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Pentru îndeplinirea exemplară a planului pe atest an

PUTERNIC AVÎNT
ÎNTRECERII SOCIALISTE!
Eroica noastră clasă muncitoare, 

țărănimea, întregul popor au sărbăto
rit cea de-a 39-a aniversare a revo
luției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă 
într-o impresionantă unitate în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in
tr-o atmosferă entuziastă, de profun
dă mindrie patriotică pentru marile 
realizări ohținute in anii construcției 
socialiste și îndeosebi în ultimii 18 
ani — perioadă care rămîne înscrisă 
cu litere de aur în istoria României 
moderne, marcind șirul unor trans
formări revoluționare fără precedent 
in dezvoltarea economică și socială a 
patriei. La marea demonstrație din 
Capitală și din județele țării, oamenii 
muncii — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — au raportat 
cu justificată satisfacție importante 
succese in îndeplinirea planului pe 
acest an, și-au afirmat hotărîrea de 
a-și consacra în continuare toate for
țele și întreaga capacitate creatoare, 
de a acționa cu înalt spirit revolu
ționar pentru înfăptuirea neabătută 
a sarcinilor și obiectivelor stabilite 
de Congresul al XII-lea și Confe
rința Națională ale partidului.

Notăm, succint, citeva fapte de 
muncă din cronica întrecerii socia
liste : Oamenii muncii din industrie 
au obținut in primele șapte luni ale 
anului o producție suplimentară de 
9,4 miliarde lei, succes care creează 
premise certe pentru realizarea și 
depășirea, pînă la sfirșitul anului, a 
producției suplimentare stabilite de 
12 miliarde lei, pentru înfăptuirea cu 
succes a obiectivelor 
Conferința Națională a partidului. 
De asemenea, sute și sute de colec
tive de oameni ai muncii din indus
trie au raportat la marea noastră 
sărbătoare națională îndeplinirea 
înainte de termen a planului pe 8 
luni. Dar, în lumina exigențe
lor conducerii partidului, ale . eta
pei pe care o parcurgem, chiar 
și cele mai importante rezultate tre
buie privite că reper spre noi reali
zări, ca trepte spre noi și tot mai 
mari succese‘pe frontul muncii. Cit 
de semnificative sint in acest sens 
cUvintgle rostite de secretarul general 
al partidului în ajunul marii noastre 
sărbători naționale I „Mîndrindu-ne 
cu ceea ce am înfăptuit pînă acum 
— sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul sărbătoririi a 
35 de ani de la constituirea primelor 
șantiere naționale ale tineretului — 
trebuie să avem in vedere că, în fața 
noastră, Congresul al XII-lea al 
partidului și Conferința Națională au 
pus sarcini mărețe privind trecerea 
patriei la un nou stadiu de dezvolta
re, realizarea unei noi calități a mun
cii și a vieții in toate domeniile, asi
gurarea independenței energetice și, 
spai cu seamă. înfăptuirea unei noi 
revoluții agrare"

Sub semnul hotăririi nestrămutate 
a clasei noastre muncitoare, a tu
turor celor ce muncesc, de a în
făptui indicațiile și îndemnurile mo
bilizatoare ale secretarului general 
al partidului, întrecerea socialistă 
pentru realizarea și depășirea pla
nului pe acest an hotăritor al cinci
nalului continuă. Cu conștiința de a 
se ști făuritorii și beneficiarii tuturor 
realizărilor de pînă acum, oamenii 
muncii sînt hotărîți să desfășoare și 
mai larg întrecerea socialistă, să-și 
amplifice energiile și inițiativa lor 
creatoare pentru a consolida și dez
volta in continuare realizările dobin- 
dite în intimpinarea zilei de 23 Au
gust.

Indiscutabil, sarcinile care au mai

Reducerea consumu
rilor materiale și ener
getice, creșterea pro
ductivității muncii și a 
calității produselor - 
obiective de primă im
portanță în toate în

treprinderile

stabilite de

rămas de înfăptuit pînă la sfirșitul 
anului sint mari și complexe, deo
sebit de mobilizatoare, dar realiste ; 
.ele răspund unor necesități strin
gente ale economiei naționale și stă 
în puterea harnicului nostru popor să 
le înfăptuiască. Pentru ca aceste sar
cini să fie pe deplin înțelese și în
sușite, pentru a se acționa, în de
plină cunoștință de cauză, in vederea 
înfăptuirii lor, organizațiilor de 
■partid le revine, mai mult ca oricînd, 
îndatorirea , de a întreprinde o am
plă activitate politico-educativă și 
organizatorică, astfel incit oamenii 
muncii să participe cu înalt spirit 
revoluționar, cu tot ce au mai bun 
ca. inițiativă și putere, de muncă la 
realizarea și depășirea planului, la 
obținerea de noi și importante suc
cese in activitatea economică.

