului al IV-lea al 
erei noastre.

Descoperirea adaugă o nouă 
mărturie care atestă faptul că, 
la circa 200 de ani de la retra
gerea administrației romane din 
Dacia, locuia aici o populație 
autohtonă care continua mește
șugul olăritului in cuptoare de 
tradiție romană.

Colecție 
de altite
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Profesorul Grațian Jucan din 
Cimpulung Moldovenesc este 
posesorul unei colecții mai pu
țin obișnuite, dar de o mare va
loare etnografică. El a adunat, 
de-a lungul anilor, sute și sute 
de altițe cu modele unicat, unele 
vechi de peste 100 de ani, reali
zate in culori extrase din flori 
și plante. Modelele realizate ae 
gospodinele din Suceava, mai 
ales din zona Cimpulungului . 
Moldovenesc, abundă in motive 
florale și geometrice, care pun 
în lumină marea putere de crea
ție a poporului nostru. Multe 
dintre ele sint de o rară frumu
sețe și bogăție coloristică. Foto
grafia alb-negru, realizată de 
Ferdinand Michitovici, nu poa
te să redea nici pe departe știin
ța, fantezia -șj, gustul ales al 
creatorului popular, îmbinarea 
armonioasă a culorilor.

| Dorm... mistreții
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O mare întindere de pădure 
de pe raza comunei Copălău, 
județul Botoșani, poartă denu
mirea. „La mistreți".

Există, intr-adevăr, mistreți 
pe aici, uneori chiar și in 
turme.

Dar nu de la ei vine denumi
rea „La mistreți", ci de la ace'.e 
aproape1 20 de stînci care, prin 
erodare naturală, au ajuns să 
semene acum cu înfățișarea unor 
mistreți.

Propunind un traseu turistic 
mai puțin pus in valoare, foto
graful Ion Helici a ținut să ne ' 
asigure : „Nu-i nici un pericol; 
mistreții de piatră dorm tot 
timpul. Au rămas ca de... pia
tră chiar și atunci cind le-am 
adresat clasicul indemn : -Zim- 
biți, vă rog !»“.
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In casa lui Adam Gherghel din 
Iași (bulevardul Independentei 
nr. 23), operator chimist la Com
binatul de fibre sintetice din 
Iași, a înflorit un cactus dintr-o 
specie mai rar intîlnită. Pe cele 
trei ramuri ale sale are in total 
13' flori. Mai precis, a avut 13 
flori și citeva din ele au fost 
surprinse pe peliculă de fotore
porterul ziarului local, Leonid 
Stratulat. Spunem „a avut", 
pentru că florile cact"sului n-au 
„strălucit" decit 24 de ore.

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
cu. sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Roadele acestei veri - strînse 
mai repede, transportate operativ

Intrăm în a doua jumătate a lunii august — 
perioadă ii) care se recoltează o parte din roa
dele cimpului. ale grădinilor și livezilor, ceea 
ce face ca lucrările agricole de sezon să se in
tensifice foarte mult. în cuvintarea la recenta 
consfătuire de lucru pe problemele muncii orga
nizatorice și politico-educative, tovarășul Nico'ae 
Ceaușescu. subliniind necesitatea de a se lua 
toate măsurile pentru încheierea tuturor lucră
rilor agricole de vară, arăta : „Să asigurăm 
fondul de stat, să trecem la stringerea recoltei 
de toamnă ; deja in luna aceasta, in august, 
trebuie să începem recoltarea florii-soarelui. 
Trebuie să terminăm recoltatul fasolei și in 
anumite zone să incepem, către sfirșitul lunii, 
și stringerea porumbului. Trebuie să pregătim 
deci temeinic și să luăm toate măsurile in ve
derea stringerii la timp și fără nici o pierdere a 
recoltei". în lumina acestor prețioase indicații, 
sarcina fundamentală, de mare răspundere care 
revine în aceste zile organelor și organizațiilor 
de partid de la sate, consiliilor populare și 
conducerilor unităților agricole este de a acționa 
cu energie pentru buna folosire a mijloace
lor mecanice și a forței de muncă de la sate, 
astfel ineît recolta să fie strinsă la timp și fără 
pierderi, transportată operativ și deoozitată cu 
grijă. Care este stadiul la zi a lucrărilor agri
cole de sezon ?

FLOAREA-SOARELUI. Grăbirea reco1'
tării florii-soarelui constituie in aceste zile una
din sarcinile impo-tante ale cooperatorilor și 
mecanizatorilor din numeroase județe. Cu atît 
mai mult se impune să fie intensificată această 
lucrare, cu cit temperaturile ridicate din a doua 
jumătate a lunii iulie și din prima decadă a 
lunii august au grăbit coacerea semințelor. 
Recolta de float ea-soarelui a fost strinsă de pe 
primele suprafețe in județele Olt — 2 230 hectare 
și Teleorman — 810 hectare. în săptămina care 
urmează, lucrarea se va generaliza in toate ju
dețele din sudul țării. Concomitent cu 
acțiunile întreprinse în vederea intensificării 
lucrărilor de recoltare, o atenție deose
bită trebuie acordată evitării oricăror pier
deri de semințe prin scuturare. în jude
țul Teleorman, de exemplu, a fost luată 
măsura ca specialiștii să depisteze cu 2—3 zile 
înainte lanurile ajunse la maturitate, astfel 
incit combinele să poată fi diri'ate cu prioritate 
acolo unde pot fi folosite cu randament ridicat. 
Pentru a se ciștiga timp și a se preveni pier
derile prin scuturare, in numeroase unități 
agricole din județul Olt s-a organizat recolta
rea manuală a capitulelor de floarea-scarelui 
care apoi sint treierate cu combinele. Asigura

rea unor cantități suplimentare de furaje presu
pune ea la recoltarea florii-soarelui să fie recu
perate capitulele și pleava, care să fie conser
vate corespunzător.

INUL PENTRU FIBRE a fost strins de 
pe o suprafață de 50 335 hectare, reprezentînd 
77 la sută din suprafața cultivată. Pentru ca 
tulpinile rezultate să fie de bună calitate, este 
necesar să fie respectată măsura stabilită de 
organele de specialitate ca recoltarea să se facă 
atît mecanizat, cit și manual. Stringerea inului 
pentru fibră s-a încheiat in cooperativele agri
cole din județele Maramureș, Satu Mare, Mureș, 
Bihor și este pe terminate în cele din județele 
Bacău, Botoșani, Suceava și Sălaj. Această lu
crare trebuie mult intensificată in județele 
Buzău, Harghita. Gorj, Constanța, unde recolta 
nu a fost strinsă nici pe jumătate din suprafață. 
Tot atît de important este ca tulpinile de in sâ 
fie transportate cit mai repede din cimp la 
locurile de depozitare. Or, in unele județe — 
Covasna, Bistrița-Năsăud, Sibiu, Bacău, Sălaj — 
există decalaje apreciabile între cantitățile de 
tulpini de in recoltate și cele transportate. Iar, 
în condițiile unui timp ploios, tulpinile de in 
lăsate in grămezi pe cimp se depreciază, scăzind 
calitatea fibrei, ceea ce nu trebuie admis.

INUL PENTRU ULEI. Recolta de semin
țe a fost strinsă de pe 56 la sută din cele 
73 350 hectare ocupate cu această cultură, lu
crarea s-a încheiat in județul Dolj și este pe 
terminate in unitățile agricole din județele Olt, 
Arad și Teleorman. Cele mai mari restanțe la 
recoltarea inului pentru ulei șe înregistrează în 
județele Vaslui, Iași, Argeș, Dîmbovița, Brăila 
și Tulcea. întrucit in unele județe nivelul recol
tei la această valoroasă plantă tehnică este sub 
cea planificată se impune să se acționeze cu 
răspundere ca la recoltare sâ se evite orice 
pierderi.

FASOLEA PENTRU BOABE ,n 0^r 
propriu s-a cultivat in acest an pe 134 524 hec
tare. Pînă in seara zilei de 12 august recolta a 
fost strinsă de pe 64 424 hectare. în ju
dețele unde această plantă alimentară a 
fost cultivată potrivit tehnologiilor stabi
lite, producția obținută este bună. însă ni
velul recoltei depinde atît de, timpul, cit 
și de modul cum se execută recoltarea. Bune 
rezultate se obțin și în acest an în ju
dețul Constanța, unde, într-un timp scurt, re
colta de fasole a fost strînsă de pe 70 Ia sută 
din suprafață. Totodată, prin smulgerea tufelor

Si treieratul cu combine bine reglate au fost 
evitate pierderile. Așa ar trebui să se lucreze 
peste tot și cu deosebire în coope-ativele agri
cole din județele. Giurgiu, Buzău, Timiș, amin
tind doar pe cele din prima zonă, unde plantele 
au ajuns la maturitate, dar recoltarea a întir- 
ziat. Organele de specialitate au indicat ca re
coltarea fasolei să se facă imediat ce majori
tatea păstăilor s-au îngălbenit, iar boabele din 
păstâile superioare sint tari. Nu trebuie admis 
să se depășească acest moment, deoarece la 
plantele aflate in faza de supracoacere, pierde
rile la recoltare sint mari. De asemenea, pentru 
a se evita spargerea boabelor se impune ca 
reglajele combinelor să fie făcute cu cea mai 
mare răspundere, tar viteza de înaintare a 
acestora să nu depășească pe cea stabilită in 
ordinele de lucru inminate tractoriștilor.

LEGUMELE. Potrivit datelor furnizate de 
Direcția generală economică a horticulturii, în 
perioada 1—12 august cantitățile de legume li
vrate la fondul de stat au sporit simțitor, cele 
mai bune rezultate, față de planul stabilit pen
tru luna august, obținindu-se in județele 
Timiș, Arad, Bihor, Teleorman, Dîmbovița și 
Sectorul agricol Ilfov. Cu toate că acum legu
mele de pe mari suprafețe au ajuns la matu
ritatea comercială, în unele județe — Argeș. 
Buzău, Călărași. Dolj, Tulcea și Vaslui — li
vrarea acestora intîrzie. Vineri, 12 iulie, au fost 
întocmite grafice de livrare pentru săotăm'na 
care urmează. Ele au la bază atit producția din 
grădini, cit și cerințele de consum ale popu
lației. alte nevoi ale economiei țârii. Important 
este ca printr-o organizare temeinică a muncii 
culesul legumelor să se tacă ritmic, produsele 
să fie sortate cu grijă, iar prin buna folosire a 
mijloacelor de transport ele să ajungă in sta-e 
proaspătă și cit mai repede la piață sau la fa
bricile de conserve. "

Este in interesul oamenilor muncii din agri
cultură, al întregului popor ca recoltarea tuturor 
produselor agricole care au ajuns la maturitate 
în această perioadă să se facă în timp scurt și 
fără pierderi. Concomitent, să fie luate măsuri 
ca pretutindeni să se livreze cantitățile prevă
zute la fondul de stat, ceea ce presupune orga
nizarea temeinică a transportului. Spiritul de 
puternică angajare in întrecerea desfășurată in 
cinstea zilei de 23 August trebuie sâ caracteri
zeze. in aceste zile, întreaga activitate desfășu
rată în agricultură, oe toți locuitorii satelor, 
astfel incit roadele cimpului și grădinilor să fie 
strînse la timp, transportate și. depozitate cu

SIMBOLUL BUMBEȘTILOR
(Urmare din pag. I)

loveau în stinca dură în 
ritmul cadențat al „hei- 
rup-ului“, făcînd să răsu
ne valea de la Bumbești la 
Livezeni, de la Agnita la 
Botorca, de la Salva la Vi- 
șeu. în sihăstria locului, 
ecoul cîntecelor de briga
dier (poate că unora li se 
par astăzi străbătute de in
genuitate, uitînd însă ma
rea lor forță mobilizatoare) 
ingemănînd rostire româ
nească, maghiară și germa
nă, a fost într-un fel — 
simbolic vorbind — porta
tivul pe care s-a scris apoi 
măreața simfonie a muncii 
înfrățite ce avea să con
fere țării imaginea unui 
imens șantier.

Cîndva, arhitecții impu
nătoarelor construcții își 
imortalizau opera, indivi- 
dualizînd-o cu propriul nu
me săpat pe o placă de 
marmură așezată pe fron
tispiciu, la vederea tutu
ror.

într-un fel, și tinerii bri
gadieri au lăsat originale 
cărți de vizită pentru pos
teritate ; dar nu scrijelind 
cu vîrful de briceag, la pi
ciorul viaductului ori la 
gura tunelului străpuns cu 
sudoare și bătături în pal
me, „aici a lucrat Neculai, 
Șandor sau Helmuth", ci 
„Brigada Iași, Odorhei, 
Liebling". Căci spiritul de 
colectiv era matca în care 
se revărsau șuvoaiele stră
daniilor individuale.

Șantierele naționale din 
anii de început n-au fost 
numai adevărate forje de 
călire a caracterelor, ci,

\
___________

înainte de toate, originale 
amfiteatre ale muncii și 
învățăturii, in care briga
dierii au învățat și carte, 
dar și o meserie. Seara, la 
lumina de licurici a lăm- 
pașelor, celulele de partid 
întocmeau nu numai pla
nul operativ al muncii, ci 
gindeau, ca un adevărat 
stat major al educației, la 
cele mai potrivite forme 
de studiu, de activități cui-' 
turale, sportive, transmi-' 
țîndu-le apoi, nu prin cir
culare, ci prin viu grai, 
prin forța exemplului per
sonal, organizațiilor revo
luționare ale tineretului.

De la partid, de Ia co
muniști iradiau lumina și 
căldura care aveau să di
namizeze viața întregii co
lectivități.

Generația Bumbeștilor 
este astăzi la vîrsta matu
rei împliniri. Cu nostalgie 
și cu firesc orgoliu, tinerii 
de acum trei decenii și ju
mătate arată copiilor și 
nepoților insigna și carne
tul de brigadier, conserva
te cu dragoste ca obiecte de 
preț ale familiei. Și po
veștile lor nu încep, ca 
de obicei, cu „a fost odată 
ca niciodată", ci simplu și 
direct : „într-o noapte, la 
Lainici, parcă s-a stîrnit 
potopul. Era în pericol te- 
rasamentul. Cind a bătut 
toaca de metal, sunînd a- 
larma, am lăsat in baracă 
totul și desculți am dat 
fuga pe șantier. în zori, 
cind ne-am întors, baraca 
fusese luată de ape. Și-am 
înălțat peste zi alta..." 
Simplu, firesc, vorbirea e

golită de cuvinte de prir 
sos, lăsînd locul faptelor, 
împlinite cu modestie, te
nacitate și, mai presus de 
orice, cu credință de ne
clintit în idealul comunist.

De-a lungul anilor, in fe
lurite locuri in care parti
dul le-a încredințat sarcini 
de mai mică sau mai mare 
răspundere, cei ce au lu
crat pe primele șantiere 
naționale, ca și puternicul 
detașament al activului de 
partid au muncit, au lup
tat și au trăit în spirit re
voluționar. Nici unul n-a 
avut și nu are înscrise în 
actele personale, la rubri
ca : profesie, cuvîntul re
voluționar. El însă s-a 
aprins și arde cu o flacără 
veșnică în conștiințe.

La școala muncii au în
vățat, s-au educat și s-au 
călit, devenind militanți cu 
o înaltă conștiință. Ce mi
nunată sinteză reprezintă 
aprecierea secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, con- 
stituindu-se într-un puter
nic și mobilizator îndemn : 
„A fi revoluționar înseam
nă să pui mai presus de 
toate interesele partidului, 
ale poporului și să lași la 
o parte orice interese de 
ordin personal. Asemenea 
revoluționari a crescut 
partidul, de asemenea re
voluționari avem nevoie și 
astăzi".

Anii construcției socia
liste au ridicat la putere 
spiritul și simbolul Bum
beștilor, al celorlalte șanti
ere naționale. Opera, de 
proporții impresionante, de

făurire, a societății socia
liste multilateral dezvolta
te a solicitat și solicită, 
fără răgaz, oameni stăpî- 
niți de entuziasm și răs
pundere, cu un larg ori
zont de cunoștințe, in stare 
să-și însușească cele mai 
noi cuceriri ale științei și 
tehnicii. Sigur, a tretfut in 
amintire vremea „hei-rup- 
ului", a tîrnăcopuiui și lo- 
peții, ca unice mijloace ale 
tehnicii. Dar spiritul lor, 
marea lor forță de înnobi
lare a conștiințelor a ră
mas. Și este firesc sâ ră- 
mină prin ceea ce repre
zintă, prin însăși esența 
lor, prin capacitatea de in- 
rîurire, lăsind drept mo
del figura luminoasă a 
omului înaintat, făuritor 
conștient al destinului pro
priu și al patriei. Imagi
nea acestor eroi de odini
oară, ca și a acelora ai zi
lelor noastre, nu este și nu 
are nevoie să fie înfrumu
sețată de fardul vorbelor. 
Fruntea acestor eroi este 
încununată cu laurii fapte
lor. Cu mina lor asprită 
de muncă, cu neslăbita lor 
dragoste față de țară, 
părți d șl popor, față de 
socialism, ei au scris — și 
scriu — cel mai însufleți- 
tor poem închinat spiritu
lui revoluționar.

Evocarea a 35 de ani de 
la crearea primelor șantie
re naționale ale tineretului 
se constituie intr-o vibran
tă pledoarie pentru trium
ful spiritului revoluționar 
în muncă, in viață. în în
treaga activitate de edifi
care a noii orînduiri.

înscriersa dobînzilor 
în libretele de economii
Prin dobînzile si cîștigurile Pfc 

care Casa de Economii și Consem- 
natiuni le acordă tuturor depunăto
rilor se materializează unul din 
avantajele generale de care bene
ficiază toți cei care economisesc la 
C.E.C. Dobinzile acordate anual 
care se înscriu in libretele titulari
lor ori se acordă sub formă de cîș- 
tiguri orin trageri la sorți lunare 
sau trimestriale răsplătesc din plin 
spiritul de economie și contribuie 
la creșterea veniturilor oamenilor 
muncii de la orașe și sate.

Sucursalele și filialele G.E.C., pre
cum și agențiile C.E.C. orășenești 
și sătești autorizate înscriu in tot 
cursul anului dobînda cuvenită 
oentru depunerile efectuate oină 
la 31 decembrie 1982 oe libretele 
de economii la care dobînda se 
acordă in numerar. Dobinda cu
venită pentru depunerile efectuate 
in conturile curente oersonale se 
adaugă la soldul contului fără a fi 
nevoie ca titularul să solicite ex
pres acest lucru.

Depunătorii din localitățile unde 
unitățile C.E.C. nu fac operații de 
înscriere a dobinzilor (in special 
din mediul sătesc) au posibilitatea 
de a preda libretele la unitățile 
C.E.C.. unitățile poștale și coope
rativele de credit din aceste loca
lități și care efectuează operațiuni 
C.E.C.. spre a. le trimite unităților 
C.E.C. care țin fișele de cont ale 
libretelor respective pentru înscrie
rea dobînzilor. La depunerea libre
telor. titularilor li se eliberează 
adeverințe de primire, urmînd ca 
dună înscrierea dobinzilor să le fie 
restituite libretele care le aparțin.

