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SĂRBĂTORI NAȚIONALE

40 de unități economice 
au îndeplinit pianul pe 8 luniDesfășurînd larg întrecerea socialistă în cinstea zilei de 23 August, colectivele a 40 de unități economice din județul Teleorman și-au îndeplinit înainte de termen planul de producție pe 8 luni. Printre ele se numără întreprinderea de aparataje și accesorii și întreprinderea mecanică „Islaz" din Alexandria, întreprinderea de țevi sudate Zimnîcea, întreprinderea rial rulant și tru agricultură și industrie Roșiori de Vede. Valoarea pe care aceste unități o vor realiza pînă la sfirșitul lunii se ridică la peste 180 milioane lei, reprezen- tînd produse ale construcțiilor de mașini, materiale de construcții, bunuri industriei alimentare dentul „Scînteii").

Producție fizică peste prevederi500 de milioane lei producție-marfă realizată suplimentar de la începutul anului și pînă acum. Succesul constituie, de fapt, onorarea angajamentelor anuale asumate la acest important indicator. Autorii acestui remarcabil fapt de muncă sînt muncitorii, inginerii și tehnicienii din unitățile economice ale sectorului 4 din Capitală și reprezintă contribuția lor la eforturile întregii, națiuni pentru realizarea unei producții industriale suplimentare . de cel puțin 12 miliarde lei în 1983. Ca urmare, activitatea făuritorilor de bunuri materiale din acest sector s-a materializat, in perioada amintită, 
in importante sporuri de produse fizice. Astfel au fost puse suplimentar la dispoziția economiei naționale circa 1 000 tone oțel carbon, de-cea mai bună calitate, 700 tone utilaje pentru foraj și industria metalurgică, produse de mecanică fină și optică evaluate la peste 10 milioane lei. mașini- unelte și utilaj pentru industria refractară, anvelope, motoare termice și electrice, încălțăminte și tricotaje, produse ale industriei electrotehnice. Și încă un fapt deosebit : întregul spor ' de producție a fost obținut prin .creșterea cu .11,2 la sută-a- productivității muncii, iar valoarea suplimentară - a producției nou create este de peste 400 milioane lei. (Agerpres).

Acum, în preajma marii noastre sărbători naționale de la 23 August, minerii de la Fiii— peștii de Pădure muncesc cu entuziasm, dir- zenie și dăruire pentru a da tării cit mai mult cărbune. Sub acest îndemn patriotic se întrec cu ardoare echipele și brigăzile din abatajele și microcarierele minei. Și fiecare dintre ele — declarat sau nu — doresc ca la fiecare sfîr- șit de schimb scrie numele de onoare.Ne oprim fața panoului central. Iată un nume nou : Dumitru Suchiu. Brigada lui e pe. locul I la pregătiri miniere. Parcă ghicindii-ne gindul, secretarul comitetului de partid, Mihail. Comă- noiu, ne satisface curiozitatea. „Da, ,a întrecut brigăzile lui Pirvu Nedelcu și Nistor Cheș- noiu — ne spune el — care erau de obicei în frunte. Cum de a reușit ? Printr-o mai bună organizare, prin- tr-o perfectă ordine și disciplină în muncă. Minerii au folosit integral timpul de lucru, și-au îmbogățit cunoștințele profesionale". Dealtfel, locul I ocupat de mina I’ilipeștii dc Pădure in întrecerea socialistă ramură se

datorește tocmai acțiunilor întreprinse pentru creșterea susținută a productivității muncii, întăririi ordinii și disciplinei pe întregul flux tehnologic. Ca urmare, minerii au realizat o producție suplimentară „la zi" de peste 34 000 tone cărbune bună calitate, te ‘ dublă față realizată peste aceeași perioadă, a anului trecut. Evident, cîș- tigurile crescutPe zi riența lucru fruntașe se extinde tot mai mult. „Brigada lui Ion Milu era de neîntrecut, ne spune brigadierul Gheorghe Banu, care lucrează în- tr-un abațaj frontal mecanizat din sectorul Palanga Nord. Mereu realiza producții mai mari decît ale noastre. Ne-am hotărît să-i aflăm secretul. Și am mers la brigada lui. Avea aceeași mecanizare. Disciplina, ordinea erau insă mai bune ca la noi. Deci asta era — mi-am
Constantin 
CĂPRARU 
corespondentul 
„Scînteii1

BAIA MARE — oraș cu profunde, înnoiri contemporane

MARAMUREȘ 77

UNITATEA INDESTRUCTIBILA
NAȚIUNII NOASTRE SOCIALISTE

Puține cuvinte sîntde de

In condițiile socialismului s-au asigurat consolidarea și creș
terea fără precedent a forței statului nostru național unitar, realizarea 
adevăratei unități sociale și politice a tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor, pe baza 
roși interese și aspirații supreme, a dreptului de a fi deplin 
pe destinele sale, de 

și comunist.
a-și făuri în mod conștient viitorul liber,

NICOLAE CEAUȘESCU

acelo- 
stăpîn 
socia-

*»Dar a fost unitatea nu numai un dor străvechi, ci și o mare lecție, o învățătură de temelie în efortul de clădire a unui viitor mai bun pentru poporul nostru greu încercat. „Unirea face puterea" a fost marele adevăr care ne-a însoțit mereu istoria, sub semnul său au stat toate izbînzile noastre, mai vechi sau mai noi. Păstrarea statelor românești in evul mediu, restaurarea independenței țării la 1877—1878, desăvârșirea unității na- țional-statale au fost biruințe înălțate solid pe temelia acțiunii unite, convergente a întregului nostru popor. însuși mărețul act istoric de la 23 August 1944, căruia îi aducem acum pentru a 39-a oară prinosul cinstirii noastre, a fost ro-

pentru po-! încărcate scumpeporul român atit de înțelesuri, atît inimii lui precum cuvîntul unitate. Și este firesc să fie astfel pentru că — laolaltă cu dreptatea și egalitatea, cu frăția și libertatea, cu pacea și buna vecinătate — unitatea a fost idealul care a luminat secolele istoriei românești, a fost dorul pentru care s-au jertfit moșii și strămoșii, visul care le-a încălzit cu văpaia lui inimile și cugetele, izvorul nesecat din care generații după generații au sorbit putere spre a se ridica deasupra furtunilor fără număr pe care vremurile le-au pornit asupra lor. într-adevăr, de multe secole gîn- dul biruise, unind printr-o legătură
IN ZIARUL DE AZI

RUBR1C1LE NOASTRE: 
Scrisori ale oamenilor 
muncii adresate condu
cerii partidului; Faptul 
divers ; Sport; De pretu

tindeni

tară veche“,

pe românii de mult trăia în în cugete fintînă

cu profunde înnoiri contemporaneîntr-un apartament din Ba'ia Mare, pe fereastra căruia se vede un autentic decor maramureșean (dealuri înverzite cu stoguri de fin, desișuri de pruni care ascund casele), într-un tipic apartament, am putea spune, în interiorul căruia citeva încrustații in lemn și alte citeva forme metalice ne dau semn că sintem aici, în nord de țară, ascultăm povestea unui hriga- dier de la Salva-Vișeu, o poveste despre cit de convingător a putut fi un ute- cist sosit într-unul din satele de pe Valea Marei pentru a-i determina pe cei mai tineri să meargă să muncească pentru țară, despre cum s-a constituit brigada IV Maramureș și cum s-a deplasat ea direct la Dealul Ștefăpiței, pentru că încă de la Sighet se. știa frontul de lucru, despre programul și munca de la șantier („nu era ușor, dar nici greu: mie nu mi-o fost greu niciodată : de lucru, om lucrat la făclie, noaptea, numai cind o fost că am vrut să luăm drapelul"), despre salopeta cea nouă, cămașa albă și perechea de

sandale cu care s-a întors el in satul său, Budești, de la Salva. în timp ce ascultăm, răsfoim carnetul de brigadier 10 559 care certifică, prin prezenta lui și prin prezenta a două flori de colț, existența unei misiuni eroice săvîrșite și in
parte, ceea ce altădată numit „Maramureșul duminică" (acel Maramureș de album, de ilustrate, de necrezut atunci cind îl vezi viu, concret, real în satele de pe Mara sau Iza) și acest Maramureș cotidian, mai puțin colorat in

am de laltă, se luminează reciproc, tradiția și contemporaneitatea fiind, de fapt, un același izvor care străbate Maramureșul și-i conferă autenticitatea și originalitatea între ținuturile românești.DIAMANTUL DE MA-
[I w /cnz/iLzrzrfĂ ^c//iny£^ țării §

1 • reportaje • însemnări •

de Dan MUCENIC și Constantinacest ținut al țării în urmă cu 35 de ani. Din cind în cind, privim pe fereastră peisajul maramureșean, convingîndu-ne că este, că nu se întimplă o înșelare a vederii. Și dacă în acele momente un cal a cărui coamă ar fi fost împodobită cu panglici multicolore ar fi apărut ținut în friu de un vestitor al nunții — și el îmbrăcat cu straiele de sărbătoare, mînrire — am fi adunat într-o „ceeași clipă și înt '-o aceeași sintagmă plastică (de două planuri) Maramureșul : pe de o

exterior, dar la fel de frumos în spiritul său, dominat hărnicie,Despre duminică scris mult multe ori ______ ____________ca și el. Poate atît de frumos incit o doză de idilism domină și-l face incredibil. Despre Maramureșul cotidian iarăși s-a scris. S-a scris însă egal, egalitate ce-a depărtat spiritul locului. Cele două imagini nu se suprapun, e-adevărat, dar se bazează una pe cea-

spirit de statornicie, omenie.Maramureșul de s-a scris. S-a și de cele mai la fel de frumos

STANRAMUREȘ. Istoria Maramureșului, se spune, s-a scris în lemn și în diamantul de Maramureș. Industria minieră are vechi tradiții aici și ea a dus la dezvoltarea unor puternice centre muncitorești — Baia Mare, Baia Sprie, Borșa, Cavnic, Băiuț, Nistru, Ilba. Minerii Maramureșului sînț azi cunoscuți și recunoscuți, realizind procente importante din producțiile, de neferoase ale țării. Re-găsi- rea filonului nu a fost simplă. Dacă, de exemplu, la Borșa exista o modestă

activitate minieră în anii crizei mondiale din 1930— 1933, ea s-a stins așa cum în Valea Jiului Vulcanul fusese declarat mort, închis, terminat, oamenii îm- prăștiindu-se fie la minele din Baia Mare,Lupeni, Aninoasa sau lu- crind la pădure.in 1948 a minei i-a adunat pe
fie laRedes-chiderea Toroiaga borșeni acasă și ei au pus umărul așa cum știu ei s-o facă peste tot, dar mai ales cind e vorba să lucreze acasă. Oamenii s-au calificat, au muncit și au reușit, învingînd și scepticismul și greutățile, să ■ transforme Borșa intr-un .apreciat oraș minier. Rînd pe rind, oamenii din jur au sporit numărul celor deveniți mineri, electricieni, maiștri, preparatori. Resortul acestei stări de lucruri nu este greu de depistat : politica novatoare, clarvăzătoare a partidului privind dezvoltarea tuturor zonelor țării în funcție și de tradițiile existente. Fondurile financiare însemnate alocate de

(Continuare în pag. a Il-a)

trainică, frățească pretutindeni ; de inimi și se înstăpinise conștiința . că dintr-o fintînă au izvodit și cură, că sînt ramuri ale aceluiași mindru și străvechi stejar, că alcătuiesc o unică și mare familie peste hotarele politice înălțate între ei de vicisitudinile istoriei ; de demult și neîntreruptă era lucrarea lor pentru unitate și fiecare an ce se adăuga la caierul vremii aducea tot mai aproape împlinirea mărețului gind. Dreaptă și necesară fiind, dorită cu ardoare și pregătită prin îndelungi stăruințe fiind, unirea românilor suia necontenit prin vreme spre acel eroic și cald decembrie 1918 al împlinirii ei. t

dul unanimității de gind și de simțire , â națiunii în ansamblul său, rezultatul ridicării sale ca un singur om ; acea unică voință în care s-au topit toate voințele țării a fost zăgazul uriaș de care s-a zdrobit acerba împotrivire a Reichului nazist. Iar faptul că forța politică în jurul căreia s-a făurit atunci larg cuprinzătoarea coaliție națională, că acela care o gîndise și acționase cu exemplară consecvență și spirit creator pentru alcătuirea ei, era Partidul Comunist Român, are — din perspectiva deceniilor ce ne despart de istoricul August 1944 — adinei semnificații. El arată limpede că, năzuind la ctito-
(Continuare în pag. a IV-a)

DRAGOSTEA DE PATRIE
suprema rațiune de a fiNicicind o generație tî- nără a României n-a beneficiat de un mai statornic îndemn și un mai strălucit exemplu intru iubirea de patrie așa cum beneficiază tinerii zilelor noastre din partea celui mai iubit fiu al națiunii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cuvîntarea rostită la recenta consfătuire de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative reprezintă un izvor de învățăminte și de îndemnuri pentru ca întregul tineret român să facă din iubirea de țară, din nevoia de a-i consacra toate forțele de gindire, de creație cea mai înaltă rațiune de a fi. Din înflăcăratele cuvinte ale secretarului general al partidului, tinerii învață astfel că patriotismul înseamnă să-ți iubești țara și poporul din care faci parte, din tot sufletul, in toate împrejurările în care este nevoie de tine, fără limite.A-ți iubi porul din tot semnează aniciodată tradițiile, ceiurile și aspirațiile poporului tău, modul lui• prezentul și viitorul, in-

semnează lupta pentru fericirea poporului întreg și a fiecărui compatriot, în orinduirea noastră socialistă. patriotismul însemnează să iubești socialismul și poporul și lupți pentru ele cu devotament, oricînd și fără e- zitare, ca o datorie de o- noare. ‘Toate acestea se
pacea, tara, partidul, să

mica școală prlrhară . din cartier,., atît de bine își convinses'e școlarii că e de datoria fiecăruia să: îndeplinească această sarcină, ca un gest doveditor a! dragostei de școală și de tară, incit nici nu-i trecea vreunuia prin minte să-și calce datoria, deși ietnnișorul se găsea greu printre dărîmâturi și
acad. Ștefan BĂLAN

țara și po- sufletul în- nu uita obi-gîndurile și de a vedea

cer manifestate in fapte care privesc țara, colectivul în care trăiești și pe tine personal. De aceea, cind ești tînăr nu poți uita niciodată că ești linul din constructorii angajați activ in făurirea viitorului țării și al socialismului.Mi-amintesc, de-a lungul multor decenii, de în- tîmplări mai mici (numai in aparență) și mai mari, privind actele de patriotism. Era după război, cind abia își începuseră activitatea școlile primare. Ca să fie cald în clasă și să se poată ține cursurile, trebuia ca flecare copil să caute și să aducă un lemn de foc. Bătrinul învățător de la

uneori era foarte mic și trebuia să-l caute mult timp in frig, iar copiii erau de-o șchioapă. Și o întîmplare similară, Institutul politehnic din București unde, război, trebuiau cursuri, doar școala după de război : pretutindeni, amfiteatrului și peste tot după citeva ceasuri de la anunțarea lecției, văd vreo zece, douăzeci de sțudenți cărînd moloz, și aîți cițiva punind geamuri și chituind. ..Ce faceți voi acolo sus ? C.ne sinteți voi ?“. îi înl.raabă cineva. „Cine ? Geamgiii !“, au răspuns ei ve-

ladupă tinute începea iar atîta amar era moloz geamurile erau sparte frig. Dar,

șeii. Studenții au curățat molozul, au reparat geamurile și s-au ținut lec- • țiile.Și un exemplu mai vechi, zguduitor I în. cuvinte simple, lucrurile s-au petrecut astfel : în timpul primului război mondial, in anul 1917, frontul dintre trupele - române și ocunanții germani era pe Șiret : românii erau la nord de Șiret, spre Galați, iar o- cupanții erau la sud, spre Brăila ; intre cele două armate — Șiretul, iar de-ă lungul lor, pe latura de răsărit. Dunărea albastră. Tunurile trupelor ocupante trăgeau toată ziua’. Atunci, unii cetățeni . din Brăila s-au gin- dit să ajute trupele române din Galați și. au început să le transmită pozițiile trupelor ocupante de la Brăila. Cum ? Pe valurile Dunării. în sticle bine, astupate I Cel care a început acțiunea a fost comisarul ciocurilor din Brăila., A’exandru Po- povici, în jurul căruia se strinsese un grup de muncitori și tțe tineri, între care cinci «lovi de la T ’'’•■>•11 „Ni-olno Bălcescu"
(Continuare 
in pag. a V-a)
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Mâșari pentru Mima ordini^ disciplinei 

la fiecare loc de muncă

In etapa actuală, cind se subliniază cu putere necesitatea creșterii productivității muncii, la întreprinderea de vagoane Caracal se înregistrează manifestări de dezinteres față de folosirea unor utilaje — relata, într-o scrisoare adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, sub- inginerul Marcel Sîrbu de la respectiva unitate. Autorul se referea concret la o serie de convertizoare și mașini automate de sudat, electrocare și electrostivuitoare, care s-au degradat ori sînt descompletate, la irosirea unor fonduri financiare pentru reparații fictive etc.Din analiza făcută in întreprindere de Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, împreună cu Consiliul de Miniștri, precum și de activiști de la Comitetul județean Olt

al P.C.R. șl specialiști din ministerele avînd contingență cu problema sesizată, a rezultat că, în bună măsură, faptele semnalate corespund realității. Datorită exploatării neraționale, mai ales in perioada de început a activității întreprinderii și a neorganizării unor ateliere de întreținere și reparații pe măsura volumului de utilaje existent, un mare număr de echipamente de sudură și mijloace de transport intern sînt defecte, fără a exista vreun program concret pentru repunerea lor în funcțiune. In unele situații, fondurile prevăzute în plan pentru anumite reparații au fost folosite la efectuarea de reparații improvizate la alte utilaje.Pentru întărirea ordinii și disciplinei în folosirea și gospodărirea mijloacelor fixe din dotare și, în

special, a utilajelor de sudură și a mijloacelor de transport, s-au inițiat acțiuni imediate de organizare a atelierelor de întreținere și reparații. Totodată, s-au stabilit măsuri pentru sporirea aportului tuturor cadrelor inginerești și de specialitate la folosirea mai judicioasă a utilajelor, pentru asigurarea dotărilor tehnice necesare, întocmirea graficelor și tehnologiilor de reparare a tuturor mijloacelor existente. urmărirea lucrărilor, gestionarea materialelor, supravegherea exploatării rationale a utilajelor.Forurile competente au aplicat și sancțiuni unor cadre de conducere din întreprindere pentru neglijentele și abaterile constatate. S-a stabilit ca în toate organizațiile de partid să se dezbată aspectele constatate, punîndu-se accentul pe prevenirea lipsurilor și folosirea judicioasă a fondurilor fixe.
Comportarea fiecinri activist ■— w concordanță 

cu cerințele spiritului revoluționar!