Da, prin glasul plin de patos revo
luționar al celui mai iubit fiu al 
poporului, partidul cere astăzi cla
sei muncitoare, întregului popor acel 
efort, acea concentrare de energie 
cteatoare în măsură să asigure în
făptuirea neabătută a obiectivului 
strategic stabilit de Congresul, al 
XII-lea al P.C.R. privind trecerea 
României la un nou stadiu de dez
voltare, realizarea unei calități su
perioare a muncii și a vieții in toate 

. domeniile de activitate. Acestui o- 
biectiv esențial, fundamental

subordonate în cel mai înalt grad 
programele și hotăririle partidului, 
întreaga sa politică economică și so
cială. Ca proprietari și producători, 
ca beneficiari a tot ceea ce infăp-' 
tuim, șintem profund interesați să 
aplicăm cu fermitate in viață sarci
nile și hoțărîrile partidului, politica 
sa clarvăzătoare, științifică, să valo
rificăm cu maximă eficiență resur
sele materiale și de muncă de care 
dispune societatea noastră, pentru că 
numai in acest fel vom asigura îna
intarea neabătută a țării pe calea 
progresului : și civilizației socialiste, 
o viață mereu mai bună. Aceasta 
impune ca în fiecare întreprindere 
să se instaureze un climat de ordine 
perfectă, prin organizarea temeinică 
și in detaliu a muncii, întărirea dis
ciplinei și răspunderii muncitorești, 
o înaltă conștiință profesională, dă
ruire și competență, impune ca 
fiecare om al muncii să-și facă 
exemplar datoria, pentru ca pre
tutindeni, în fiecare unitate produc
tivă, să se asigure realizarea exem
plară a planului de producție șl a 
angajamentelor asumate în întrecerea 
socialistă, creșterea puternică a efi
cienței economice. In ultimă instan
ță, cea mai grăitoare expresie a spi
ritului revoluționar cu care acționea
ză la locul său de muncă fiecare co
munist, fiecare muncitor, tehnician 
și inginer o constituie rezultatele 
concrete obținute în producție.

In spiritul exigențelor ’ formulate 
de conducerea partidului pentru ac
tuala etapă de dezvoltare a economiei 
naționale este necesar ca toate între
prinderile și, cu deosebire, unitățile 
chemate să asigure baza de materii 
prime și resurse energetice a țării, 
să acorde in cadrul întrecerii socia
liste o atenție maximă realizării rit
mice și integrale a planului la pro
ducția fizică, astfel incit, așa cum 
sublinia secretarul general al parti
dului, in acest an să se realizeze o 
producție industrială suplimentară in 
valoare de cel puțin 12 miliarde lei. 
Ne referim, îndeosebi, la cărbune și 
petrol, la o serie de minereuri și 
materii prime absolut necesare eco
nomiei naționale, domenii unde, prin 
înlăturarea grabnică a unor .neajun
suri, există condiții pentru obținerea 
unor rezultate mai bune decît cele 
din perioada care a trecut din acest 
an.

în ansamblul preocupărilor pentru 
Îndeplinirea planului pe acest an tre
buie să se acorde prioritate realizării 
integrale, la. termenele prevăzute în 
contracte și de cea mai bună calitate 
a producției pentru export.. Nici un 
moment nu trebuie să se piardă din 
vedere că, așa cum sublinia secre
tarul general al partidului, exportul,

Iile ȘTEFAN

IN ZIARUL DE AZI:

E Țara o maramă de lumină.,,

George COANDĂ

Columnă românească
E Jara o maramă de lumină 
l-a fost în August revoluția izvod 
De vreme bună, pîrguită-n rod — 
Columnă românească-n dor senină.

Și-această vreme poartă-un vrednic nume, 
Ii spunem CEAUȘESCU — ev ardent 
Străluminînd un viitor prezent
Și-i România-n lume viu renume.

Sub Tricolor, în fapte ni-i deplină 
Statornicia noastră de români ; 
Aici, în patrie, sîntem stăpîni 
In patria din zarea carpatină.

(Continuare in pag. a III-a)
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PRAHOVA Importante 
economii de materii 

prime și energie
în cadrul întrecerii socialiste, 

la întreprinderea „1 Mai" din 
Ploiești, inițiativa muncitoreas
că „Contul colector de economii 
al grupei sindicale" s-a extins in 
acest an în mai’ toate secțiile și 
atelierele unității, cuprinzînd 
peste 10 000 de oameni ai mun
cii. La contul colector se înre
gistrează mai ales economiile de 
materii prime și materiale, de 
energie, electrică și: combustibil 
obținute de către membrii gru
pei sindicale. Inițiativa a avut 
darul să stimuleze gindirea, ela
nul oamenilor în căutarea și 
aplicarea unor tehnologii noi, 
schimbarea de fluxuri de pro
ducție, recondiționarea unui nu
măr cît mai mare de piese de 
schimb și, în general, de creș- 
tere a spiritului de buni gospo
dari al fiecărui muncitor, mais
tru, . inginer la locul său de 
muncă. De la începutul anului și 
pînă în. prezent, în secțiile meca
nică I și VI, utilaj complex, la 
sape de foraj, in sectorul meca- 
no-energetic și altele s-au înre
gistrat economii de peste 500 
tone metal, 702 000 kWh energie 
electrică, aproape 300 000 mc 
gaze, 1 200 gigacalorii energie 
termică.; valoarea economiilor 
realizate în întreprindere repre
zintă peste 30 milioane lei. 
(C. Căpraru, corespondentul 
„Scînteii").