Este important de reținut că după 
data de 1 octombrie a fiecărui an 
unitățile poștale efectuează resti
tuiri numai din libretele de econo
mii în care a fost înscrisă dobînda 
Pe anul precedent. Pentru resti
tuirea de sume dună această dată 
din libretele in care nu s-a înscris 
dobînda pe anul precedent, depu
nătorii se vor adresa unităților 
C.E.C., unde pot solicita și inscrie- 
rea dobinzilor în libretele de eco
nomii.

Hotelul „Orizont" din Predeal — o gazdă ospitalieră .Terapii complexeprin utilizarea factorilor naturali
în țara noastră s-au efectuat încă 

de la începutul acestui secoi cerce
tări științifice organ.zale in domeniul 
balneologiei, fiind printre țările cu 
cea mai veche tradiție in acest do
meniu. Abordarea științifică a pro
blematicii balneare s-a făcut, in spe
cial in ultimele două decenii, cu toa
te mijloacele și metodele moderne, 
între care și ceie de medicină nu
cleară, metode in măsură să contri
buie ia fundamentarea științifică a 
utilizării factorilor naturali terapeu
tici. Dr. Glieorghe GEORGES -V, șe
ful laboratorului de medicină nu
cleară din Institutul de medicină fi
zică, balneologie și recuperare medi
cală, ne-a vorbit despre valorificarea 
tradiției noastre balneare prin ce.e 
mai noi tehnici nucleare.

— Medicina nucleară este unul din 
domeniile noi de investigare și cer
cetare pe care colectivul nostru o 
aplică la specificul balneologiei, al 
practicii terapeutice cu tradiție mile
nară in țara noastră. Scopul acestor 
cercetări este validarea riguroasă, 
științifică, a fac
torilor de cură. 
Ca să ne referim 
la un exemplu, 
voi aminti deter
minarea. in con
textul curei, a 
modalităților de 
comportament ale 
insulinei (doza
rea de insulină in stări prediabetice) 
înainte și după cură. Cunoscind mo
dul in care acționează factorii natu
rali de tratament asupra metabolis
mului gluco-insulinic se pot da in
dicații mai riguroase și eu rezultate 
mai bune.

— Slnteți coautor al unui raport 
O.M.S. privind controlul de calitate 
in medicina nucleară și pentru că lu
crați in cercetarea balneară vă rugăm 
să ne arătați in ce mod se răsfrâng 
aceste cercetări moderne, de virf, in 
actul medical și in recomandările 
pentru păstrarea sănătății.

— Colectivul, nostru efectuează 
cercetări ie două decenii in acest do
meniu. Tehnicile noi de medicină 
nucleară au fost introduse in rețeiua 
medicală, fiind puse la dispoziția 
unităților medicale din Capitală, șl 
nu numai, care ne solicită. Labora
torul este deci un centru de diagnos
tic pentru numeroase unități fiind, 
totodată, un pivot al cercetării bal
neare românești. Sint tehnici noi. de 
virf, utilizate pentru precizare de 
diagnostic și tratament in diferite 
boli (osteo-articulare, digestive, re
nale. endocrine, hepatice etc.l.

în afară de acestea efectuăm cer
cetări de fundamentare a mecanis
mului și eficienței factorilor naturali 
caracteristici. S-a putut astfel de
monstra riguros științific eficiența 
crenoterapiei (a curei cu aoe mine
rale) in combaterea infecțiilor uri
nare, in prevenirea recidivelor de li
tiază urinară, in pregăti-ea preopera- 
torie a cazurilor cu indicație chirur
gicală. Cercetări efectuate in stațiuni 
ca Olânești și Călimănești au confir
mat in mod obiectiv ameliorarea 
funcției renale și combaterea feno
menelor de stază prin cura hidromi- 
neralâ.

— Știm că aveți colaborări cu 
specialiști din multe stațiuni, și, de 
aceea, vă rugăm să vă referiți și la 
alte exemple.

— Prin aceleași metode și tehnici 
nucleare s-au urmărit efectele anti- 
inflamatorii și metabolice ale curei 
externe cu ape sulfuroase si c'.oruro- 
sodice, ca și efectul ungerilor cu nă
mol in stațiunile de pe litoral, la 
Herculane și Feiix. Se știe că o bo

găție naturală terapeutică cu valoare 
de un.cat in (ara noastră sint tnofe- 
te.e (bai cu bioxid de carbon natu
ral). in această direcție au fost efec
tuate studii amp.e, demonsi.'indu-se 
efectele pozitive, de îmbunătățire a 
circu.ație. cerebrale, ca și mecanis
mele prin care acest eficient factor 
terapeutic contribuie la tratamentul 
hipertensiunii arteria.e 'și arteritelor. 
Tehnicile ,de medicină nuc.eară inte
grale unor studii complexe — clima
tice. biochimice, fiziologice efectuate 
in colaborare permanentă cu colecti
vul de specialiști ai Sanatoriului de 
cardiologie din Covasna permit folo
sirea mai eficientă a tuturor faqto- 
rilor specifici stațiunii și totodhlă 
extinderea tratamentului balnear și 
în cazul altor suferințe cu o certitu
dine mai mare a rezultatelor bune.

— Fiind in sezonul estival vă 
rugăm să ne vorbiți despre contri
buția tehnicilor de medicină nuclea
ră la optimizarea curei de heliote- 
rapie marină.

— Studiile de talasoterapie (a tu
turor factorilor 
de pe litoral : 
marea cu tot ce 
este în ea și in 
afara ei) efectua
te pe baza noi
lor tehnici au 
stabilit mecanis
me de acțiune in 
afecțiuni tradi

ționale indicate pentru litoral : 
reumatismale, boli ale aparatu
lui locomotor, dar și noi indica
ții și limite pentru persoane cu fac
tor de risc (expuse) cardiovascular 
(cu hipercolesterolemie, obezitate, 
hipertensiune etc.). Deci, în p'rezent, 
o categorie mai mare de oameni, in
clusiv din cei suferinzi, va beneficia 
de factorii naturali de cură helioma- 
rină, indicațiile avind o fundamen
tare științifică. Aceleași efecte pro
filactice au fost demonstrate (orin 
dozări radioimunologice de insulină) 
și la persoane cu predispoziție la dia
bet. în aceste cazuri curele complexe 
(dietă alimentară, mișcare, teraoie- 
balneară) pe litoral și la Băile Her
culane au dus la îmbunătățirea netă 
a stării generale și la reechilibrarea 
metabolică.

O altă tehnică de medicină nu
cleară, scintigrama, vizualizează 
cuantificat inflamațiile de Ia hivelul 
articulațiilor și permite orie'ntarea 
spre cele mai bune modalități de 
tratament balnear.

— Prin ce se deosebește -trata
mentul efectuat intr-o stațiune de 
cel făcut în clinică '!

— Esența terapiei balneare 'constă 
în aplicarea științific fundamentată 
a unei terapii complexe, intr-un me
diu schimbat. Rezultatele sint con
vingătoare. De pildă, în terapia obe
zității s-au obținut in stațiunea Căli
mănești rezultate superioare in com
parație cu cele obținute in clinică la 
București. Explicația ? Posibilitatea 
de a asocia Ia tratamentul „clasic" 
indicații de cultură fizică medicală 
intensivă, in stațiune, cu accent pe 
folosirea factorilor naturali propice 
unui asemenea tip de terapie com
plexă.

în concluzie se poate afirma că in 
prezent cercetarea oferă o infinitate 
de variante pentru acoperirea opti
mală a întregii prob'ematici a curei 
balneare datorită, in bună măsură, și 
progreselor medicinei nuc'ea"e care 
a nermis o obiectivizare riguroasă a 
acțiunilor factorilor naturali de cură.

Convorbire realizată de 
Elena MANTU

< DIN INSTANȚA ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE « DIN INSTANȚĂ IN FATA OPINIEI PUBLICE •

Nu numai ordine, 
ci cît mai multa 

ordine!
O datorie de 18 000 de lei nu pare, și 

nici nu este, catastrofală față' de bugetul 
unei întreprinderi ca „Semănătoarea". Dar 
cind debitul respectiv apare cit ai bate din 
palme, in citeva minute, prin doar citeva 
manevre de macara, faptul trebuie sâ dea 
de gindit. Prejudiciul la care ne referim 
dăinuie in fișele contabile de anul trecut 
și a fost cauzat printr-o asemenea mișcare- 
fulger. Opt tone de cocs s-au volatilizat 
fără urme din curtea fabricii. Practic, nici 
acum nu se știe exact unde a ajuns, cine 
l-a ars, în furnal sau in godin.

Autorul isprăvii este șoferul Culea Ma
rin, vechi nărăvit față de avutul obștesc. 
Intr-o după-amiază, pe la patru și jumă
tate, oră la care transporturile spre uzină 
și dinspre uzină se potolesc, el a tras fe
bril basculanta sub podul rulant și a ore- 
tins să fie încărcat reoede-reoede că sec
ția de turnătorie din șoseaua Orhideelor ar 
fi rămas fără materie primă. Macaragiul 
s-a codit dar, pînă la urmă, temerea de a 
nu contribui la stagnarea producției a în
vins. Plină ochi, basculanta a ieșit pe 
poartă, consemnată de paznic in registrul 
său, și... dusă a fost. Nici un pic de cărbu
ne nu a ajuns la turnătoria cu pricina. Șo
ferul se incăpățineazâ să nu recunoască 
ce a făcut, de-adevăratelea. cu încărcătura.

Simplitatea acestei ..lovituri" pe seama 
patrimoniului unei întreprinderi este scan
daloasă. Trei revizori contabili s-au aple
cat asupra scrintelor și, bineînțeles, au 
descoperit lacunele fără de care infrac

țiunea nu ar fi fost posibilă. Bonurile de 
transport erau scrise fie incomplet, fie 
inexact, foaia de parcurs era eliberată 
pentru un vehicul cu număr de București, 
dar șoferul circula cu un vehicul cu nu
măr de ...Gorj, paznicul a trecut trans
portul in registrul său dar a îngăduit sâ 
se facă ieșirea pe poartă fără nici un act 
însoțitor... Ca în atitea alte prilejuri, s-a 
constatat câ. dacă sistemul reglementări
lor prin care e apărat avutul obștesc ar fi 
fost respectat ad litteram, frauda nu ar fi 
fost posibilă. Numai câ sistemul nu a 
fost respectat.

Hîrtiile, formele își au importanța lor, 
și orice semn de neorînduială in intocmi- 
rea și controlul documentelor privind pro
prietatea socialistă, in ținerea evidențelor 
avutului obștesc trebuie privit ca o dovadă 
de neordine in muncă și tratat ca atare. 
Gospodărirea bunurilor unităților, fie că 
sint mijloace fixe, fie că sint materii pri
me, fie că sint produse finite, fie că sint 
bani sau orice altceva nu se poate face 
nici cu aproximații, nici cu presupuneri. 
Orice operație trebuie să aibă la bază 
actele prevăzute de lege, corect și clar 
întocmite, aprobate de cei în drept. Maca
ragiul a încărcat cocsul, paznicul i-a dat 
drumul pe poartă fără-ca transportul, co
rectitudinea lui să fie atestate de acte in 
regulă. Atitudinea lejeră a celor doi față 
de disciplina evidențelor legale a favori
zat. in mod direct, infracțiunea.

Dar mai este un aspect care nu trebuie 
neglijat. Șoferul invoca o situație critică la 
o anumită secție de producție. Punctul de 
sprijin al escrocheriei a fost convingerea 
celor doi gură-cască, prea ușor păcăliți, că 
se invoca o urgență reală. Ceea ce denotă 
că asemenea salvări de ultimă oră se prac
ticau și ceea ce reprezintă tot o dovadă de 
lipsă de ordine, ba incă una și mai mare. 
Cerințele ordinii și disciplinei riguroase, și 
în întreprinderea in cauză, și in altele, sint

mai adinei decît simpla îndeplinire corectă 
a formelor de transport. Proporțional, și 
consecințele neasigurării lor pot fi mai mari 
decit, spre exemplu, volatilizarea subită a 
opt tone de cocs, chiar dacă nici acest fapt 
nu e de ignorat.

Fals model 
de viata

Audierea martorului Darie Mihai Ovidiu 
intrase in al treilea ceas. în sala ticsită a 
Tribunalului județean Dîmbovița, audito
riul dădea semne de epuizare. Apărarea 
anunța mereu că mai are de formulat „o 
singură întrebare", dar mai urmau mereu 
alte cinci, mai punea procurorul cite una 
și mai veneau din nou o garnitură de „ul
time întrebări" de la masa avocatilor... Cu 
calmul, cu tactul, dar și cu fermitatea în
temeiate pe 32 de ani de magistratură, 
președintele instanței. Stoica Tudor, con
ducea dezbaterile. Socotind și ancheta pe
nală, pornită in urmă cu trei ani. și cele
lalte faze ale întortocheatului nroces nri- 
vind moarlea tînărului Stancu N.colae, 
martorul D.M.O. era ascultat pentru a 16-a 
oară. în cele 15 deooziții anterioare oferise 
aproape tot atitea versiuni : arareori apare 
în pretoriu un martor mai labil și mai șo
văielnic.

Referitor la un singur aspect al întîm- 
plărilor martorul nu a fost contrazis de ni
meni și nu s-a autocontrazis niciodată. El 
poate părea neesențial față de tema gra
vă a procesului, dar este cit se poate de 
important in lumina exigenței ce trebuie 
manifestate in problemele de educație, in 
general, și de educație a tineretului, in 
special. Martorul a fost jucător de fotbal

al echioei divizionare C din Pucioasa. „A- 
mănuntele" necontestate privesc ceea ce 
îndeobște e numit „viață sportivă".

Soune martorul cum și-a petrecut seara 
anterioară faptei acum judecate, el, ca ju
cător de cimp, și prietenul lui por
tarul echipei : „Am plecat cu mașina co
fetarului G.V. Acesta n-avea țigări, am 
mers la restaurantul „Debarcader" să-și 
cumpere țigări și am consumat 4 sticle cu 
vin (trei persoane) și 100 g de alune. Apoi 
am plecat cu mașina la G.V. Ia cofetărie, 
el a lăsat mașina acolo și. a spus să mai 
bem o sticlă de vin. \La restaurantul 
„Parc" am consumat 5 sau 6 sticle. De 
acolo, cind s-a închis, am plecat să bem o 
cafea la alt suporter al echipei, S.M., care 
e asistent medical și avea niște whisky. 
Sticla nu mai era plină decit- pe trei sfer
turi, deoarece colegul meu mai fusese la 
o cafea și in seara dinainte. Am băut tot 
whisky-ul și am plecat. Trecuse de ora 
unu noaptea. Colegul meu a propus să 
mergem pe la o prietenă de-a lui sâ ser
vim și la ea o cafea. A sculat-o din somn 
și i-a cerut să fiarbă cafeaua și să ne dea 
și ceva de băut...".

Pînă ce nu se va sfirși judecata, nu pu
tem reproduce mai multe despre Droces. 
Ne oprim numai asupra acestui amănunt : 
numărul excesiv de „cafele" alcoolizate, 
nocturne, necontestat nici de acuzare, nici 
de inculpat, fostul antrenor al echipei, 
cîndva el însuși vestit fotbalist. Nu e vorba 
doar de un viciu. Amestecate cu efuziunile 
simpatizanților deținători de whisky, care 
înțeleg să suțină echipa prin halte prelun
gite in cîrciumi și taclale fără de sfirsit, în 
loc să-i pretindă program sănătos, seriozi
tate in pregătire și în efortul competițio- 
nal, „cafelele" de seară reflectă o întreagă 
atitudine de viață, cu atit mai gravă cu cit, 
în cazul sportivilor, fie și ai unei echipe 
modeste dintr-o localitate restrinsă. consti
tuie „model" și pentru alți tineri.

Din caietul 
grefierului

„Inculpatul a făcut in public afirmații 
calomnioase la adresa mea, și anume că in 
ziua de 26 august 1980, ziua mea de naș
tere, l-am luat pe numitul V. Gh. in jurul 
orei 14,00, mergind la unul din restauran
tele din sector".

(Obiect al procesului nr. 7690180 al 
Judecătoriei sectorului 4)

„Numitul Teodorescu Gh. nu a creat 
nici un fel de probleme in cadrul blocu
lui. Este un om capabil și ar putea face 
muncă obștească, insă nu are timp, căci 
soția ii lucrează in provincie șl dinsul um
blă s-o aducă aici".

(Dintr-o referință eliberată de repre
zentantul asociației locatarilor din blo
cul G 7, Șoseaua Olteniței 19).

„Moralitatea mea de soție, de mamă, de 
profesoară îmi impune a mă apăra ferm, 
deschis, hotărit și pină la capăt. în schimb 
insă, revenirea soțului la viața normală mă 
va determina să-i iert, cit imi stă in pu
tință, toate suferințele. Dec'., să decidă so
țul și eu mă acomodez : in cazul fericit 
pentru o viață normală, in caz contrar, 
pentru o apărare totală".

(Dintr-o intervenție, nu lipsită de vir
tuți retorice, in procesul 1393/81 de la 
Judecătoria Brașov).

Serqiu ANDON
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Pe temeâa piirncei dezvoltări ecoamise, așezările țării a» tenii de nemmsctit 
sr/n din ce orașe sînt aceste IMAGINI?

„Orașele și comunele patriei noastre au devenit mai înfloritoare și asigură condiții tot mai bune de 
muncă și de viață pentru toți cetățenii patriei. Orice om de bună credință nu poate să nu constate marile 
transformări realizate într-o perioadă istorică foarte scurtă, importantele progrese obținute în dezvoltarea 
economico-socială, în transformarea pe o bază nouă a tuturor localităților patriei noastre, demne de epoca 
construcției socialismului și înaintarea spre comunism!46

NICOLAE CEAUȘESCU
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NOI LUMINI ALE CONSTELAȚIEI 
URBANE ROMÂNIM

Prezentam în pagina de față opt imagini. 
Sint mărturii — o mică parte din infinitatea 
de mărturii - ale. dezvoltării, in ritmuri dem
ne de legendă, cunoscute de România in anii 

socialismului, anii noii sale istorii, ani caracterizați 
printr-o deosebită și atotcuprinzătoare activitate 
constructivă. Fabrici, uzine, combinate industriale, 
întreprinderi în folosul agriculturii, locuințe confor-. 
tabile, mîndre edificii ale științei, artelor, sportului, 
dotări care pun în valoare frumusețile naturii, ar
tere de circulație moderne pot fi intîlnite în fiecare 
zonă a patriei. Pentru că aceasta a și fost politica 
partidului, o idee de bază a Progiamuiui său : 
să cheme la viață nouă, să imprime ritmuri \tinere 
fiecărui județ, fiecărei localități.

E destul să observi construcția de locuințe pen
tru a înțelege adevăratele dimensiuni ale efortului 
constructiv, consacrat în modul cel mai direct omu
lui. România se situează printre primele țări din 
lume in ceea ce privește numărul de locuințe la 
1 000 de locuitori. Numai între 1966—1982 s-au con
struit din fondurile statului, întreprinderilor și ale 
organizațiilor cooperatiste și obștești 1 900 000 de 
apartamente. In acest an - hotărîtor pentrujcinci- 
nalul în curs — se vor construi alte 180 000 de 
locuințe.