într-o scrisoare adresată secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se făceau unele afirmații potrivit cărora vicepreședintele biroului executiv al Consiliului popular orășenesc Novaci, județul Gorj, Vasile Mi- tuță, ar avea frecvent comportări necorespunzătoare în viața de zi cu zi, inclusiv participarea la manifestări cu caracter religios, „nunți cu dar“ cu sute de invitați.In spiritul eticii și echității socialiste. al intransigentei comuniste față de activitatea și comportamentul cadrelor de partid și de stat, secretarul general al partidului a indicat ca scrisoarea să fie

dată spre rezolvare unui secretar al C.C. al P.C.R. și președintelui Colegiului Central de Partid.Din verificările efectuate a reieșit că faptele semnalate corespund realității. Astfel, s-a constatat că V. Mituță a organizat pentru fiul său „o nuntă cu dar“ la care au luat parte peste 350 de persoane, de la care s-au adunat, drept daruri, aproximativ 100 000 lei. Cununia la care a participat și el cu familia a fost făcută cu ceremonial religios.Este limpede că astfel de atitudini nu pot constitui exemplul necesar în domeniul educativ așteptat de la o persoană ca vicepre

ședintele consiliului popular orășenesc — ci, dimpotrivă, pot avea numai consecințe profund negative. Chiar dacă, așa cum se precizează în referatul de cercetare, din punct de vedere profesional este corespunzător, prin modul său de comportare a scos la iveală lacunele ce le are în pregătirea ca activist căruia i s-au încredințat importante sarcini de conducere. Ca urmare, s-a stabilit scoaterea din comitetul orășenesc, eliberarea din funcția de vicepreședinte al consiliului popular și punerea sa în discuția plenarei Comitetului orășenesc de partid Novaci.
Rezolvare echitabilă - potrivit condițiilor concrete

Cunoscuta întreprindere „23 August" din Satu Mare, unde se fabrică mașini de gătit, are și o secție numită „Acoperire", în care personalul — curățltori, șlefuitori ețc —. lucrează în condiții mai deosebite de muncă. Este adevărat, conducerea întreprinderii, preocupată de îmbunătățirea acestora, a reamplasat activitatea de șlefuit într-o încăpere mai spațioasă și cu aerisire naturală mai bună și a revizuit instalația de exhaustare. Totuși, așa cum se arăta într-o scrisoare adresată conducerii partidului. condițiile de muncă continuă să fie mai dificile și, în consecință, se solicita ca cei ce își desfășoară activitatea la secția „Acoperire" să fie încadrați într-o grupă de muncă corespunzătoare.Autorul scrisorii menționa că a

mai fost semnalată situația existentă. fără a se da curs solicitării.Din nota de răspuns a Ministerului Industriei Ușoare, căruia i s-a încredințat scrisoarea spre analiză. rezultă că cererea muncitorilor a fost examinată cu solicitudine. în spiritul legalității noastre socialiste. Astfel, finind seama de condițiile deosebite de muncă ale celor repartizați la lucrările de cu- rățire-șlefuire a pieselor din fontă de la unitatea amintită mai sus, M.I.U., împreună cu Centrala mecanică și de articole casnice București au analizat posibilitatea încadrării în grupa I de muncă a muncitorilor de Ia aceste lucrări. Drept urmare, în ședința biroului executiv al consiliului oamenilor muncii al centralei s-a aprobat su

plimentarea cu 87 de locuri — în- cepînd cu data de 1 ianuarie 1983 (prin redistribuire) — a numărului de persoane (curățitori-șlefuitori), care pot beneficia de grupele I și II de muncă la întreprinderea „23 August" — Satu Mare. S-au analizat și posibilitățile unității respective pentru ca să încadreze în grupa I de muncă, tot prin redistribuire, pe toți muncitorii de la lucrările respective.Centrala de resort a comunicat la timpul respectiv întreprinderii din Satu Mare atît suplimentarea numărului, cît și modalitatea de a- sigurare a încadrării celor 120 de muncitori repartizați la respectivele lucrări.
Neculai ROȘCA

Fapta și gmdul fiecăruia - parte 
din buchetul împlinirilor comune

I
I
IDIN ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR F.D.U.S. I
I

DIVERS I
I

Transformări fără precedent în 
multimilenara istorie a patriei încu
nunează anii, puțini la număr, abia 
depășind jumătate din viața unui 
om : 1944—1983. Un întreg popor se 
recunoaște în marile împliniri ale 
acestor ani. Explicația acestei lea
lități e simplă : poporul își creează 
în mod conștient istoria, avînd în 
frunte un partid revoluționar, capa
bil să-i mobilizeze uriașele energii, 
nesecata înțelepciune, spre înfăp
tuirea celor mai înalte năzuințe. 
Aceștia au fost anii cînd democra
ția, în sensul ei adevărat, acela de 
participare nemijlocită a poporului 
la conducerea și la transformarea 
novatoare a întregii societăți s-a 
afirmat în mod real, concret.

Congresul al IX-lea al partidului, eveniment epocal în viața țării, a 
reliefat cu pregnanță că procesul largii democratizări a întregii activități 
sociale reprezintă nu un simplu deziderat, ci o necesitate, o legitate a 
înaintării patriei spre culmile civilizației socialiste. De neobosita activitate 
practică și teoretică a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se leagă uriașul proces de mobilizare a poporului ca partici
pant activ la conducerea treburilor țării.

Un rol de o deosebită însemnătate în afirmarea principiilor și efi
cienței democrației muncitorești, revoluționare îl are Frontul Democrației 
și Unității Socialiste care, sub conducerea politică a P.C.R., reunește toate 
organizațiile de masă și obștești, toate categoriile și forțele sociale, asi- 
gurînd participarea activă, continuă a maselor la conducerea și soluțio
narea cerințelor vieții sociale, la edificarea noii orinduiri pe pămintul 
patriei.

Prin însăși așezarea în centrul preocupărilor lor a problemelor ma
jore ale dezvoltării economice și sociale, prin mobilizarea membrilor lor 
pentru îndeplinirea acestora, organizațiile componente ale F.D.U.S. aduc 
o contribuție mereu crescindă la făurirea prezentului și viitorului patriei. 
Așa cum arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, „sensul major al demo
crației socialiste se exprimă în spiritul de responsabilitate socială de care 
trebuie să fie animat fiecare cetățean, in îndatorirea lui de a acționa in 
virtutea imperativelor supreme ale societății, ale națiunii".

In cuvîntarea rostită la recenta Consfătuire de lucru pe problemele 
muncii organizatorice și politico-educative, secretarul general al partidului 
formula în fața comuniștilor, a întregului popor, sarcini esențiale, a căror 
îndeplinire va duce la pășirea societății pe o nouă treaptă a dezvoltării 
materiale și spirituale. Sint obiective pentru a căror îndeplinire își mobi
lizează eforturile nu numai comuniștii, ci întregul popor, ele asigurînd largi 
posibilități de afirmare a inițiativei și capacităților creatoare ale tuturor 
membrilor organizațiilor ce compun F.D.U.S., în strînsă unitate de gind și 
faptă în jurul partidului, al secretarului său general. înființată în urmă cu 
trei ani, la inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca o. necesitate a lăr
girii și adîncirii sistemului democrației socialiste, O.D.U.S. s-a încadrat efec
tiv în vastul ansamblu politic, social-economic și cultural-educativ al țării. 
Astăzi, roadele activității celor peste 3 700 000 membri ai O.D.U.S. se văd 
în .toate colțurile patriei, împletind armonios inițiativele cultural-educative 
sau de înfrumusețare a localităților cu participarea nemijlocită la viața 
politică și, în mod deosebit, la realizarea marilor obiective și sarcini eco
nomice ce stau în fața întregului popor.

Ce reprezintă concret activitatea Organizației democrației șl unității 
socialiste în- viața unei localități ? Pentru a răspunde, am ales comuna 
Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman.

ZALĂU:
Sălajul de azi — rezultatul unei 

opțiuni ferme, profund științifice : 
repartizarea judicioasă a forțelor de 
producție pe tot cuprinsul țării. 
Municipiul Zalău, celelalte orașe și 
localități din județ au cunoscut in 
acești ani profunde înnoiri. Din 1968 
pînă in prezent au fost date în 
funcțiune 180 noi capacități de pro
ducție, care au asigurat peste 21 000 
noi locuri de muncă. Există acum 
platforme industriale in toate cele 
patru orașe ale județului. întreaga 
producție industrială a anului 1968 
se realizează în prezent în mai pu
țin de o lună. Vastul program de 
investiții a determinat mutații fun
damentale in imaginea pe care o 
oferă orașele și comunele județu
lui. Recent s-au încheiat lucrările 
de construcții pe noua și moderna 
arteră a municipiului Zalău, bd. 
Mihai Viteazul. Cu acestea se ridi
că la aproape 20 000 numărul de

Noi locuințe date în folosință

apartamente date în folosință în In fotografie : Bd. Mihai Viteazul 
perioada 1968-1983. (Eugen Teglaș, din municipiul Zalău. (Foto : Ionel 
corespondentul „Scînteii"). David).

La început, am crezut că e o simplă întîmplare să-i găsim împreună, dis-de-di- mineață, tocmai pe cei pe care-i căutam : pe Marin Chivu, președintele comitetului comunal O.D.U.S., ștv pe președintele biroului executiv al consiliului popular, Petre Ivan. Nu era intimplare. Vară sau iarnă, ei se întîlnesc de obicei dimineața în curteă consiliului și disoută despre ziua care începe. Marin Chivu se apropie de 60 de ani, primarul are în jur de 30.— Cum se implică cei 1 700 de membri ai O.D.U.S. în viata comunei ? Greu de răspuns așa, dintr-o... suflare — ne spune primarul și a- daugă : Gindiți-vă singuri, peste 7 000 de locuitori, două cooperative agricole, cu circa 3 500 hectare, ba și cu ceva industrie (secția de reparații capitale a tractoarelor, de semiindustrializare a laptelui), 1 200 de elevi, probleme ridicate de „izgonirea noroiului din sat" (adică pa- varea celor 14 kilometri de străzi), de extinderea rețelei de apă (există 11 kilometri), a canalizării... Deci, probleme, strădanii, perspective. în toate acestea și în fiecare in parte veți găsi și spiritul de inițiativă, și responsabilitatea, și contribuția directă a membrilor acestei organizații. Fiecare — o parte dintr-un

buchet. Din buchetul împlinirilor noastre. Firește, în comună sint mulți cetățeni care nu-s fnembri de partid. 'Or, cu ajutorul OÎD.U.S. reușim să-i antrenăm în numeroasele acțiuni de folos general. Este deci de înțeles că sîntem zilnic împreună, reprezentantul consiliului și președintele comitetului O.D.U.S.Urmărim discuția celor doi, apoi îi însoțim. Era vorba de „toiul roșiilor", care cer urgent mină de lucru la cules. Intr-o zi, două. Se apelează și la pensionarii încă în putere. De ce n-o face C.A.P.-ul 1 O face, dar...— ...E vorba aici de conștiința o- mului, de omenia din el. Tocmai pe această trăsătură se bizuie Organizația democrației și unității socialiste cînd se adresează unuia sau altuia.Trece pe stradă și dă binețe o femeie de mult în a doua... tinerețe— Ioana Voinea. Președintele O.D.U.S. are „o vorbă" de spus. Se înțeleg repede. „Bine, am să vin. Le spun și ălorlalți" — răspunde femeia îndepărtîndu-se.— Tot ea a fost și cînd cu furtuna— își amintește primarul. Așa e în agricultură, vrînd-nevrînd, depinzi și de natură. Faptul s-a petrecut în urmă cu cîteva săptămîni. O furtună s-a abătut asupra lanurilor de floa-

rea-soarelui, făcîndu-le palancă. Trebuia îndreptată tulpină cu tulpină. Urgent. în afară de celelalte munci agricole. De unde atiția oameni? Ioana Voinea, Maria Boldei, Aritina Chiru au umblat din casă-n casă și au găsit oameni. Unii au dat să se codească. I-au convins. în ziua aceea am auzit de nu știu cite ori întrebarea „ce fel de membru al organizației ești tu?“. Si lanurile de floarea- soărelui au fost salvate la timp...Așa e datina : țăranul își măsoară demnitatea prin prețuirea pămîntu- lui. Tocmai de aceea, O.D.U.S. șl-a înscris ca obiectiv principal ai activității antrenarea oamenilor, prin mijloacele ce-i sînt proprii, la valorificarea fiecărei palme de pămint. Și în comună sînt ‘asemenea rezerve. Cele două cooperative agricole, care aduc bunăstarea comunei, au 3 500 hectare. La acestea se adaugă cele 590 hectare aflate în curți și loturile în folosință, care asigură oamenilor consumul de legume, precum și hrana a 2 900 de oi, peste 2 000 porci, 600 bovine și aproape 50 000 păsări, precum și resurse importante de contractare.Se poate lucra mai bine fiecare palmă de pămint? S-a dovedit că da. La inițiativa comitetului comunal 
O.D.U.S., încă în iarnă s-a declanșat întrccerea-concurs pentru cea mai frumoasă curte din comună. Deocamdată, pe primul loc sînt... cîteva zeci de gospodării, între care ale lui Gheorghe Voinea, Cristea Zorzon, Nicolae Boldei. La concurs nu se înscrisese însă Ilie Rîciu, dealtfel bun gospodar. Motivul? Nu avea pămint. Intr-adevăr, așa era. Suprafața din fața casei fusese rezervată unei construcții, dovedită, mai apoi, inutilă. Soluția a fost sugerată într-o adunare a O.D.U.S. : terenul să fie nivelat și încredințat gospodarului să-1 muncească.Munca, izvor al bunăstării întregii comune, a devenit o parte integrantă a vieții fiecărui locuitor, după cum nemunca unora — un motiv de preocupare pentru întreaga obște. Frații Dumitru și Ion Manole, ambii zdraveni, dar obișnuiți să trăiască din ce „ciupeau" pe ici, pe colo, chemați în fața comitetului O.D.U.S., au încercat să invoce tot felul de „justificări". „Ia ascultați, flăcăi — le-a retezat-o pensionarul Constantin Solomon .— aici nu sînteți chemați ca la orice colț de stradă, unde să pălăvrăgești orice, ci la comitetul unei organizații.-La comitetul O.D.U.S.!". Lesne de bănuit cum au decurs discuțiile și cît s-a perseverat în a-i aduce pe cei discutați pe drumul bun. Ambii lucrează acum, salută și sint salutați cu fruntea sus în comună.Oprim la întîmplare pe unul din trecători, Alexandru Țucanu. șofer la ferma avicolă a C.A.P., și-l întrebăm ce eveniment mai important s-a petrecut în familia lui în ultimul timp. Dănuț a terminat premiant clasa-ntîi, Gheorghe intră la grădiniță, iar soția — Smaranda — s-a calificat crescătoare de păsări, lucrează acum într-o hală cu mii de zburătoare, înzestrată cu dotări moderne.— Schimbîndu-și munca, preocupările, credeți că soția dumneavoastră s-a schimbat?— în bine. Știe mai multe și tot învață la cursurile O.D.U.S. din cadrul fermei.Intr-adevăr, greu de enumerat domeniile și obiectivele în care oamenii muncii din comună, încadrați in Organizația democrației și unității socialiste, se implică nemijlocit. Lucrul acesta se vede în întregul aspect al localității, în chipul oamenilor și-n modul lor de a gîndi, de a munci.Este una din realizările nemijlocite ale activității Organizației democrației și unității socialiste care, alcătuită din nemembri de partid, mobilizează inițiativele, înțelepciunea și nesecatele energii ale maselor populare pentru înfăptuirea cu succes a mărețelor sarcini menite să asigure propășirea necontenită a patriei, creșterea neabătută a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.

Laurențiu DUȚĂ
Stan ȘTEFAN

I
I
I

Ș/ copiii, 
și nepoții

Ziarul „Orizont" (Vilcea) in
formează că la ediția din acest 
an a festivalului „Cîntecele Ol
tului", veteranul participanților 
a fost Gh. I. Necula din Izbice- 
nii de Olt. Veteranul activează 
in ansamblul de dansuri „Hora" 
de peste două decenii, alături de 
copiii și, mai de curind, de ne
poții săi — cărora le-a transmis 
dragostea pentru străvechile 
jocuri populare oltenești. 
71 de ani. Mulți ani — de 
și joc — Moș Necula 1
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Are 
viată

1 din 
Ga- 
ma- 

in

de vacanța
La Școala generală nr. 

comuna Fîrțănești (județul
lăți), pionierii au învățat o 
terie care nu este înscrisă 
programa școlară : creșterea 
viermilor de mătase. Sub îndru
marea profesoarei Dana Dimof- 
te, ei au amenajat o crescătorie 
de viermi de mătase, predînd 
deja produse în valoare de 2 000 
lei. Nici acum in vacanță n-au 
liniște, socotind pe bună drep
tate că ocupația în care s-au 
angajat merită o asemenea stră
danie. »

Baschet in Pajura
Nu demult, într-un părculeț 

din cartierul bucureștean Paju
ra au apărut — efectiv, peste 
noapte — două panouri metalice 
pentru jucat baschet. Copiii au 
Si început să tragă la cos Si să 
încingă miuțe, iar noi ne-am în
trebat cine e inspiratul autor, 
al cărui exemplu ar putea fi 
preluat și in alte cartiere. Ne- 
aflind prin vecini decît că e vor
ba de „un cetățean care a jucat 
baschet la viața lui", am mers 
la asociația de locatari. Nici aici 
n-am aflat. Am aflat însă de 
alte frumoase realizări gospodă
rești ale asociației de locatari 
Pajura : îngrijirea exemplară 
Si permanentă a celor 17 blocuri 
și a spațiilor verzi dintre ele ; 
amenajarea a trei locuri de joa
că pentru copii, bine dotate, 'și 
a trei locuri de parcare pentru 
autoturisme; însemnate econo
mii de apă și energie electrică 
prin mai bună gospodărire etc., 
etc. „Sufletele" acestor acțiuni 
obștești sint Dumitru Rădulescu 
(președintele comitetului de ce
tățeni), Petre Stoian (președin
tele asociației de locatari) și 
Vasile Agachi (administratorul 
contabil).

De la
o „racheta"

Mari amatori de... invenții, 
doi elevi de la Liceul de mate
matică-fizică din Zalău (E. Pop 
și A. Berar) au vrut să lanseze 
din balcon o „rachetă" confec
ționată de ei după o idee origi
nală : fosforul de la 20 cutii de 
chibrituri introdus într-o țeavă 
de aluminiu lungă de aproxima
tiv 30 cm. Cum „racheta" tre
buia să fie înfundată cu un ca
pac înainte de lansare, au luat 
un ciocan și... explozia n-a in- 
tirziat. S-a cutremurat tot blo
cul, iar cei doi „rachetiști" au 
ajuns în spital. Un avertisment 
altor posibili amatori de a 
juca în acest fel cu

Vâ trebuie

focul !

sare

se

de Bazna?
de sarea 
— folosi-
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(Urmare din pag. I)

I
stat pentru ridicarea nivelului tehnic, a nivelului de trai al minerilor (masă gratuită, autobuze pentru transportul la lucru, cantine, băi și vestiare) au susținut procesul dezvoltării. Și rezultatele se văd azi limpede.Diamantul de Maramureș — titlul întrecerii dintre minerii din nord — poate fi minereul scos din adincuri, dar poate numi la fel de frumos și munca oamenilor pentru a-1 scoate. Un diamant cu multe carate aici, in Maramureș. Iată, un singur exemplu : în întimpi- narea zilei de 23 August, sectorul II din cadrul E.M. Șuior a organizat un schimb de onoare. în cele trei schimburi ale zilei, sectorul și-a depășit sarcinile de plan, realizînd o producție suolimentară în valoare de 835 009 lei. O singură cifră, un singur sector, o singură zi. Dar Maramureșul cotidian este plin de astfel de fapte care probează strălucirea diamantului său.