j MESAJE DE PESTE HOTARE i 
! CU PRILEJUL MARII ! 
i SĂRBĂTORI NAȚIONALE ! 
J A ROMĂNIEI |
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„9 Mai" - unul din noile și modernele cartiere ale municipiului Tg. Jiu Foto : Titu Zidariu

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
• reportaje • însemnări •

dința în municipiul Tirgu 
Jiu, unde se află Coloana 
și Masa Dacică și unde 
curge chiar Jiul de unde-i 
vine . fostului tirg numele, 
— acest drum trece prin 
două județe, mai ihtîi de 
Cimpie și apoi, cum zic 
geografii, de zonă colina- 
ră : Argeș și Vîlcea. Urcăm 
un deal, coborîm o vale, 
drum turistic interesant; 
chiar captivant, dar eu nu 
mă duc niciodată pe-acolo 
ca turist. Nici nu știu cind, 
după ieșirea din magistrala 
București—Pitești ajungi în 
Vîlcea, in satele acelea ex
traordinare care au atras de 
atîtea ori privirile străini
lor, frumoase case olte
nești. La Horezu, încolo șl 
încoace, sînt olarii, unii 
dintre ei au fost la Valo- 
ris, pe malul Medlteranei, 
la festivalurile Picasso, și 
unde noi, românii, am 
luat o sumedenie de pre
mii, tocmai pentru că ne 
duceam, acolo dintr-un strat 
adine, și ei, membrii juri
ilor, erau uimiți — iată ce 
vechime și, totodată, ce 
prospețime artistică poate 
să aibă România 1

După Horezu trecem un 
deal — o săgeată care ține 
de ordinea circulației ne 
arată, în dreapta, Băile 
Săcelu.v modernizate și 
foarte ) căutate (Săcelu, 
o stațiune greu de întîl- 
nit în alte locuri ale 
pămîntului pentru bogă
ția încă neexploatată 
integral a izvoarelor ter- 
mo-medicinale ce țîșnesc 
continuu de mii de ani sub 
platoul Cîmpului Mare I).

Și iată, In stingă, șl Cîmpu 
Mare. Este chiar mare : 
zeci și zeci de kilometri. 
Dar ce fel de kilometri ? 
Pătrați ? Aș zice, mai de
grabă, kilometri cubi, fi
indcă se înalță, deodată, 
uriașa livadă cu pomi ro
ditori, o livadă parcă fără 
margini. pe locul .pustiului 
de iarbă pitică și al fostu
lui drum de căruță (acum

ajuns la Cărbunești, așe
zarea lui Arghezi în care 
se află un liceu purtind 
numele poetului, liceu pe 
care-I cunosc și care, de 
cite ori îl văd, mă emoțio
nează prin versurile înscri
se pe frontispiciu, ' rugîn- 
du-te să-ți lași afară, îna
inte de a-i trece pragul, 
orice necaz. Le citeam 
și-mi spuneam : cartea și

turii deluroase, fabricile fi
ind puține și mici, le pot 
aminti doar pe cele de la 
Tirgu Jiu, una de țigări, 
alta de confecții, alta de 

luminări. în anii din urmă, 
anii de după Congresul al 
IX-lea al partidului, con
gresul care se aseamănă el 
însuși cu deschiderea unui 
vast și tumultuos șantier 
care a cuprins, deodată.

Uzina de reparat 
minier din Tirgu 

industria exploatării

Drumul Gorjului 
drum de mari împliniri

șosea asfaltată)
l-am 
eram copil, ue-amea vn, 
de la Cărbunești la Novaci. ■ 
Despre orașul Novaci 
aveam părerea cea mai 
bună pentru că îl găsisem 
descris în cartea lui Vla- 
huță „România pitoreas
că", dar eu aș nota că 
impresiile sînt acum și 
mai puternice, dat fiind 
faptul că acest orășel de 
munte nu numai că își 
păstrează străvechile obi
ceiuri și datine de lemnari 
și de oieri, dar s-a și in
tegrat cu peisajul său în 
tabloul modern al întregii 
țări.