Au apărut localități noi, altele au fost complet 
înnoite. A crescut numărul orașelor și municipiilor 
de la 184 la 237 - în prezent avem 181 de orașe 
și 56 de municipii — iar procesul de ridicare a gra
dului de civilizație a tuturor localităților, de urba
nizare, se află în plină ascensiune.

Și fostele centre urbane s-au dezvoltat și se dez
voltă fără precedent : București, lași, Cluj-Napoca, 
Timișoara... sînt ele însele de nerecunoscut. Dar nu 
la marile orașe ne vom referi în pagina de față, 
ci la așezări care înseamnă mai puțin pe harta 
țării.

Obiectivul aparatelor foto a surprins exclusiv ima
gini din localități care altădată fuseseră comune 
ori tirguri modeste, uitate, condamnate la viața de 
azi pe miine, la vegetare și colb, dar ale căror 
nume, azi, sînt frecvent citate la radio, in presă, la 
televiziune. De ce ? Tocmai pentru activitatea lor 
din industrie, din domeniile social și cultural. Sint

nume de așezâri cu care ne-am obișnuit, cu toate 
că nuide m.ult abia, de auzeam de >e-le.

Dumneavoastră le recunoașteți ?
înainte de-a cbntiri'ua‘ lect’ura‘'fîhdliriior care mai 

urmează; supuneți-vă unui auto-test.
Și acum, să vă ajutăm...
Imaginea cu nr. 1 nu-i altceva decît strada mare 

din locul acela odinioară prăfuit și in care - în
tre sosirea la școala de catiheți a lui Ion Creangă 
și plecarea din liceu a absolventului Nicolae Labiș
— nu se intîmplase mai nimic. Deși, vorba lui G. Că- 
linescu : „După București și lași, Fălticenii este 
al treilea oraș pe țară ca număr de scriitori din 
același loc". Dar foto 2 ? Amintiți-vă, acolo toate 
drumurile pornesc de la gară. Te poți convinge de 
asta privind orașul din Turnul Episcopiei, aflat în 
fostul centru civic. Tot de acolo poți vedea însă și 
Laminorul de țevi. Sigur, este orașul Roman al ani
lor '90.

Foto 3 nu vă sugerează nici un nume de loca
litate ? Dar este chiar cetatea automobilului româ
nesc, Colibași. De cind n-ați mai fost pe Valea 
Arieșului, in tirgul Cătărinei Varga ? Priviți - foto 4
- cum se prezintă astăzi orașul Cîmpeni din Mun
ții Apuseni. Din Zărand plecau moții ca să vin- 
ture țara de ciubere. Acum pleacă numai în con
cedii, au unde sta, se vede bine. Imaginile 5 și 6 ? 
Sint din Horezu și Drăgășani I Dar 7 ? Este din- 
tr-o așezare de pe Șiret, despre care o enciclope
die interbelică nota „gară, ateliere, nod de cale 
ferată" și pe care Mihail Sadoveanu ne-o pre
zenta in 1945 astfel : „Pină în anume zi, tîrgușorul 
a fost cruțat. Putea fi cruțat pină la sfîrșit, căci 
n-avea nici o importanță strategică. Dar dintr-odată 
i-a sunat ceasul, ingerul funebru a plutit deasu- 
pră-i. (...). Artileria germană de sub pădure și deal, 
de la Sodomeni, a concentrat o canonadă preci
să (...) și actul de distrugere totaiă a fost consu
mat in pripă". .Un Pașcani distrus total ? Convin- 
geți-vă I E adevărat că ,,trecut-au anii"... Ca și 
pentru Blaj, dealtfel - foto 8.

Pagina unui ziar ne-a permis să vă prezentăm 
doar opt dintre localitățile înnoite ale patriei noas
tre socialiste. Dar priviți in jurul dumneavoastră : 
ele sint sute și sute !

Mircea BUNEA
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EROII ARTEI ROMÂNEȘTI CONTEMPORANE
—constructorii socialismului, oamenii care făuresc

noul destin al patriei

Argeș „Argessis ’83" este 
genericul unui amplu program de 
manifestări politico-educative, cul- 
tural-artistice și științifice dedic?.* 
marii noastre sărbători național 
de la 23 August organizat de Co
mitetul județean de cultură și 
educație socialistă Argeș. La Ca
sele de cultură din Curtea de Ar
geș, Cîmpulung, Costești și Topolo- 
veni au avut loc simpozioane cu 
tema „Revoluția de eliberare națio- 
nală și socială, antifascistă și anti- ■ 
imperialistă — hotarul de inceput al 
rezultatelor remarcabile obținute 
de națiunea noastră sub conducerea 
P.C.R. în dezvoltarea economico-
socială a României". La Palatul
culturii din Pitești, un public nume
ros a asistat la vernisajul unor 
expoziții de artă plastică și de car
te nolitică și beletristică. (Gh. 
Cirstea).

In operele de arta
) tineri, să găsim tot

O problemă fundamentală a educației revoluționare 
printr-o artă la rindu-i revoluționară constă, așa cum 
se desprinde din cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la consfătuirea de lucru pe problemele 
muncii organizatorice și politico-educative, in calitatea 
umană a modelelor, a eroilor cărora le dă viață arta 
românească de astăzi. „Avem nevoie de o artă, de o 
cinematografie, de un teatru care să prezinte esența, 
modelul omului pe care trebuie să-l făurim I" - arăta 
secretarul general al partidului, subliniind astfel că 
eroul, modelul nu este o copie mecanică, ci însăși 
esența realității noastre, inglobînd, așadar, realitatea, 
dar și idealul spre care tindem. Avem de-a face deci 
cu o viziune profund dialectică asupra eroului, asupra 
modelului care, departe de a fi făurit în retortele unei 
imaginații artificiale și sterile, este un erou viu, luptător 
cu propriile sale limite și cu dificultățile unui drum 
lung, de muncă și luptă revoluționară, o imagine com-

sâ redăm realitatea, dar să găsim nu neghina, nu putregaiul din pădure, ci să găsim copacii 
ceea ce este bun și demn în societatea noastră, în munca și viafa constructorilor socialismului.

NICOLAE CEAUȘESCU
plexă, daf verosimilă a luptei dintre nou și vechi - 
motorul întregii dezvoltări umane și sociale. Arta, opera 
de artă n-au fost niciodată emanația unui proces în- 
timplător, lăsat la cheremul capriciilor fanteziste și al 
lipsei de discernămint, ci, din contră, expresia unui 
concentrat de esență umană, rezultat în urma unei 
riguroase activități de selecție. Se pune așadar între
barea : ce selectăm în cărți, in filme, în piese de tea
tru, in creații muzicale din realitatea, din societatea 
de azi I Ce modele propune arta românească a aces
tui moment istoric, care sint eroii ei reprezentativi ? 
Cum ii prezentăm, cum ii înfățișăm in filme, in pie
sele de teatru, in cărți, astfel incit operele de artă să 
participe intr-un grad și mai inalt la educarea poporu
lui, la făurirea omului nou, a conștiinței socialiste ? 
lată întrebarea la care răspund, incepind cu aceste 
opinii, membri ai conducerilor unor uniuni de creație, 
creatori, personalități ale vieții noastre artistice.

tidului care au întrunit in 
chip firesc adeziunea în
tregii bresle cinematogra
fice, au adus clarificări e- 
eențiale privind obiectivele 
de fond ale filmului româ
nesc, rolul specific al artei

cinematografice în contex
tul preocupărilor educative 
ale societății.

Avem un program vast 
de construcție materială și 
spirituală, propice diversi
ficării și afirmării indivi-

dualităților artistice, pro
movării unor stiluri și ge
nuri diferite, un program 
care - solicită in cea mai 
mare măsură talentul și 
spiritul de responsabilitate 
politico-ideologică al crea-

torilor din cinematografie, 
care presupune înțelegerea 
matură a îndatoririlor 
noastre față de societate, 
față de masele de specta
tori, față de educația po
porului.

Covasna. CabinetuI iude- 
țean pentru activitatea ideologică și 
politico-educativă, în colaborare cu 
Muzeul județean, organizează în 
aceste zile simpozioane în munici
piul Sfîntu Gheorgbe, orașele Tirgu 
Secuiesc, întorsura Buzăului. Covas
na, Baraolt, precum și în comunele 
Ilieni, Vîlcele și Brețcu, cu tema : 
„Lupta eroică dusă de clasa mun
citoare, împreună cu țărănimea ș' 
intelectualitatea, cu celelalte forț'- 
progresiste, în frunte cu nartidul 
comunist, împotriva exploatării so
ciale și dominației străine, a fas
cismului, pentru eliberarea Româ
niei și înfăptuirea revoluției și 
construcției socialiste pe pămîntul 
patriei." 
educative 
23 August.

Manifestările politico- 
sînt dedicate zilei de 
(I’âljânos Maria).

Sentimentul și spiritul poporului în creația
muzicală, în cîntecele destinate tineretului

■

In întîmpinarea ZileiTimiș.
presei române, la Clubul ziariștilor 
din Timișoara a avut loc sesiunea 
de comunicări cu tema : „Contri
buția mijloacelor de comunicare ir 
masă la mobilizarea oamenilor 
muncii timișeni pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce le revin din hotărî- 
rile Congresului al XII-lea și ale 
Conferinței Naționale ale Dartidu- 
lui ; sarcinile presei și radiotelevi- 
ziunii în lumina orientărilor și in
dicațiilor formulate de secretarul 
general al partidului la Consfătui
rea pe problemele muncii organi
zatorice și politico-educative de la 
Mangalia din 2—3 august 1933". 
orezentat comunicări redactori 
la ziarele județene și Studioul 
ritorial de radio și televiziune, 
respondent ai presei centrale, 
dre din domeniul propagandei și 
culturii. In programul manifestări
lor organizate de Sindicatul pre«£ 
din localitate mai figurează întîl- 
niri cu cititorii și ascultătorii, vizi
te de documentare in unități eco
nomice, vernisajul unui salon a' 
caricaturii de presă, spectacole ar
tistice și întreceri sportive. (Cezar 
Ioana).

dansuri sau al unor truba
duri fără instruire cărora 
le facem citeodată publici
tate nejustificată în loc să 
îi sprijinim să se perfec
ționeze !

Frontul creației noastre 
muzicale este chemat să 
răspundă unor cerințe e- 
sențiale ale vieții 
le contemporane, 
teptate cintece 
plă rezonanță, 
din preocupările i 
muncii 
sectoare 
dustriei, 
marile șantiere ale patriei. 
Genuri cu largi resurse in 
ce privește redarea dinami
că a realității, opera, ba
letul, cantata, oratoriul, 
muzica simfonică cu temă 
au menirea să portretizeze 
etic și estetic pe eroii zile
lor noastre, să-i prezinte ca 
modele de urmat. Trebuie 
să facem mai mult spre a 
oferi tineretului o muzică

rea exigentă a problemelor 
actuale ale vieții noastre 
muzicale în spiritul docu
mentelor consfătuirii la 
care ne-am referit, astfel 
încît să determinăm un nou 
avînt în acest domeniu, 
perfecționînd activitatea in
stituțiilor de specialitate, e- 
liminînd neajunsurile care 
persistă in acest domeniu. 
Se impune astfel reexami
narea repertoriului de toate 
genurile, astfel incît să asi
gurăm o prezentă cores
punzătoare a celor mai va
loroase și semnificative 
creații ale patrimoniului 
muzical național, în măsură 
să îmbogățească orizontul 
spiritual al maselor. Fie-

Chemînd pe muzicieni, 
împreună cu toți slujitorii 
culturii din patria noastră 
socialistă, 
aportul la 
tuală a 
noștri, la 
inței omului nou, secretarul 
general 
dențiat 
statut 
creație 
muncii 
mijloacele artei 
Exigențele formulate de se
cretarul general al partidu
lui în cuvîntarea rostită la 
recenta Consfătuire de lu
cru pe problemele muncii 
organizatorice și politico- 
educative constituie și pen
tru oamenii de muzică un 
nou și dinamizator program 
de perspectivă fundamentat 
pe concepția despre cultură 
și artă ca parte integrantă 
a revoluției prin care se 
construiește societatea so
cialistă multilateral dezvol
tată pe vatra strămoșească 
și se desâvirșește persona-

să-și sporească 
edificarea spiri- 
contemporanilor 

formarea conști-

Nicolae Ceaușescu reco
manda cu absolută îndrep
tățire să promovăm mai 
mult creațiile valoroase din 
Festivalul național „Cîn- 
tarea României", să pro
movăm „tot ceea ce este 
bun, sentimentul și spi
ritul poporului nostru in 
muzică". Este 
organizarea de 
cu concursul Uniunii com
pozitorilor și muzicologi
lor, Asociației oamenilor 

or- 
de tineret, 

stimula creș-

Au 
de 
te- 
co
ca-

al partidului a evi- 
încă o dată nobilul 
al activității de 
și interpretare, al 
de educație prin 

cîntului.

necesară 
dezbateri,

I spiritua-
Sînt aș- 

de am- 
inspirate 

oamenilor 
care lucrează în 

specifice ale in- 
agriculturii, pe

și 
Asociației 

de teatru și muzică, 
ganizațiilor 
pentru a 
terea spiritului de discer- 
nămînt, atragerea și îndru
marea vîrstelor în plin pro
ces de formare spre frumo-

tarea adevărului și a fru
museții vieții sînt princi
pii estetice fundamentale, 
care acordă creatorului de 
artă o înaltă demnitate 
morală.

Creatorii artei au înțeles 
profund îndemnul secreta
rului general al partidului 
de a acorda în operele lor 
cea mai mare atenție tine
retului, care este caracteri
zat de aspirația spre fru
mos, de hotărîrea de a 
sluji patria, de a fi de fo
los poporului, națiunii sale. 
Acest tineret, cU-eroii Săi ’ ._ ______
adevărați, trebuie-să popu- Htateg” făuritorilor acesteia. __ r .... ..
leze paginile cărților noas- Cele mai reprezentative muzica, dansul .
tre, imaginile c?Jl,ei>âfttogj'3Tti.Jiereațiiorealizate în Romă- tot ceea ce este creația po
lice, pînzele picturilor.. nja socialistă în această

Trebuie înțeles, o dată mai.. perioadă se remarcă prin 
mult, raportul organic în
tre creație și dezvoltare 
umană, faptul determinant 
că operele de artă izvorăsc 
din necesitățile și 
ile vieții sociale, 
literaturii îi sînt 
formele expresive, 
tatea de stiluri și 
tăți artistice : patria, 
porul, eroii de astăzi pot 
fi cîntați și înfățișați în 
stilul propriu fiecărui cre
ator, cu condiția respectă
rii adevărului și a existen
ței talentului capabil să 
transfigureze, să redea prin 
intermediul frumosului 
viața și munca celor de 
azi, dimensiunile lor mo
rale și spirituale, aspirația 
spre desăvirșire proprie 
spiritului revoluționar, me
reu viu, pe care-1 cere tu
turor, inclusiv scriitorilor, 
secretarul general al parti
dului. Fiecare plăsmuitor 
al verbului sau al artelor 
figurative, păstrîndu-și si
giliul de har al puternicei 
sale individualități, trebuie 
să manifeste o înaltă res
ponsabilitate pentru crea
ția sa, pentru finalitatea ei 
modelatoare.

lor generații dragostea față 
de țară, față de partid, față 
de popor.

Respectarea adevărului, 
sarcma primordială a ar
tei, nu va face din crea
tor un istoric. El va 
transfigura realitatea nu 
alterînd-o, nu deformînd-o 
sau denaturînd-o, neschim- 
bîndu-i dimensiunile, ci a- 
cordîndu-i forma poeziei, a 
frumuseții care poate pă
trunde cu magica ei forță 
dincolo de aparențe, tin- 
zînd spre atingerea șțruc- » V» ’’«ii'" rtî li V l! ' Im 

dului a făcut, o dată mai 
mult, recomandări hotărîte 
pentru creșterea responsa
bilității fiecărui creator 
față de conținutul operei 
sale, în urmărirea itinera- 
riului ei spre mintea și 
inima’celor mulți. S-a ce
rut, pornindu-se de la 
înalta putere exemplifica
toare, . modelatoare a artei, 
ca înzestrații ei creatori 
să-și caute izvoarele pagi
nilor, sunetelor și lumini
lor operelor lor în avîntul 
de, energii însumate ,>iaale

în cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea de lucru 
pe problemele muncii or
ganizatorice și politico-e
ducative, un 
programatic 
creatoare a 
socialismului 
realitățile și 
rii noastre, 
nou accentul 
bordarea revoluționară a 
fenomenelor și probleme
lor, pe participarea activă, 
de militant, a fiecățui co- .
munist, 'â” fiedăriii om al'" ioa'lfdrălui," în faptele șt tutilor și' a nucleului ira- 
muncii,. ,ja, îndeplinirea -în- ■
tocmai" â” politicii" țhtdrne ' 
și externe â 'partidului- și : ..statului nostru •v.-îoo.Krntm n-n

Secretarul general al 
partidului a cerut creato
rilor literaturii să redea, în 
toată complexitatea spiri
tualității lor, pe făuritorii 
realităților contemporane, 
să-și pună întreaga lor 
forță morală, talentul, ar
doarea de a înțelege și de 
a crea, în responsabilul 
post de slujitori ai uma
nismului socialist, ai fru
museții și cunoașterii, în 
slujba adevărului și a co
lectivității umane. In no
bila ei misiune de a reda 
esența realității, modelele 
demne de urmat, literatu
ra noastră a obținut, in
discutabil, succese de sea
mă. Insă nu este propriu 
spiritului revoluționar care examen critic mentalitățile 
ne animă să ne declarăm 
pe deplin mulțumiți cu 
ceea ce am realizat, ci 
considerăm că, pe acest 
drum al creației spirituale, 
ne așteaptă noi și noi eroi 
ce trebuie să lumineze pa
ginile cărților noastre mo
dele de viață comunistă, 
de luptă și muncă eroică 
pentru edificarea societății 
socialiste, pentru făurirea 
conștiinței revoluționare. 
Secretarul general al parti-

document 
al aplicării 

principiilor 
științific la 

condițiile ță- 
s-a pus din 
hotărît pe a-

Vasile TOMcSCU 
secretar al Uniunii compozitorilor

care popor, arăta' secreta
rul general al partidului, 
își are muzica, își are 
creația sa. „Să .dezvoltăm

... ......... 4-

Alexandru BĂLĂCI ? 
vicepreședinte al Uniunii scriitorilor

idealurile omului contem
poran, călăuzit de aspira
ția spre o concordanță di
namică între estetic, etic 
și social. Trebuie să recu
noaștem că, în preocupa
rea lor de făurire a unor 
noi tipologii umane, apte 
să exprime dimensiunile 
sociale și spirituale ale 
unei epoci de efervescență 
creatoare în toate zoneie 
de activitate umană, scrii
torii prezentului românesc 
duc, în paginile multor 
cărți, o luptă intensă îm
potriva a tot ce este stag
nant, supunînd unui sever

retrograde, reminiscențele 
perimate, retorismul, con
venționalismul și confor
mismul mic burghez. Ade
vărul și esența realității 
zilelor noastre, marile te
me ale artei de valoare 
trebuie să fie redate în di
mensiunile lor impresio
nante cu dorința de a servi 
perfecționării omului. Ast
fel se vor naște noi opere 
menite să sădească în con
știința oamenilor, a tinere-

diant, a trăsăturilor supe
rioare spre care aspiră fi
ința umană. Spre deosebi
re de istoric, creatorul ar
tei este înzestrat, prin ha
rul inconfundabil al ta
lentului său, cu facultatea 
de aprofundare spirituală 
a realității, cu capacitatea 
de proiectare în lumina vi
itorului a unor eroi memo
rabili, complecși, de o mare 
frumusețe umană.