NOBLEȚEA UNOR TRA
DIȚII. Maramureșul nu poate fi privit (pentru că 
nu este astfel) drept o co

lecție de tradiții, ce-i drept, bine conservate și, din vreme în vreme, împrospătate. Dacă putem vorbi despre acest lucru atunci cind e vorba de exploatarea și prelucrarea lemnului — îndeletnicire străveche și in mod strălucit ilustrată de marii meșteri cioplitori din sate — nu putem face, totuși, abstracție de modernizarea acestui domeniu al muncii din nordul de țară, măcar și numai pentru „amănuntul" că produsele din lemn realizate aici sint exportate în mai bine de 30 de țări ale lumii.Poate că un singur lucru s-a păstrat aici de cînd lumea, și asta spre cinstea drepților și harnicilor oameni ai ținutului : neostoita dragoste de pămint și de lucrare a acestuia. Pentru că aici nu-i Bărăgan și pentru că natura n-a fost prea darnică in a oferi loc de creștere cerealelor, maramureșeanul a învățat să prețuiască fiecare palmă de 10c arabil, s-o îngriieas- că atent și să-i smulgă tot ceea ce poate ea oferi. Apoi, la mare preț fiind creșterea animalelor („bruna de Maramureș" este o rasă cu rezultate bine cunoscute și apreciate), oa

menii sînt, cu toții, gospodari care își știu rîndui deosebit de eficient treburile, astfel incit să nu existe problema finului ne- strîns sau a lipsei de furaje peste iarnă. Și, așa cum trebuie să se.întimple, primii dintre gospodarii satu-

de comuniști. Dar în Maramureș, unde femeile-s aprige și deprinse cu truda, poți afla și primărițe care sint gata să se întreacă ori- cînd în muncă și înfăptuiri cu bărbații. Maria Vancea, primărița de la Rouă de Jos (de curind distinsă cu

țialul spiritual, forța de a crea frumos și durabil au fost învestite in înfrumusețarea chipului Maramureșului. Un singur fapt, emblematic, vom mai supune atenției cititorului în ceea ce privește tradiția maramureșeană : orașele jude-

monstreze că arhaicul Maramureș mai are încă nevoie de modernizare, că n-ar strica, acolo chiar, in- tr-una dintre cele mai pitorești zone ale țării, să fie amplasate niște întreprinderi, pentru că maramureșenii știu să pună temeinic
MARAMUREȘ - „tara veche“, cu 
profunde înnoiri contemporane

lui sînt chiar primarii. La Desești, pe valea Marei, primarul Gheorghe Tupiță și secretarul adjunct al comitetului comunal de partid, Pop Vasile Taina. Oameni ai locului, cunos- cindu-i rosturile și știind bine firea oamenilor, acești bărbați, ca și primarul Gheorghe Ardelean de la Dragomirești, comuna cea mîndră de pe Iza, sau ca Dan Dumitru, primarul pitoreștii comune Săpînța, constituie exemple de pricepere ?! hărnicie, exemple

Ordinul Muncii clasa a IlI-a) sau Lucrețla Cristea de la Satulung (unde s-au realizat, pentru această zonă a țărm producții record de griu) sînt nume bine știute și respectate în întregul județ.Nu pot fi adunate în rin- durile acestor însemnări toate argumentele sau exemplele care să spună despre felul aparte, creator în care, în anii socialismului, mai cu seamă după cel de-al IX-lea Congres al partidului, poten

tului — și Baia Mare în primul rînd — reprezintă, pentru ochiul oricărui privitor, inspirate împletiri de tradiție și modernitate, totul in scopul ridicării calității vieții și satisfacerii iubirii de frumos a acestor muncitori și exigenți privitori de artă care sint oamenii Maramureșului.
SPECTACULOASA AS

CENSIUNE A NOULUI, în urmă cu cîțiva ani, discutam în comuna Bogdan Vodă cu cîțiva săteni, oameni care încercau să de-

mîna la muncă și, mai mult chiar decît atît, trebuie să se uite cît mai repede vechea imagine a maramureșeanului plecînd vara să caute de lucru prin cine știe ce îndepărtate colțuri de țară.Gindurile de atunci au devenit pînă acum fapte. Pe toată întinderea județului se află amplasate întreprinderi sau secții ale unor mari întreprinderi. O singură exemplificare, oferită de cîteva cifre comparative : începînd cu anul 1966,

industria constructoare de mașini din Maramureș a beneficiat, pînă în prezent, de peste două miliarde lei investiții. Iată principala cauză pentru care producția industrială realizată de constructorii de mașini ma-, ramureșeni a crescut pînă astăzi de peste 56 de ori ! Salt de-a dreptul spectaculos, rezultat firesc al dăruirii în muncă, al spiritului revoluționar care animă colectivele muncitorești din Baia Mare și Sighetu Marinați ei.Asemănător s-au petrecut lucrurile și în ceea ce privește industria ușoară. După ce, în 1972, ca urmare a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost inaugurată Filatura de bumbac din Baia Mare (devenită, după vizita din 1973 a secretarului general al partidului acolo, un adevărat combinat textil, oro- ducînd de la simplul fir și pînă la produsul finit), astăzi întreprinderea textilă „Maramureșul" este una dintre cele mai reprezentative unități economice ale județului. Indiscutabil, asemenea mutații rapide nu puteau fi posibile decît în condițiile unei economii dinamice, care și-a propus

dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor țării, așa cum este economia noastră.Maramureșul, „țara veche" a dulcilor 'cîntece de leagăn și a porților măiestru încrustate, trăiește o stare de entuziastă tinerețe, impunîndu-se nu doar ca depozitar de legende și obiceiuri aparte, fermecătoare prin setea de viață degajată, ci și ca un ținut care se afirmă drept producător de bunuri materiale și spirituale în strînsă concordanță cu nevoile de astăzi ale țării, cu exigențele calitative ale economiei moderne. Pentru călătorul de azi, acest județ nordic se înfățișează, mai întîi de toate, drept un loc în care îndrăzneață construcție se împletește cu tradiția milenară, în care oamenii crescuți în cultul muncii și al dragostei de glia natală zidesc, ca niciodată în istoria locurilor, cu întreg elanul, cu întreaga lor dăruire.Maramureșul anului 1933 reprezintă o dovadă vie a ceea ce a însemnat biruința socialismului în România, ce au însemnat 18 ani de înțeleaptă gîndire și faptă revoluționară.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ați auzit, desigur, 
medicinală de Bazna 
tă, încă de pe vremea romani
lor, mai ales in tratamentul la 
domiciliu al afecțiunilor reuma
tismale. Un fapt recent creează 
toate condițiile ca această „sare 
minune" să fie oferită din plin 
nu numai centrelor farmaceu
tice din țară, ci și la export : 
preluată de către Exploatarea de 
gospodărie comunală si locativă 
Mediaș, unitatea furnizoare din 
stațiunea balneoclimaterică Baz
na (județul Sibiu) produce la 
întreaga capacitate, sarea res
pectivă fiind livrată în pungi de 2 kg la un preț accesibil (6 
lei). De la Sibiu ne parvine o 
adresă utilă, in caz că nu găsim 
totuși sarea de Bazna în farma
cii : Exploatarea de gospodărie 
comunală si locativă Medias, 
strada Expoziției nr. 2. Dar nouă 
ne place să credem că, prin 
grija comerțului, de-acum înain
te o vom găsi si în farmacia de 
lingă casă I

îndemn
la reflecție

Un autoturism albastru cu nu
mărul de înmatriculare 3-BV- 
2870 s-a oprit pe șosea lingă un 
frumos lan de floare a-soarelui 
(la punctul Bărăitaru) al coope
rativei agricole Drăgănești (Pra
hova). Din limuzină a coborit 
proprietarul — om în toată fi
rea — care s-a îndreptat spre 
lan și a început să taie, ca din 
moșia lui. La un moment dat, 
din altă mașină a coborit o fe
meie care l-a admonestat aspru: 
„Se poate, omule, să furi din 
munca altuia ?“. Cel prins cu 
musca pe căciulă s-a suit la no
ian și a luat-o la sănătoasa.

Omule, dacă n-ai făcut-o pînă 
acum, gindește-te o clipă la ges
tul tău. Iar de te vei rușina cit 
de cit, există nădejde că n-ai 
să-l mai repeți.

Rubrică realizată de
Gheorghe MITROI 
cu sprijinul corespondenților
Scînteii"
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PAGINA 3

REZVRITAREA BAZEI ENERGETICE $1 RE MATERII PRIME
Răspundere muncitorească pentru 

punerea mai rapidă în valoare 
a noilor zăcăminte de țiței

Chiar și într-o unitate fruntașa 
exista loc pentru mai bine

în anul 1979, în localitatea Virteju, din județul Dolj, sonda de foraj cu numărul 65 descoperea un important zăcămînt de petrol la peste 3 500 de metri adîncime. La puțin timp, într-o altă zonă, de astă dată la Stoenița în Gorj, s-a descoperit un nou compartiment productiv situat la o adîncime de peste 4 000 metri, bogat în țiței și gaze cu ridicat procent de metan. De atunci aceste frumoase plaiuri oltenești din bazinul Amaradiei au cunoscut profunde transformări. Zeci și zeci de instalații de foraj au apărut ca peste noapte. Siluetele zvelte ale sondelor de foraj pot fi întîlnite la tot pasul în zonele Văluța, Slăvuța și Stoina. în luna aprilie a.c., în cadrul Trustului de foraj-extracție Tîrgu Jiu, ca urmare a măsurilor de organizare pe baze noi a unităților din ramura petrolului, a luat ființă Schela de foraj Stoina.De la început trebuie subliniat faptul că activitatea de foraj in această schelă are un anumit specific : zăcămintele de hidrocarburi, suprapuse în straturi pe verticală, se află la adincimi cuprinse intre 3 750—4 550 metri. Datorită acestui specific, lucrările de cercetare și exploatare se efectuează pe două-trei trepte de adîncime.— Aș vrea să subliniez din. capul locului două aspecte foarte importante — ne spune inginerul Nicolae Dinu, director cu probleme de foraj la Trustul de foraj-extracție Tirgu Jiu. în primul rînd, ca urmare a rezultatelor pozitive înregistrate în forarea și exploatarea unor sonde de măre adîncime pe structurile Stoenița, Slăvuța, Văluța, în prezent sint concentrate în această zonă importante forțe mecanice și umane. Practic, triunghiul Virteju — Stoina — Văluța constituie un veritabil punct fierbinte al sondoritului românesc. Aici acționează peste 60 de formații de foraj. Participă la lucrări formații de lucru de la schelele de foraj Zemeș, Tg. Ocna, Comă- nești, Bascov, Brăila. Apoi, față de lucrul la adîncimi de 600—2 500 metri, între care se situează majoritatea parcului actual de sonde al țării noastre, activitatea de foraj'la mare adîncime, care se execută in această zonă, ridică probleme deosebite de ordin tehnologic. în acest sens, o atenție deosebită am acordat aplicării tehnologiilor moderne de foraj, între care extinderea forajului cu sape cu diamant și cu role etanșe asigură creșterea considerabilă a vitezei de înaintare și sporește timpul de utilizare a sapei la 15—20 de ore.

— Știm că în luna marti'e la Stoina și Vîrteju existau 16 sonde oprite din cauza unor avarii tehnice, fapt ce a îngreunat activitatea de foraj. Care este situația în prezent ?— Am stabilit încă de atunci un program de măsuri pentru a asigura cadrul tehnic și organizatoric in vederea reducerii timpului neproductiv in activitatea de foraj. Prin scurtarea duratei de rezolvare a avariilor tehnice și complicațiilor la sonde, prin reducerea frecvenței acestora și aprovizionarea ritmică a
La Schela de foraj 

Stoina - Gorj

sondelor, am reușit să repunem In funcțiune 14 sonde. La ultimele două, reparațiile se află in fază de finalizare. Unul din principalele obiective ale activității noastre este reducerea timpului de foraj, situat acum în medie la 7—8 luni pentru o sondă. Importanța punerii cit mai rapide în exploatare a fiecărei sonde este lesne de înțeles dacă ne gîn- dim că potențialul productiv al unei sonde la Stoina este de 100—150 tone pe zi.Cum se acționează concret In această direcție ? Ne aflăm pe dealul Păișanilor, la sonda 4 791. Maistrul de la brigada de montaj, Iosif Popescu, dădea comenzi scurte și precise. „Gata găurile de serviciu. Introduceți cele două burlane pentru tubajul găurilor. Instalați sapa și porniți forajul pe centru 1“ Lăcătușii Nicolae Stroe și Ilie Bilan execută comenzile prompt. Aflăm de la maistrul Popescu că instalația F 320 — 3 DH a fost montată în 25 de zile. Recordul de montaj al unei asemenea instalații aparține aceleiași formații — 18 zile. în acest caz, au fost necesare 7 zile în plus datorate lipsei unor piese ce trebuiau livrate de întreprinderea „1 Mai" Ploiești.— Este un necaz al nostru, intervine în discuție inginerul Vasilo Ionescu, directorul Schelei de foraj Stoina. Dacă am fi primit la timp, și nu după două luni, elementele baracă peste instalație și alte piese, acum această brigadă ar fi demarat lucrările la sonda 4 793.Ne îndreptăm pe valea Amaradiei, pe un drum de acces recent consolidat pentru a face față traficului 

greu, către un alt punct de lucru in zona Văluța. Sonda 3 776. Pe sondorul șef Ilie Zorliu, de la Schela de foraj Bascov, detașat împreună cu alți 80 de sondori pentru a fora in Gorj, îl găsim la atelierul mecanic.— Am montat instalația în doar 20 de zile. Brigada de foraj a început lucrul. Noi, argeșenii, avem de forat la Stoina 30 000 de metri. Unul din principalele noastre obiective este reducerea timpului de foraj pentru fiecare sondă. Viteza medie de foraj este 30—35 de metri pe zi, iar la foraj folosim fluidul inhib, care asigură o mai mare stabilitate a pereților găurilor de sondă și elimină operațiile de corectare și condiționare.Din discuțiile purtate cu alți petroliști aici, la Stoina, a reieșit pregnant hotărirea lor de a răspunde prin fapte sarcinilor trasate la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., organizată din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pentru îmbunătățirea și. perfecționarea activității din ramura petrolului. Bilanțul înregistrat la finele lunii iulie relevă că petroliștii Schelei de foraj Stoina au depășit planul la forajul la mare adîncime cu peste 800 de metri, au început în avans cu 10 zile forajul la trei sonde și au dat în exploatare înainte de termen o nouă sondă. Sînt rezultate pe care petroliștii schelei le consacră apropiatei sărbători naționale de la 23 August.
Gheorghe IONIȚĂ

„Anul acesta, schelele de producție petrolieră Moșoaia și Găești se află într-o fructuoasă competiție pentru ocuparea primelor locuri pe ramură", ne spunea directorul Trustului de foraj-extracție Pitești, ing. Valerian Davidoiu, trust din care fac parte cele două schele. Ne-am oprit, în relatarea de față, la Schela Moșoaia nu doar pentru că in momentul de față ocupă primul loc în cadrul trustului și locul doi pe ramură, în întrecerea socialistă după cele șapte luni care au trecut din acest an, ci și pentru că extracția de petrol și gaze din zonă nu este cu totul lipsită de dificultăți. Cu atit mai meritorii apar substanțialele depășiri de plan realizate aici lună de lună. Aceste producții suplimentare se ridică în prezent la 1 600 tone țiței extras, 6,3 milioane mc gaze și 1 770 tone etan. Dar hotă- rîrea petroliștilor schelei, clar exprimată și în recenta adunare generală a reprezentanților oamenilor muncii, este de a ridica in continuare nivelul producției de hidrocarburi. Iar faptele de muncă constatate in cele cîteva zile în care ne-am aflat printre petroliștii schelei Moșoaia confirmă această hotărîre.La brigada 1 — Hințești, eforturile sînt concentrate asupra urgentării intrării în funcțiune a sondelor nou forate. în adunarea generală fusese subliniat faptul că pe această cale pot fi realizate importante sporuri la producția de țiței. „Alaltăieri, ne spune sondorul-șef Ene Florea, i-am ajutat pe cei de la foraj să demonteze mai repede instalațiile, apoi am înlocuit noroiul din sondă cu apă. Cei din schimbul de noapte au montat tubingul. Acum am început să montăm tijele pompei și pe Ia ora patru sonda va intra în 

producție". Aveam să aflăm că această operativă punere în funcțiune nu este un caz de excepție. La Sonda 3182, care a început să producă cu 10 zile înainte de data preliminată, s-au realizat astfel suplimentar 200 tone petrol. Dealtfel, majoritatea sondelor intrate in producție în acest an s-au bucurat de un regim asemănător.Paralel cu darea mai repede în funcțiune a unor noi sonde, se desfășoară în bune condiții urmărirea și exploatarea parcurilor de sonde, ceea ce constituie activi-
La Schela 

de producție petrolieră 
Moșoaia - Argeș

tatea principală a petroliștilor schelei. O bună parte a sondelor din patrimoniul brigăzii Moșoaia, mai mult de o sută, sînt urmărite prin- tr-un sistem electronic de telecomandă. Prin acest sistem modern de supraveghere a extracției sondelor, care va fi extins în perioada următoare, se poate cunoaște în fiecare moment „starea de sănătate" a sondelor, se asigură operativitatea intervențiilor. Ca operatori de parc, o altă meserie a petrolului, am întilnit multe tinere, unele din ele absolvente ale liceului industrial, care supraveghează- debitul sondelor, fac măsurători, știu să acționeze în situațiile deosebite pe care le ridică exploatarea sondelor, după cum ne-a spus Tudora Geană, care ne-a vorbit despre frumusețea muncii ei.Dacă atribuțiile meseriei de operator de parc pot fi îndeplinite de son- dorițe, activitatea de intreținere-re- parații și efectuare a probelor nu poate fi depusă decit de bărbați. Este, dealtfel, sectorul care sub aspectul calificării și fluctuației forței de muncă pune cele mai multe probleme. în pofida acestei situații, reparațiile, întreținerea și efectuarea probelor se desfășoară în condiții bune. O atenție sporită trebuie insă acordată sondelor care așteaptă reparații capitale și celor cu un potențial productiv scăzut. Reparațiile capitale sînt întîrziate și datorită lipsei unor repere importante, cum sînt țevile tubing, elementele de pompaj și curelele de transmisie ori a unor scule. „Nu vrem să ne scuzăm, spunea sondorul Cornel Popescu, dar și cei care ne livrează diverse piese, materiale și scule ar trebui să privească cu mai multă responsabilitate sarcina ce revine oamenilor muncii din ramura 

noastră de a crește nelimitat producția de petrol. Așteptăm un răspuns muncitoresc, prompt din partea acestor unități".Un sprijin mai accentuat va trebui să ofere și industria chimică, inclusiv prin asimilarea tuturor substanțelor necesare operațiilor de creștere a factorului final de recuperare. La Moșoaia, principala metodă de recuperare a țițeiului din zăcămînt este injecția cu apă sărată. Sarcina de perspectivă pentru Schela Moșoaia, care prevede un factor final de recuperare mai mare de 50 la sută, implică promovarea pe scară largă a metodelor moderne de creștere a a- cestui indicator. Este evident că atunci cînd sînt aplicate măsuri geo- logo-tehnologice eficiente se obține o creștere rapidă a debitului sondelor, așa cum s-a întîmplat recent pe structura Merișani-Vîlcele, unde se înregistrează în această lună un spor de 60 tone țiței în fiecare -zi. Această creștere a permis brigăzilor 6 și 7 să recupereze cea mai mare parte din restantele acumulate în primul semestru și să ocupe un loc mai bun în întrecerea dintre brigăzi.întrecerea socialistă dintre brigăzi și formații este privită cu mult interes, este urmărită permanent, „la zi", ceea ce creează un cadru favorabil sporirii cantităților de țiței și gaze extrase. După șapte luni, fruntașă este brigada 4 Cocu, condusă de inginerul Aurelian Vlaicu, cu o depășire de aproape 2 000 tone țiței, urmată de brigăzile Hințești, Vata și formația Criești. Dar depășirile acestor brigăzi sînt serios grevate de nerealizările celor din brigăzile Drăganu și Minicești, care se da- toresc, ni s-a spus, și condițiilor de zăcămînt mai dificile, dar și unor manifestări de indisciplină. Tocmai de aceea, in adunarea generală a oamenilor muncii s-a insistat nu atit pe ceea ce s-a făcut bun, ci mai ales asupra minusurilor în muncă din a- ceste brigăzi, adoptîndu-se noi măsuri pentru creșterea debitului zilnic al sondelor și îmbunătățirea activității de reparații, în primul rînd prin întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă.Această atitudine de neîmpăcare cu lipsurile, pe care o promovează, în primul rînd, cei peste 500 de co-’ muniști din schelă, este cea mai sigură garanție că bunele rezultate obținute pînă acum vor fi amplificate și consolidate, astfel ca petroliștii din această schelă să-și sporească contribuția la dezvoltarea bazei energetice și de materii prime a țării.
Ion MARIN 
Gheorghe CÎRSTEA corespondentul „Scînteii"