Coborînd Cîmpu Mare, 
acel cîmp cu soiuri dintre 
cele mai diferite de pomi 
fructiferi — meri, peri, 
piersici — auzim murmu
rul Gilortului. Deci am

Vasile BĂRAN

pe care
străbătut, pe cind 

de-atîtea ori.

Arghezi, sculptura și Brân- 
cuși I

Revin astfel pe locu
rile natale condus par
că de un ghid in propria 
mea casă. Fapt ciudat care 
mă obligă să descriu ora
șul în acest stil, zicînd, din- 
ceea ce știu, că Tirgu Căr
bunești a intrat acum în 
categoria așezămintelor ■ur
bane. Numele i se trage de 
la faptul simplu că în zonă 
se simțea mirosul cărbune
lui. De cum am ieșit din 
localitate am zărit o cale 
ferată în plină construcție, 
începînd din gafă și tăind 
oblic poala dealului Mamu 
spre Albeni. Mai 
însă voi sublinia 
cunoscut : Gorjul, 
meu, este astăzi ______
rrtai ales prin cărbune. îna
inte de Eliberare, județul 
Gorj era un loc al agricul-

înainte 
un fapt 
județul 

renumit

prin viziunea nouă, revolu
ționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, toate 
zonele patriei, Gorjul și-a 
luat o tot mai tinără înfă
țișare tocmai prin com
plexitatea industriei : in
dustria petrolului, cea care 
valorifică zăcămintele de 
petrol din zona Bîlteni— 
Țicleni, Bustuchin. Stoina 
și Valea Gilortului ; in
dustria materialelor de 
construcție, care a început 
cu valorificarea calcarului 
de la Suseni și argilei din 
marginea Tirgu Jiului in 
marele combinat de 
riale de construcții 
Bîrsești ; 
strucțiilor 
prelucrare 
cuprinde 
mecanică I 
derea de 
pentru ' presare

mate- 
de la 

con- 
și de

industria 
de mașini 
a metalelor care 

întreprinderea 
Sadu, întreprin- 

mașini-unelte 
și for-

jare, 
utilaj 
Jiu ;
și prelucrării lemnului care 
ocupă ca pondere unul din 
locurile principale din in
dustria județului ; indus
tria confecțiilor și indus
tria sticlei — cele două din 
urmă avînd un larg acces 
la frumusețile motivelor 
oltenești de străveche 
artă.

în acești ani, așadar,: 
Gorjul și-a făcut, prin oa
menii săi, un nou chip in
dustrial. în viitor, indus
tria de aici are mări 
perspective de dezvoltare : 
în primul rînd el va fi ju
dețul unei puternice pro
ducții de energie, de pe 
acum vestit prin marile 
termocentrale de la Rogo- 
jelu, Rovinari și Turceni și 
prin Complexul hidrotehnic 
și energetic Cerna—Motru 
—Tismana.

Am fost în această 
vară la Motru. Cobo
ram ca spre un monument 
in plină construcție, de sus 
în jos, spre soclul ce va fi 
mereu mai in adine. De la 
Tirgu Jiu spre Motru — 
tînăr oraș al cărbunelui 
românesc — devenit cunos
cut parcă dintr-o dată, exis
tă două șosele asfaltate. 
Una trece prin Arcani și 
Peștișani, alta pe lîngă zi
durile Tismanei, a căror 
arhitectură desenează tur
nuri mari și porți ferecate, 
și pe la Padeș, cîmpia ce 
se lasă spre Mehedinți, ră
masă sub bolta de glorii 
prin Proclamația lui Tudor 
din Vladimirii Gorjului. 
Coborînd, Motrul se vede
(Continuare în pag. a II-a)
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Aspect de muncă de la laminorul de semifabricate al Combinatului side
rurgic din Hunedoara

GALAȚI A fost lansată 
o nouă navă

La Șantierul naval din Galați 
a fost lansată o nouă navă pen
tru transportul specializat de auto
vehicule, treilere și conteinere, 
a treia dintr-o serie destinată 
exportului. De remarcat că în acest 
an constructorii 
vrat șapte nave 
dintre care una 
deplinindu-și și 
cinile la producția-marfă 
trială și la alți importanți indica
tori. (Dan Plăeșu, corespondentul 
„Scinteii").

SLATINA Noi capacități 
de producție

întreprinderea de produse 
cărbunoase Slatina a fost pus în 
funcțiune primul cuptor din secția 
a 3-a de grafițare a electrozilor 
siderurgici. Cele dinții șarje de 
electrozi au fost de cea mai bună 
calitate. Zilele trecute a fost pus 
sub tensiune un al doilea cuptor cu

șantierului au ti
de diferite tipuri, 
pentru export, în- 
depășindu-și sar- 

indus-

o capacitate de 130 tone electrozi. 
Constructorii și montorii lucrează 
în prezent la secția de grafițare 
nr. 4 și la turnul de pastă. De re
ținut că odată cu terminarea tutu
ror lucrărilor aferente noilor obiec
tive, întreprinderea slătineană va 
putea asigura in întregime nevoile 
de produse cărbunoase ale econo
miei naționale, eliminîndu-se în 
acest fel importul. (Iancu Voicu, 
corespondentul „Scînteii").