Așa cum arăta secreta
rul general al partidului, 
trăim o epocă a eroismu
lui maselor, a unor mărețe 
înfăptuiri, iar în clocotul 
muncii uriașe pentru ridi
carea monumentelor civi
lizației socialiste se fău
resc conștiințele revoluțio
nare, se nasc eroi, se for-, 
mează omul înaintat al zi
lelor noastre. Intr-adevăr, 
scriitorul autentic aici cau
tă și trebuie să caute me
reu izvoarele operei, apa 
vie ce asigură tinerețea 
artei sale, a eroilor prin 
care el se adresează mase
lor de cititori. Observarea 
atentă a realității, respec-

aspirați- 
Desigur, 

proprii 
diversi- 
modali- 

po-

căldura inspirației me
lodice, prin expresivita
tea dezvoltărilor polifonice 
și orchestrale, prin relieful 
și densitatea conținutului 
de idei și sentimente. Aces
tea sînt o emanație a spi
ritualității proprii poporu
lui român, a conștiinței pri
vind continuitatea istorică 
și lupta neînfricată pentru 
libertate și independență 
cu care se identifică națiu
nea noastră, a măreței 
epoci de transformări revo
luționare avînd ca finalita
te edificarea unei civilizații 
materiale și spirituale su
perioare în patria străbună. 
Festivalul) naț’onal „Cîn- 

' tarea României" consti
tuie și pentru muzică un 
cadru generos al dialogului 
artei cu viața și exigențele 
maselor, vizînd revigorarea 
permanentă a muzicii pro
fesioniste prin contactul 
nemijlocit cu mișcarea de 
amatori, cu valorile auten
tice ale folclorului, ale 
creației poporului nostru.

Toate aceste împliniri re
prezintă un temeinic punct 
de plecare pentru dezbate-

porului nostru! Nu trebuie 
să se alerge după nu știu 
ce muzică sau dansuri im
portate din altă parte!". Mi 
se pare firesc, imperios 
necesar să ne cunoaștem și 
să ne promovăm propriile 
valori, ferindu-le de ema
națiile modei, de influențe
le pernicioase, străine spi
ritului nostru. Este impor
tant să acționăm conștienți 
de faptul că frumosul se 
învață, gustul se educă și 
astfel pot fi prevenite și 
eradicate fenomenele de 
poluare a vieții artistice 
prin substituirea valorilor 
autentice, de profundă vi
brație patriotică și umanis
tă, cu subproduse care 
dezumanizează, cultivă por
nirile instinctuale, primare, 
disprețul față de cultura 
națională, mimetismul cos
mopolit, străin, în fapt, de 
prețuirea avizată a înfăp
tuirilor culturii 
Imitațiile, 
nămîntului 
cîntecelor i 
zăm nu 
brească și 
robust al 
porului

sul autentic, spre tezaurul . L
artei sonore pentru g cărei, ușoară inspirată, atractivă, 
punere în lumină in, sălile corespunzătoare cerințelor 

________ de concert, pe'scetiețe tea-” M dorinței de nrieinaUta- 
românesc, trelor noastre muzicale; ale te și dinamism, 

cluburilor . și caselor-> de
cultură, societatea noastră ° larga posibilitate de ale- 
consacră însemnate eforturi 
de ordin moral și material.

Din cauza unei slabe 
activități de popularizare 
și educare susținută a va
lorilor, am putut vedea 
cum multe spectacole de 
operă și balet, concerte 
de prim ordin pentru edu
cația tineretului, cu distri
buții de valoare, au avut 
loc cu săli prea puțin 
populate, in timp ce mani
festări de un caracter 
pseudo-artistic declanșează, 
uneori, o participare cu to
tul nemeritată. Cît de de
parte de exigențele cultura
le actuale sînt programele 
muzicale ale unor formații 
și soliști care cîntă, mai 
ales în stațiunile de odihnă, 
în restaurante și baruri, în 
turnee improvizate, cît de 
aservite formulelor stereo- 
tipe sînt programele de 
cîntece și dansuri populare 
neavizate ale unor soliști 
și ansambluri ce nu urmă
resc cituși de puțin promo
varea moștenirii artistice 
naționale! Cît de scăzut 
este uneori nivelul artistic 
al corurilor, echipelor de

de concert, pe 'scenele tea- lui, dorinței de originalita-
ix__*_•„______x-J-2 . ia ci dinamicm, Jq, fofld,

Vaslui or2anizarea Comi
tetului județean de cultură și edu
cație socialistă, în municipiul Vas
lui s-a desfășurat un frumos și 
atractiv festival al fanfarelor, gen 
de muzică mult îndrăgit de oamen’ 
ai muncii.- Premiu! I a revenit; ves
titei fanfare de la Valea Mare- 
Ivănești, laureată a tuturor ediții
lor Festivalului .național „Cînftireja 
României". (Petru Necula).

*

Sintem datori marelui public cu filme
bune, revoluționare

tar de creație reliefează 
totodată clar dimensiunile 
uriașe ale răspunderii 
noastre de cineaști, 
de oameni devotați 
arte destinate celei

mondiale, 
absenta discer- 

I în selectarea 
pe care le difu- 
trebuie să uni
și apese trupul 

muzicalității po- 
nostru. Tovarășul

gere a ceea ce corespunde 
unor gusturi și tendințe fi
rești, avîntului și romantis
mului vîrstei tinere, dorin
ței de inedit — cerințe pe 
care nu întotdeauna această 
muzică le întrunește, ba, 
uneori, din contră, în loc să 
atragă, îndepărtează prin- 
tr-o muzică banală, prin 
texte care nu spun nimic 
ori chiar dovedesc o gîndi- 
re primitivă și lipsa de har. 
Reușita compozitorilor este 
condiționată și de conlu
crarea fructuoasă cu poeți 
și dramaturgi, cu autori de 
spectacol, cu instituții de 
specialitate. Critica muzi
cală trebuie să devină și ea 
o tribună .............. .
dezbateri 
manență, 
orienteze, z
prompt, săz educe opinia 
publică împotriva fenome
nelor de poluare. Iată, schi
țat numai, un program de 
acțiuni care trebuie să con
stituie preocupări ale insti
tuțiilor muzicale și ale slu
jitorilor muzicii, astfel 
încît noua stagiune să se 
înscrie ca o etapă nouă în 
dezvoltarea culturii muzi
cale din țara noastră.

mai eficientă de 
susținute în per- 
astfel încît să 

z să informeze

Ă reflecta valorile fundamentale ale timpului 
nostru - calea de afirmare a artelor plastice

t V

Solidaritatea omului de 
artă, cu tradițiile și aspi
rațiile poporului său con
stituie temeiul trainic ■ al 
unității artei naționale, 
conferind creatorului drep
tul de a se considera ar- largi audiențe, cu o formi

dabilă putere de atracție 
și de influențare.

Dacă privim evoluția ci
nematografiei noastre în 
perspectiva rezultatelor ei

adică 
unei 
mai

tist al vremii sale. Marii 
artiști ai umanității au 
fost mai întîi — și au ră
mas în primul rînd — ar
tiști ai poporului lor.

Nu cred că poate exista 
un mobil mai generos al 
creației artistice, duDă cum 
nu cred că poate exista un 
sens mai înalt al noțiunii 
de a fi contemporan. o 
modalitate mai fertilă de 
asumare a acestei condiții 
decît răspunsul decis, prin 
carte, film, teatru, muzică, 
plastică, la solicitările și 
exigențele actualității. Răs
punderea noastră, a cineaș
tilor, este în acest sens 
foarte mare.

Așa cum sublinia pe bu
nă dreptate tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cu
vîntarea sa la recenta Con
sfătuire de lucru pe pro
blemele muncii organizato
rice și politico-educative : 
„Avem nevoie de filme 
bune, revoluționare, care 
să prezinte mărețele reali
zări ale poporului nostru, 
să mobilizeze și să înfăți
șeze eroi care să constitu
ie un model de muncă și 
viață".

Aceste cerințe ce contu- 
i^rează un adevărat îndrep-

cu oamenii exemplari care 
o ilustrează, cu împlinirile 
și proiectele ei fundamen
tale. Aceasta ar fi în fond 
un act de confirmare obiec
tivă a realității, nu o în
frumusețare. E nevoie ca 
valoroșii noștri regizori, cei 
mai buni cineaști să se în- 
tîlnească cu marile teme 
ale vieții, cu marile mode
le umane ale prezentului.

Ion POPESCU GOPO
președintele A.C.I.N.

din ultimii ani, vom con
stata existența unui număr 
de opere de valoare și a 
unui proces real de matu
rizare care — în oofida u- 
nor evidente inegalități și 
inconsecvenței — reprezin
tă o realitate și constituie 
premisa revitalizării filmu
lui românesc. Nu întîmplă- 
tor am subliniat cuvîntul 
„revitalizare". Acest lucru 
se poate realiza numai prin 
renunțarea hotărită la ex
plorarea unor sectoare pe
riferice, nereprezentative 
ale existentei sociale, prin 
stăvilirea înclinației 
un pitoresc facil, 
realismul epidermic, 
formator, fără miză artis
tică. Actualitatea 
să pătrundă în 
noastre așa cum este, cu 
patosul înfăptuirilor sale,

spre 
spre 
de-

trebuie 
filmele

capete acoperire în ope
re valoroase. Cred că este 
bine și necesar ca în a- 
cest context să ne gîndim 
și la unitatea intimă, dia
lectică a preocupărilor de 
ordin artistico-ideologic cu 
cele de ordin organizato
ric. Este, cred, o problemă 
care s'e cere studiată cu 
toată atenția, deoarece și 
de rezolvarea ei depinde 
finalitatea creației cinema
tografice. în literatură, ma
nuscrisul finisat înseamnă 
cartea. Tiparul nu poate 
influența valoarea de con- 

_ ținut a lucrării. în cinema
tografie, scenariul este 
doar o etapă — necesară, 
dar preliminară — creația 
începe nropriu-zis după a- 
ceea, finalitatea ideologică 

, _ __ ... _ ___ și artistică depind în mare
tatea noastră, în munca și măsură de regizor, de. în
viata constructorilor socia
lismului". Aceștia pot fi 
eroii legitimi ai filmelor 
românești contemporane.

Putem afirma că cine
matografia națională dis
pune de forțele și condi
țiile necesare depășirii 
neajunsurilor actuale și 
creării filmelor așteptate 
de marele public. A con
semna existenta acestor 
forțe, acumularea de expe
riență nu sînt însă sufi
ciente. După cum nu este 
suficientă nici alcătuirea 
unor planuri oricît de pro
mițătoare. Ele trebuie să

cu acei „copaci tineri" 
care întrupează, așa cum 
afirma secretarul general 
al partidului, „tot ceea ce 
este bun și demn in socie-

treaga echipă. Paralel cu 
fireasca manifestare opera
tivă a exigenței producă
torului în procesul turnării 
filmelor, trebuie să spo
rească si spiritul de res
ponsabilitate al creatorilor 
filmelor.

De o deosebită însemnă
tate pentru evoluția și ma
turizarea cinematografiei 
noastre sînt îndemnurile 
formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul întîlnirilor sale cu 
creatorii de filme, ca și 
recentele indicații ale 
secretarului general al par-

Este o
■ în semnificații
aceasta a 
lucru pe 
general al 
are cu toate categoriile de 
oameni ai muncii, cu toți 
făuritorii civilizației mate
riale și spirituale a socia
lismului. Noi, creatorii de 
frumos, care avem cinstea 
de a fi , 
care se îndreaptă perma
nent atenția secretarului 
general al partidului, gă
sim în cuvîntarea de la re
centa Consfătuire de lucru 
pe problemele muncii or
ganizatorice și politico- 
educative, idei de mare 
însemnătate pentru munca 
de creație, pentru orienta
rea întregii noastre activi
tăți.

La Mangalia, în Dobro- 
gea, pe pămînt românesc 
străvechi, în vecinătatea 
paternă a unor antice mo
numente doveditoare ale 
momentului de ctitorie a 
civilizației neolatine de pe 
versanții Carpaților, de la 
Dunărea de Jos și Marea 
cea Mare, cu probele mai 
noi și contemporane ale 
efortului constructiv mag
nific al poporului nostru ; 
aici în această Dobroge 
cîntată în pictură de 
maeștrii noștri clasici 
fiind un continent al 
zolantei uscăciuni și 
acum este o înfloritoare 
oază a fecundității nu doar 
agrare ; aici în Dobrogea

realitate bogată 
complexe 

întîlnirilor de 
care secretarul 
partidului le

printre cei către

Histriei și a lui Tropaeum 
Traiani ; în acest spațiu de 
arhitectură modernă și u- 
mană care definește unul 
din cele mai frumoase li
toraluri ale mărilor lumii 
și care este populat, de 
două decenii încoace, cu 
monumente de statuară și 
artă parietală purtînd sem
nătura unor pleiade de ar
tiști, între care Medrea, 
Jalea, Boris Caragea și nu-

care, prin ele însele, să 
poată duce, prin vremi, 
mărturia despre această re
voluție în mers pe care, 
coerent și unanim, o tră
iește țara. Comodității tre
buie să-i răspundă probele 
palpabile ale spiritului re
voluționar, înțeles ca un 
comportament de viață de
finitoriu pentru actuala 
etapă.

Privind în jurul nostru

Horia FLÂMIND
secretar al Uniunii artiștilor plastici

meroși alți iluștri maeștri 
cărora li se învecinează 
creatori mai tineri ; aici 
într-un teritoriu pe care-1 
resimțim ca fecund deopo
trivă pentru visare și făp
tuire, aici, conducătorul 
partidului și statului 
tru a indicat cu mare 
viziune și competență 
pe care, urmîndu-le,
dărui țării, pentru viitorul 
ei tot mai bun, ceea ce ea 
merită de la noi toți.

Apelul cald, înflăcărat, 
patetic mobilizator, trebuie
înțeles ca un îndemn spre — oamenii muncii sînt cei 
luciditatea pe care trebuie 
să o adoptăm și noi, crea
torii de artă, pentru a con
tribui, cu mijloacele spe
cifice nouă, la sporul de 
calitate a vieții românești.

Efortul de acum trebuie 
să fie unul al făptuirilor

nos- 
clar-. 
căile
vom

prodigioasa 
realităților și 
trăgînd din 
proteice și 
sintem chemați să contri
buim, cu plinătatea forțe
lor noastre, la educarea 
contemporanilor, la stabi
lirea jusțelor raporturi în
tre „luminile și umbrele" 
epocii pe care o traversăm, 
la prețuirea deopotrivă a 
eroilor istoriei române 
vechi și contemporane. 
„Poporul — în care tine
retul are un rol de seamă

amploare a 
a vieții ; ex- 
ea sensurile 
semnificative,

toți 
că 

de- 
care

care au realizat tot ceea 
ce am obținut in dezvol
tarea socialistă a patriei 
noastre. Ei sînt eroii care 
trebuie să-și aibă locul in 
film, în teatru, in poezie, 
în artă, în literatură, în 
pictură, in toate domeniile

creației artistice ! Pe ei 
trebuie să-i prezentăm !“ 
— spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Este cuprinsă 
în această orientare gene
roasă, în spiritul patriotis
mului, chiar dimensiunea 
voinței de a da valențe 
noi umanismului gîndirii și 
culturii noastre dintotdea- 
una. Se continuă astfel o 
cale de afirmare proprie și 
care, în dezvoltarea-i neîn
treruptă, a statuat incon
fundabil civilizația română 
în concertul universal al 

’valorilor perene. Căci nu 
poți intra în concertul va
lorilor lumii decît pe poar
ta propriei culturi, cu un 
specific inconfundabil.

Pentru artiștii venerabili, 
albiți de efortul gîndirii 
unor opere reprezentative ; 
pentru tinerii studenți pe 
care îi formăm in institu
tele de arte ; pentru gene
rația „de mijloc" a crea
torilor maturi, acest pro
gram al efortului și voin
ței de a reda în operele de 
artă chipul contemporani
lor noștri este 
neros proiect 
pot întîmpina 
sensul acesta 
nit bogată în 
și orientări majore recen
ta consfătuire de lucru de 
la Mangalia, care ne-a ce
rut tuturor să intensificăm 
activitatea de educație po
litică și artistică a 
porului.

cel mai ge- 
cu care ei 

viitorul. In 
găsesc infi- 
semnificatii

PROGRAMUL 1

8,00 Televacanta școlară
8.30 Almanahul familiei
9,00 De strajă patriei. Raport ostășesc 

în cinstea marii sărbători naționa
le de la 23 August

9.30 Bucuriile muzicii. Enesclana
10,00 Viața satulu.. 23 August '33. In 

cinstea marii sărbători, largă mo
bilizare a oamenilor muncii de la 
sate pentru uesfășurirei exem
plară a lucrărilor agricole

11.45 Lumea copiilor. • Teleillmoteca de 
ghiozdan : „Clreșarii" — episo
dul 14

13,00 Album duminical. Telegrame de 
presă, muzică ușoară șl populară, 
reportaje, filme documentare, ba
let, desene animate, telesport

17.30 Pakistan. Procesele dezvoltării. 
Film documentar

17.50 Film serial : „Eneida" — ultimul 
episod

18.40 Micul ecran pentru cei mici. Noi, 
copiii, pace vrem ! — Selecțiunl de 
la Festivalul internațional „Copiii 
lumii doresc pacea". Năvodari, 1983

19,00 Telejurnal • întrecerea socialistă 
în cinstea marii sărbători naționale

19.20 Floarea din grădină
20.10 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori". „Darling Lili"
22.10 Telejurnal • Sport • Avanpre

mieră săptămînală TV

PROGRAMUL 2

10,00 Matineu simfonic
11,00 Instantanee
11,15 Muzică ușoară
11.50 Melodii populare
12.20 Carnet cultural
13,00 Farmecul muzicii
14,00 Clubul tineretului
14.35 Muzică instrumentală
15,05 Teatru TV : „Zorile" de Ionel 

Hrlstea
16.35 Ecran de vacanță. Desene animate 
17,00 Serată muzicală TV
19,00 Telejurnal • 'întrecerea social'stă 

în cinstea marii sărbători națio
nale

19.20 Telerama
19.50 Caleidoscop muzical
21,00 Din marea carte a patriei. Ctitorii 

ale evului socialist
21,25 Jaz în nocturnă
22.10 Telejurnal • Sport • Avanpre

mieră săptămînală TV

LUNI, 15 AUGUST
PROGRAMUL 1

14.40 Telex
14.45 Melodii populare
14,55 Emisiune în limba maghiară
17.40 India, dintr-o privire. Film docu

mentar
20,00 Telejurnal • întrecerea socialistă 

în cinstea marii sărbători națio
nale • Ziua presei române

20.20 A patriei cinstire. Cintece și ver
suri dedicate marii sărbători na
ționale

20.30 Panoramic economic
21,00 Curier cetățenesc
21.10 Tezaur folcloric
21.30 La zi in 600 de secunde
21.40 Roman foileton : „In viitoarea 

vieții". Episodul 5
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 2

15,00 Telex
15.05 Tinere talente
15.35 Cenacluri ale tineretului. Iubim 

acest pămint. Cîntece și vers'Url 
patriotice și revoluționare

16,00 La Început de săptămtnă
20,00 Telejurnal • întrecerea social’stă 

în cinstea marii sărbători națio
nale • Ziua presei române

20,20 George Enescu — Luceafăr al mu
zicii românești. Film documentar 
TV

21,10 De pretu-lndeni
21.40 Muzică vocal-instrumentală
22,30 Telejurnal
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Foarte sensibil la amabilul mesaj pe care mi l-ați adresat; în numele 
dumneavoastră personal și al poporului român, cu ocazia sărbătorii naționale 
a Franței, vă transmit viile mele mulțumiri.