ÎN AGRICULTURĂ
,<’.’,•..7 7-.V. ' -   • •____________________ STRINGEREA RECOLTEI SI PREGĂTIREA INSAMINTARILRR RE TOAMNA

ialomița: La recoltarea
florii-soarelui, viteza zilnică 

este în creștere_____
Zilele frumoase din această săptă- mînă au favorizat coacerea florii- soarelui pe o bună parte din cele 35 700 hectare cultivate în unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul Ialomița. Datorită precipitațiilor căzute săptămîna trecută, luni și marți au fost identificate suprafețele ajunse la maturitate. De miercuri s-a trecut la recoltat. în această primă zi de lucru a fost strînsă recolta de pe aproape 800 hectare floarea-soarelui. însă de joi se lucrează cu toate forțele. Ca urmare, viteza la recoltare s-a triplat. Au fost stabilite măsuri că, în perioada imediat următoare, fiecare combină prevăzută cu echipament de recoltare integrală a florii-soarelui să adune zilnic producția de pe 7 hectare. în acest mod, cu cele 676 combine se va ajunge la un ritm zilnic de peste 4 500 hectare, ceea ce va permite ca într-o săptămîna bună de lucru întreaga recoltă să fie strînsă și depozitată în cele mai bune condiții. întrucît în unele unități agricole floarea-soarelui nu s-a copt uniform, au fost pregătite piste betonate pentru uscarea semințelor.în primele zile, cele mai bune rezultate la recoltarea florii-soarelui au fost obținute în unitățile agricole din consiliile agroindustriale Gîr- bovi, Grivița, Balaciu și Movila, precum și întreprinderile agricole de stat

GIURGIU: Este timpul 
să se lucreze intens 

în toate lanurile
în acest an, în unitățile agricole din județul Giurgiu s-au cultivat peste 24 000 hectare cu floarea-soarelui. Recoltarea acestei valoroase plante tehnice a început mai devreme pentru a se înlătura pierderile prin scuturarea semințelor. Comitetul județean de partid a stabilit un program de măsuri prin aplicarea căruia recoltarea acestei culturi să se încheie cel mai tirziu pinâ in ziua de 23 August. S-n trecut cu toate forțele la lucru : pină in seara zilei de 17 august a fost strînsă recolta de pe o suprafață de 3110 hectare. Ce se 

Bărăganul, Vlădeni și Urziceni. în unitățile agricole din consiliul agroindustrial Andrășești s-au cultivat 2 780 hectare cu floarea-soarelui. Aici, în prima zi s-au recoltat doar 110 hectare, iar în a doua s-a ajuns la 320 hectare. Și nu în- tîmplător. în cele 7 unități agricole din acest consiliu agroindustrial au fost create 14 grupe cu cîte 4 combine fiecare. Lucrul începe la primele ore ale dimineții, cînd se ridică rouă, și se încheie odată cu înserarea. în cooperativa agricolă din comuna Gheorghe Doja munca a fost astfel organizată îneît din cele 450 hectare cultivate cu floarea-soarelui, 250 hectare să fie recoltate mecanic, iar 200 hectare manual. La recoltarea manuală participă zilnic 200 de cooperatori cu coșuri căptușite.în vederea stringerii îp cel mai scurt timp a întregii producții de floarea-soarelui și depozitării ei în condiții bune, comandamentul județean pentru agricultură rezolvă operativ problemele ce se ivesc. De exemplu, au fost luate măsuri de sprijinire a unităților în care lucrările se desfășoară mai lent. Este cazul celor din consiliile agroindustriale Bordușani și Cocora.
Mihai V1ȘO1Ucorespondentul „Scîhteii"

face pentru ca această lucrare să se încheie la termenul stabilit. Ne răspunde ing. Dincă Nache, directorul adjunct al direcției agricole județene.— Pentru că anul acesta vom strîn- ge mult mai devreme floarea-soarelui, s-au impus o serie de măsuri operative care să grăbească la maximum recoltarea. înainte de toate am / cerut specialiștilor din unități să identifice lanurile mai coapte, urmind ca pe acestea să fie concentrate utilajele și forța de muncă. Echipe speciale de cooperatori trec mai întîi prin lanul unde ur-

mează să intre mașinile și adună toate capitulele căzute, pe care le depozitează la capul locului și apoi cu căruțele sint transportate la locurile unde urmează să fie treierate. Acum se află în lanuri toate cele 447 utilaje de recoltat floarea-soarelui. Avem și o noutate organizatorică : pentru prima oară în acest an am pregătit pentru mașini cite două schimburi de mecanizatori. Primul schimb lucrează intre orele 6—14, iar al doilea — intre 14 și 21. Se muncește din plin mai ales în cooperativele agricole din Slobozia, Găujani, Malu, Izvoarele, iar de joi, recoltarea florii- soarelui se va generaliza in tot județul. în consiliile agroindustriale Ciorogîrla, Bolintin . și Anghelești, unde dispunem de mai multă forță de muncă, am stabilit ca recoltarea să se facă manual. Pe această cale se vor economisi carburanți, iar utilajele devenite disponibile vor fi distribuite în unitățile care au suprafețe mai mari cu floarea-soarelui.
mureș. Ritmuri inegale la arat

în județul Mureș, unde există mari suprafețe eliberate de resturi vegetale, există toate condițiile ca arăturile de vară să fie executate în limitele timpului optim și de bună calitate. Cu toate acestea, în majoritatea unităților agricole executarea ogoarelor de vară este intîrziată, Pe ansamblul județului, pină în seara zilei de 16 august această lucrare a fost efectuată pe numai 20 000 hectare, reprezenlind 30 Ia sută din cele 65 750 ha planificate. „Cu forțele de care dispunem am putea ara zilnic 3 000 hectare, iar in cel mult 15 zile

Pe teren am putut constata că măsurile inițiate de comitetul județean de partid se aplică întocmai. în comuna Vedea au fost mobilizate toate forțele satului, de la elevi pină la cel mai vîrstnic .cooperator, care după puterile lor participă la strinsul florii-soarelui. Unii adună capitule înaintea intrării mașinilor în lan, alții le string pe cele rămase în urma combinelor. O amplă concentrare de forțe la strinsul florii-soarelui am constatat la Clejani, Vinători. Bolintin Vale, Mîrșa, Ghimpați, Toporul și Mihăilești.Grăbirea recoltării florii-soarelui presupune mai multă răspundere din partea tuturor specialiștilor și cadrelor de conducere din unitățile agricole pentru identificarea suprafețelor unde plantele au ajuns mai repede la maturitate.
Petre CRISTEAcorespondentul „Scînteii"

să încheiem această lucrare pe întreaga suprafâță planificată — ne spune Gheorghe Almășan, director cu producția vegetală la direcția agricolă județeană. Din păcate, unele greutăți in aprovizionarea cu carburanți au făcut ca acest ritm să nu poată fi încă atins".Să: fie aceasta singura cauză care determină întîrzierea lucrărilor ? Nicidecum. Sînt multe unități agricole — și se cuvin evidențiate în acest sens cele din consiliile agroindustriale Ungheni, Luduș, Dumbră- vioara și Sărmașu — unde arăturile 

au fost efectuate pe mai bine de jumătate din suprafețele stabilite. Aceasta demonstrează că prin buna organizare a muncii și utilizarea judicioasă a carburanților, ogoarele de vară pot fi încheiate in timp util pe întreaga suprafață planificată. Iată un exemplu de bună organizare a muncii. La cooperativa agricolă Sîngeorgiu de Mureș, unitate din consiliul agroindustrial Tg. Mureș, se lucrează zilnic cu 5 tractoare în două schimburi. Aici, pentru a se asigura front de lucru tractoriștilor, un mare număr de cooperatori au lucrat manual la strîngerea paielor pe care le-au transportat cu ajutorul atelajelor. „Procedînd astfel noi am economisit carburanți — ne spune Enyedy Nicolae, inginerul-șef al cooperativei. Știm din experiența acestui an că.o arătură executată bine și in limitele timpului optim, care la noi in zonă înseamnă 15 iulie-15 august, aduce
timiș. Tractoriștii muncesc 

în două schimburi 
la pregătirea terenului

în ultimele zile, în unitățile agricole din județul Timiș ritmul arăturilor de vară a crescut simțitor. „Pentru a profita de efectele pozitive ale ploilor căzute în ultima vreme, am reactualizat întregul grafic — ne spune Marin Apostol, inginer-șef al consiliului agroindustrial Peciu Nou. Ca urmare, executam zilnic un volum dublu de lucrări față de zilele precedente. în acest scop, în toate cooperativele agricole din cadrul consiliului am organizat formații mari de tractoare conduse de specialiști, care au și răspunderea aprovizionării direct în cimp cu carburanți, piese de schimb. în plus, am organizat două schimburi pe toate tractoarele de mare putere — A 1 800. Front de lucru avem suficient, deoarece la adunatul paielor am folosit toate căruțele și platformele trase de cai".într-adevăr, în unitățile din acest consiliu agroindustrial munca a fost bine organizată, iar prezența specialiștilor în fruntea formațiilor de mecanizare a sporit răspunderea pentru calitatea lucrărilor. Asemenea constatări le-am făcut atît în cooperativele agricole Peciu Nou, Di- niaș, Sînmartinu Sîrbesc sau Giul- văz, cît și la întreprinderea agricolă de stat Peciu Nou.Rezultate bune la executarea arăturilor de vară au și cooperativele agricole Topolovățu Mare. Cenei, Checea, I.iebling, Ghiroda, întreprinderile agricole de stat Variaș, Giar- 

un spor de recoltă. De aceea, ba- zîndu-ne pe forțele de care dispunem, apreciem că in cel mult 5—6 zile vom încheia arăturile de vară pe întreaga suprafață planificată".Intens se lucrează la arat și in cooperativele agricole Nazna, Mureșeni, Iernut, Șăulia de Cîmpie, unde există condiții ca arăturile de vară să se încheie la termenul stabilit. Din păcate, în unele unităti agricole arăturile de vară se desfășoară în ritm nesatisfăcător. în consiliul agroindustrial Miercurea Nirajului, din 5123 ha au fost arate numai 122 ; la Șovata — din 2 706 hectare doar 75 hectare; la Bahnea — din 3 919 hectare numai 150 hec >.re. Este absolut necesar ca specialiștii și cadrele de conducere din aceste consilii să ia măsuri energice și operative pentru ca ritmul zilnic de lucru să crească.
Gheorghe GIURGIUcorespondentul „Scînteii" 

AUGUST

mata, Deta, unități care, an de an, acordînd o atenție ’deosebită acestei lucrări, obțin recolte sporite la hectar.Ritmul de lucru ar fi fost însă și mai mare dacă s-ar fi acționat cu răspundere și exigență în toate unitățile agricole din județ. Pe ansamblul județului, pînă in seara zilei de 16 august, au fost arate 92 la sută din cele 88 700 hectare prevăzute. Răminerile în urmă se înregistrează în unele întreprinderi agricole de stat, unde mai sînt de arat circa 6 300 hectare. Această lucrare este în- tîrziată mai ales în întreprinderile agricole de stat Jimbolia, Dudeștii Vechi, Voiteni, Jamu Mare, Timișoara, deoarece nu se intervine prompt pentru înlăturarea defecțiunilor mecanice, nu se asigură suficiente fiare de plug etc. Pentru recuperarea ră- minerilor în urmă este absolut necesar câ și în aceste unități să se generalizeze lucrul in două schimburi la întregul parc de tractoare repartizat la arături.în cursul zilei de luni, 15 august, comandamentul județean pentru a- gricultură a efectuat o analiză exigentă privind stadiul lucrărilor agricole și a luat noi măsuri pentru ca și în I.A.S.-uri arăturile de vară să se încheie în cel mai scurt timp.
Cezar IOANAcorespondentul „Scînteii"
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Vă informăm
despre:

Repere istorice, repere de conștiință
Fiecare nouă generație de artiști aduce calități revelatorii atit pentru personalitățile diverse care o compun, cit și pe planul mai larg al artei românești. Implicit, activitatea acestor artiști atestă continuitatea spiritualității unui popor care-și prelungește tradițiile cu fiecare clipă a prezentului. Istoria artei românești de mîine depinde, in această privință, de soliditatea cunoștințelor acumulate, de disciplina riguroasă a lucrului însușit încă din primii ani ai învățămintului de specialitate. Iată. de ce ne-am adresat pictorului Traian Brădean, apreciat nu numai pentru calitățile deosebite ale artei sale, ci și pentru pasiunea si dăruirea cu care a îndrumat pînă acum, pe calea artei, pașii a numeroase generații de artiști.
— Asimilate, trecute prii» 

filtrul personalității artis
tice, tradițiile cele mai de 
preț ale artei românești 
rodesc uneori neașteptat 
in arta plastică actuală ca 
o sursă mereu proaspătă 
de originalitate și frumos. 
Ce rol acordați acestei tra
diții in formarea tinerelor 
generații de artiști ?— România, din fericire, se situează și ea printre țările care au dat omenirii un tezaur artistic pentru nemurire. înceoînd cu strămoșii noștri daci și trecînd încoace, prin perioadele istorice ale poporului nostru, pe rînd, sînt consemnate în imagine scene de luotă, statornicite în ctitoriile vitejilor noștri domni. Creațiile în ceramică, țesăturile, ciopliturile in

lemn și piatră sint. de asemeni, semne de mindrie că experiența de viată s-a concretizat in forme artistice de la început, prin marea școală a tradiției care necontenit este marcată de spiritul autohton. Tradiția d» fapt este cea mai autentică școală, pentru că din ea urmașii preiau întreaga încărcătură cu care vor construi chipul spiritual al generațiilor lor într-un nou cod. dar cu același suport interior. De fapt, tradiția românească artistică este confirmată de Renașterea de sub domnul Moldovei. Stefan cel Mare, și pe urmă, în- tr-o salbă seculară, reapare pînă astăzi — astfel cum o consemna marele nostru poet și filozof Lucian Blaga. .
Tradiția este o școală, cea 

mai înaltă școală ; in ea se înscriu numai cei cu a- devărat chemați să o slujească. Iar cel ales să servească cultura în linia înaltului spirit artistic s-a instruit lîngă un maestru înaintaș s-’u într-o Academie, a preluat ștafeta măiestriei predată de profesor. Fără această decantare spirituală, produsă din generație în generație, astăzi, noi. românii, nu am avea arta pe care o recunoaște întreaga lume. Nu am mai avea artă, dacă maeștrii și profesori ai institutelor de artă din România nu și-ar fi dedicat viața cu pasiune neistovită, în opera de educație artistică a tinerelor generații din ultima vreme, căci fără o instrucție temeinică și îndelungată nu se poate ajunge la o expri

mare cristalină. Iată de ce cred că trebuie să veghem nu numai la desăvirșirea măiestriei, la însușirea de către tinerele generații de studenți a datelor ce țin strict de meșteșug, ci mai ales să formăm cu adevărat artiștii și oamenii unei renașteri superioare. în pregătirea și creația cărora tradiția să se inscrie firesc, organic, armonios ca o componentă esențială.Se învață ani îndelungați, pentru deprinderea

Din acele locuri. Giotto primea recomandare de pictor de la Cimabue. Leonardo da Vinci de la Ve- roechio. Rembrandt de la Lastmann, iar la noi. Gri- gorescu de la Cladeck și fratele său Ghiță ; Andre- escu și Luchian, ajunși spre noi. de la Academia de arte frumoase, mai încoace, Ciucurencu și Baba de la Ressu și, respectiv, de la Nicolae Tonitza. Drumurile tinerilor talen-
Interviu cu pictorul
Traian BRĂDEAN

unui limbaj, care, celui cu vocație nu-i dă liniște, îi tulbură întreaga existentă. Pentru chintesența artistică — la noi, ca și în lume — s-au jertfit multe suflete. dascălii și ei și-au spulberat multe snerante, ca să rămînă pe treptele artei numai aceia care au avut tăria de sacrificiu, puterea de înnobilare prin ceea ce s-a creat măreț, darul de a exprima spiritul ființei sale și a neamului din care face parte.
— Se vorbește adeseori, 

referitor la artele plastice, 
despre meserie : despre o 
meserie ridicată la sem
nificația superioară a cu- 
vintului. O meserie la care 
ajungi treptat prin acu
mulări lente. Care este, în 
acest sens, importanta pre
gătirii intr-un cadru spe
cializat ?— Academiile de artă. în vremurile mai îndepărtate au fost precedate de atelierele marilor maeștri.

tafi, înainte și mai aproape de noi, au fost glorioase sub povățuirea nemijlocită și continuă a acelora care le-au fost pildă in artă.
— Este evident că o con

cepție actuală despre locul 
și funcția socială a artei, 
dar mai ales complexita
tea fenomenului artistic 
contemporan, legitimează 
o concepție și metode edu
cative adecvate. Cum sint 
ele folosite in învățămîntul 
artistic actual ?— în școala artistică de astăzi sînt cadre didacticecompetente pentru a transmite tinerei geneiatii cunoștințele dobîndite de la înaintași. De la an la an, tot mai mult, mai clar, devine sensul pregătirii tinerilor artiști pentru destinația lor atit de utilă societății — în școli și viata artistică contemporană. Casă dăm noi valențe moștenirii experienței de învă- țămînt artistic universitar este necesară o mai atentă a asupra modului instrucția studenților să se poată face normal, căci rebutul ar însemna mai tîr-

reflecție cadrelor în care
ziu un reproș al istoriei. Tradițiile școlii românești de pictură sînt, pentru ti

nerele generații, o sursă mereu vie de modelare, prilej de analiză lucidă, de însușire a experienței de viață și a gîndirii acestei experiențe asupra omului și istoriei, de reflectare a marilor mutații sociale și a vastului și multilateralului lor ecou în desăvîrși- rea ființei umane. Sînt idei pe care le-am regăsit în însufletitoarele cuvinte ale tovarășului Nicolae Ceaușescu rostite la Consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative: 
„Trebuie să dezvoltăm pu
ternic spiritul de dragoste 
față de țară, față de par
tid. față de popor, spunea secretarul general al partidului. Să împletim educa
rea generală cu sniritul pa
triotic al dragostei față de 
trecutul glorios de luptă al 
poporului nostru, care în 
cele mai grele timpuri a 
știut să înfrîngă orice 
greutăți, să-și asigure exis
tența, dezvoltarea econo
mică și socială, formarea 
statului național, trecerea 
Ia făurirea socialismului și 
să înainteze ferm spre co
munism".Arta este un lanț al experienței artistice, transmisă etapă cu etapă altor generații, și pentru aceasta în fata marii moșteniri care nu este numai mîn- dria și prețuirea noastră, este și considerația omenirii, trebuie să facem totul ca școala noastră artistică națională să fie dusă mai departe prin opera noilor generații.