NEAMȚ Apartamente 
pentru oamenii muncii

Colectivul Trustului de construc
ții și montaje Neamț și-a indepli- 
nit. cu 18 zile mai devreme, sarci
nile de plan pe 8 luni. în această 
perioadă au fost date in folosință 
1 000 de apartamente, cu 35 peste 
sarcina planificată, precum și o se
rie de obiective economice. între 
care o fabrică de paste făinoase la 
Bicaz, noi construcții in complexe
le agrozootehnice, spatii comerciale 
și altele. (Constantin Blagovici, co
respondentul „Scînteii").

SPIRITUL REVOLUȚIONAR
calitate fundamentală a omului care creează

Receptivitatea la nou este, așa cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la 

' Consfătuirea de lucru pe problemele 
muncii organizatorice și politico-edu- 

• cative, o caracteristică esențială a 
revoluționarului : „A fi revoluționar 
înseamnă a fi foarte bine pregătit 
profesional, a te pregăti în perma
nență și in pas cu știința și tehnica 
avansată, dar, in același timp, să te 
străduiești să fii permeabil la nou, 
la progres, chiar dacă acest nou te 
va obliga la eforturi pentru introdu
cerea lui". în țara noastră, în ultimii 
ani, s-au obținut rezultate remarca
bile in domeniul cercetării științifice 
în toate sectoarele. Cercetările între
prinse in invățămîntul superior, in 
institutele de cercetare ale acade
miilor, de profil, ca și în institutele 
de cercetare și proiectare tehnologică 
aparținind diferitelor institute cen
trale au soluționat numeroase și va
riate probleme dintre cele pe care 
le-au pus cercetării documentele ce
lui de-al XII-lea Congres și Con
ferinței Naționale ale partidului. Se 
pot da numeroase exemple de fru
moase realizări în cercetarea științi
fică. M-aș referi la unul dintre ele, 
semnificativ pentru aceste zile, cind 
s-a dat in funcțiune cel de-al treilea 
tronson al metroului bucureștean, și 
anume faptul că prin cercetarea ști
ințifică s-a reușit să se asimileze noi 
produse, astfel incit acest tronson, 
spre deosebire de primele două, a 
fost realizat fără nici un import de 
inteligență. Pentru o lucrare de ase
menea complexitate și proporții este, 
într-adevăr, o realizare remarcabilă. 
Și exemplele se pot înmulți. Am pu
tea spune că nu există domeniu in 
care creativitatea românească să nu 
se fi afirmat în ultimii ani. Firește, 
aceste succese ne bucură, dar, așa 
cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, spiritul revoluționar nu se 
poate împăca cu automulțumirea. 
Este deci necesar ca fiecare lucrător 
din domeniul cercetării științifice

să-și analizeze în spirit critic și auto
critic propria sa activitate și să fo
losească cele mai eficiente metode de 
a-i îmbunătăți continuu calitatea, 
de a-i ridica in permanență nivelul. 
Și aceasta depinde in primul rind de 
fiecare cercetător in parte, de capa
citatea lui, dar, mai ales, de efortul 
pe care-I face, pentru că, așa cum 
spunea odinioară celebrul inventator 
T. A. Edison, „geniul este 99 la sută 
transpirație și 1 la sută inspirație".

într-adevăr, efortul in cercetare 
este hotăritor. Cercetătorul nu este 
un simplu funcționar care lucrează 8

Acad. Radu P. VO1NEA

ore pe zi ; el trebuie să mediteze 
asupra problemelor ce i se pun zi și 
noapte. îmi amintesc că academicia
nul I. G. Murgulescu nu lipsea din 
laboratorul său nici cina îndeplinea 
importante funcțiuni ca demnitar de 
stat. Venea în fiecare seară și stătea 
de vorbă cu fiecare cercetător,' apoi 
a doua zi de dimineață la ora 7 era 
din nou in laborator și-i întreba ce 
au mai obținut nou. Considerată la 
început ca o glumă, căci in timpul 
nopții nu se lucra in laborator, aceas
tă întrebare ascundea, poate, esența 
activității de cercetare științifică, ca
racterul ei de preocupare permanen
tă. Rezultatele activității de cercetare 
nu sint proporționale cu timpul de 
lucru. Există uneori momente de 
succes, dar și momente pe care Ber
trand ~ 
rare", 
ivesc 
încep 
făcute, desigur involuntar, căci și în 
cercetare se poate greși (și cercetă
torului nu trebuie să-i fie teamă de 
greșeală), se caută’ eventual să se 
ocolească obstacolul, cercetătorul me-

Russel le numea „de dispe- 
cînd in fața cercetătorului se 

obstacole neprevăzute. Atunci 
tatonările, se caută greșelile

ditează profund in fața foii de hîrtie, 
anoi în laborator în fața instalațiilor 
experimentale, apoi din nou în fața 
foii de hîrtie, intr-o lungă etapă care 
pentru mulți poate părea sterilă, dar 
care se dovedește pînă la urmă pro
ductivă, eficientă, prin faptul că in 
cele din urmă este încununată de 
succes.