Doresc, ca și dumneavoastră, Ca relațiile cordiale existente între cele 
două țări ale noastre să se întărească și mai mult.

Vă adresez, la rindul tneu, sincere urări pentru dumneavoastră personal 
și pentru viitorul fericit ăl țării dumneavoastră.

FRANCOIS MITTERRAND

UNITATEA FORȚELOR NAȚIONALE, PATRIOTICE
A

FACTOR HOTĂRlTOR AL VICTORIEI REVOLUȚIEI DIN AUGUST
(Urmare din pag. I)

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăscălescu, a primit 0 
telegramă din partea primului minis
tru al Guvernului Republicii Fran
ceze, Pierre Mauroy, prin care îi

exprimă via sa recunoștință pentru 
mesajul și urările adresate cu oca
zia Zilei naționale a Franței. Totoda
tă, este împărtășită dorința ca rela
țiile de cooperare dintre cele două 
țări ale noastre să se întărească.

relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii“

B A fost construit și dat în folo
sința în cartierul Mânăștur, din mu
nicipiul Cluj-Napoca, pentru elevii 
grupului școlar, un internat cu 308 
locuri de cazare și săli de studiu la 
fiecare nivel.

■ S-a trecut la popularea moder
nelor hale ale noii ferme din cad ul 
întreprinderii avicole de stat Zalău. 
Primele șase hale au fost deja 
populate cu pui de reproducție.

■ In județul Mehedinți s-au de
clanșat ample lucrări în vederea ri
dicării potențialului productiv al pă- 
mintului. Pînă la finele actualulu: 
cincinal vor fi efectuate desecări 
pe 41 556 hectare și lucrări de 
combatere a eroziunii solului pe 
mai bine de 90 000 hectare.

B După ce au adaptat și pus în 
funcțiune un mare cazan de ardere 
mixtă care economisește anual 
peste 850 tone combustibil conven
țional, specialiștii secției proiectări 
de la întreprinderea de prelucrare 
a lemnului Vaslui au realizat o in
stalație eoliană de 40 kilowați. 
Montată pe acoperișul pavilionului 
administrativ, aceasta asigură mai 
multor hale de producție energia 
necesară, pe care o poate înmaga
zina și furniza — chiar dacă nu 
bate vîntul.

B Pentru micii bicicliști din ju
dețul Covasna s-a organizat și anul 
acesta tradiționala excursie pe 
meleagurile județului. Au particioat 
echipe din zece școli ale județului, 
care au poposit la monumente isto
rice și de artă, la noile obiective 
industriale și edificii ale urbanisticii 
moderne.

B în mai multe localități din ju
dețul Ialomița elevii aflați in va
canță s-au organizat în tabere de 
muncă patriotică'"în agricultură. Ei 
participă, alături de părinții și con
sătenii lor, la întreținerea culturi- 

J’ldr, recoltarea legumelor și fructe
lor, strîngerea și depozitarea fura
jelor. în fiecare seară, la cluburile 
organizate anume pentru ei au loc 
manifestări cultural-artistice și spor- 

\ tive.

■ întreprinderea județeană pen
tru recuperarea și valorificarea ma
terialelor refolosibile Brăila a rea
lizat, de la începutul anului, im
portante depășiri de plan. Astfe, 
au fost recuperate, peste prevederi, 
14 873 tone oțel, 257 tone fontă, 304 
tone neferoase, 193 tone cauciuc 
și alte materiale.

■ Constructorii de locuințe din 
județul Teleorman și-au depășit sar
cinile de plan la zi. Cele mai multe 
apartamente au fost puse la dispo
ziția oamenilor muncii din orașele 
Alexandria, Roșiori de Vede și Turnu 
Măgurele. 1

■ 3 400 hectare. Aceasta este su
prafața heleșteielor și lacurilor de 
acumulare din județul lași populate 
cu pește. In prezent, piscicultorii 
ieșeni se îngrijesc de creșterea celor 
1 000 tone de puiet, administrat în 
bălți special amenajate. în acest an 
vor fi livrate pe piețele lașiulul și 
primele cantități de somn și lin 
crescuți în heleșteie speciale.

B în 10 comune din jude'ul 
Botoșani, între care Mihai Eminescu, 
Trușești, BuCecea, Copălău și Vo- 
rona, au fost date în folosință noi 
blocuri de locuințe. Cele 461 apar
tamente ce urmează a se pune la 
dispoziția populației din satele bo- 
toșănene în acest ari vor face ca 
in fiecare reședință de comună să 
existe cel puțin cîte un bloc de 
locuințe.

■ In municipiul Focșani a fost 
pusă în funcțiune centrala telefo
nică automată nr. 2, care va per
mite instalarea a 3 000 de posturi 
telefonice în noile cartiere ale 
orașului.

■ In județul Caraș-Sr erin se 
desfășoară o susținută activitate de 
îndiguire a rîurilor Caraș și Bîrza- 
va. Pe rî,ul Bîrzava, în zona Bocșa, 
s-au încheiat îndiguirile pe circa 31 
km de albie. Au fost scoase de sub 
efectul inundațiilor și redate circui
tului agricol peste 1 000 hectare de 
teren. Lucrări asemănătoare se des
fășoară pe rîul Caraș, între loca
litățile Giurgiova și Vărădia.

talitatea calităților și însușirilor re
voluționare și nat-iptice, nrin tradi
țiile unității și luptei sale pentru în
făptuirea Idealurilor de libertate și 
progtds aje națiunii, eră capabil să 
devină nucleul in jurul căruia să se 
polarizeze toate forțele naționale pa
triotice. O atenție i‘ 
acordat țărănimii, I 
meseriașilor și altor i 
le și profesionale, 1 
neretului in vederea 
în mișcarea de rezistentă. Nemulțu
mirile și revolta au cuprins și ar
mata. determinînd creșterea stării 
de spirit antihitleriste a soldaților și 
ofițerilor. în rindurile Cărora comu
niștii desfășurau o necontenită acti
vitate. Integrîndu-se în Frontul pa
triotic al întregului popor. ostașii 
români — se sublinia în Rezoluția 
C.C. al P.C.R. din ianuarie 1942 —
„trebuie să întoarcă armele pentru 
zdrobirea asupritorilor hitl eriști, 
nentru recucerirea onoarei și liber
tății naționale a poporului român".

Frontul unic' național, pentru care 
milita partidul comunist încă la în
ceputul războiului hitlerist. s-a în
chegat treptat și intr-o formulă ori
ginală, reflectînd condițiile social- 
politice concrete ale României. Par
ticularitățile evoluției raportului de 
forțe din țară, precum și influența 
factorilor externi. El a cuprins acor
duri, alianțe și coaliții încheiate 
succesiv, diferite ca structură șl 
componență, dar strîns legate prin 
obiectivul fundamental al eliberării 
naționale, nrin prezența în fiecare 
dintre ele a Partidului Comunist .. 
Român, a rolului unificator și dina
mizator al programului și al acțiu
nilor sale.

O înrîurire decisivă asupra unifi
cării tuturor componentelor rezis
tenței antihitleriste a avut-o crearea, 
în aprilie 1944, a Frontului Unic

deosebită s-a 
intelectualității, 
categorii socia- 
femeilor și ti- 

i înrolării lor

Muncitoresc, pe baza acordului de 
colaborare dintre P.C.R. și P.S.D. 
Documentul care consemna acest 
mare act politic — Manifestul Fron
tului Unic Muncitoresc — difuzat 
Cu prilejul zilei de 1 Mai 1944, 
sublinia : „Muncitorimea organiza
tă, unită, de Ia comuniști la so- 
cial-democrați, cheamă întreaga cla
să muncitoare, pe toți muncitorii or
ganizați și neorganizați, întregul po
por român, toate clasele și păturile 
sociale, toate partidele și organiza
țiile, .indiferent de culoare politică, 
credință religioasă, apartenență so
cială, la luptă hotărîtă pentru pace 
imediată, răsturnarea guvernului 
antonescian, formarea unui guvern 
național din reprezentanții tuturor 
forțelor antihitleriste din țară, sabo
tarea și distrugerea mașinii de război 
germane..." Unită, clasa muncitoare 
și-a sporit Potențialul de luată și ca
pacitatea de coalizare in jurul său a 
celorlalte forțe patriotice antihitle
riste.

La 26 mai 1944 s-a constituit Coa
liția Național Democratică, prin in
termediul căreia s-au alăturat parti
delor muncitorești și celorlalte or
ganizații din Frontul patriotic anti
hitlerist (creat încă în 1943) grupa
rea liberală a lui Gheorghe Tătăres- 
cu și Partidul National-Democrat. în 
luna următoare. în iunie, după multe 
oscilații și tergiversări, eonstrînse 
de împrejurări și de teama de a nu 
rămîne în afara evenimentelor, prin
cipalele fo’’fe politice burgheze _ 
P.N.Ț și P.N.L. — au acceptat și ele 
să colaboreze cu comuniștii si so- 
cial-democrații, formîndu-se Blocul 
Național Democratic. Concomitent, 
au aiuns intr-un stadiu fin^’i-rator 
tratativele purtate de comuniști cu 
reprezentanți ai casei regale și ai 
armatei.

Imperativele naționale și soc’ale 
prioritare — recucerirea independen
ței și suveranității patriei, anularea

dictatului fascist de la Viena, resta
bilirea' drepturilor și libertăților, de
mocratice — au permis realizarea 
unui adevărat consens național, ma
terializat intr-un ansamblu social- 
politic care, în nofida eterogenită
ții forțelor din care era compus, a 
funcționat eficient și unitar, oractic 
fără disensiuni, avînd in partidul co
munist factorul politic coedonato' 
și dinamizator. Partidul Comunist 
Român era liantul care asigura uni
tatea forțelor naționale patriotice, 
după cum soluțiile politice și mili
tare oferite de el în scopul eliberării 
patriei s-au dovedit a fi singurele 
adecvate împrejurărilor și viabile.

Realizarea sistemului larg de a- 
lianțe a determinat izolarea totală a 
guvernului antonescian și a hitleriș- 
tilor. Ca urmare. în momentul de
clanșării revoluției și pe tot timou’ 
desfășurării ei. Germania n-a putut 
găsi pe teritoriul țării noastre 
un sorijin. surnriza cea mai 
pentru ea fiind angajarea în Înotă 
practic a 
Tocmai o 
zășuit în 
dictaturii 
României
Axei și trecerea ei cu întregul po
tențial material și uman, cu toată 
armata de partea Uniunii Sovietice, 
a celorlalte state ale coaliției anti
hitleriste Unitatea de acțiune a în- 
tre’ti'U’ ’-•onor a făcut nos'bil tri
umful deoiin al revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă 
si antiimoeriaiistă. Odată cu ea. in 
istoria ooporului român se deschidea 
o oagină nouă. O pagină e'o'că. ne
pieritoare a luptei nurtate de noooru' 
nostru centru un’tate. libertate s! 
neatîrnare, pentru dre->tul de a fi 
stănîn în oronria sa țară, oentru o 
viață mai bună si mai d"eaotă. pen
tru raporturi pașnice, de prietenie și 
colaborare cu vecinii, cu toate po
poarele.

nici 
mare

întregii națiuni române, 
asemenea angajare a che- 
august 1944 răsturnarea 

militaro-fasciste. scoate-ea 
din alianța cu puterile

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 14 august, ora 21 — 17 au
gust, ora 21. în țară : Vremea va fi 
în general instabilă la începutul inter
valului în regiunile din nordul și estul 
țării, unde cerul va fi temporar noros 
și local va ploua. Izolat, cantitățile de 
apă vor depăși 20 de litri pe metrul pă
trat în 24 de ore. Apoi, vremea se va 
ameliora. Cerul va deveni variabil, iar 
aversele de ploaie și descărcările elec
trice se vor produce cu caracter izolat.

In celelalte regiuni, vremea va fi re
lativ frumoasă, cerul va fi variabil, iar 
aversele de ploaie și descărcările elec
trice izolate. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat, cu intensificări în primele 
zile la munte și în estul țării. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
8 și 18 grade, iar maximele între 18 si 
28 de grade, mai rid'cate în uit’mele 
zile. Izolat — grindină. în București : 
Vremea va fi ușor instabilă, cu cerul 
variabil. Vor cădea averse de ploaie, 
mai ales la începutul intervalului. Vîn
tul va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila între 14 
și 17 grade, iar cele maxime între 25 
și 29 de grade. (Otilia Diaconu, meteo
rolog de serviciu).

A apărut 
„ERA SOCIALISTĂ" 

nr. 15/1983
Sub genericul „Rolul hotărîtor al 

activității organizatorice, politice și 
educative" sint publicate articolele : 
„Caracterul unitar, revoluționar al 
valorilor noii orînduiri" de Nicolae 
Culic ; „Patriotismul socialist — 
forță motrice a dezvoltării societății 
noastre" de Mihai Arsene ; „însem
nătatea istorică a făuririi statului 
național unitar român" de Ion Arde- 
leanu ; „Relația extensiv-intensiv in 
procesul creșterii economice" de îon 
Românu ; „îmbunătățirile funciare, 
factor primordial al unei agriculturi 
moderne, de înalt randament" de 
Nicolae Mantz. în continuare, sînt 
publicate dezbaterile cu tema : „Dez
voltarea teoriei revoluționare în 
confruntare cu practica sodială" și 
„Natura retrogradă, antiumanistă a 
doctrinelor burgheze ale inegalității 
sociale", precum și documentarul 
„Realizări de însemnătate istorică". 
Revista mai cuprinde articolele; „Ce 
consecințe are practica neocolonia- 
Iistă a racolării de cadre din țările 
în curs de dezvoltare de Ion 
Avram și Maria Avram, „Cursa 
aberantă a înarmărilor nucleare — 
tendințe, direcții, consecințe" de 
Sergiu Verona. .i x;., ■ ■

Miercuri 17 august
Ultima tragere a excursiilor la Pronoexpres I

Administrația de. Stat Loto-Pro- 
nosuort anunță că miercuri 17 au
gust a.c. va avea Ioc ultima fra
iere a excursiilor la Pronoexpres, 
care, pe lingă neliositele autoturis
me „Dacia 1300“ și imnortante 
sume de bani. Oferă narticinanților 
șanse snorite de a obține excursii 
de 10 zile în R.P. Ungară, cu ori- 
lejul C.M. de gimnastică de la Bu
dapesta 
asigurind 
la aceste 
mintește 
d<5uă extrageri obișnuite a cite șase 
numere, vor fi extrase încă trei

(23—30 octombrie 1983), 
și bilete'e de spectatori 

întreceri sportive. Se rea- 
că, dună efectuarea celor

numere din totalul de 45 ; excur
siile se atribuie variantelor de 25 
lei, achitate sută la sută, care con
țin cele trei numere, indiferent de 
ordinea ieșirii lor din urnă. Se 
poate juca pe variante simple, va
riante combinate și combinații 
„cap de pod“. La prima tragere de 
acest fel. desfășurată la 3 august 
a.c., au fost atribuite, intre altele. 
33 de cîștigurl constînd din excur
sii la C.M. de gimnastică ! Este, 
iesigur, o invitație convingătoare 
de a încerca să obțineți și dv. suc
cese asemănătoare sau chiar mai 
mari...

(Urmare din pag. I)

Celui de-al V-lea Congres bienal al Partidului 
Congresul Național al Poporului 

din Republica Cooperatistă Guyana
Cel de-al V-lea Congres bienal al Partidului Congresul Național al Po

porului din Republica Cooperatistă Guyana ne oferă prilejul ca, în numele 
Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să vă adresăm dumneavoastră, participanților la congres, tuturor 
membrilor partidului un cald salut tovărășesc, împreună cu mesajul nostru 
de prietenie și solidaritate.

Partidul Comunist Român Urmărește cu mult interes activitatea pe care 
o desfășoară partidul dumneavoastră consacrată realizării idealurilor de 
libertate, dreptate și progres ale poporului guyanez.

Folosim acest prilej pentru a sublinia satisfacția noastră față 
raporturi de colaborare și solidaritate existente între Partidul 
Român și Partidul Congresul Național al Poporului din 
Cooperatistă Guyana. Ne exprimăm convingerea că areste relații, 
deplină egalitate și respect reciproc, vor cunoaște o continuă dezvoltare, în 
interesul celor două partide, al întăririi prieteniei și colaborării dintre 
țările și popoarele noastre, al unității forțelor antiimperialiste de pretutindeni, 
al cauzei destinderii, păcii și cooperării internaționale.

Urăm deplin succes in desfășurarea lucrărilor congresului dumneavoastră 
și în activitatea de înfăptuire a hotăririlor ce le veți adopta în interesul și 
spre binele poporului guyanez prieten.

de bunele 
Comunist 
Republica 
bazate pe

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

ZIUA INDEPENDENTEI PAKISTANULUI
în

care
Karachi — principalul 
centru economico-co- 
mercial al Pakistanu- 

numărînd as- 
circa 5 milioane 

de locuitori — și se 
îndreaptă spre nord 
apar impresionante 
imagini ale eforturilor 
depuse de poporul pa
kistanez pentru valo
rificarea pămînturilor 
aride din valea ludu
șului. Aici, pe vaste 
întinderi de o parte și 
de alta a mn-elui flu
viu și ale afluenților săi 
a fost realizat, în anii 
care au trecut de la 
nroclamaren indeoen- 
denței (14 august 1947). 
un șir de baraje 
ca acelea de la Mangla 
sau Tarbela si o imen
să rețea de canale în 
lungime de 64 000 km, 
care au schimbat ra
dical înfățișarea în
tregii regiuni. Nume
roase așezări rurale 
-ăsnindite în vecinăta
tea Indusului au re
născut, cunoscînd o 
viață nouă. Terenuri 
altădată somides“rti- 
ce au devenit ogoare 
roditoare, care au fă
cut ca nroductia de 
grîu, orez și bumbac, 
principalele culturi, să 
crească considerabil. 
După cum relevă da- 

l^tele oficiale, în 1982

fața vizitatorului 
părăsește orașul

volumul recoltei de 
grîu s-a ridicat la 
peste 12 milioane tone, 
ceea ce reprezintă un 
pas decisiv pe calea 
asigurării nevoilor de 
hrană ale populației 
din resurse interne.