Marina PREUTU

Creatorul de artă - participant activ 
la viața societății

După cum am fost informați la Ministerul Educației și învățămîn- tului, în pregătirea noului an de studiu vor avea loc consfătuiri ale cadrelor didactice care predau științele sociale in invățămintul gimnazial, liceal și superior.Consfătuirile vor prilejui o amplă analiză a activității desfășurate de inspectoratele școlare, conducerile unităților de învățămînt și profesorii de specialitate pentru realizarea obiectivelor formulate în documentele programatice ale Conferinței Naționale a partidului, cu privire la creșterea rolului formativ-politic al studiului disciplinelor istorice, economice, social-politice și filozofice, la educarea patriotică și revoluționară a elevilor și studenților.Un loc important în analiză îl va ocupa contribuția studierii istoriei 
la formarea sentimentului demnită
ții naționale al tinerei generații, a 
mindriei patriotice, a cunoașterii temeinice — în spiritul adevărului istoric — a luptei poporului nostru pentru eliberare națională și socială, pentru edificarea noii societăți în patria noastră. Se va urmări in
tegrarea in lecții și cursuri a teze
lor și aprecierilor privind tratarea 
unitară a istoriei poporului și parti
dului nostru.în consfătuiri, cadrele didactice vor analiza eficiența predării dis
ciplinelor economice, social-politice 
și filozofice în înțelegerea și însușirea de către elevi și studenti a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, a concepției materialist-dialectice și istorice despre natură și societate.în lumina sarcinilor și orientărilor cuprinse în cuvîntarea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ia recenta Consfătuire de lucru pe problemele organizatorice și politico-educative, de la Mangalia, o deosebită atenție se va acorda analizei modului cum au acționat conducerile unităților școlare, cadrele didactice pentru 
sporirea contribuției școlii la educa
rea elevilor și studenților in spiri
tul ordinii și disciplinei in muncă, 
la combaterea fermă a concepțiilor 
mistice, religioase, a tendințelor de 
a trăi fără muncă, a oricăror forme 
de manifestare a naționalismului, 
șovinismului, rasismului și antise
mitismului. Prin modalități specifice vor fi promovate cu consecvență in lecții și cursuri spiritul de com
bativitate revoluționară față de 
teoriile și curentele de idei care 
prezintă in mod denaturat istoria 
națională, valorile culturii românești, eforturile și realizările poporului nostru in procesul de edificare a României socialiste multilateral dezvoltate.Consfătuirile profesorilor care predau științele sociale în învăță- mintul gimnazial și liceal se vor desfășura în ziua de 30 august a.c., în centrele de județ.Consfătuirile cadrelor didactice care predau științele sociale în în- vățămîntul superior vor avea loc în perioada 8—10 septembrie a.c. ; la București se vor reuni cadrele didactice care predau disciplinele istorice și socialism științific ; la 
Cluj-Napoca — cadrele didactice care predau disciplinele de filozofic și sociologie ; la Iași — cadrele didactice care predau economia politică și doctrinele economice contemporane.

cu o remarcabilă densitate de semnificații, centenarul Mihai Ciucă, reprezentant de frunte al medicine! preventive românești.Se poate spune că viața Iui Mihai Ciucă a fost o viață de muncă neîntreruptă : din 1905 pînă în 1922 a fost preparator, apoi asistent, șef de lucrări, șef de secție in laboratorul profesorului Cantacuzino și în institutul nou creat. în aceeași perioadă, printr-o întrepătrundere de extremă utilitate, este medic militar, șef de spital, șef de formații antiepidemice, fiind deosebit de activ in momentele de maximă dificultate epidemiologică ale campaniei din 1913 și războiului de întregire națională.între anii 1922—1934 lucrează ca profesor de igienă la Facultatea de medicină din Iași și este șeful Spitalului „Izolarea" din aceeași localitate. Concomitent desfășoară o activitate fructuoasă, o muncă devotată, în cadrul Comisiei de igienă și paludism a Societății Națiunilor : în calitate de expert și secretar al Co- ____________________misiei de malarie 100 de ani i țările cu paludism, în Spania, nmilllliFranța, Italia, UllllllulGrecia, U.R.S.S., .... .India, Indochina, Ifl ifinjChina, Malaezia, IBIlidlavînd concomitent o activitate orga- nizatorică și didactică la (1929—1934) Roma, Singapore.După 1934, pînă la sfîrșitul vieții (1969), este profesor de bacteriologie la Facultatea de medicină din București și membru al conducerii Institutului Cantacuzino. într-un mod sau altul a fost consilier permanent al organelor de stat in marile acțiuni antiepidemice ale întregii perioade. Multiplele lui competențe acoperă in această perioadă, cu profunzime, domeniul infecțiilor bacteriene intestinale, al infecțiilor streptococice, rezistenței la antibiotice, atît pe plan de inovare metodologică diagnostică, cît și de abordare științifică, epidemiologică. Marile preocupări permanente ale cercetătorului Mihai Ciucă rămîn bacterlofagii și malaria.Cercetările lui științifice, începute încă din anii 1920—1921 la Bruxelles, își păstrează și azi valoarea în domeniul biologiei bacterlofagilor, ca șl al aplicațiilor practice în scopuri epidemlologice, direcții care cunosc în prezent în țara noastră o largă și apreciată dezvoltare.în malarie, studii, cercetări de laborator și de teren asigură in condițiile orinduirii socialiste, prin munca plină de abnegație a sute de colaboratori din toată țara, asimilarea rapidă a marilor progrese tehnico- științifice înregistrate în lupta anti- malarică și ca urmare eliminarea di.n anul 1961 a malariei de transmisie naturală, din țara noastră.Care sînt izvoarele acestor împliniri, ale acestei personalități științifice ? Care sint sursele acestei vieți atît de pline, dedicată oamenilor, prevenirii bolilor, stăpînirii epidemiilor, transferării cunoștințelor de la specialist la specialist, de la o generație la alta, de la institut la laboratoarele din țară ?în primul rind munca pasionată, ordonată, tenace, munca concepută ca mod de a exista, munca deprinsă de la părinții săi, învățătorii din Săvenii Dorohoiului (unde s-a născut la 18 august 1883), apoi în mediul de vrednică școală al Liceului Laurian din Botoșani și al Liceului internat din

cursurile de malarie de la Paris, Hamburg,

rești.Fără îndoială, la realizarea acestei personalități științifice se adaugă șansa de a fl fost format de un om de știință de excepție, profesorul Cantacuzino, și de a fi lucrat și în laboratoare și instituții străine de mare prestigiu, fructificind cu prisosință încrederea și condițiile acordate.La peste șase decenii de la înființarea prin lege (1921) a Institutului Cantacuzino — din care aproape aouă treimi aparțin perioadei istorice a construcției socialiste — institutul, cu o activitate indispensabilă profilaxiei bolilor transmisibile, valorifică cu eficiență optimă socială bogata moștenire științifică a profesorului Cantacuzino, a elevilor și colaboratorilor săi, Mihai Ciucă, C. Io- nescu-Mihăeștl, Gh. Zotta, D. Com- biescu, Al. Ciucă, G. Magheru, P. Condrea, N. Nestorescu și mulți alții din generațiile ce au activat în trecutul mai îndepărtat sau mai apropiat al institutului. Astăzi laboratoarele și specialiștii institutului acoperă printr-o muncă tehnică de înaltă calitate ample cu valoroși colegi din toată țara, cunoașterea și rezolvarea problematicii de fiecare zi, ca și de perspectivă, a bolilor de care răspundem.

și prin cooperări

ne ocupăm șiColectivele laboratoarelor de specialitate ale institutului se bucură de un meritat prestigiu pe plan internațional pentru rezultatele obținute în țară, pentru cooperările internaționale, convențiile de cercetare, contractele de cercetări și servicii cu Organizația Mondială a Sănătății, cu institute similare din alte țări etc.. An de an, rezultatele științifice proprii, precum și cota de progres tehnic mondial, asimilată cu discer- nămîntul responsabil al necesităților și posibilităților, sînt materializate de cercetătorii institutului în produse biologice profilactice și de diagnostic. In metode și tehnici ce cunosc o rapidă aolicare, în soluții tehnice ce se verifică în practica laboratoarelor, in intervenții operative și alte modalități.Vaccinul viu rujeolos, gamaglobu- lina cu administrare intravenoasă, trusa pentru diagnosticul imunologic al sarcinii, reactivii pentru diagnosticul modern al infecțiilor streptoco- cice, noi medii de diagnostic bacteriologic, noi reactivi pentru diagnostic bacteriologic și parazitologic șl altele reprezintă o simplă enumerare a unor rezultate mai recente ce acoperă nevoi reale și evită importul.Cercetătorii Institutului Cantacuzino, cunoscînd sarcinile ce le revin din hotărîrile Conferinței Naționale a partidului și ale recentei plenare a Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Înțeleg necesitatea vitală de a realiza în fiecare an mai mult și la un nivel calitativ superior față de ceea ce s-a făcut pînă acum. Exemplul celor mai buni din cei ce au muncit în institut, exemplul de viață împlinită în serviciul sănătății poporului român oferit de profesorul Mihai Ciucă acționează în colectivul Institutului Cantacuzino ca un puternic element mobilizator, îmbogățind motivația noastră profesională și patriotică.
Prof. dr. Vlad BÎLBÎIE
directorul Institutului Cantacuzino

Este cunoscut faptul că, în milenara sa existență, poporul român — purtător al unor frumuseți profunde și cumpănite în contingență cu împrejurările sociale și politice în care s-a plămădit șl dezvoltat, cu mediul geografic înconjurător — și-a creat pe acest strălucit meleag o cultură proprie, un număr impresionant de valori artistice care, datorită armoniei și semnificației de unicate, au intrat definitiv în patrimoniul culturii naționale și în cel al culturii universale.Puține arhitecturi spirituale poartă atît de pregnant și de profund semnele originare ale locului și ale făuritorilor ei ca arta românească, redată intr-o mare varietate de motive și tehnici ce exprimă originalitatea struc

turii și sensibilității sufletești a poporului nostru. Asistăm astăzi, mai mult decit oricînd și oriunde, la o concentrare a eforturilor în vederea creării unei arte născute din actuala experiență istorică, atentă la tot ceea ce poate fi sugestie creatoare in patrimoniul culturii naționale, dar organic legată de gîndirea și sensibilitatea contemporană. „Poporul — în care tineretul are un rol de seamă — oamenii muncii sînt cei care au realizat tot ceea ce am obținut in dezvoltarea socialistă a patriei noastre — afirma tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Ei sînt eroii care trebuie să-și aibă locul in film, în teatru, in poezie, în artă, în literatură, in pictură, în toate domeniile creației artis

tice ! Pe ei trebuie să-i 
prezentăm 1“Dialogul permanent, riguros și la obiect al creatorului de artă cu oamenii, cu realitatea socială trebuie, pentru a realiza lucrări de artă inteligibile.

de Gheorghe 
SPIRIDON

descifrabile șl cu un pronunțat mesaj umanist, să devină o obișnuință de viață, care se cuvine să facă parte, precum auxiliarele profesiunii sale —- pensula și dalta, pînza și piatra — din viața artistului.In acest context, pictura, sculptura, artele monumentale, arta de for public, atit în conținutul cit și în expresia lor plastică

contribuie la îmbogățirea, la cizelarea, la șlefuirea sufletului omenesc.Trăind, muncind, alături de semenii noștri : muncitori, oameni de știință, oameni de pe ogoare, redăm în operele noastre măreția vremurilor pe care le trăim, viața clocotitoare a construcției socialismului în țara noastră.Astfel ne îndeplinim, cred, nobila misiune de a contribui la educarea oamenilor muncii, de a transfigura în opera noastră istoria contemporană, omul constructor al socialismului, și astfel mesajul nostru reflectă faptele șl psihologia oamenilor însuflețiți de voința de a înfăptui o nouă societate.Creatorul de artă trebuie ca, în efortul național de dezvoltare economico-so- cială, materială și spiri

tuală a României socialiste să aibă o afirmare deplină și limpede.Iată de ce ni se pare firesc ca întregul front, artistic sa militeze cu fermitate pentru o colaborare rodnică și dinamică cu toți factorii care sînt implicați în actul de educație socialistă, pentru difuzarea creației noastre în mase, pentru a ridica a- ceastă colaborare la nivelul cerințelor și exigențelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Noua societate pe care o edificăm nu poate fi imaginată decit în strînsă relație cu sensurile frumosului de factură superioară, iar in acest context, esteticul devine și se statornicește ca o problemă profund politică, cu implicații sociale majore în economia națională.

Bihor >>Istorle> educație, știință, cultură și civilizație". Sub acest generic s-a desfășurat cursul de vară cu responsabilii comisiilor locale de răspindire a cunoștințelor științifice și tehnice și directorii universităților cpltural-științifice. Organizată sub egida Consiliului județean Bihor al F.D.U.S., comitetului județean de cultură și educație socialistă, comisiei de răspindire a cunoștințelor științifice și tehnice și a universității cultural- științifice din Oradea, manifestarea a reunit și numeroși invitați din centrele universitare București și Cluj-Napoca. (Ioan Laza).

Maramureș. Sub genericul„Vestigii ale mineritului în Maramureș", Muzeul județean din Baia Mare a deschis, in sălile din Piața Libertății, o expoziție documentară cuprinzind obiecte, cărți și fotografii atestind începuturile acestei ocupații in județ. Tot aici este deschisă expoziția „Calcitul — portretul unui mineral", o selecție din cele mai interesante forme și combinații pe care le-a cunoscut acest mineral în diverse zone miniere.unde s-au descoperit aceste flori de mină. (Gh. Susa).
Suceava. In localitatea su-

ceveană Broșteni s-a desfășurat ediția a doua a festivalului „Flori de mină", prilej cu care minerii din localitate, precum și silvicultorii, forestierii și crescătorii de animale au participat la o seamă de manifestări politice, educative și culturale. In ultima zi a festivalului, formațiile artistice din Broșteni și din comunele învecinate au oferit locuitorilor un frumos spectacol artistic. (Sava Bejinariu).Galati foaierul Teatrului muzica] „N. Leonard" din localitate a fost deschisă expoziția de artă plastică intitulată „Imagini contemporane românești în viziu

nea artiștilor plastici". Manifestarea, organizată de Muzeul de artă românească contemporană din Galați, cuprinde peste 30 de lucrări de pictură și sculptură din patrimoniul instituției, creații semnate de reprezentativi autori contemporani. (Dan Plăeșu).Mltres orSan'zarea Comitetului județean Mureș al U.T.C. la Tg. Mureș a avut loc un apre

UNITATEA INDESTRUCTIBILĂ
A NAȚIUNII NOASTRE SOCIALISTE

1
(Urmare din pag. I)rirea României socialiste, partidul era pătruns de adevărul că numai orînduirea socialistă este în măsură să dea temelii de granit unității statal-națlonale a poporului român, să adauge vechilor sale temeiuri altele noi și mai puternice. Iar epoca noastră socialistă a confirmat pe deplin această convingere, tn procesul marilor transformări revoluționare ce au urmat lui August 1944 unitatea națiunii noastre consolidîndu-se neîncetat, așezîn- du-se pe un postament trainic, durabil, de nebiruit, prin făurirea economiei socialiste unitare, prin realizarea unei societăți a dreptății și egalității sociale, lipsită de antagonisme, prin eforturile dedicate edificării unei conștiințe noi, înaintate și întăririi conștiinței de sine a poporului, a încrederii în forțele sale.Ca în întreaga viață economică și social-politică a țării, și în acest domeniu perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului — perioadă de cînd în fruntea partidului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu — s-a dovedit cea mai fertilă in realizări, tot ceeâ ce s-a înfăptuit in acest răstimp stind sub semnul înalt al aspirației de a cimenta necontenit unitatea națiunii noastre socialiste, de a asigura independența și demnitatea ei. Dezvoltarea în ritmuri înalte a forțelor de producție, repartizarea lor armonioasă în toate județele țării, vasta acțiune pentru aplicarea cuceririlor revoluției tehnico-științi- fice au creat condiții spre a se putea afirma plenar vocația constructivă, personalitatea creatoare a fiecărui cetățean al țării, au asigurat accesul nemijlocit, egal al tuturor fiilor țării, fără deosebire de naționalitate, la muncă, pentru făurirea unui timp de prosperitate și civilizație. Vasta ofensivă a perfecționării formelor de conducere

ale societății, crearea unui sistem larg democratic au dat un nou statut social omului muncii, chemat să participe activ la elaborarea și adoptarea legilor țării, a programelor fundamentale de dezvoltare și progres ale patriei, la înfăptuirea lor. O amplă și fertilă activitate politico-ideologică și-a propus și-și propune necontenit să determine transformări profunde în conștiința oamenilor, să schimbe mentalitățile învechite, să înlăture din gindirea oamenilor tarele unor concepții retrograde, anacronice, să edifice un om nou, constructor conștient și devotat al societății socialiste. Un om adică adînc pătruns de drepturile și de datoriile sale, care-și asumă înalte răspunderi pentru mersul înainte al patriei, un om al osmozei depline dintre cuvint și faptă, un om" capabil să-și pună plenar resursele de energie și capacitățile creatoare in slujba intereselor generale, cu convingerea că aceasta o face în propriul său interes. Toate aceste înfăptuiri pe plan social-economic, politic și cultural-educativ au realizat acea sudură de aur a conștiințelor care a dat unității statal-na- ționale temelii de nezdruncinat. Iar expresia' cea mai clară a acestei unități o constituie deplina încredere cu care întreaga noastră națiune urmează rartidul —■ clarvăzătorul său conducător —, faptele de muncă harnică in realizarea marilor noastre programe de dezvoltare a țării. Sînt fapte care, iată, și în acest august sărbătoresc se amplifică pe întreg cuprinsul țării, sporind cununa sa de împliniri.Poporul român a făcut din unitatea sa un bun sacru. De aceea, el cinstește cum se cuvine pe cei care își consacră viața și puterile pentru necontenita ei întărire. De aceea, poporul întreg aduce în acest august, în care unitatea noastră își relevă o dată mai mult ma

rile sale virtuți, înalt, fierbinte omagiu conducătorului iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Revoluționarul care a descifrat la școala luptei pentru o lume nouă marea valoare a unității, marele cunoscător al lecțiilor și învățămintelor istoriei poporului său din care a făcut puternice, vii argumente ale prezentului și viitorului. Conducătorul revoluționar a cărui întreagă și consecventă gindire și acțiune, în cei 18 ani de cînd se află în fruntea partidului și a țării, au fost închinate aceluiași măreț istoric tel : întărirea independenței și unității patriei, ridicarea in demnitate și bunăstare a poporului. Gîndire și acțiune revoluționară care se află la temelia a tot ceea ce am realizat în acești 18 ani, a tot ceea ce, cutezători, năzuim pentru ziua de miine a tării. Sînt motivele pentru care, secretarul general al partidului, președintele republicii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a devenit simbolul viu al unității noastre, fiind înconjurat de dragostea întregii țări, de hotă- rirea sa nestrămutată de a-1 urma neabătut spre piscurile civilizației comuniste. Expresia cea mai fidelă a acestor simțăminte o dau cuvintele rostite alăturat, așa cum sînt ele săpate și în inima și conștiința poporului : „Partidul — Ceaușescu — România".Uniți am fost puternici, uniți am biruit obstacole și am suit necontenit pe treptele progresului. Uniți vom da viață programelor noastre de dezvoltare, vom dă’.tui chip nou și mindru țării, vom inălța-o spre locul de demnitate, de civilizație ce i se cuvine intre țările lumii. Trăim clipele unui timp efervescent ; inimă, lîngă inimă, umăr lingă umăr, în strînsă unitate, în jurul partidului, al secretarului său general, să dăm acestui timp de muncă eroică măsura întreagă a puterii noastre creatoare, a iubirii noastre pentru România.
ciat spectacol muzical literar-core- grafic intitulat „Rapsodii de... vară", la care și-au dat concursul recitatori, grupuri satirice și cele mai bune formații de dans modern și de muzică folk din județul Mureș — laureate ale Festivalului național „Cîntarea României". 
(Gheorghe Giurgiu).

Neamț. în stațiunea de odih-riă Durau a avut loc tradiționala sărbătorire a zilei muntelui Ceahlău. Cu acest prilej, in frumoasa stațiune montană 30 de formații de amatori din comunele și orașele județului au prezentat programe artis

tice în fața a peste zece mii de localnici și turiști aflați la odihnă. (Constantin Blajovici).
Covasna ambianta pîto- rească oferită de munții acoperiți cu păduri de brazi, în Valea Zîne- lor de lingă orașul-stațiune Covasna a ayut loc tradiționala Nedele Mocănească. La nunta tradițională a oierilor din zona Voinești-Covas- na au participat și anul acesta oaspeți din toate colțurile județului și din alte județe, ansambluri folclorice, tarafuri, dar și spectatori localnici și turiști aflați in zonă

sau veniți special pentru a participa la această vie, colorată nuntă muntenească. (Păljănos Măria).
Hunedoara. In cadrul zile* lor manifestărilor politico-ideologi- ce, la mina Țebea s-a desfășurat un cadran politic cu tema „Pacea — problemă fundamentală a dialogului internațional", iar la Biblioteca orășenească din Brad s-a organizat expoziția de carte social-politică „Președintele Nicolae Ceaușescu — deschizător de drumuri In domeniul păcii și al dezarmării". (Sabin Cerbu).

)
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Unităti fruntașe în întrecerea 1 

pentru îndeplinirea planului 
și angajamentelor pe acest an

Tovarășului PABLO GOMEZ ALVAREZ
Secretar general al C.C. al Partidului Socialist Unificat din Mexicîn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu personal vă adresez cele mai sincere felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al C.C. al Partidului Socialist Unificat din Mexic și urări de noi succese în realizarea hotărârilor celui de-al II-lea Congres al partidului.îmi' exprim convingerea că raporturile de colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unificat din Mexic se vor dezvolta în continuare, spre binele popoarelor noastre, al cauzei socialismului, păcii și securității în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

i

Cronica zilei

Continuăm să publicăm rezultatele obținute în întrecerea socialistă de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, transporturi, din unități agricole, turism, precum și din domeniul circulației mărfurilor.Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului stabilit pe baza realizării indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfîrșitul lunii iulie *) pe primele locuri se situează :
ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 

ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR
Locul I : Exploatarea minieră 

Cavnic, județul Maramureș, cu 
936,3 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu peste 11 la sută la producția netă și productivitatea muncii, 3,5 la sută la producția fizică, 29,6 la sută la volumul de pregătiri miniere, 9,8 la sută la beneficii ; cheltuielile totale la 1000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate sută, iar cele materiale sută.Locul II : Exploatarea Hiba, județul Maramureș.Locul III : Exploatarea Deva, județul Hunedoara.
ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 

ȘI DISTRIBUȚIEI 
ENERGIEI ELECTRICE

Locul I : întreprinderea de rețele 
electrice Timișoara, cu 628 puncte.Unitatea s-a încadrat în repartițiile de energie electrică și a depășit prevederile de plan cu peste 15 la sută la producția netă și productivitatea muncii în activitatea Ide construcții-montaj ; de asemenea, s-a încadrat în normele de consum propriu tehnologic, precum și în cheltuielile prevăzute în buget.Locul II : întreprinderea de rețele electrice Suceava.Locul III : întreprinderea de rețele electrice Pitești.