Desprinderea de ceea ce este vechi 
nu se face atit de ușor cum s-ar pă
rea. Așa cum spunea pe bună drep
tate academicianul Grigore Moisil, 
orice nouă teorie începe prin a fi un 
paradox, devine cu timpul o obiș
nuință și sfîrșește prin a fi o preju
decată. în fond, lupta dintre vechi și 
nou este lupta dintre prejudecată și 
adevărul cu aparențe de paradox. Și 
pentru a duce această luptă, cercetă
torul are nevoie, în afară de o pre
gătire profesională desăvirșită și de 
efort, de un mare efort intelectual, 
de pasiune și de o voință de fier. 
„Munca — spunea în acest sens to
varășul Nicolae Ceaușescu la Congre
sul al XII-lea al partidului — este 
uriașul laborator în care se plămă
desc personalitățile cu adevărat pro
eminente, se afirmă talentele auten
tice, se nasc geniile, se făuresc capo
doperele — atit in planul creației 
materiale, cit și al culturii".

O trăsătură caracteristică a cerce
tării științifice moderne este aceea că 
ea nu mai poate fi efectuată numai 
de cercetători individuali. Problemele 
complexe ce stau astăzi în fața cer
cetării științifice impun, ca o necesi
tate obiectivă, constituirea unor co
lective. uneori destul de largi, de 
specialiști din același domeniu sau 
din domenii diferite, care să abor
deze eficient multiolele aspecte ale 
acestor probleme. Colectivele, aceste 
nuclee ale cercetării științifice mo
derne, se formează destul de greu, în 
timp, iar activitatea unui asemenea 
colectiv dem'nde foarte mult de at-
(Continuare în pag. a IV-a)



PAGINA 2 SClNTEIA — duminică 28 august 1983

jFĂPfUL]
;divers;
I
I
!

Fotogrcrfie- 
document

— AUTOFINANȚAREA
-expresie concreta a capacității consiliilor 

populare de a conduce și gospodări localitățile
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Odată cu terminarea lucrări
lor de la barajul hidrocentralei 
Porțile de Fier II, nivelul ape
lor va crește considerabil, 
urmînd să se ridice cu 5 metri 
in zonă municipiului Drobeta- 
Țurnu Severin. De citva timp, 
în acest perimetru se desfășoa
ră ample lucrări de protejare a 
obiectivelor din zonă. Piciorul 
vestitului pod al lui Traian, ri
dicat de marele arhitect al anti
chității, Apollodor din Damasc, 
va fi demontat de pe poziția ac
tuală șl ridicat, în linie dreaptă, 
cu 25 de metri deasupra nivelu
lui apelor viitorului lac de acu
mulare. Imaginea prezintă pi
ciorul podului pe locul unde se 
află de aproape 2 000 de ani. 
Peste puțin timp, va deveni o 
fotograf le-document.

Turul României 
pe bicicletă

Sint doi tineri muncitori, de 
la „Oțelul roșu" : Gheorghe Bă- 

| descu (lăcătuș) și Vasile Birtea 
l (macaragiu). împreună au por

nit, pe bicicletă, să colinde țara. 
I „Turul României", cum au numit 

excursia lor de-o lună, măsoa
ră 3 200 km și străbate 18 ju- 

Idețe — ceea ce înseamnă că au 
. avut de văzut numeroase obiec
tive turistfâe, istorice, . economi-. 

•n- ce și cultural-artistice, ca., să. nu. 
{mai vorbim și de exercițiul spor-

■ tiv pe care l-au- făcut. zilnic. 
Iată o idee pentru un concediu 

Ide odihnă activă și instructivă 
care poate atrage și alți tineri 1

I
I
I
I
I
I
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Performanță 
filatelică

I
I
I

Colecția de mărci poștale a 
lui Tăkatsy Laszlo, din Satu 
Mare, cuprinde o seamă de pie
se inspirate din viața și opera 
celebrului grafician șl pictor 
Albrecht. Diirer ; este una din. 
cele mai mari de acest fel din 
țară — și nu numai din țara 
noastră. Acest fapt a fost con
statat in urma organizării unei 
mari expoziții filatelice inter
naționale în R. F. Germania, 
expoziție în care fuseseră pre
zentate patru cincimi din cele 
peste 300 de timbre cu motive 
Diirer existente în lume. în 
1.978, anul organizării expoziției, 
sătmăreanul avea el singur 100 
de timbre t alte valori filateli
ce cil motive Diirer. De atunci, 
pasionatul filatelist și-a îmbogă
țit colecția, ajungind în prezent 
la 200 dc piese. Este o veritabilă 
performanță filatelică !