Aceste succese vor
besc de la sine de im
portantele transfor
mări realizate de Pa
kistan în cei 36 de ani 
de existență indepen
dentă, cu profunde și 
ample efecte pozitive 
asupra întregii dez-. 
voltări economice a ță
rii. Planul de șase ani 
1983—1988 prevede un 
mare volum de inves
tiții pentru extinderea 
in continuare a iriga
țiilor și realizarea de 
noi obiective indus
triale care se vor 
adăuga celor deja 
existente, cum ar fi 
rafinăria, combinatul 
siderurgic si centrala 
nucleară de la Ka
rachi, complexul de 
fabrici și uzine Taxiia, 
noul port Bin Qasim.

Animat de senti
mente de since-ă prie
tenie față de po
poarele care au pășit 
pe calea dezvoltării de 
sine 
porul 
te cu 
turile 
porul

stătătoare, po- 
român utmăreș- 
viu interes efor- 
deouse de po- 
pakistanez pen-

pozitive au 
întîlnirile la 
înalt dintre 

Nicolae

tru consolidarea inde
pendenței și făurirea 
unei vieți noi, înflori
toare. între Republica 
Socialistă România și 
Republica Islamică 
Pakistan s-au stator
nicit relații de priete
nie șl colaborare, care 
se dezvoltă pe cele 
mai diverse nlanuri. O 
contribuție de cea mai 
mare importanță la 
realizarea acestei evo
luții 
adus-o 
nivel
președintele 
Ceaușescu și președin
tele Mohammad 
Haq — ultima 
ele cu prilejul 
întreprinse în 
tan, în noiembrie 1982, 
de președintele Româ
niei — care au dat un 
puternic impuls dez
voltării colaborării bi
laterale atît în dome
niul schimburilor co
merciale, cit și in alte 
sectoare de activitate.

Este convingerea 
fermă a ambelor po
poare că, mergind pe 
drumul deschis de 
acordurile și înțelege
rile realizate la cel 
mai inalt nivel, conlu
crarea t-omâno-oakis- 
taneza se va dezvolta 
continuu, in folosul 
ambelor țări, al cauzei 
păcii si cooperării in
ternaționale/_______ J

Zia-ul 
dintre 
vizitei 
Pakis-

DE LA
Administrația Asigurărilor de 

Stat aduce la cunoștința celor in
teresați că pot contracta ASIGU
RAREA FACULTATIVĂ COM
PLEXĂ A GOSPODĂRIEI, care 
cuprinde în unu! și același contract 
trei feluri de asigurări :

— asigurarea bunurilor din gos
podărie ;

— asigurarea de accidente pro
duse la domiciliu ;

— asigurarea de răspundere ci
vilă legală.

în asigurare sînt cuprinse bu
nuri existente intr-o gospodărie 
ca : mobilier, obiecte casnice, îm
brăcăminte,. covoare, aparate de 
radio, televizoare, mașini de cusut, 
frigidere, produse agricole, viti
cole, pomicole, produse animaliere 
și alimente, materiale de construc
ții și altele.

în baza acestei asigurări, Admi
nistrația Asigurărilor de Stat plă
tește despăgubiri în cazurile de 
pagube la bunurile asigurate, pro
vocate de unele riscuri, ca de 
exemplu : incendiu, explozie, inun
dație, ploaie torențială, furtună, 
avarii accidentale produse la in
stalațiile de gaze, apă, canal sau 
încălzire, pierdere sau dispariție a 
bunurilor cauzate de riscurile asi
gurate etc.

ADAS
în asigurarea de accidente sînt 

cuprinși pentru urmările acciden
telor întimplate Ia domiciliu : soții, 
precum și părinții și copiii acesto
ra dacă in mod statornic locuiesc 
și gospodăresc împreună.

în baza asigurării de răspundere 
civilă legală se plătesc sumele da
torate potrivit legii față de pro
prietar pentru unele pagube pro
duse la imobil, precum și sumele 
datorate terților pentru accidenta
rea persoanelor și avarierea bunu
rilor lor la domiciliul asiguratului. 
Totodată, se plătesc și sumele da
torate cu titlu de dezdâunare1 loca
tarilor apartamentelor învecinate 
pentru pagube la bunurile asigu- 
rabile ori la elementele de con
strucție ale apartamentelor res
pective, cauzate de o inundație 
produsă în apartamentul asigura
tului.

PRIMA DE ASIGURARE este de 
2 lei pe an pentru fiecare 1 000 de 
lei din suma asigurată stabilită, la 
cererea asiguratului, pentru bunu
rile din gospodărie.

Pentru informații suplimentare 
și pentru contractarea de asigu
rări vă puteți adresa responsabili
lor cu asigurările din unitățile so
cialiste, agenților și inspectorilot 
de asigurare sau, direct, oricărei 
unități ADAS.

Știri sportive
CONSTANȚA: Aii, finalele 
Campionatului republican 

de box
în Sala sporturilor din Constanța 

se va desfășura astăzi — de la ora 
10 — gala finală a campionatului 
republican de box.

Iată programul reuniunii, in ordi
nea celor II categorii (de la semi- 
muscă la grea) : Eroi Geafar — Va- 
sile Ciobanu ; Marin Vișan — Con
stantin Tițoiu ; Niță RobU ~ 
Oprișor ; Costin Stancu — 
naite ; Nicolae Brinzei 
Preda ; Mircea Fulger — 
gomir ; Mihai Constantin 
Ciubotaru ; Gheorghe Simion — Va
lentin Mihai ; Nicu Chioveanu — 
Doru Maricescu ; Georgică Donici — 
Marcel Marcu ; Ion Cernat — Teodor 
Pirjol.
• Penultima zi a campionatelor 

mondiale de atletism de la Helsinki 
a programat in cursul după-amiezii 
calificările pentru finala probei de 
săritură în lungime femei, Ia care 
au participat 23 de concurente. Prin
tre cele 12 sportive ce-și vor disputa 
astăzi finala și care au trecut bare
mul de 6,40 m se numără și atletele 
românce Anișoara Cușmir și Vali 
Ionescu.
• în turneul internațional de șah 

de la Polianița Zdroj, după 7 runde 
conduce Didișko (U.R.S.S.) cu 4 
puncte și o partidă întreruptă, ur
mat de Valentin Stoica (România), 
Farago (Ungaria) și Hernandez 
(Cuba) cu cite 4 puncte. în runda 
a 7-a, Stoica a remizat cu polonezul 
Kruszinski.
• După 8 runde, în turneul inter

național feminin de șah de la Băile 
Herculane conduce Nana Aieksan- 
dria (U.R.S.S.) cu 6 puncte (1), ur
mată de Fischdick (R.F.G.) — 5,5 
puncte, Kantor (România) — 5
puncte, Nuțu (România) — 4,5 puncte. 
In runda a 8-a, Fischdick a cîștigat 
la Olărașu, Ghindă a învins-o pe 
Jicman, iar Dana Nuțu a remizat cu 
Iudit Kantor.
• Desfășurat pe velodromul din 

Praga, campionatul de ciclism al 
Cehoslovaciei în proba de semifond 
cu adițiune de puncte (50 km) a 
revenit lui J. Bares — 40 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat Jo- 
nac — 36 puncte și Cerny — 29 
puncte.

— George 
Ionel Pa-
— Eugen 
Ilie Dra- 
— Mihai

resc la fiecare loc de muncă. Cînd s-au sta
bilit măsuri ferme pe întreaga economie; care' 
au mers pînă la întreruperea livrării ener-- 
giei-, electrice sau a cortibus*ibihffUt°1affități? 
lor Oare nu'se încadrau în consumurile nor
mate, s-a trecut la o largă acțiune de desco
perire și punere în valoare, uneori, a celor 
mai neașteptate resurse de economisire. Nu 
întîmplător putem consemna și acum, în 
cinstea zilei de 23 August, noi secvențe din 
această pasionantă bătălie pentru economisi
rea energiei și combustibilului.

• tn cunoscuta întreprindere clujeană 
„Carbochim", una dintre cele mai mari 
consumatoare de energie electrică din ju
deț, aflăm că in acest an s-au economi
sit 1,5 milioane kWh. Un exemplu fru
mos, urmat, se pare, de majoritatea în
treprinderilor din județ. Așa se explică 
economia de 28 . milioane kWh energie 
electrică realizată pînă în prezent pe an
samblul JUDEȚULUI CLUJ. O economie 
importantă dacă ținem seama fie și numai 
de faptul că ea echivalează cu necesarul 
de consum pe cinci luni al Combinatului 
de utilaj greu din Cluj-Napoca. Felicitări 
fruntașilor în această acțiune gospodă
rească !
gic din 
celuloză 
laj greu
• O veste din JUDEȚUL MUREȘ, Co

lectivul întreprinderii județene de trans
porturi locale din Tg. Mureș — unitate 
care a trecut, în premieră pe țară, la 
utilizarea gazului metan în locul corn-

Printre ei : Combinatul me'.alur- 
Cîmpia Turzii, Combinatul de 

și hirtie Dej, Combinatul de uti- 
din Cluj-Napoca.

• Melodii la Costinești : CIULEȘTI 
(17 55 46) - 9; 11.15: 13.30; 15,45: 18: 
20.15. ARTA (213186) — 9; 11: 13: 15: 
17.15: 10.30.
• Cuibul salamandrelor : DRUMUL 
SĂRII- 31 28 13) — 15.30; 17.30: 19.30.
• Răzbunarea haiducilor : FEREN
TARI (80 49 85) - 15,30: 17,30: 19.30,
PACEA (60 30 85) — 15,30: 17.30: 19.30.
• Haiducii lui Șaptecai : TOMIS 
(21 49 46) — 9: 11.15: 13,30; 15,45: 18: 
20, FLAMURA (85 77 12) — 9: 11 : 13.15; 
15.30: 17.45; 20.
• Buletin de București : STUDIO 
(59 53 1 5) — 10: 12; 14; 16; 18; 20.
• Haiducul năzdrăvan — 9: 10,30: 12: 
13,30: Mijlocaș Ia deschidere — 15; 
Grăbește-te încet — 17: 19 : DOINA 
(16 35 38).
• Dacii : BUZEȘTI (50 43 58) — 15.30: 
17.30; 19,30.
• In umbra legii: CENTRAL (14 12 24) 
- 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18: 20.
• Speranță și sprijin : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 15.30: 17.45: 20.

0 PULSAȚIILE SOLA
RE. în urma observării atente, 
timp de mai mulți ani, a Soa
relui, academicianul sovietic 
Andrei Severnîi a putut remar
ca un fenomen necunoscut, și 
anume că pe lingă activitatea 
sa obișnuită, cunoscută sub nu
mele de „pete solare", fotosfera 
astrului nostru pulsează la in
tervale de 160 de minute. Des
coperirea a fost confirmată și 
de observațiile ulterioare ale 
specialiștilor din alte țări. Omu' 
de știință pune regularitatea 
pulsațiilor solare în legătură cu 
procesele care au loc în inte
riorul uriașului reactor termo
nuclear natural care este Soa
rele. Afluența „combustibilu
lui", respectiv a hidrogenului, 
dinspre straturile exterioare ale 
globului incandescent spre cele

interioare provoacă fenomenul 
de pulsație. Descoperirea va 
contribui la o mai bună cunoaș
tere a capriciilor vremii și a 
furtunilor magnetice de pe Pă
mînt, a proceselor oceanice și 
glaciare.

• SPRE VACCINURI 
UNIVERSALE ? Succesele 
înregistrate in ultima vreme de 
ingineria genetică, printre care 
și rezultatele obținute de docto
rul R. Lerner din California, au 
permis crearea unor substanțe 
sintetice numite peptide, care 
pot constitui baza pentru reali
zarea de vaccinuri universale 
utilizabile, de exemplu, împo
triva tuturor tipurilor de viruși 
ai gripei. Se știe că acești viruși 
au capacitatea de a „înșela" 
mijloacele de apărare naturală a

organismului (prin intermediul 
mecanismelor imunologice), 
ceea ce face imposibilă lupta îm
potriva lor cu ajutorul unei 
vaccinări obișnuite. Experiențe
le efectuate pe animale au de
monstrat că reacțiile imunologi
ce provocate de peptidele sinte
tice au neutralizat virușii gri
pali. Peptidele sintetice pot re
zolva, de asemenea, problema 
creării unui vaccin împotriva 
hepatitei B.

• ACROPOLE NU 
ESTE IN PERICOL.Intr un 
comunicat al Ministerului 
Culturii, guvernul grec a dezmin
țit oficial unele afirmații apă
rute în presă, potrivit cărora 
colina stîncoasă din centrul A- 
tenei, pe care se află celebrele 
monumente ale antichității, ar

□I Bl®

bustibilului lichid, în transportul urban 
și interurban — raportează că, în primele 
7 luni din acest an, cele 44 autobuze care 
funcționează..exclusiv pe bază de gaz mfc. 
tart au parcurs 650 000 km, economisind 
385 000 litri motorină și berftină.' Adică 
echivalentul necesarului de combustibil 
lichid pentru întregul parc de autobuze 
și autocamioane al întreprinderii pe timp 
de 20 zile. De remarcat că lucrătorii a- 
cestei mari unități de profil au executat 
in aceste zile operații de adaptare de pe 
motorină pe gaz metan la 
buze care au fost expediate 
din alte județe ale țării.
• Peste 15 milioane kWh ___„_____

trică au economisit in șapte luni din 
acest an întreprinderile din industria pra
hoveana. Desigur, un rezultat pozitiv, 
dur cu siguranță că oamenii muncii din 
puternica industrie prahoveana mai au 
încă un cuvint greu de spus în valorifi
carea tuturor resurselor de economisire a 
energiei și combustibilului. Așteptăm noi 
vești I

alte 19 auto- 
beneficiarilor

energie e'ec-

Pînă atunci, un popas la unul din produ
cătorii de energie : Întreprinderea „Electro- 
centrale" Oradea. Cum prețuiesc energia 
producătorii de energie ?

O experiență de larg interes
Cu energia electrică pulsată in aceste zile 

in sistemul energetic național întreprinderea 
orădeană a raportat un succes de seamă : 
realizarea peste prevederi de la începutul

anului a 150 milioane kilowați-oră. Ce 
„spune.",,cititorului aces.t semnificativ .raport 
muncitoresc 7 Corespondentul nostru, loan 
Laza, -adresează'iă’t’r'ebă'fșâ'.'tovarășului 
Gheorghe Wagner,, șfțfțil.jfpijyiciylu^. produc
ție din întreprindere.

— Simplu, că și aici la noi, la „Electro- 
centrale" Oradea, ne străduim să muncim 
mai mult și mai bine, mai eficient. Să exem
plific. în cele 7 luni scurse din acest an 
am economisit, printre altele, 8 000 tone pă
cură, echivalent cu consumul întreprinderii 
pe aproape un trimestru in perioada de vară. 
■ — Cum ați obținut asemenea rezultat ?

— îmbunătățind stăruitor tehnologiile. 
Iată două asemenea situații. Utilizăm cu 
randamente superioare, dintre cele mai bune, 
un cazan Ia care, în colaborare cu 
ICEMENERG București, am executat o serie 
de modificări constructive, găsind soluții . 
eficiente pentru arderea lignitului, îndeosebi
a celui inferior, cu putere calorică de 1 200 
kilOcalorii/kg, fără suport de păcură necesară 
stabilizării flăcării.

Dar să mai semnalăm o realizare de ace
lași rang : modificările constructive aduse 
la turbine, unde, prin reducerea debitului 
de abur în condensatoare, asigurăm posibili
tatea de a preleva mai mult abur pentru 
alimentarea consumatorilor industriali și, 
deopotrivă, a celor racordați la rețeaua de 
termoficare. De reținut că aceste modificări 
constructive pot ti lesne generalizate la toate 
centralele care au turbine cu prize de termo
ficare. Eficiența nu e deloc neglijabilă. Nu
mai pentru un grup de 50 megawați, de pil
dă, economiile anuale estimate însumează 
circa 1 500 tone combustibil convențional.

• Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni in Rusia : VICTORIA (16 28 79) - 
9: 11,15: 13.30: 15.45; 18: 20.
• Vraciul : DACIA (50 35 94) — 9: 12: 
16: 19, SCALA (11 03 72) — 9: 12: 16: 19.
• Iarba verde de acasă : UNION 
(13 49 04) — 13,30; 15.45; 18: 20.
• Revanșa : COTROCEN1 (49 48 48) — 
15: 17.15: 19.30.
• Capcana mercenarilor : MIORIȚA 
(14 27 14) - 9; 11.15; 13.30: 15.45; 18: 20.
• Pruncul, petrolul și ardelenii : 
POPULAR (35 15 17) - 15: 17,15: 19.30.
• Am fost șaisprezece : PROGRESUL 
•23 94 10) — 16; 18: 20.
• Dublu delict: PATRIA (11 86 25) — 
9; 11,15: 13.30: 15.45: 18; 20,15. FESTI
VAL (15 63 84) — 9: 11,15: 13.30: 15.45: 
18; 20,15. MODFRN (23 71 01) - 9: 11.15: 
13.30: 15.45: 18; 20,15. Ia grădină - 21.
• Conspirația : COSMOS (27 54 95) — 
11.30: 13.30: 15.30J 17.30: 19.30.
• La est de
(15 87 67) - 9;
20.15.
• Pentru un
CAPITOL (16 29 17)
15,45: 18; 20,15, la grăd'nă
• Omul păianjen se întoarce : BUCU
REȘTI (15 61 54) - 9: 11.15: 13.30: 15.45: 
18; 20.15, FAVORIT (45 31 70) — 9:

PRETUTINDENI
fi în pericol de alunecare. De
clarațiile Ministerului Culturii, 
că nu există nici un pericol de 
acest fel, sint susținute de In
stitutul de cercetări geologice, 
care, cu șapte ani în urmă, a 
studiat terenul. Institutul preci
zează, astfel, că „din punct de 
vedere geologic, condițiile Acro
polei ateniene sînt satisfăcă
toare", cu o singură excepție : 
o zonă din partea septentrio
nală, care prezintă un oarecare 
pericol de surpare, dar nu 
imediat.
• CALMITA. Un dispo

zitiv sub formă de capsulă pus

la punct de cercetătorii japo
nezi va înlocui dinamita în 
operațiile de sfărîmare a stînci- 
lor sau a structurilor în beton, 
cu tot atîta eficacitate, dar fără 
inconvenientele exDloziilor. Uti- 
lizind principiul forței exDan- 
sive generate de reacția dintre 
var și apă, capsula de calmită 
(adică dinamită... calmă) se in
troduce. după ce a fost scufun
dată timp de 5 minute in apă, 
intr-un orificiu practicat în 
structura în cauză, unde pro
voacă o presiune progresivă,, su
ficientă pentru a determina 
sfărîmarea stincii sau a struc
turii de beton.