ÎN DOMENIUL FORAJULUI 
SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE 

Locul I: Schela de foraj Tg. Ocna, 
județul Bacău, cu 639,8 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 9,3 la sută la producția fizică la forajul de exploa- ' tare și injecție, 29,6 la sută la sonde terminate din foraj-total ; depășiri de plan au mai fost obținute și la beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 30 la sută, iar cele de combustibili și energie electrică cu 15 la sută.Locul II : Schela de foraj Zădă- reni, județul Arad.Locul III : Schela de foraj diaș, județul Sibiu.

ÎN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR 

ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE 
Locul I : întreprinderea de pros

pecțiuni și explorări geologice Su
ceava, cu 737 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 24,7 la sută la volumul lucrărilor geologice, 13,5 la sută la volumul fizic la forajul cu sondeze, 25,7 la sută la volumul producției normate pe o persoană ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici _ decît cele normate cu 35,8 la sută, iar cele de combustibili și energie electrică cu 4,7 la sută.Locul II : întreprinderea de prospecțiuni șl explorări geologice Hunedoara.Locul III: întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice Banatul.

ÎN INDUSTRIA 
PRODUSELOR REFRACTARE 
Locul I : întreprinderea „Răsări

tul" Brașov, cu 567,6 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 17,9 la sută la producția netă, 14,7 la sută, la pro- ducția-marfă " ' " ' *14,4 1_ „IImuncii, 3,2 la

cu 3.7 la cu 15 laminierăminieră

Me-

. ____ l'ă vindută și încasată,la sută la productivitatea ______l i sută la beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei pro- ducție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 1,7 la sută, iar cele materiale cu 5,3 la sută.Locul II : întreprinderea de produse refractare Pleașa, Ploiești.Locul III : întreprinderea „Car- bochim" Cluj-Napoca.
ÎN INDUSTRIA 

CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 
DE RIDICAT, 

MATERIAL RULANT, 
CONSTRUCȚII NAVALE 

ȘI ECHIPAMENT AERONAUTIC 
Locul I : întreprinderea „Turbo- 

mecanica" București cu 847 puncte. . Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 4,5 la sută la producția netă, 9,1 la sută la_ productivitatea muncii, 1,6 la sută la beneficii ; depășiri de plan au mai fost obținute la export și la producția- marfă vîndută și încasată ; cheltuielile materiale la 1 000 lei produc- ție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 6,4 la sută.Locul II : întreprinderea de construcții aeronautice Ghimbav, județul Brașov.Locul ȚII : întreprinderea de avioane Bacău.
*) Indicatorii privind produc

ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe șase luni.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI
ȘI UTILAJE ELECTRICE, 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea de celule 
electrice Băilești, județul Dolj, cu
667.5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 4,8 la sută la producția netă, 16,4 la sută la export,1.9 1a sută la producția fizică, 4,8 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au fost obținute și la beneficii ;' consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 3,1 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 1,5 la sută.Locul II : întreprinderea de fabricație și montaj ascensoare București.Locul III : întreprinderea „Elec- trobanat“ Timișoara.

ÎN INDUSTRIA
DE MEDICAMENTE, COSMETICE, 

COLORANȚI ȘI LACURI
Locul I : întreprinderea de bio- 

proteine Curtea de Argeș, cu 785,9 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 4 la sută la producția fizică și 1,8 la sută la pro- ducția-marfă vîndută și încasată ; depășiri importante de plan au fost obținute la producția netă, productivitatea muncii și la beneficii ; cheltuielile totale și materiale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decit cele planificate cu9.9 la sută.Locul II : întreprinderea de produse cosmetice „Miraj" București.Locul III : întreprinderea chimică Craiova.

ÎN INDUSTRIA METALELOR 
NEFEROASE ȘI RARE

Locul I : întreprinderea de alu
miniu Slatina cu 873,9 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu peste 5 la sută la producția fizică, producția netă și la productivitatea muncii ; depășiri de plan au fost obținute la export și la beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 2,5 la sută,-iar cele de energie electrică și combustibili cu 2,1 la sută.Locul II : întreprinderea metalurgică „Neferal" București.Locul III : întreprinderea metalurgică de metale neferoase Copșa Mică, județul Sibiu.

ÎN INDUSTRIA CELULOZEI 
ȘI HÎRTIEI

Locul I : Combinatul de celulo
ză și hîrtie Suceava, cu 909,5 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 3,7 la sută la producția netă, 2 la sută la pro- ducția-marfă vîndută și încasată,3.5 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la export și la beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 1,5 la sută.Locul II : întreprinderea de hîrtie cretată și carton ondulat Ghimbav, județul Brașov.Locul III : întreprinderea da hîrtie Bușteni, județul Prahova.
ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR

Locul I : întreprinderea de con
fecții Scornicești, județul Olt, cu 
864,2 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 6 la sută la producția fizică, 9 la sută la producția netă și productivitatea muncii, 8 la sută la beneficii, 14 la sută la livrări de mărfuri la fondul pieței ; depășiri însemnate de plan au fost obținute la export : cheltuielile totale la 1 000 lei producție- marfă au fost mai mici decit cele planificate cu 2 la sută, iar cele materiale cu 5 la sută.Locul II : întreprinderea de confecții Suceava.Locul III r întreprinderea de confecții Tulcea.

ÎN INDUSTRIA BERII, 
SPIRTULUI, AMIDONULUI, 

APELOR MINERALE 
ȘI TUTUNULUI

Locul I : întreprinderea de bere 
Reghin, județul Mureș, cu 913,2 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 10,5 la sută la producția fizică, 12,1 la sută la productivitatea muncii ; 7.6 la sută la livrări la fondul pieței ; depășiri de plan au mai fost obținute la producția netă și beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 2,3 la sută, iar cele materiale cu 2,7 la sută.Locul II : întreprinderea de vinuri și șampanie „Zarea" București.Locul III : întreprinderea de țigarete București.

IN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL

Locul I : întreprinderea avicolă 
de stat Bacău cu 735 puncte.Principalii indicatori de pian au fost depășiți cu : 26,6 la sută la producția de carne și la livrările la fondul de stat, 11,9 la sută la producția de ouă, 2,4 la sută la livrările de ouă la fondul de stat ; depășiri de plan au fost obținute și la beneficii ; cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 4,9 la sută.Locul II : întreprinderea avicolă de stat Buftea.Locul III : întreprinderea avicolă de stat Constanta.

ÎN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Buzău, cu 
494,3 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 6 la sută la volumul activității de poștă și telecomunicații, 18,5 la sută la prestații în unități fizice, 2,7 la sută la prestații de servicii pentru populație și 6,5 la sută la volumul de activitate pe o persoană ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii.Locul II : Direcția județeană de poștă și telecomunicații Iași.Locul III : Direcția județeană de poștă și telecomunicații Galați.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

AERIENE ȘI NAVALE 
Locul I : întreprinderea de Avia

ție utilitară București, cu 399,5 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 8 la sulă la producția netă, 10,7 la sută la productivitatea muncii, 2,3 la sută la. venituri ; consumul de combustibili și energie electrică a fost mai mic decît cel normat cu 3,7 la sută.Locul II : întreprinderea de exploatare portuară Constanța — M.T.Tc.

IN DOMENIUL 
CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR — 
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 

CU RIDICATA
Locul I : întreprinderea comer

cială de stat cu ridicata mărfuri 
alimentare Timișoara, cu 265.5 
puncte.Principalii indicatori' de plan au fost depășiți cu : 8,3 la sută la livrări de mărfuri cu ridicata și 8,8 la sută la volumul livrărilor de mărfuri pe un lucrător ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii ; cheltuielile de circulație la 1 000 lei desfacere au fost mai mici decît cele planificate cu 8,5 la sută.Locul II : întreprinderea comerțului cu ridicata mărfuri textile- încălțăminte Constanța.Locul III : întreprinderea comerțului cu ridicata mărfuri metalo- chimice Deva.
IN DOMENIUL TURISMULUI — 

OFICII JUDEȚENE
Locul I : Oficiul județean de tu

rism Vîlcea cu 256,6 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 5 la sută la desfaceri de alimentație publică, 25,5 ia sută la beneficii, 6 la sută la încasări medii pe lucrător, 4,8 la sută la coeficientul de utilizare a capacității de cazare ; unitatea a realizat planul de încasări valutare totale și l-a depășit pe cel de beneficii.Locul II: Oficiul județean de turism Vrancea.Locul III : Oficiul județean de turism Satu Mare.
ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 

DE LOCUINȚE 
ȘI PRESTĂRI ÎN CONSTRUCȚII

Locul I : Întreprinderea de con
strucții, reparații, administrare lo- 
cativă Foișor București, cu 935,8 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 25,7 la sută la încasări din activitatea de producție și prestări de servicii, 21 la sută la volumul lucrărilor de întreținere, reparații curente și prestări în construcții și 6 la sută la beneficii ; consumurile de materii prime, materiale, combustibili și energie electrică au fost mai mici decît cele normate.Locul II : întreprinderea de construcții, reparații, administrare lo- cativă Vitan București.Locul III : întreprinderea de construcții, reparații, administrare lo- cativă Giulești București.

IN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea jude

țeană de transport local Vrancea, 
cu 1 100 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 37 la sută la numărul de călători transportați, 21 la sută la transportul de marfă — tone-km ; 29 la sută la beneficii ; depășiri însemnate de plan au fost obținute la producția netă și productivitatea muncii ; cheltuielile totale la 1 000 lei venituri brute au fost mai mici decît cele planificate cu 2 la sută.Locul II : întreprinderea județeană de transport local Argeș.Locul III : întreprinderea județeană de transport local Bacău.(Agerpres)
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PROGBAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Universul femeilor
11,45 Film artistic : „Maiorul". Cu : Ho

ward Ruble, Nick Tate. Regia : 
David Baker

12,35 Ecran de vacanță. Desene anima
te : Micuța Nell. Ultimul episod 

13,00 închiderea programului
16.00 Telex
16,05 Ecran de vacanță : „Arabela" — 

episodul 8
Studioul tineretului
1006 de seri
închiderea programului
Telejurnal © întrecerea socialistă 
în cinstea marii sărbători națio
nale.
Documentele Plenarei C.C. al 
P.C.R., program de muncă însufle- 
țitor pentru progresul economico- 
social al țării, pentru ridicarea 
bunăstării întregului popor 0 For-

mele de retribuire în acord global 
în industria ușoară

20.30 Tinerețea unei tradiții revoluțio
nare : munca voluntar-patriotlcă. 
Documentar

20,50 Tinerețe, hal pe șantiere. Muzi
că patriotică-revoluțlonară în in
terpretarea unor formații de tine
ret

21,05 Tradiții eroice. Zilele revoluției 
din August, 1844

21,25 Fotograme din realitate. Punte 
peste timp. De la Bumbesti-Live- 
zenl 1948 la Canalul Dunăre-Marea 
Neagră 19!®

22,00 Ritmuri muzicale
22.30 Telejurnal

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, a primit, miercuri, pe Zhou Jiannan, ministrul construcțiilor de mașini din Republica Populară Chineză, care face o vizită. în țara noastră.în timpul întrevederii au fost evidențiate cu satisfacție bunele raporturi de prietenie și colaborare româ- no-chirfeze, care. în spiritul înțelegerilor și hotăririlor bilaterale convenite la nivel înalt, cunosc o continuă dezvoltare pe multiple planuri. în acest context, a fost analizat stadiul actual al relațiilor de colaborare economică țări, cu precădere construcțiilor de du-se că există pentru extinderea tiiiuare.A participat loan Avram, trui industriei construcțiilor mașini.A fost prezent Li Zewang, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București.

în aceeași zi, oaspetele a fost primit de Ion Găleteanu, secretar de stat la Consiliul Culturii și Educației Socialiste. în cursul întrevederii au fost examinate perspectivele de dezvoltare a relațiilor culturale dintre România și Grecia.Consiliul Național al F.D.U.S. a oferit . un dineu în cinstea lui Theodoros Katrivanos.A fost prezent Elie Clis, însărcinat cu afaceri a.i. al Greciei la București.

16,36

20,15

(Urmare din pag. I)

lui în din din de
zis. Și am trecut la fapte...".Banu n-a mai avut ce adăuga. în locul vorbesc rezultatele : ultimul timp a scos subteran cantități ce în ce mai maricărbune. A ajuns la producții record. Producția obținută peste plan a ajuns la peste 1 500 tone cărbune.„Brigada lui Ion Milu a rămas în urmă pentru că n-a încercat să se autodepășească, ne spune inginerul Văsile Tu
dor, directorul minei.

dintre cele două în domenii ale mașini, apreciin- largi posibilități acestora în con-minis- de

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal S întrecerea socialistă 

în cinstea marii sărbători națio
nale

20,15 Tezaur folcloric
20,35 Agenda bucureșteanâ
20,50 Estivala '83. în program lucrări 

de George Enescu. — In pauză : 
Cronica muzicală

22,30 Telejurnal

Am arătat acest lucru și la adunarea generală a oamenilor muncii. Am făcut-o pentru că brigada lui Milu poate să ajungă din nou în frunte. După cum fruntașe pot fi și celelalte brigăzi".Cu îndîrjire muncesc și exeavatoriștil din microcarierele Cervenia și Măgureni. Aici se lucrează în condiții aspre. E nevoie de multă bărbăție, de abnegație, îndeosebi minerii din brigada lui Ștefan Vu- cichi au muncit cu o dăruire totală. Rezultatul ? în cinstea zilei de

23 August au realizat peste plan 3 000 tone cărbune. Record de producție 1Entuziasta întrecere minerească se cere sprijinită însă mai mult și de către ceferiști. Pentru că nu în toate zilele se trimit ritmic și în numărul prevăzut vagoane la încărcatul cărbunelui. “ .apelul tovărășesc al minerilor este ca întreaga activitate de valorificare a cărbunelui să fie organizată ireproșabil, în interesul economiei naționale, al nostru, al tuturor.

în aceeași zi, la Ministerul Industriei Construcțiilor avut loc convorbiri loanJiannan, pentru diversificarea și schimburilor reciproce de utilaje, precum șl pentru de cooperare economică în
★Miercuri, Theodoros Katrivanos, prefect general al regiunii Attica, membru al conducerii Uniunii Democratice de Stingă (E.D.A.) din Grecia, secretar general al Casei de cultură a prieteniei eleno-române, care ne vizitează țara la invitația Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, a fost primit de tovarășa Tamara Maria Dobrin, președintele executiv al Consiliului Național al F.D.U.S. Cu acest prilej, au fost prezentate preocupările actuale și contribuția F.D.U.S. la traducerea în viață a politicii interhe și externe a partidului și statului nostru. A fost exprimată dorința dezvoltării si diversificării, pe multiple planuri, a relațiilor dintre cele două țări și popoare.

de Mașini au între ministrul ministrul identifieîndu-se diversificareaAvram și Zhou domeniile adîncirea mașini și acțiunile producție.

*Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Indonezia, ambasadorul acestei țări la București, Mohamad Isnaeni, a oferit, miercuri seara, o recepție.Au participat loan Totu, viceprim- ministru al guvernului, Petre Gigea, ministrul finanțelor, Gheorghe Cazan, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai altor ministere și instituții centrale, oameni de știință și cultură, ofițeri superiori, ziariști.Au luat parte, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Gaboneze, miercuri, ambasadorul acestei țări la București, Jacques Mombo, a oferit o recepție.Au participat Alexandrina Găinușe, viceprim-ministru al guvernului. Virgil Teodorescu. vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Ioan Folea, ministrul geologiei, Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Lidia Orădean, secretar de stat la Ministerul Sănătății, reprezentanți ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, oameni de știință, artă și cultură.Au fost de fată șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră, membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)Iată de ce
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PENTRU NOUL AN ȘCOLAR

& MS

STIR! SPORTIVEtur al concursului intents de la Cincinnati Segărceanu l-a învins americanul® în primul ternațional de (Ohio), Florin cu 6—4, 5—7, 6—2 pe Brian Teacher. Alte rezultate : John McEnroe — Sashi Menon 6—2, 6—1 ; Jimmy Connors — Tim Wilkinson 6—4, 6—1 ; Kevin Curren — TimGullikson 6—3, 6—3 ; Vitas Ge-rulaitis — Rodney Harmon 6—3,6— 4.® în proba de dublu a turneului feminin de tenis de la Toronto, Lucia Romanov (România) și Lena Sandin (Suedia) au eliminat, cu7— 6, 6—3, perechea Lisa Bonder,Vicki Nelson (S;U.A.). Rezultate ■din turul doi-al probei-. de-simplu : Martina Navratilova — Terry Phelps 6—3, 6—1 ; Ivanna BudaroVa — Jo Durie 6—4, 6—3 : Sue Barke — Jennifer. Mundel 6—2, 6—3.® Profesorul Arne Lundqvist, președintele Comisiei antidoping la recentele campionate mondiale de

la Helsinki, a dezmințit știrile potrivit cărora atletul american Cari Lewis, triplu campion al lumii, ar fi fost dopat la întrecerile desfășurate săptămîna trecută. După cum se , știe, Lewis a cîștigat „suta de metri", lungimea și o a treia medalie de aur cu echipa de ștafetă 4x190 m a S.U.A. Nici unul din controalele antidoping efectuate la Helsinki nu a dat . rezultat pozitiv, a afirmat profesorul Lundqvist. Dacă Lewis . ar fi utilizat o substanță stimulatoare interzisă, eu aș fi fost primul . care ar fi cunoscut acest lucru. Crgd că este nedemn faptul de a denigra în acest mod performanțele- mare- atlet, a adăugat mediculdez.Informația care a ridicat ; „caz" a apărut în ziarul„Aftonbladet", provenind de la arbitru din lotul de atletism al Nor-- vegiei.

unui-sue*acest suedez un
Duminica 21 august

Tragere specială 
Loto 2

numere, se pe 18 cate- autoturisme de bani' va-

Administrația de Stat Loto- Pronosport organizează la sfîrșitul acestei săptămîni o tragere specială Loto 2, a cărei formulă tehnică oferă participanților șanse multiple de mari succese, în cadrul a șapte extrageri, cu un total de 32 de vor atribui cîșjlguri gorii, între care „Dacia 1 300“, sumeriabiie și fixe (25 000, 5 000 lei etc.) și excursii în R.P. Ungară sau R.D. Germană. Biletele de 25 Iqi varianta, achitate sută la sută sau în cotă de 25 la sută, au drept de participare la toate extragerile. Consultați prospectul acestei trageri deosebit de . avantajoase și procurați din timp bilete cu numerele preferate ! Sîmbătă, 20 august, este ultima zi de participare.

Timpul probabil pentru intervalul Cu
prins între 18 august, ora 21 — 21 au
gust, ora 21. în țară : Vremea va fi in 
general frumoasă in jumătatea de nord 
a țării, unde cerul va fi variabil. In 
rest, cerul va prezenta înnorări mai 
accentuate și pe alocuri va ploua. Vîn- 
tul va sufla slab pinfi la moderat, cu 
unele intensificări predomlnînd din 
sectorul nord-estlc. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre 10 și 20 de 
grade, izolat mai coborite în depresiu
nile din estul Transilvaniei, iar maxi
mele se vor situa între 22 și 32 de gra
de. în București : Vreme schimbătoare, 
cu cerul temporar noros, favorabil 
ploii. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor £1 cuprinse Intre 
13 și 16 grade și cele maxime intre 27 și 
30 de grade. (Liana Cazacioc, meteoro
log de serviciu).