„Păstrăvi de fag"

I
I

I

Pe acoperișul unei hale a cen
trului de fructe de pădure din 
Aleșd (Bihor) am zărit deunăzi 
un... solar. înăuntru — șiruri de 
suporți nutritivi încărcați cu 
„păstrăvi de fag", ciuperci co
mestibile foarte gustoase. Din 
prima cultură au și fost livrate 
300 kg. O inițiativă lăudabilă și 
eficientă îmbrățișată și de cen
trul de fructe din Beiuș.

I
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In cuvîntorea la recenta consfătuire de lucru, de la Mangalia, tova
rășul Nicoiae Ceaușescu, subliniind încă o dată că înfăptuirea progra
melor de dezvoltare economico-socială trebuie să stea in centru’ atenției 
întregii activități organizatorice și politico-educative, a insistat in mod 
deosebit asupra indatoririlor ce revin organelor locale o’e puterii de stat 
de a acționa cu mai mare exigență in vede'ea îndeplinirii in cele mai 
bune condiții a măsurilor privind autoconducerea și autogospodă'irea in 
profil teritorial.

In acest cadru, un loc important il ocupă REALIZAREA AUTOFINANȚĂ
RII — componentă de bază in procesul autoconducerii și autogestiunii. Așa 
cum releva secretarul general al partidului Io Conferința pe țară a pre
ședinților consiliilor populare de la inceputu* acestui an, „nu se poate 
vorbi de autoconducere așteptînd finanțarea diferitelor activități din bu
getul de stat. Dimpotrivă, trebuie să ajungem, în scurt timp, acolo, incit 
fiecare localitate să participe la finanțarea unor activități mai generale 
pe județe și pe întreaga țară".

Cum acționează în acest sens consiliile populare, care este, la ora 
actuală, stadiul autofinanțării localităților ? - iată tema convorbirii purtate 
cu tovarășul Gheorghe BREHUESCU, adjunct al ministrului finanțelor.

— Pentru început, v-am ruga să vă 
referiți pe scurt la sensul noțiunii de 
autofinanțare.

— In condițiile aplicării noului me
canism economico-financiar, îndepli
nirea funcțiilor ce revin consiliilor 
populare presupune în mod necesar 
asigurarea unui echilibru intre veni
turi și cheltuieli în toate bugetele 
locale. Aceasta este esența auto
finanțării.

Echilibrul intre venituri și cheltu
ieli trebuie să se realizeze obligatoriu 
prin valorificarea resurselor și posi
bilităților existente in fiecare locali
tate, în fiecare așezare. De ce această 
subliniere? Pentru că, într-o perioadă 
de început, au existat tot felul de pă
reri, de „sugestii" ale unor reprezen
tanți ai unor foruri locale care, sub- 
estimînd posibilitățile existente —și 
ele se află pretutindeni în țară — 
așteptau ca autofinanțarea să se re
zolve pe calea... transferului de fon
duri de la nivel central.

Experiența . confirmă' cu prisosință 
că autofinanțarea presupune în pri
mul rînd organizarea unor acțiuni 
consecvente, bine gindite, chiar cu 
multă imaginație, pentru punerea în 
valoare a tuturor rezervelor și re
surselor de care dispun unitățile ad- 
ministrativ-teritoriale, în vederea 
creării și întăririi unei baze proprii 
de venituri : pentru creșterea renta
bilității și a beneficiilor întregii ac
tivități desfășurate ; pentru promo
varea unui regim de gospodărire efi
cientă și economicoasă a fondurilor 
bugetare ; pentru antrenarea inițiati
vei și sporirea contribuției cetățeni
lor la efectuarea lucrărilor edilitar- 
gospodărești și de interes obștesc, 
menite să contribuie la ridica
rea gradului de confort și civilizație 
al localităților. Or, toate aceste pîr- 
ghii, aceste „instrumente ale auto
finanțării" stau în modul cel mai di
rect, nemijlocit, in mina forurilor lo
cale ale administrației de stat. Prac
tic nu există județ și chiar localitate

in care să nu se poată identifica re
surse de materii prime și materiale 
în măsură a fi puse în valoare ; unde 
să nu se găsească, spre a fi colec
tate și recuperate, materiale refolo- 
sibile, necesare industriei locale sau 
celei republicane ; unde să nu poată 
fi asigurat, măcar în parte, necesa
rul de energie prin punerea în va
loare a potențialului hidroenergetic 
local, a instalațiilor eoliene și de bio- 
gaz ; unde să nu poată fi dezvoltate 
tradițiile artizanale ; unde să nu fie 
posibilă realizarea unei sumedenii de 
produse solicitate pe piață sau cu 
desfacere asigurată la export.