Java : LUCEAFĂRUL
11.15: 13.30; 15.45; 18:

teanc de bancnote :
9; 11.15: 13.30;

21.

11,15; 13,30; .15,45: 18; 20,15, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20.15.
• Despărțire temporară : FEROVIAR 

50 51 40) — 9; 12; 16: 19.
• Cascadorul Hooper : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11.15: 13,30: 15.45; 18:
20.15. AURORA (35 04 66) — 9: 12: 16: 
19. CULTURAL (83 50 13) — 9: 11,15: 
13,30: 15.45: 18: 20,15.
• Drumul oaselor : LIRA (31 71 71) —. 
15.30: 18: 20.30.
• Brigada diverse tn
(79 71 26) — 9; 11,15;
20.15.
• Camionul de cursă 
(47 46 75) — o; 11.15;
20.15, GRADINA FESTIVAL (15 63 84) 
— 20.45.
• Alo, aterizează străbunica : MUN
CA 21 50 97) - 15: 17,15: I* “
• Cu miinile curate : 
(20 33 40) - 15: 17,15: 19,30.
• Ciprian Porumbescu :
(11 48 03) — 15.30: 18.30.
• Polițistul ghinionist :
ARTA (21 31 861 — 20.45.
• Domnul miliard : GRADINA GLO
RIA (47 46 75) — 21.
• Adio, dar rămtn cu tine : GRADI
NA FEROVIAR (50 51 40) — 21.

• OFENSIVA OCEA
NULUI. Oamenii de știință 
mexicani sint îngrijorați de 
ofensiva Oceanului Pacific îm
potriva uscatului. Potrivit unor 
măsurători, ei au constatat că 
în ultimele luni nivelul oceanu
lui a crescut cu 30 de centime
tri, ceea ce a avut ca urmare 
retragerea țărmului in unele 
locuri cu 15 metri. Se apreciază 
că fenomenul se datorează creș
terii temperaturii apei in Ocea
nul Pacific și aoariției unui cu
rent cald, „Ninho". care traver
sează zona de sud a oceanului, 
terminîndu-se la țărmurile Pe
rului. Creșterea temperaturii 
are ca efect și mutarea mai spre 
nord a unor curenți reci bogați 
în plancton și, odată cu ei, a 
faunei marine.

alertă : VOLGA 
13,30; 15,45: 18;

lungă : GLORIA
13,30: 15.45: 18:

19.30.
FLACĂRA

VIITORUL

GRADINA

teatre
• Teatrul Național (14 7171, la Tea
trul de vară Herăstrău) : Gimnastică 
sentimentală — 20.
• Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75, rotonda Ateneului) : „Wagner
— istoria unei legende44 (spectacol de 
sunet și lumină de Ada Brumam și 
Jean ne Costescu); recitalul tenorului 
Vladimir Popescu-Deveselu — 20.
© Opera Română (13 18 57) : Liliacul
— 18.
© Teatrul Mic (14 70 81, rotonda scrii
tor.lor din Cișmigiu) : „Patrie» pămînt 
străbun44 (spectacol de sunet și lumi
nă) — 21.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase44 
(15 56 78, grădina Boema) : Fotbal la 
Boema — 19.30; (grădina Batiștei) : 
Vacanță la București — 19,30.
• Teatrul 
Cîntați cu
• Teatrul 
Majestic) : 
19,30.

• SUCCESUL UNEI
EXPOZIȚII. Expoziția picto
rului impresionist francez 
Edouard Manet, deschisă, Ia 
PariB, la 23 aprilie, a înregistrat 
cel mai mare succes de public 
din istoria picturii franceze — 
780 000 de vizitatori, respectiv 
8 573 pe zi — a anunțat Muzeul 
„Grand Palais", care a găzduit 
această prestigioasă manifesta
re. Iubitorii operelor lui Manet 
au stat cîte trei ore Ia rînd pen
tru a putea fi admiși în sălile 
expoziției. Au fost vîndute 
150 000 broșuri și 76 000 cataloa
ge. Oficialități ale Directoratului 
Național al Muzeelor din Fran
ța au declarat că singura expo-.
ziție deschisă la Paris care s-a
bucurat de o popularitate mai 
mare — din punctul de vedere

evreiesc de stat (20 39 70) : 
mine un cin tec — 18.30. 
de comed c '16 64 60. sala 
Concurs de frumusețe —

al numărului de vizitatori — a 
fost cea din 1976, cind au fost 
prezentate comorile și sarcofa
gul legendarului faraon egip- ■ 
tean Tutankamon.

• TIMBRU POȘTAL 
CU EFIGIE ABBA. Admi* 
nistrația poștală suedeză a 
anunțat că grupul muzical 
„ABBA" va figura pe un timbru 
poștal ce va fi emis in această 
toamnă. Comunicatul Adminis
trației poștale precizează că de
cizia in acest sens a fost luată 
ea urmare a faptului că forma
ția „ABBA" este reprezentativă 
pentru muzica ușoară de cali
tate, melodioasă — spre deose
bire de exagerările și. striden
țele unor formații similare din 
diferite țări.
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„România, președintele Nicolae Ceaușescu 
desfășoară o activitate dinamică pentru 
apărarea păcii și dezvoltarea colaborării 

internaționale11In preajma zilei de 23 August, presa de peste hotare consacră ample relatări și comentarii succeselor obținute de poporul român în propășirea țării, politicii externe profund constructive a României socialiste

Imperativul dezarmării -
în centrul preocupărilor opiniei publice 
în îâtiîe nordica crsșSe curentul în favoarea creării 

unei zone denuciearizate
STOCKHOLM 13 (Agerpres). — 

într-un interviu acordat televiziu
nii suedeze, președintele Finlandei, 
Mauno Koivisto, a arătat că in ul
timii ani a sporit considerabil in
teresul țărilor nordice față de 
crearea unei zone denuclearizate în 
nordul Europei. Deși în problema 
respectivă nu s-a ajuns încă la un 
consens, a spus el, in ansamblu dis
cutarea ei evoluează în mod favo
rabil.

Problema creării unei asemenea 
zone, a declarat președintele fin
landez, interesează în primul rînd 
țările nordice, dar trebuie luată în 
considerare și atitudinea țărilor 
care dispun de arme nucleare : ele 
trebuie să arate în ce măsură vor 
respecta statutul denuclearizat al 
zonei, atit pe timp de pace, cît și 
pe timp de eventual război.

ZIUA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII POPULARE CONGO

Tovarășului colonel DENIS SASSOU NGUESSO
Președintele Comitetului Central ăl Partidului Congolez al Muncii, 

Președintele Republicii, 
Șeful Statului, 

Președintele Consiliului de Miniștri

Sub titlul „Politica externă 
independentă a României și țările 
africane. Solidaritate activă11, publi
cația „ECOMOND PRESS" din Ita
lia dedică un articol vizitei recente 
efectuate de președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in cinci țări afri
cane. „Această vizită a conducăto
rului României — se subliniază în 
articol — se înscrie în cadrul po
liticii externe independente pe care 
o promovează România și care se 
află la baza tradiționalelor relații 
de colaborare și cooperare pe mul
tiple planuri cu diferitele țări ale 
lumii11.

„România a desfășurat constant o 
politică îndreptată spre lărgirea ra
porturilor de prietenie cu țările a- 
fricane. în prezent, România are re
lații diplomatice cu aproape toate 
cele 50 de țări africane independen
te și întreține cu aceste țări contac
te politice strînse la toate nivelurile 
și un dialog activ pe plan bilateral, 
în cadrul O.N.U., în Grupul „celor 
77“ și în diferite organisme inter- 
guvernamentale. România a semnat 
cu toate țările africane documente 
care conțin principii și norme de 
mare relief politic și juridic și care 
depășesc semnificația relațiilor bi
laterale, constituind, de fapt, un 
adevărat cod de conduită uni
versală.

Politica activă a României în 
Africa — se arată în continuare în 
articol — poartă amprenta dinamism 
mului președintelui Nicolae 
Ceaușescu, care a efectuat un mare 
număr de vizite în țările acestui 
continent și a primit la București 
peste 30 de șefi de stat și de gu
vern africani. România acordă ță
rilor africane un ajutor concret, 
constînd atît din asistență tehnică, 
cit și din pregătirea de specialiști 
pentru dezvoltarea social-economică 
independentă a diferitelor state.

La rîndul său, ziarul italian 
„AVANTI" subliniază că scopul vi- 
zitpi în Africa a președintelui 
Nicolae Ceaușescu a fost de a dez
volta relațiile de colaborare poli
tică și economică cu aceste țări. în 
centrul convorbirilor s-au aflat 
perspectivele schimburilor econo
mice, precum și cooperarea tehnică 
realizată pe baza unor acorduri și 
tratate care privesc o vastă gamă 
de activități — de la producția mi
nieră pînă la cea petrolieră, de la 
produsele agroalimentare la trans
porturi, de la chimie la construcții 
de mașini.

Presa de peste hotare relatează, 
totodată, despre primirea de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a lui 
Hans-Dietrich Genscher, vice
cancelar și ministru de externe al 
R.F. Germania. în cursul întreve
derii, care a avut loc intr-o at
mosferă cordială, președintele 
Nicolae Ceaușescu și Hans-Dietrich 
Genscher au acordat o atenție deo
sebită negocierilor de la Geneva, 
care trebuie să ducă la oprirea in
stalării de noi rachete cu rază me
die de acțiune în Europa, precum 
și la reducerea și distrugerea rache
telor existente, la realizarea unui 
echilibru militar prin diminuarea 
armamentelor la un nivel cit mai 
redus posibil — scrie .agenția 
FRANCE PRESSE.

Ample relatări privind primirea 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a ministrului vest-ger- 
man au fost difuzate, de aseme
nea, de agențiile REUTER. ASSO
CIATED PRESS și UNITED PRESS 
INTERNATIONAL.

Marile cotidiane japoneze „A- 
SAHI SHIMBUN11, „MAINICHI 
SH1MBUN", „YOMIURI SHIM
BUN11 și „THE JAPAN TIMES" au 
relatat despre primirea de către 
președintele Republicii Socialiste 
'România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a ministrului afacerilor 
externe al Japoniei, Shintaro Abe, 
reliefind aprecierile și propunerile 
șefului statului român privind ne
cesitatea intensificării eforturilor 
pentru abolirea armelor nucleare, 
convenirea unui acord referitor la 
renunțarea la amplasarea de noi 
rachete nucleare în Europa, la re
tragerea și distrugerea celor exis
tente, trecerea Ia infăptuirea de 
măsuri vizind dezarmarea, și in 
primul rînd dezarmarea nucleară, 
în relatările ziarelor japoneze se 
menționează că ministrul nipon de 
externe a fost de acord cu 
aprecierile președintelui Nicolae 
Ceaușescu și s-a pronunțat pentru 
eforturi în vederea dezarmării nu
cleare, pentru urgentarea negocie
rilor amorsate în acest scop. Sînt, 
totodată, relevate aspecte ale rela
țiilor dintre România și Japonia 
examinate în cursul primirii.

Informînd despre primirea de 
către președintele Nicolae 
Ceaușescu a ministrului de externe 
japonez, agenția UNITED PRESS 
INTERNATIONAL precizează că 
în cursul convorbirii a fost evi
dențiată necesitatea de a se depu
ne toate eforturile pentru oprirea 
agravării climatului politic mon
dial.

Agenția ASSOCIATED PRESS 
relevă că președintele Nicolae 
Ceaușescu și ministrul nipon Shin- 
taro Abe și-au exprimat satisfac
ția față de evoluția ascendentă a 
relațiilor bilaterale de prietenie și 
cooperare.

Un larg ecou internațional are și 
recenta Consfătuire pe problemele 
muncii organizatorice și politico- 
educative desfășurată, la începu
tul lunii, la Mangalia.

Conducătorul Partidului Comu
nist Român, Nicolae Ceaușescu, a 
adresat tuturor organelor de partid 
și de stat, activiștilor și celor peste 
trei milioane de membri de partid 
apelul de a acționa în spiritul înr 
tăririi ordinii și disciplinei, creș
terii spiritului de răspundere în 
toate sectoarele de activitate, scrie 
agenția iugoslavă TANIUG.

Agenția ASSOCIATED PRESS 
relevă că, în cu-vîntarea rostită la 
aceeași consfătuire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a. cerut ca toți 
membrii de partid să fie și mai 
bine pregătiți pentru a asigura în
făptuirea politicii partidului.

Articole și informații privind 
realizările oamenilor muncii din 
țara noastră și preocupările lor în 
domeniile economic, social și cultu
ral inserează presa sovietică. Ast
fel, ziarul „PRAVDA" a relatat 
despre eforturile depuse in ve
derea creșterii eficienței muncii, 
ilustrate prin traducerea în viață a 
numeroase propuneri provenite 
din cadrul colectivelor de muncă 
privind perfecționarea producției, 
economisirea materiilor prime, 
energiei și timpului de lucru.

La rîndul său, „IZVESTIA11 a re
latat despre activitatea constructo
rilor de nave din Tulcea — unul 
dintre cele mai tinere centre ale 
industriei construcțiilor navale din 
România.

Revista cehoslovacă „100 PLUS 1 
ZAJIMAVOST" publică o cores
pondență din București consacrată 
Canalului Dunăre — Marea Nea
gră, construcție pe care — se arată 
în corespondență — „imediat după 
începerea lucrărilor, ziariștii au 
denumit-o, pe bună dreptate, «con
strucția românească a secolului» și 
a cărei importanță «depășește cu 
mult granițele României»11.

Subliniind schimbările mari pe 
care canalul le produce în viața 
ținutului dintre Dunăre și Mare, 
ziaristul cehoslovac relevă că „oră
șelul Cernavodă va deveni un im
portant port internațional, iar Con
stanța va deveni al zecelea port 
din lume ca mărime11.

Revista cehoslovacă evidențiază, 
de asemenea, lucrările ce au fost 
impuse de construirea canalului, 
care „va scurta calea navigabilă 
din centrul Europei spre Marea 
Neagră cu peste 400 kilometri11.

„România — construcția de lo
cuințe are prioritate11, este titlul 
unui articol apărut in săptămîna- 
Iul „HORIZONT" din R.D.G., în

care se subliniază că „pretutin
deni în România se face simțită 
preocuparea constantă pentru dez
voltarea construcției de locuințe 
și modernizarea configurației ora
șelor, a comunelor, domenii în care 
se înregistrează succese importan
te. Deviza constructorilor este să 
construiască mai repede și mai 
bine. Amplul program de dezvol
tare a localităților trasează o 
schimbare calitativă a imaginii 
orașelor și a condițiilor de locuit. 
Cartierele noi de locuințe oferă 
condiții bune pentru cei ce lucrea
ză in zonele industriale. în multe 
orașe se păstrează elementul tra
dițional și se construiesc clădiri ce 
corespund specificului arhitectonic 
local, dînd in același timp o ima
gine nouă, vie, orașului".

într-un articol consacrat semni
ficației marii sărbători naționale a 
poporului român, ziarul „LA CA
PITAL". din Argentina, scrie : „La 
23 August, poporul român va marca 
cea de-a 39-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperia- 
listă. care a deschis o nouă eră în 
istoria României, ca națiune liberă 
și demnă, sub îndrăzneață și pri
ceputa conducere a președintelui 
Nicolae Ceaușescu11. Subliniind că 
poporul român întîmpină marea sa 
sărbătoare națională cu noi reali
zări, ziarul relevă că' economia ro
mânească se află în plină dezvol
tare.

Sub titlul „Economia românească 
pe drumul dezvoltării11, același ziar 
a publicat un amplu comentariu 
privind rezultatele obținute de eco
nomia țării noastre în perioada 
construcției socialiste.

„Din analiza economiei românești 
din ultimii ani — arată ziarul — 
rezultă foarte clar o sensibilă de
plasare a factorilor de creștere de 
Ia cei extensivi la cei intensivi, 
de la mari volume ale investițiilor 
la creșterea productivității muncii 
și reducerea consumurilor de ma
teriale pe unitate de produs. în 
acest mod, economia românească 
se îndreaptă în mod ferm pe dru
mul dezvoltării intensive, in care 
factorii de calitate joacă un rol 
primordial".

„Politica României după revolu
ția de eliberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimperialistă, 
de largă deschidere, pentru cola
borarea internațională cu toate 
statele lumii, indiferent de sistemul 
lor social, precum și dezvoltarea 
impetuoasă și susținută a econo
miei sale naționale structurată pe 
o industrie diversificată și dotată 
la înalt nivel au permis românilor 
să se afirme pe plan internațional 
ca un partener activ, dinamic și 
competitiv în schimburile interna
ționale și în cooperarea mondială11, 
scrie revista indiană „FAIR IDEA11 
în articolul „România — un parte
ner competitiv", publicat cu prile
jul zilei de 23 August. „Calitatea 
și varietatea produselor românești, 
care s-au impus din ce în ce mai 
mult pe piețele externe, prestigiul 
de care se bucură acțiunile poli
tice și diplomatice ale României 
pentru realizarea unei noi ordini 
economice internaționale, precum 
și participarea sa activă în rezol
varea problemelor majore cu care 
este confruntată epoca contempo
rană recomandă această țară de la 
gurile Dunării ca un loial și com
petitiv partener in schimburile va
lorilor materiale și spirituale".

Cei care analizează fenomenul 
economic românesc au putut să-și 
dea seama de faptul că România 
a pus accentul, în special în ulti
mele decenii, pe calitatea dezvol
tării și pe efortul național — scrie 
ziarul marocan „AL BAYANE". 
Statisticile arată în această privin
ță că fondurile alocate în cursul 
anului trecut pentru cercetarea și 
asimilarea de noi tehnologii au de
pășit pe cele alocate în 1980, efi
ciența economică a crescut, iar un 
rezultat imediat al aplicării acestor 
tehnologii a fost reducerea fondu
lui destinat importurilor. Soluțiile 
oferite de cercetarea științifică ro
mânească în cursul anului trecut 
au permis economisirea unor can
tități importante de metale diver
se, energie electrică și combustibil 
convențional, demonstrîndu-se, ast
fel, că cercetarea, invențiile și ino
vațiile tehnice sînt principalele 
elemente ale sporirii bazei de ma
terii prime și de energie.

(Agerpres)

Personally vest-berlineze condamnă proiectele 
privind instalarea noilor rachete

BERLINUL OCCIDENTAL 13 
(Agerpres). — în Berlinul occiden
tal s-a desfășurat „Sărbătoarea pă
cii", la care au luat parte mii de 
persoane. Inițiatorii acestei mani
festări — cunoscute personalități 
ale vieții politice și obștești vest- 
berlineze — au adoptat o declara
ție in care condamnă hotărîrea

privind desfășurarea de noi rache
te nucleare cu rază medie de ac
țiune pe teritoriul unor țări vest- 
europene și relevă necesitatea a- 
doptării de măsuri eficiente de 
dezarmare, în interesul unei păci 
trainice și al colaborării între toate 
popoarele.