I

PRONOEXPRES
Ntunerele extrase 

la tragerea excursiilor 
din 17 august 1983

FAZA I :
Extragerea I : 26 43 23 6 17 5
Extragerea a Il-a : 45 7 32 24 42 31
FAZA A II-A :
Extragerea a IH-a : 38 8 60Fond total de cîștiguri : 1.353.916 lei, din care 256.835 lei report la categ. I.
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în cadrul pregătirilor pentru începerea noului an școlar, în raioanele specializate organizate în magazinele cooperativelor de producție, achiziții și desfacere a mărfu
rilor s-a pus în vînzare toată gama de articole necesare elevilor.Se pot cumpăra costume-unifor- mă pentru șoimii patriei, costume- uniformă și pantaloni-uniformă, pentru elevii din toate clasele, rochițe pepit pentru elevele din clasele. î—IV, sarafane și bluze bleu pentru elevele din clasele V—VIII,

precum și uniforme pentru tinerii care participă la pregătirea pentru apărarea patriei.Nu lipsesc desigur nici articolele pentru albe, fuste plisate, cravate, turi, insigne ele, precum șl articole complementare : ciorapi, cravate, bascuri, pantofi, ghete sau articole de sport, treninguri, șorturi etc.Librăriile și raioanele de librărie din cadrul acelorași magazine sint pregătite cu toată guma de rechizite necesare elevilor.

pionieri : bluze, cămăși cen-

Dragostea de patrie - suprema rațiune de a fi
(Urmare din pag. I)din Brăila, și un sergent- major, Gheorghe Radulescu. Mesajele transmise pe Dunăre au fost, din nefericire, descoperite, după un timp, de trupele ocupante. Alexandru Po- povici și zece inși din grupul său au fost îm- pușcați cu cruzime de o- cupanți. Liceul a fost închis. Alexandru Popovici a fost împușcat la 22 iulie 1917 lingă podul dinspre Brăilița, unde, în a- propiere. s-a pus o cruce, comemorativă, iar mor- mîntul său este în cimitirul eroilor orașului. Faptele, ca totdeauna, vorbesc de la sine I Nu cred că ar mai fi de adăugat ceva.Se pot da șl alte exemple mai vechi și mai recente ! Fiindcă poporul nostru întreg a fost și este patriot. Glorioasa rezistență comunistă și viteaza insurecție armată a poporului român sub conducerea Partidului Comunist Român o- feră numeroase și binecunoscute exemple de e-

roism, de sacrificiu suprem pentru idealurile poporului, ale patriei. Tineri sau mai in virstă, care au suferit în.închisori sau care au fost torturați cumplit pentru că își iubeau patria și luptau pentru socialism. Iar ca exemple de seamă, tî- nărul muncitor Nicolae Ceaușescu șl tînăra muncitoare Elena Ceaușescu, binecunoscuți pentru curajul și abnegația lor in lupta pentru independența și suveranitatea patriei, pentru libertatea poporului, pentru socialism.Sau exemple din viața de azi 1 Sub conducerea Partidului Comunist Îîomân, din îndemnurile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, se petrec sub ochii noștri minunate acte de patriotism, în brici și strucții și din agricultură, din cercetarea științifică și din învățămînt ; practic, în orice activitate pe care o depun toți cetățenii patriei, toți care îndepli-

munca din .fanzine, dîn con- transporturi,

nesc o sarcină în interesul statului sau partidului. Tineretul din mine îndeplinește adevărate acte de patriotism in munca diri abataje ; tinerii constructori de pe șantierele de la Dunăre, de la Canal și de acolo unde se înfăptuiesc marile investiții ale țării ; muneitorii și specialiștii, în realizarea producției ; țărănimea la lucrul o- goarelor, unde tineretul și-a dat de curînd și ajutorul devotat la combaterea secetei. Și atiția alți compatrioți care in- deplinesc Cu dăruire și competență sarcinile tra-' sate de partid, îndrumările trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu — el însuși exemplar Erou al Muncii Socialiste și eminent patriot. Dragostea cu care tineretul își -îndeplinește îndatoririle, e- lanul cu care își servește țara, poporul și partidul, te impresionează profund și-ți dau mari speranțe pentru viitorul țării,Patriotismul nu este un cuvînt mare de ocazie. De aceea în procesul de

educație, din școală și din afara ei, trebuie expus sobru și în vorbe profunde, să fie înțeles sub diferitele lui foi-me, î.n conținutul său adine. Să facem astfel incit fiecare tînăr, de la cea mai fragedă dească care le vin. Lui I Fiecăruia ! Mie însumi ! Să muncim mai bine, fiindcă astfel ne îndeplinim datoria patriotică de a face să pro- și . socialis-

vîrstă, să gîn- la datoriile pe are, care îi re-
greseze țara mul ; să învățăm mereu, mai mult și mpi bine, pentru a întrebuința cu folos ceea ce au realizat și realizează înaintașii. Și, îmbunătățind calitatea la ceea ce producem, să răspândim- înaintate jur ; să nomisind și înmulțind, a- vuțiile țării ; să , ne purr tăm tovărășește și să respectăm pe cei de la care învățăm', luptînd pentru înțelegere și pace, iubind cu înflăcărare patria, poporul și partidul, să arătăm, să înțeles seamnă a fi patriot.

cunoștințele spre cei din apărăm, eco-

doVedim că. am în fond ce în-
® PERPETUUM MO

BILE ? După cum relatează revista „Panorama", chimistul David Jones, din Newcastle, a realizat un dispozitiv format din doi suporți metalici, care susțin o roată de bicicletă, totul montat într-o casetă de sticlă, Fără să aibă vreun motor sau un dispozitiv de transmisie, 'roata se învîrte de cîteva luni. Un număr de 400 de cercetători americani și englezi, care urmăresc fenomenul, nu-i pot găsi nici o explicație. Inventatorul susține că nu este vorba de un „perpetuum mobile", ci de aplicarea unor legi ■•le fizicii pe care le cunoaștem ?oți. Alte explicații însă refuză să dea. Frecvența cu care se în

vîrte roata este de 21 rotiri pe minut.
® REGRETE TARDIVE. Autoritățile S.U.A. au recunoscut că serviciile secrete americane l-au ajutat pe fostul călău Klaus Barbie, șef al Gestapoului din orașul Lyon în timpul ocupației naziste a Franței, să scape de pedeapsa binemeritată din partea justiției franceze. Așa cum se știe, timp de cîțiva ani Barbie a lucrat pentru aceste servicii, după care s-a stabilit în America Latină, de unde de-abia anul trecut a fost extrădat. Acum Departamentul de Stat a prezentat Franței ,‘.scuzele și regretele sale profunde" pentru aceste acțiuni. Zilele trecute săptăminalul britanic „Sunday Times" a relatat că la rân

dul lor serviciile secrete britanice ar fi urmărit să-1 recruteze și ele pe Barbie, care a preferat însă, pînă la urmă, oferta americană. Deocamdată nu s-au exprimat regrete din sursă britanică pentru intenția avută în vedere, care pînă la urmă, e drept, nu s-a putut materializa, dar numai datorită refuzului atît de solicitatului ofițer gestapo- vist....
• TRANSPLANT SI

MULTAN DE PANCREAS 
Șl RINICHI. Recent a fost realizat în Cehoslovacia un transplant simultan de pancreas și rinichi. Operația s-a efectuat la Institutul de medicină clinică și experimentală din Praga asupra unei paciente în virstă

hhetutindenide 32 de ani, care suferea de la vîrsta de 11 ani de o formă gravă de diabet. După intervenția chirurgicală, pacienta se simte bine, nu mai este nevoită să ia insulina, nici să recurgă la rinichiul artificial. Ambele organe transplantate funcționează normal. Tratamentul complex postoperațional pe care îl urmează are drept scop împiedicarea apariției fenomenului de respingere.
• „JUNGLĂ ECUA

TORIALĂ" ÎN INIMA 
EUROPEI. La Milano s-a

deschis o expoziție prezentînd rezultatele cercetărilor efectuate timp de doi ani și jumătate de o echipă de oameni de știință italieni ce au studiat zonele locuite de pigmei ale bazinului fluviului Zair. O hartă detaliată prezintă regiunea în care trăiesc aceste populații. Pot fi văzute, de asemenea, un bazin conținînd crocodili și acvarii cu specii de pești ce populează apele fluviilor africane. între exemplarele de insecte capturate se află și musca tse-tse. O „sală" special amenajată reproduce ambianța pădurii ecuatoriale. într-o cușcă

de sticlă sînt închise exemplare de șerpi veninoși. într-o a treia sală sînt proiectate pe un ecran de mari dimensiuni un număr de 1 600 diapozitive.
• O CASĂ NOUĂ 

PENTRU OPERA DIN 
PARIS. Edilii parizieni intenționează să construiască pînă în 1988 o nouă clădire pentru Opera din Paris, pe locul unde s-a născut Revoluția franceză : Piața Bastiliei. Renovarea actualei clădiri a Operei — Palatul Gamier, construit în 1873, în stil rococo — este exclusă din cauza prețului foarte ridicat pe care l-ar presupune. Proiectele noului edificiu preconizează un teatru liric modern, funcțional, cu acustică

și vizibilitate perfecte, cu o capacitate de circa 3 000 de locuri, o altă sală de 1 500 de locuri, diverse încăperi pentru repetiții etc. Există însă și parizieni care se opun realizării acestui proiect, susținînd că sticla, betonul și aluminiul ar dăuna peisajului pitoresc din Piața Bastiliei, de care francezii sînt atît de legați pentru momentele istorice pe care le evocă...
® UN STRĂMOȘ AL 

CALULUI. Arheologii sovietici au descoperit de curînd rămășițele unui animal necunoscut, a cărui virstă a fost stabilită la peste 1 milion de ani. Primele cercetări făcute au dus la concluzia că este vorba de una din verigile de evoluție a calu

lui de astăzi, pe care oamenii de știință nu o cunoșteau. Pe baza acestei descoperiri se poate stabili cum a evoluat din calul sălbatic specia de cai care trăiește astăzi în Iakuția.
® STAȚIE ÎN DERIVĂ, 

în Oceanul Înghețat de Nord, pe o banchiză aflată in prezent la aproximativ 700 de kilometri de InsulaVran- ghel, și-a început activitatea o nouă stație sovietică in derivă. Programul de cercetări științifice complexe cuprinde, pe lingă observațiile aerometeo- rologice de rutină, efectuarea unui complex de cercetări geofizice, geomagnetice, oceano- grafice, hidrochimice, medico- biologice și alte activități științifice.



DIN AGENDA LUPTEI
MONDIALE PENTRU PACE
OAMENII DE ȘTIINȚĂ AVERTIZEAZĂ ASUPRA PERICOLULUI NUCLEAR

Una din caracteristicile amplei mișcări pentru pace și dezarmare, care 
se desfășoară cu intensitate crescîndă pe toate meridianele globului, este 
înrolarea în rîndurile simpatizanților și sprijinitorilor acestei mișcări a 
unor categorii tot mai largi de oameni de știință, cercetători, ingineri, 
medici etc. Prezența lor în rîndurile militanților pentru pace și dezar
mare, în calitate de specialiști care, in multe cazuri, cunosc atit reali
tatea din laboratoarele și de pe poligoanele unde se testează noile arme 
de distrugere în masă, cît și consecințele eventualei lor folosiri, pune 
și mai mult în evidență imperativul stăvilirii cursei aberante a înarmă
rilor, în primul rînd nucleare, și trecerii la dezarmare. Aportul oame
nilor de știință, ai specialiștilor în general, la lupta pentru pace se con
cretizează într-o mare varietate de forme : publicarea de studii, orga
nizarea de simpozioane, participarea la marșuri ale păcii, declarații, 
sprijinirea unor inițiative ale mișcărilor antirăzboinice. Iată unele din 
luările de poziție aJe oamenilor de știință în sprijinul păcii și dezarmării.

O 17 savanțl taureați ai Premiu
lui Nobel, reuniți în localitatea vest- 
germană Lindhau, s-au pronunțat 
împotriva amplasării de noi rachete 
nucleare americane cu rază medie 
de acțiune în Europa occidentală 
și au chemat Guvernul R.F.G. să 
renunțe la desfășurarea pe terito
riul țării a rachetelor „Pershing-2" 
și „Cruise". Profesorul american 
Lynus Pauling, laureat al Premiului 
Nobel pentru pace din 1962, a dat

citire unei declarații, în care se 
arată că „sporirea permanentă a 
arsenalelor nucleare reprezintă un 
mare pericol pentru umanitate". 
Referindu-se la amplasarea de noi 
rachete prevăzută 
Pauling a arătat 
minuirea lor sau 
natură tehnică ar
menirea într-o catastrofă nucleară. 
De aceea, a spus el, trebuie să se

pentru acest an, 
că o eroare în 

o defecțiune de 
putea arunca o-

renunțe la planurile de Instalare 
a rachetelor.

O Henry Kendall, profesor de fi
zică la Institutul de tehnologie din 
Massachusetts, a declarat la o con
ferință de presă : „Riscul unui 
război nuclear este real și se află 
în continuă creștere. Cei care lu
crăm în domeniul tehnic, inclusiv 
mulți dintre cei care au lucrat la 
producerea bombelor atomice, sîn- 
tem profund îngrijorați de faptul că 
utilizarea armelor nucleare ar pu
tea fi foarte apropiată. Or, un 
război nuclear, chiar unul de pro
porții mici, va conduce aproape si
gur la un război nuclear total. Oa
menii de știință trebuie să facă 
public pericolul nuclear și să se 
pronunțe asupra pașilor pe care 
să-i facem pentru a-l ține sub con
trol. Trebuie să ne debarasăm de 
prezumția falsă că războaiele nu
cleare ar putea fi cîștigate, că ar 
putea fi limitate și că am putea 
să le supraviețuim".

LA COMISO, NOI ACȚIUNI ÎMPOTRIVA CONSTRUIRII BAZEI DE RACHETE
ROMA 17 (Agerpres). — Partici- 

panții Ia Tabăra internațională a 
păcii de la Comiso — localitate din 
Sicilia unde urmează să fie insta
late noile rachete americane cu

rază medie de acțiune — au anun
țat că in perioada următoare vor 
organiza o scrie de manifestații 
împotriva războiului și a pericolu
lui nuclear. Aceste acțiuni se vor

desfășura în cadrul pregătirilor 
pentru Adunarea națională a mili- 
tanților pentru pace din Italia, 
programată să aibă Ioc la Comiso, 
la 28 septembrie a.c.

PROTEST
AL TINERETULUI

DIN R.F.G.BONN 17 (Agerpres). — Sub deviza „Cerem de lucru și nu rachete, nici un fel de rachete nucleare pe teritoriul R.F.G. !“. în localitatea vest-germană Lindhen s-a desfășurat Festivalul pentru pace al tineretului, inițiat de tinerii socialiști din R.F.G. In cadrul festivalului au fost organizate mitinguri, adunări, au avut loc dezbateri consacrate problemelor consolidării păcii, luptei împotriva transformării teritoriului vest-german într-o rampă de lansare a rachetelor nucleare americane cu rază medie de acțiune „Pershing 11“ și „Cruise".Participantii la festival au adresat primarului orașului Hiroshima, localitate supusă în 1945 bombardamentului atomic, o scrisoare în care se buie să arată că „R.F.G. nu tre- devină o nouă Hiroshima".
LA WOENSDRECHT, 

UN MONUMENT 
AL PĂCII

HAGA 17 (Agerpres). — -AcHviș- 
tii mișcării olandeze pentru pace 
au adoptat hotărîrea de a construi 
un monument al păcii la intrarea 
pe teritoriul bazei aeriene militare 
de la Woensdrecht, unde urmează 
să fie amplasate, potrivit hotăriri- 
lor N.A.T.O., noile rachete nuclea
re americane cu rază medie de ac
țiune.

In prezent, în locul unde va fi 
instalat monumentul se desfășoară 
săptăminal demonstrații de protest 
împotriva amplasării rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune 
pe teritoriul Europei ' occidentale. 
Demonstrațiile vor continua să se 
desfășoare in fiecare săptămînă 
pină la 29 octombrie, cind in Olan
da se va desfășura o demonstrație 
pe plan național împotriva pregă
tirilor de război.

Pentru apărarea valorilor eterne ale civilizației umane, marș al păcii Io 
poalele Acropolei
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BRAZZAVILLE EVENIMENTELE DIN AMERICA CENTRALĂ

Schimb ile mie intre președintele
Rote Ceausescu si presedntete

Denis Sassou NgaessnBRAZZAVILLE 17 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a fost transmis tovarășului Denis Sassou Nguesso, președintele Comitetului Central al Partidului Congolez al Muncii, președintele Republicii Populare Congo, un cald salut tovărășesc, împreună cu urări de prosperitate poporului congolez prieten.Mulțumind, tovarășul Denis Sassou Nguesso a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu urări de sănătate și fericire personală, de noi succese în activitatea consacrată edificării socialismului în România, de bunăstare pentru poporul român.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către tovarășul Denis Sassou Nguesso a tovarășului Iban Florea, membru al C.C. al P.C.R., ministrul industrializării lemnului și materialelor de construcții, care a participat în fruntea unei delegații la festivitățile consacrate Zilei naționale a poporului congolez.în cursul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă cordială, au fost abordate aspecte ale relațiilor bilaterale româno-congoleze. S-a exprimat dorința comună de intensificare a raporturilor bilaterale pe multiple planuri, îndeosebi prin lărgirea cooperării în domeniile forestier, agricol, minier și al formării cadrelor.
columbia ■ Aprecieri elogioase la adresa 

unor produse ale industriei româneștiBOGOTA 17 (Agerpres). — In capitala Columbiei a avut loc ceremonia predării oficiale a 50 de troleibuze românești, tip „DAC-212".în cuvîntarea rostită cu această ocazie, primarul general al districtului Bogota, Augusto Ramirez Ocampo, a evidențiat „eficiența șî
înaltul nivel tehnologic" al acestor produse ale industriei românești și a adresat, din partea guvernului columbian, mulțumiri guvernului român pentru concretizarea importantei înțelegeri dintre organizațiile de profil din cele două țări.

Va adera Elveția la O.N.U.?BERNA 17 (Agerpres). — Cele două camere ale Consiliului Național elvețian vor lua în dezbatere, în cadrul sesiunii parlamentare din luna septembrie, propunerea Consiliului federal (guvernul) cu privire la aderarea Elveției la Organizația Națiu
nilor Unite. Comisia parlamentară pentru afacerile externe a aprobat această propunere, la încheierea unor dezbateri în cadrul cărora s-a subliniat că Elveția dorește să își mențină în continuare statutul de .țară neutră.

r
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© Parlamentul Ecuadorului cheamă la soluționarea pașnică a 
conflictelor ® Manevre ale navelor militare americane © Uniunea 
Populară Democratică din Salvador cere crearea unui guvern 

provizoriuQUITO *17 (Agerpres). — Parlamentul Ecuadorului a adoptat, în unanimitate, o rezoluție prin care cere încetarea oricărei intervenții străine în America Centrală; atră- gind atenția că actualele manevre americano-honduriene în apele cen- troamericane agravează situația existentă în această zonă, împiedi- cînd, în același timp, eforturile de pace ale țărilor prietene — informează agenția Reuter.Forul legislativ ecuadorian condamnă, totodată, orice acțiune inter- venționistă — fie din afară, fie din interiorul continentului — în treburile interne ale statelor latino-ame- ricane, întreprinsă prin mijloace economice sau prin amenințarea cu forța sau folosirea forței.WASHINGTON 17 (Agerpres). — Portavionul american „Coral Sea" și alte patru nave de război ale Statelor Unite au sosit în largul coastelor de est ale Republicii Nicaragua, in Marea Caraibilor, în cadrul unor importante manevre militare decise de către Pentagon în America Centrală, transmit agențiile internaționale de- presă.Deși Administrația S.U.A. a declarat că escadra „va efectua antrenamente și operațiuni în apele internaționale", guvernul ni- caraguan și opinia publică demo

cratică americană au condamnat ve- ; hement această decizie ca un mijloc -i de presiune asupra Republicii Nicaragua și a altor state din regiune, ț ca o tentativă de amestec în treburile interne ale acestor state.Agențiile internaționale de presă ; arată că, în Pacific, o altă escadră, formată din cinci nave de război americane, condusă de . cuirasatul „New Jersey", a părăsit luni Pearl Harbour, îndreptîndu-se, de asemenea, spre coastele Americii Centrale.Ca o demonstrație de forță in ' America Centrală, 5 000 de militari ai S.U.A. vor participa la manevrele din Honduras, care vor începe I luna viitoare și se vor desfășura i timp de șase liuni.SAN SALVADOR 17 (Agerpres). — Uniunea Populară Democratică din Salvador (U.P.D.), organizație sindicală care numără aproape 500 000 de membri, a propus crearea unui guvern provizoriu „cu adevărat reprezentativ" și care să dispună de „sprijin social".Intr-un comunicat dat publicității la San Salvador, U.P.D. șe pronunță în favoarea unei soluții negociate.’a războiul civil din Salvador și elaț' . ■ rării unei noi legi electorale pentru » I se reveni la un guvern ales prin j voința populară. 1
Cereri pentru revenirea la un guvern 

civil în ChileSANTIAGO DE CHILE 17 (Agerpres). — Coma lamentul național al oamenilor muncii din Chile (C.N.T.) și liderul acestei organizații sindicale. Rodolfo Seguel, au cerut din nou demisia generalului Augusto Pinochet din funcția de președinte al țării și revenirea la un guvern civil, democratic, transmite agenția France Presse. ,Intr-un comunicat dat publicității la Santiago de Chile, C.N.T. estimează că „Republica Chile trebuie să revină imediat la o situație nor

mală democratică". In același timp, organizația sindicală acuză guvernul militar de incidentele survenite joia trecută în cursul celei de-a patra „zile de protest național", soldate eu 24 de morți.La rîndul său, R. Seguel, președintele C.N.T., a declarat că „este important să se instituie o perioadă de tranziție spre democrație, dar este,, de asemenea, important ca țara să nu mai fie condusă de generalul Pinochet".
GENȚIILE DE PRESA
b - pe scurt

INTiLNIRE PRIETENEASCA. Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a 
noului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica 
Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă și al celei de-a 
35-a aniversări a primului Tratat de alianță româno-cehoslovacă, la Am
basada țării noastre din Praga a avut loc o intțlnire prietenească. Au 
participat Ștefan Murin, adjunct al ministrului afacerilor externe, Jan 
Stracar, adjunct al ministrului comerțului exterior, Frantisek Cihak, adjunct 
al ministrului construcțiilor de mașini generale, conducători ai unor insti
tuții centrale, oameni de cultură. ziariști.

loare totală de 188 miliarde coroane (19 miliarde dolari), cu 3,2 miliarde mai mult decît bugetul pe anul în curs. în, pofida acestei creșteri, a avertizat el, cheltuielile guvernamentale vor fi reduse cu 3 la sută, în intenția diminuării deficitului bugetar, care va reprezenta totuși 10,9 la sută din produsul național brut. Christophersen a declarat că guvernul intenționează să reducă și deficitul balanței de plăți sub 10 miliarde coroane.

n

CONVORBIRI IRAKIANO-E- 
GIPTENE. La încheierea convorbirilor dintre ministrul irakian al comerțului, Hassan Aii, și ministrul egiptean al economiei și comerțului exterior, Mustafa Kamel el Said, care a efectuat o vizită oficială în Irak, a fost semnat un document privind extinderea cooperării economice între cele două țări. Părțile au convenit asupra redeschiderii centrului comercial irakian de la Cairo și a celui egiptean de la Bagdad.

AJUTOR AL U.N.I.C.E.F. Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (U.N.I.C.E.F.) a anunțat că oferă suma de 400 000 de dolari ca ajutor

de urgență pentru victimele secetei resimțite în mai multe zone ale Angolei. Seceta, care a început in 1980, a afectat puternic agricultura, zootehnia și piscicultura, îndeosebi în provinciile Cunango, Cubango, Cunene, Huila, Bie și Namibe.
CONTACTE INTERYEMENITE. în localitatea Hajar (R.A. Yemen), situată la granița cu R.D.P. Yemen, s-au încheiat convorbirile dintre președintele țării-gazdă, Aii Abdullah Saleh, și președintele Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului al R.D.P. Yemen, Aii Nasser Mohammed. Cei doi șefi de stat au examinat probleme aflate pe agenda celei de-a doua sesiuni

a Consiliului yemenit, precum și actuala situație pe plan arab.
ȘOMAJUL IN RÎNDURILE CA

DRELOR DIDACTICE VEST-GER- MANE. Nu mai mult de 20 Ia sută din cei 30 000 de vest-germani care solicitau un loc de muncă în invăță- mint au reușit să se încadreze de la începutul acestui an și pînă acum, relevă datele difuzate de Sindicatul profesorilor din R.F.G. (G.E.W.). în ajunul începerii noului an școlar 1983—1984, în R.F.G. există mai bine de 40 000 de profesori, învățători și pedagogi aflați în stare de șomaj. Situația cea mai gravă se înregistrează la cursurile primare, unde abia 5 la sută dintre solicitanți izbutesc să găsească de lucru. în landul Saxonia Inferioară, de exemplu, nu a fost angajat nici un profesor în decursul acestui an, lăsîndu-se fără speranțe circa două mii de solicitanți.
DEFICIT BUGETAR. Ministrul danez de finanțe, Hening Christo- phersen, a prezentat la o conferință de presă liniile generale ale bugetului țării pe anul 1984, în va-

EVOLUȚIA COMPLEXULUI 
SPAȚIAL SOVIETIC. Cosmonauții 
sovietici Vladimir Liahov și Alek
sandr Aleksandrov au realizat 
decuplarea navei cosmice „Soiuz 
T-9“ de laboratorul spațial ,-,Sa- 
liut-7", după care au recuplaț-o 
cU același laborator înspre partea 
la care fusese cuplată nava cos
mică „Cosmos 1 443“. Această ope
rațiune oferă posibilitatea 
zării unor noi misiuni de t 
port pentru reaprovizionarea 
boratorului spațial. După 50 
zile de evoluție in spațiu, cei 
cosmonauți se simt bine.
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RISCURI ESTIVALE.

reali- 
trans- 

la- 
de 

doi

I

Ministe
rul de Interne al Italiei a anunțat 

.n ... august \ —
italienilor 

de

că intre 29 iulie și 15 
perioada predilectă a 
pentru începerea concediului 
vară — 424 persoane și-au pierdut 
viața in accidente de automobil, 
față de 469 în perioada corespun
zătoare a anului trecut. In schimb, 
numărul persoanelor rănite in ast
fel de accidente a fost de 11282, 
reprezentind o creștere cu 10 
sută față de 1982,

<

DEZARMAREA, CONDIȚIE PRIMORDIALĂ A ASIGURĂRII PĂCII
„Forțele păcii, popoarele dispun de capacitatea 

necesară pentru a impune dezarmarea, a impune pacea, 
pentru asigurarea dreptului vital al oamenilor la exis
tență., la viață, la pace".

NICOLAE CEAUȘESCUNecesitatea vitală de a asigura pacea — această problemă a problemelor lumii de azi, aflată constant în fruntea obiectivelor majore de politică externă ale partidului și statului nostru — a fost din nou subliniată cu putere prin glasul cel mai autorizat al poporului român, glasul tovarășului Nicolae Ceaușescu, în- tr-un moment cînd spirala înarmărilor sporește nemăsurat primejdiile unei conflagrații cu urmări incalculabile pentru destinele civilizației.Pornind de la această realitate, secretarul general al partidului, președintele republicii, în cuvîntarea rostită la Consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative, a reafirmat urgența cu care se impune stăvilirea cursei înarmărilor, în primul rînd a celei nucleare. In cuvintele sale își găsește ilustrare poziția de înaltă principialitate a țării noastre față de această problemă cardinală a contemporaneității, de soluționarea căreia depinde însuși viitorul speciei umane.
Opțiune fără alternativă 

rațională. De“a lun®ul existenței omenirii, anii de pace Însumează o cifră cu totul derizorie, în raport cu cei ai confruntărilor armate, în care au murit mai mulți oameni decît numără azi întreaga populație a globului. Se poate spune, deci, că pacea se numără între cele mai vechi deziderate ale omului. Nimeni n-ar putea ști cu precizie — ne putem doar Imagina — cum ar fi arătat fața planetei dacă viețile și energiile irosite în războaie ar fi fost folosite pentru sporirea avuțiilor materiale și spirituale. Dar, în pofida măcelului practic neîntrerupt, omenirea a înaintat, totuși, pe firul progresului, 

căci în balanța generală creația a cîntărit mai mult decît distrugerea.Astăzi însă s-a creat o situație radical schimbată. Declanșarea unei conflagrații generalizate — care ar fi fatalmente o conflagrație nucleară, indiferent de intențiile inițiale — nu ar însemna pentru omenire doar o dare înapoi pe scara progresului, ci ar putea duce la distrugerea vieții pe Terra. Ne-o spun calculele experților militari, ne avertizează personalități medicale de largă notorietate internațională. în asemenea împrejurări, pacea a devenit 
o opțiune fără alternativă rațională, sinonimul supraviețuirii. în lipsa ei, nu ar mai putea fi vorba de dezvoltare socială, de rezolvarea crizei economice și a atitor altor probleme care confruntă lumea. La urma urmelor, fără pace nimic nu s-ar mai putea spera, căci nu ar mai avea cine să spere.

Bunul cel mai de preț. Pa cît de terifiantă apare perspectiva unui holocaust atomic, pe atît de arzătoare este dorința oamenilor, a popoarelor de a salvgarda bunul cel mai de preț — pacea. Chiar și așa cum se înfățișează — imperfectă și precară, minată de atîtea conflicte locale ori regionale, în principiu rezolvabile, cu condiția evitării unei încleștări la scară mondială. Din orice unghi am privi lucrurile, asigurarea păcii se detașează ca 
obiectivul suprem al epocii noastre, de împlinirea căruia atirnă șansele de continuitate a vieții și civilizației. Păstrîndu-le, viitorul ne promite totul ; pierzîndu-le, am pierde, ireparabil, totul.Așa cum a subliniat în repetate rînduri președintele țării noastre, pacea, oricît ar fi de dorită, nu se asigură, nu sc consolidează de la sine, ci presupune eforturi, măsuri, 

acțiuni unite din partea forțelor celor mai conștiente de valoarea aces
tui bun neprețuit. Figurativ vorbind, garantarea păcii este și ea o bătălie, care cere multă dăruire, tenacitate, curaj.Cu toată încordarea din viața internațională, derularea evenimentelor pune în lumină existența unor preocupări reale, a unor pași, fie și inconsecvenți, capabili să favorizeze consolidarea păcii sau măcar să evite înrăutățirea climatului. Se cuvin astfel semnalate tendințele de a apela Ia tratative pentru reducerea factorilor de risc în unele zone marcate de tensiune acută. O asemenea tendință vine să ilustreze justețea poziției consecvente a României în favoarea soluționării exclusiv pe cale pașnică, la masa negocierilor, a oricăror conflicte. Cum, pe drept cuvînt, arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, oricît de îndelungate și de grele ar fi tratativele, ele sînt incomparabil mai ușoare decît cel mai mic conflict militar.Diverși alți factori sînt de natură să favorizeze ameliorarea atmosferei internaționale și, implicit, să concure la statornicirea păcii. Așa, bunăoară, de o mare importanță în această direcție este dezvoltarea unor relații de bună vecinătate, fiind bine cunoscute în acest sens propunerile și acțiunile României, menite să promoveze cauza bunei vecinătăți In general și în zona balcanică în special. Acționînd în această direcție, țara noastră subliniază că noțiunea de vecinătate dobîndește astăzi un sens tot mai amplu. Progresele științei și tehnicii au micșorat distanțele, fa- cilitînd contactele și legăturile între popoare, ceea ce face ca buna vecinătate să capete o sferă de aplicabilitate tot mai largă, trecînd de Ia dimensiunile regionale la cele continentale sau chiar planetare.

Un alt factor de indiscutabilă pentru păcii este extinderea comerciale, a cooperării economice în general, știut fiind că atunci cînd acționează „zeul Mercur", confratele său „Marte" devine tot mai sțingher.Toate cele menționate mai sus, alături de alți factori, alcătuiesc, cum s-ar spune, baza materială a unei păci trainice. Numai că ea este tot mai compromisă de competiția nestăvilită a înarmărilor, care înveninează zi de zi raporturile dintre state, îrfalță munții neîncrederii și suspiciunii, alimentează conflicte în diferite zone și, mai ales, sporește într-un ritm amețitor încărcătura mortală a „butoiului cu pulbere" radioactivă, care ne amenință pe toți.

însemnătate consolidarea 
schimburilor

Iată de ce problema dezarmării 
se detașează ca factorul primordial 
pentru asigurarea păcii. Cuvîntul pace este declinat astăzi fără încetare în toate limbile, în toate colțurile de lume. Oricit de mari ar fi divergențele in alte probleme, necesitatea păcii întrunește, cel puțin sub raportul declarațiilor, cel mai , larg consens în rîndul factorilor de răspundere. Pentru pace se pronunță toți. Este posibil ca foarte mulți să o și dorească sincer, numai că de la adeziuni verbale cauza ca atare are prea puțin de cîștigat. Aceasta fiindcă în prezent, mai mult ca ori- cînd, a lupta pentru pace nu poate 
să însemne a acționa in mod ab
stract, doar prin declarații de bune 
intenții, ci a milita concret prin 
fapte, pentru a înlătura primejdia armamentelor. Or, din păcate, pe lingă competiția militară în sine, asistăm și la o competiție sui-ge- neris între înmulțirea mijloacelor de distrugere și a declarațiilor în favoarea păcii.în condițiile actuale, cînd arsenalele au capacitatea de a upide de cîteva zeci de ori pe fiecare pă- mîntean și de peste o sută de ori pe fiecare european, pacea și dezarmarea sint inseparabile. A lupta pen
tru dezarmare este acum sarcina 
prioritară a luptei pentru pace sau, 
altfel spus, lupta pentru pace are 
drept conținut principal lupta pentru dezarmare.

In umbra armelor nu poa
te înflori pacea. ,,Si ris paceTO> para bellum“ (De vrei pace, pregă- tește-te de război) glăsuiește un dicton antic. S-ar putea crede că avem de-a face cu o simplă relicvă istorică, eventual rod al unei erori milenare, demnă doar de atenția cercetătorilor trecutului îndepărtat. Din nefericire însă, spiritul militarist care a inspirat dictonul se manifestă și astăzi. Bineînțeles în straie noi, modernizate, în teze și formule adaptate timpului. îi simțim prezența cînd ni se spune că înarmarea este condiția pentru tratative rodnice de pace, că cu cît ești mai bine înarmat, cu atît ești mai pregătit de a discuta despre asigurarea păcii ! O logică a absurdului, prin excelență periculoasă, așa cum o arată sporirea vertiginoasă a bugetelor militare și reflexele acestui 
fenomen pe tărîmul perfecționării mijloacelor de distrugere în masă. Iată de ce, înaintea oricărui alt considerent, poziția efectivă față de dezarmare trebuie să fie criteriul do
rinței reale de pace.Secretarul general al partidului nostru ■ a relevat cu toată tăria ca
racterul irațional și falsitatea tezei 
potrivit căreia noile armamente ar 
sluji cauzei păcii, ar îndepărta pri
mejdia de război, arătînd că o asemenea teză este menită să ascundă adevărul, să inducă în eroare opinia publică, să. slăbească vigoarea luptei împotriva intensificării cursei înarmărilor. Este un adevăr axiomatic faptul că pericolul de război crește atunci cînd crește numărul armelor — și se micșorează atunci cînd se împuținează înseși mijloacele materiale de purtare a conflictelor.Pacea — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — nu se poate asigura prin noi armamente, ci prin reducerea și distrugerea totală a armelor nucleare, prin trecerea la dezarmare generală, sub control cuprinzător internațional.

Poziție mobilizatoare, pă
trunsă de inaltă răspundere. Numai o asemenea concepție, pătrunsă de o profundă responsabilitate față de prezentul și vii

torul umanității, deschide perspective păcii și securității. Este poziția constantă, definitorie pentru umanismul profund al politicii externe promovate de partidul și statul nostru. O poziție activă, materializată într-un program unitar, realist și constructiv, de dezarmare, propus atenției Organizației Națiunilor Unite, altor foruri internaționale, supus judecății și reflecției opiniei publice de pretutindeni.Se cuvine a aminti că România nu s-a mărginit să formuleze propuneri, ci a procedat, încă mai de mult. Ia măsuri practice, ca reducerea bugetului său militar, transfor- mînd sumele respective în alocații pentru copii, iar apoi a decis limitarea cheltuielilor militare pină în 1985 la nivelul anului 1982.Ferm atașată cauzei păcii, România consideră că războiul, intensifi
carea Înarmărilor, inclusiv noile ar
mamente, nu constituie o fatalitate. A le accepta ca lucruri inevitabile ar duce la .demobilizare, tocmai într-un moment care solicită maxima mobilizare a opiniei publice, a popoarelor spre a împiedica amplasarea de noi rachete nucleare în Europa, amplasare reprezentind o mare primejdie pentru pace. Referindu-se la această primejdie, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că statele, guvernele care acceptă ca un fapt împlinit instalarea noilor rachete își asumă o grea răspundere în fața propriului popor, a întregii omeniri.Pe fundalul multitudinii de acțiuni populare ce se desfășoară în întreaga lume în apărarea păcii, reafirmarea poziției românești cuprinse in cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta consfătuire de lucru dobin- dește semnificația unui vibrant îndemn la mai multă voință politică din partea factorilor de răspundere ai statelor, la intensificarea acțiunilor în vederea unor măsuri efective de opi'ire a cursei înarmărilor, de trecere la dezarmare, ca singura cale viabilă de a salvgarda pacea și securitatea internațională, destinele înseși ale omenirii.

Vaisile OROS

Shumune C.E.E. 
în probteme agricole 

șs financiareBRUXELLES 17 (Agerpres). — Ex- perți în probleme agricole și financiare ai țărilor Pieței comune s-au reunit Ia Bruxelles pentru a analiza posibilitățile reducerii cheltuielilor „celor zece", în special în sectorul agricol. Lucrările se desfășoară pe baza a două documente elaborate de Comisia C.E.E. — unul pentru raționalizarea cheltuielilor în sectorul agricol, iar cel de-al doilea pentru o mai bună utilizare a fondurilor cu care se operează în sectoarele agricol' regional și social.CAPRICIILE VREMII
FRANȚA. Furtunile care s-au 

abătut la 16 august asupra sudului 
Franței au cauzat moartea a două 
persoane in apropiere de Toulouse 
și au provocat un puternic incendiu 
intr-un depozit de benzină din Mar- 
tigues. Prima victimă a fost un 
pompier' din Maubourget care vor
bea la telefon, cind un fulger a că
zut pe linia folosită de el în acel 
moment. A doua, o tinără din Mon- 
tespan, fulgerată cind a atins re
ceptorul telefonului pentru a răs
punde la apel. La celălalt capăt al 
firului, tinărul care o suna s-a 
trezit proiectat la podea, iar tele
fonul a luat foc. In incinta portu
lui petrolier Martigues, in timpul 
unei furtuni puternice, fulgerul a 
căzut pe un rezervor care conți
nea 10 000 mc benzină. Suprafața 
conteinerului a ars timp de peste 
patru ore, pînă cînd incendiul a 
putut fi oprit.

JAPONIA. Taifunul „At>by“ a pă
truns ieri pe teritoriul japonez, stră- 
bătind insula principală .— Honshu 
— a arhipelagului nipon in zona 
centrală, intre peninsula Atsumi, 
la 275 kilometri sud de Tokio, pe 
țărmul Pacificului, și peninsula 
Notto, pe țărmul Mării Japoniei. 
Potrivit primelor date, două persoa
ne și-au pierdut viața, iar numărul 
răniților se ridică la 22. A fost pa
ralizat traficul aerian, maritim șt 
terestru în zona centrală a insulei 
Honshu, iar ploile abundente au 
declanșat inundații și alunecări de 
teren.
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