Marele marș al păcii, desfășurat in Japonia în preajma celei 
de-a 38-a aniversări a bombardamentelor atomice, a parcurs o distanță 
de 8 000. de km, străbătînd sute de localități pe traseul Tokio — Hi
roshima - Nagasaki. Pretutindeni, participanții la marș au fost salutați 
de populația locală, care a organizat mitinguri și demonstrații, cerind 

înlăturarea primejdiei nucleare

ROMA

Noul guvern italian și-a
ROMA 13. (Agerpres). — Guvernul 

italian prezidat de Bettino Craxi, se
cretarul general al Partidului Socia
list, a obținut sîmbătă votul de în
vestitură al Senatului, după ce cu 
o zi în urmă primise învestitura 
Camerei deputaților. Din cei 305 se
natori prezenți in aulă, 185 — repre- 
zentînd partidele coaliției guverna
mentale pentapartite — au votat in 
favoarea ' guvernului, iar 120 împo
trivă. Numărul total al senatorilor 
italieni este de 315.

Odată încheiate dezbaterile parla

preluat oficial funcțiile
mentare prin acordarea votului de 
încredere, noul guvern — primul ca
binet italian prezidat de un socia
list — și-a preluat oficial funcțiile, 
în felul acesta, comentează obser
vatorii din Roma citați de agenția 
Reuter, s-a pus capăt unui proces 
îndelungat de negocieri ce a urmat 
alegerilor generale anticipate din 
iunie.

Parlamentul italian a intrat în va
canță, sesiunea urmînd să fie relua
tă în plen la începutul lunii septem
brie, precizează agenția ANSA.

Dupd incidentele din Chile
SANTIAGO DE CHILE 13 (Ager

pres). — Potrivit ultimelor informa
ții, în urma incidentelor survenite 
intre participanții la cea de-a patra 
„zi de protest național", desfășurată 
în Chile, și forțele polițienești și-au 
pierdut viața 19 persoane, alte apro
ximativ 100 au fost rănite și peste 
1 200 arestate .— informează agenția 
Prensa Latina^

Condamnînd acțiunile autorităților 
militare împotriva pooulației, alianța 
de opoziție chiliană „Proiectul pentru 
dezvoltare națională" (PRODEN) 
a relevat că valul de proteste al ma
selor largi populare din Chile de
monstrează necesitatea soluționării 
imediate a crizei politice ce afectează

țara. împreună cu Alianța Democra
tică, o altă formațiune a opoziției. 
PRODEN intenționează să cheme 
populația la noi manifestații în ca
drul celei de-a cincea „zile de protest 
național", preconizată să se desfă
șoare înainte de 11 septembrie, cind 
se vor împlini zece ani de la înlătu
rarea guvernului unității populare, 
transmit agențiile internaționale de 
presă.

în cursul „zilei de protest" au fost 
înregistrate incidente în aproape toa
te orașele chiliene, in principal la 
Santiago de Chile, Valparaiso, Chil
ian, Temuco, Rancagua, Conception 
și Punta Arenas.

Evenimentele din America Centrală
Critici la adresa manevrelor militare organizate de S.U.A.

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
Portavionul american „Ranger" și 
cele șapte nave de escortă ale S.U.A. 
au părăsit largul coastelor Pacificu
lui din regiunea Americii Centrale, 
după 19 zile de manevre militare, 
aeronavale și terestre, îndreptîndu-se, 
in prezent, spre Pacificul occidental, 
a anunțat Pentagonul.

Sursa citată a precizat însă — po
trivit agenției France Presse — că 
o escadră de alte cinci nave, condu
se de portavionul „Coral Sea“, se în
dreaptă, in prezent, spre coasta de 
est a Americii Centrale pentru o altă 
serie de manevre. Pe de altă parte, 
cuira-satul „New Jersey" și alte cinci 
nave de escortă s-au aprovizionat la 
Pearl Harbour (Hawaii) și se în
dreaptă, de asemenea, spre coasta 
Americii Centrale la Pacific.

Agențiile de presă 
-pe scurt
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APEL PENTRU RESTABILIREA 
DEMOCRAȚIEI ÎN COREEA DE 
SUD. Agenția Reuter transmite din 
Seul că Kim Dae-Jung și Kim 
Young-Sam, lideri ai opoziției sud- 
coreene, au dat publicității un apel 
comun prin care cheamă la resta
bilirea democrației în Coreea de 
Sud.

DECLARAȚIILE PREȘEDINTE
LUI CIPRULUI. Spyros Kyprianou, 
președintele Ciprului, a prezidat o 
reuniune a guvernului cipriot, în 
cadrul căreia i-a informat pe mem
brii cabinetului asupra eforturilor 
denuse de secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, în 
vederea soluționării pe cale paș
nică a problemei cipriote. După 
cum relatează agenția cipriotă de 
știri C.N.A., cu același prilej, pre
ședintele Kyprianou a făcut o in

formare în legătură cu convorbi
rile recente purtate la Atena cu 
primul ministru elen, Andreas Pa- 
pandreu, precizind că dialogul 
început cu acest prilej va fi con
tinuat printr-o nouă întrevedere, 
spre sfîrșitul lunii august.

CONSECINȚE NEFASTE ALE 
RATEI ÎNALTE A DOBÎNZILOR. 
Ministrul vest-german de finanțe, 
Gerhard Stoltemberg, a apreciat 
că rata înaltă a dobînzilor practi
cată de Statele Unite pune sub 
semnul întrebării redresarea eco
nomică a țărilor vest-europene și 
se concretizează în mari poveri su
plimentare pentru statele în curs 
de dezvoltare, informează agenția 
Reuter. Vorbind la o întrunire a 
Asociației Internaționale din Salz
burg, el a afirmat că pentru sta
bilizarea situației financiare și po

litice pe plan internațional este 
necesară promovarea unei politici 
antiprotecționiste.

NOI INCIDENTE ÎN IRLANDA 
DE NORD. După cum informează 
agenția France Presse, în apropie
rea localității Dungennon (centru! 
Irlandei de Nord), patru bărbați 
înarmați, aflați intr-un automobil, 
au deschis focul asupra unui baraj 
de securitate, rănind grav un po
lițist. Poliția a intervenit, doborînd 
doi atacanți. Un alt incident — sol
dat cu rănirea unui polițist — s-a 
produs la Markethill, în comitatul 
Armagh.

CREȘTEREA ȘOMAJULUI ÎN 
AUSTRALIA. Pentru a patra lună 
consecutiv, în Australia rata șoma
jului s-a menținut în iulie la ni
velul de 10,3 la sută din totalul 
forței de muncă a țării, față de 
6,9 la sută in aceeași lună a anu
lui trecut, relatează agenția Asso
ciated Press, citind date statistice 
publicate la Canberra. Se preci
zează că în iulie numărul șome
rilor a fost de 718 700, față de 
474 900 în aceeași lună a anului 
trecut.

INUNDAȚII. Președintele Suda
nului, Gaafar Nimeiri, a declarat 
orașul Kassala, din regiunea estică 
a țării, zonă calamitată, în urma 
puternicelor inundații care au .fost 
provocate de revărsarea rîului 
Gash, la sfirșitul acestei săptămini. 
Se precizează că au fost lansate 
ample acțiuni de ajutorare a popu
lației din zona afectată.

INCENDIU PE MUNTELE KILI
MANJARO. Peste 600 de pompieri 
au fost mobilizați pentru a stăvili 
un puternic incendiu care a izbuc
nit pe versanții muntelui Kiliman
jaro, cel mai înalt din Africa — in
formează agenția tanzaniană de 
presă, citată de Reuter. Flăcările, 
mistuind 'Sute de hectare de pădure, 
ațnenință viața a mii de animale. 
Oficialitățile locale declară că efor
turile întreprinse pentru limitarea 
efectelor incendiului sint îngreuna
te de vîntul puternic.

O PUTERNICA FURTUNA s-a 
abătut asupra sudului coastelor ca- 
liforniene (S.U.A.), provocind valuri 
de 2,5 metri înălțime, relatează a- 
genția A.P. O persoană și-a pierdut 
viața.

După cum s-a mai anunțat, decizia 
Statelor Unite de a participa la ma
nevre comune cu unități din Hondu
ras și alte țări din regiune a fost 
supusă unor critici vehemente din 
partea opiniei publice democratice 
americane, considerindu-se că ase
menea manevre constituie o amenin
țare directă la adresa unor state din 
regiunea Americii Centrale.

Senatorul american Edward Ken
nedy, referindu-se la politica State
lor Unite în America Centrală, și-a 
exprimat opinia că S.U.A. ar trebui 
„să profite de activitatea' țărilor 
«Grupului de la Contadora» pentru a 
căuta o soluție negociată pentru Sal
vador și pentru celelalte țări din re
giune", relatează agenția U.P.I.

MANAGUA 13 (Agerpres). — Mi
nistrul de interne nicaraguan, Tomas 
Borge, a declarat că, începind de la 
11 august, in nordul Nicaraguei au 
loc lupte violente între armata san- 
dinistă și elemente contrarevoluțio
nare venite din afară, transmite a- 
genția France Presse.

ORIENTUL MIJLOCIU
Un apel al secretarului 
general al Ligii Arabe

TUNIS 13 (Agerpres). — Secreta
rul general al Ligii Arabe, Chedli 
Klibi, a adresat un apel la înțele
gere tuturor forțelor libaneze, cerin- 
du-le să facă să prevaleze rațiunea 
și înțelepciunea — transmite agen
ția tunisiană de presă T.A.P. Chedli 
Klibi a precizat că statele'Ligii Ara
be sînt hotărîte să sprijine Libanul 
în vederea retragerii forțelor israe- 
liene și redobîndirii stabilității și 
securității sale, ca stat independent 
și unit, arată sursa citată.

BEIRUT 13 (Agerpres). — Aero
portul internațional din Beirut con
tinua să fie închis și sîmbătă, ca 
urmare a bombardamentelor de ar
tilerie la care a fost sunus în zilele 
precedente, in urma schimbului de 
focuri intre milițiile rivale.

BRAZZAVILLE
1

Cu prilejul celei de-a XXIII-a aniversări a proclamării independenței de 
stat, imi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele Partidului 
Comunist Român, al guvernului și al poporului român, precum și al meu 
personal, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de pace, progres și prosperitate poporului congolez prieten.

Exprim convingerea că bunele raporturi de prietenie și conlucrare 
rodnică existente intre partidele și țările noastre se vor dezvolta și mai mult 
în viitor, în interesul reciproc al popoarelor român și congolez, al politicii 
de pace, independență națională și înțelegere în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Poporul congolez 
sărbătorește astăzi 
două momente de cea 
mai mare însemnătate 
ale istoriei sale : pro
clamarea, la 15 august 
1960, a independenței 
naționale, care a pus 
capăt regimului colo
nial, și revoluția din 
13—15 august 1963, 
cind masele populare, 
răsturnînd de la pu
tere cercurile condu
cătoare legate de in
teresele neocolonialis- 
te, au inaugurat o eta
pă nouă, de prefaceri 
adinei, progresiste în 
viața țării.

Dînd expresie dezi
deratelor întregului 
popor, noile autorități 
de la Brazzaville au 
adoptat un șir de mă
suri menite să înlăture 
urmările îndelungatei 
perioade a dominației 
străine, să accelereze 
procesul dezvoltării e- 
conomico-sociale. Pre
facerile au luat un 
avint deosebit după 
crearea, în anul 1969, 
a Partidului Congolez 
al Muncii, care a ini
țiat acțiuni de anver
gură in vederea mai 
bunei valorificări a 
resurselor naționale. 
Pămintul și bogățiile 
subsolului au fost na
ționalizate, s-a insti
tuit controlul statului 
asupra fabricilor tex
tile, de zahăr, de ci
ment, ca și a între

prinderilor din alte 
sectoare, au luat fiin
ță noi centre economi
ce în regiuni izolate și 
cel mai mult rămase 
în urmă. Au fost în
treprinse prospecțiuni 
geologice sistematice, 
care s-au soldat cu 
descoperirea unor im
portante cantități de 
petrol, s-au inițiat 
programe de exploa
tare a zăcămintelor de 
fosfați, cupru, plumb, 
diamante, minereu de 
fier. Producția de pe
trol, care a devenit 
principalul produs de 
export, crește de la an 
la an. Țara dispune și 
de un important po
tențial hidroenergetic, 
a cărui utilizare ur
mează a spori prin 
construirea unor noi 
hidrocentrale.

Planul de dezvol
tare economică a 
R. P. Congo pe peri
oada 1982—1986, pri
mul plan cincinal al 
țării, prevede impor
tante investiții, avind 
ca obiectiv modifi
carea structurilor in
dustriale și agrare, 
în vederea consolidă
rii independenței eco
nomice a țării.

Promovînd o politi
că consecventă de so
lidaritate cu tinerele 
state africane, țara 
noastră, poporul ro
mân urmăresc cu in

teres și simpatie efor
turile susținute ale 
poporului congolez 
pentru înfăptuirea 
unor transformări cu 
caracter progresist și 
creșterea bunăstării 
populației. între țările, 
partidele și popoarele 
noastre s-au stabilit 
trainice relații de 
prietenie și de colabo
rare rodnică în multi
ple domenii. O con
tribuție hotărâtoare la 
dezvoltarea lor au 
avut-o întîlnirile și 
convorbirile la cel mai 
înalt nivel. Acordurile 
și înțelegerile realiza
te cu aceste prilejuri 
au dus . la extinde~ea 
continuă a conlucrării 
bilatețalej Printre roa
dele concrete ale coo
perării româno-con- 
g'oleze se numără în
treprinderea de țesă
turi sintetice de la 
Brazzaville, intrată in 
funcțiune anul trecut, 
și Fabrica de cherestea 
inaugurată recent la 
Betou.

Un asemenea curs 
ascendent al raportu
rilor româno-congo- 
leze se înscrie pe linia 
aspirațiilor de progres 
și prosperitate ale ce
lor două țări și po
poare, contribuind, in 
același timp, la cauza 
păcii, înțelegerii și 
progresului în întrea
ga lume.

Remanierea guvernului canadian
OTTAWA 13 (Agerpres). — Primul 

ministru al Canadei, Pierre Elliott 
Trudeau, a procedat la remanierea 
guvernului său, relatează agențiile 
internaționale de presă. în cabinet 
au fost numiți cinci miniștri noi, iar 
alți opt miniștri au fost transferați 
la alte departamente. Principalii ti
tulari ai guvernului, care are in total 
35 de membri, și-au menținut por
tofoliile, între aceștia figurind minis
trul de externe, Allan MacEachen, și 
ministrul de finanțe, Marc Lalonde.

Remanierea este considerată de 
observatorii de la Ottawa ca o în
cercare de a întări pozițiile electo
rale ale Partidului Liberal, in per
spectiva alegerilor generale pe| care 
se așteaptă ca premierul Pierre 
Elliott Trudeau să le convoace in 
vara anului viitor. Ea intervine în
tr-un moment în care economia ca
nadiană trece printr-o perioadă difi
cilă, caracterizată de persistenta fe
nomenelor recesioniste și a unei rate 
înalte a șomajului — 12 la suta din 
totalul forței de muncă a țării.
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Umbre veterane
Ar fi fost preferabil ca Pămintul să facă o pauză de 24 de 

in rotația lui - incit să nu mai fi existat ziua „aceea". Ziua cind 
desfăcut cea mai veninoasă ciupercă - neagră-sîngerie, cu sporii 
gași, radioactivi.

Așa a și rămas în calendare — o zi neagră, o zi sîngerie. în 
un caz — o zi festivă...

Dar intrucit fiecare sărbătorește ce iubește, recent s-a instituit, peste 
Ocean, „Ziua națională a veteranilor atomici", consacrată „celebrări' 
participanților la bombardamentele atomice sau la experiențele nu
cleare ".

Din păcate, agențiile de presă n-au transmis amănunte despre 
desfășurarea manifestărilor. Cert este că la ceremoniile „Zilei" (festive) 
nu au participat unii dintre veteranii cei mai marcanți - piloții bom
bardierelor, care, sub povara remușcărilor ulterioare, au ajuns în ospi
cii de alienați mintali, unde și-au sfîrșit zilele (nefestive).

...In septembrie 1945, la vreo lună după „ciupercă", un batalion 
de infanterie marină „Pionner" și un detașament al unității „U.S. Navy 
Seabees" au intrat în Hiroshima și Nagasaki ca trupe de ocupație 
parcurgînd fără echipamente de protecție zonele contaminate. Ca ur
mare, nu se știe cit de fericită a sărbătorit „Ziua veteranilor" d-na Jean 
Ralph, al cărei soț a făcut parte din aceste efective, decedînd apoi 
de cancer după îngrozitoare suferințe.

Poate însă că s-a consglat, organizînd un „party" cu văduvele altor 
infanteriști marini. Căci mulți veterani n-au putut participa la festivi
tăți, deoarece se aflau in deplasare. Plecați departe, foarte departe. 
Acolo de unde nu se întoarce nimeni.

Se pare că nici d-na Elisabeth Catalan din Utah n-a sărbătorit 
„Ziua" cu exuberanță. E o fire cam tristă, mai de mult povestea : lo
cuința mea s-a aflat într-un loc nepotrivit și a bătut vîntul dinspre 
poligonul din Nevada. Eram însărcinată, copilul din mine s-a dizolvat. 
Dacă treceți pe lingă corpul meu un aparat Geiger, acesta începe să 
țiuie. (Și totuși d-na Catalan a fost norocoasă - tatăl ei și cu trei 
prieteni, deși s-au ascuns prin adăposturi, au murit cu toții de cancer).

...Păcat că lui John D. Smitherman i-a fost în 1946 atit de cald pe 
puntea blindată a vasului incit, ca tot marinarul, a făcut o baie în 
ocean. Lingă celebrul' atol Bikini : deci i-au fost amputate ambele 
picioare, apoi și mina stingă. Mai avea (pină de curînd) mina dreaptă, 
deci, de „Ziua" festivă, a avut cu ce să ridice un pahar în cinstea 
preafericiților veterani.

Spre deosebire de maiorul John Knights, participant la experiențele 
nucleare din insulele Marshall ; după contaminare au început să-i 
sîngereze gingiile, apoi i-au căzut dinții ; are cancer, a suferit opi 
operații la gură. Precis că el n-a putut să bea ceva whisky 
panie de „Ziua" festivă - l-ar fi ars la gingii.

...De fapt, dl. Jesse Clark, vicepreședinte al „Asociației 
a veteranilor expuși radiațiilor", susținea mai demult că 
oficiale privind 250 000 de militari participanți in decursul 
experiențe nucleare ar fi fost deformate și că o parte mare a acestora 
suferă de maladii ale radioactivității.

Probabil că acestora instituirea „Zilei" festive le-a adus marea 
satisfacție de a se vedea celebrați, flatați și adulați. Nu numai iradiați.

Deși - cine mai știe ? - s-ar putea ca „Ziua" să fi fost destinată 
de fapt celorlalți, să fi urmărit remontarea moralului actualilor ser- 
vanți ai armamentului atomic - probabil indispuși de manifestațiile 
și demonstrațiile de protest ale oamenilor.

...Ale oamenilor care doresc să nu se ajungă la instituirea unei 
asemenea „Zile festive mondiale" - cu 4-5 miliarde de participanți.

Toți - veseli, fericiți, toți - umbre veterane.
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