— Ca să vorbim in termeni finan
ciari, cu ce rezultate se înscrie anul 
1983 in registrele autofinanțării?

— Pot fi consemnați vizibili pași 
înainte. Este de subliniat, în mod 
deosebit, faptul că orașele și comu
nele fac eforturi susținute pentru 
dezvoltarea unor sectoare și activități 
de certă eficiență economică, redu- 
cindu-se astfel subvențiile primite de 
Ia bugetele județelor. In acest an, 
potrivit bugetelor aprobate, sint pre
văzute să se autofinanțeze — prin 
creșterea veniturilor proprii și dimi
nuarea judicioasă a cheltuielilor — 
1 064 de comune (adică 39 la sută din 
numărul total al comunelor) față de 
641 anul trecut, 83 de orașe (față de 
52 anul trecut), adică 45 la sută din 
total, aproape toate municipiile (54 
din 62), precum și toate sec
toarele municipiului București. Din 
aceste cifre rezultă că trecerea la 
autofinanțare este un proces in plină 
desfășurare, fiind o sarcină a orga
nelor locale de la toate nivelurile ca 
ritmul să fie accelerat, pentru a se 
îndeplini sarcina trasată de condu
cerea partidului ca într-o perioadă cit 
mai scurtă să se autofinanțeze toate 
comunele, orașele și municipiile. Este 
o sarcină cu temeiuri reale, întrucît 
autofinanțarea ține, înainte de toate, 
de spiritul de bun gospodar, de men
talitatea oamenilor și lărgirea orizon-

DRUMUL GORJULUI
(Urmare din pag. I)
încă de sus, „o pă
dure de blocuri", sub 
dealuri, și, cum e 
vară, pădurea e ver
de, iar orașul alb. 
E un tînăr cadru de 
alb și verde, o oază 
pe Valea Motrului, 
dar culoarea funda
mentală e cea a căr
bunelui.

Primele moderne 
unități miniere au fost 
create și dezvoltate 
puternic în • perioada 
cincinalului 1966 —
1970, alcătuind indus
tria carboniferă a 
Motrului. Imediat 
după Congresul al 
IX-lea al partidului, 
s-a înălțat și orașul 
tînăr, cu clădirile sale 
albe în pădurea verde 
și pe solul negru al 
cărbunelui — culori 
fundamentale pentru 
acest loc sublim, șter
se iarna de albul mult 
al zăpezilor atit de 
frumoase de pe aceste 
locuri. Orașul Motru 
datează, așadar, din 
1966, înregistrat fiind 
pe lista așezărilor ur
bane ale țării, prin 
cea dinții vizită de 
lucru pe acest picior 
de plai a tovarășu
lui Nicoiae Ceaușescu. 
Fiecare etapă a dez

voltării sale, ca și a 
întregului județ, do
tat astăzi cu obiec
tive industriale de 
primă importanță, s-a 
legat nemijlocit de 
vizitele de lucru ale 
secretarului general al 
partidului în această 
patte a țării. Așa s-a 
și născut cu cîțiva ani 
in urmă o altă in
dustrie : întreprinde
rea de tricotaje Motru 
in care muncitorii 
Sint soțiile, fiicele și 
surorile minerilor. 
Pentru viitor : noi 
orașe miniere în zonă 
— la Rovinari, Mătă- 
sari. Trestioara și 
Turceni — vor prinde 
contur definitiv chiar 
in acest cincinal. Pen
tru viitor : in toate 
noile așezări se sim
te freamătul înnoirii 
permanente.

Cind am ajuns 
acasă, in satul meu, 
Pojogeni, sat care a- 
parține de Tirgu 
Cărbunești, am văzut 
calea ferată de care 
am pomenit : Cărbu
nești — Albeni. Nu 
eram in tren, dar 
mergeam cu o viteză 
mult mai mare decit 
a lui. înapoi ! în 
amintire ! în ceea ce 
s-a petrecut odini
oară I Alături, calea

ferată Filiași — Bum- 
bești — Livezeni, de 
la construcția căreia 
se împlinesc în aceas
tă vară 35 de ani. Pe 
atunci eu eram elev 
la Tirgu Jiu, dar, tot
odată, brigadier. Fi
indcă noi toți pe 
atunci, toți tinerii 
luam parte Ia munca 
pe șantiere. Mi-aduc 
aminte că aveam o 
roabă și nu știu dacă, 
in chiar acele mo
mente, Radu Beligan 
aflat acolo să inter
preteze rolul de refe
rință din „Răsună 
Valea", nu a venit să 
mi-o ia... Neuitată 
epocă de pionierat 
sub semnul romantis
mului revoluționar 1

Acum, cind am vă
zut calea ferată Căr
bunești—Albeni, nouă, 
tinără, strălucind în 
acest soare' de Au
gust, alături de ve
chea (de acum vechea, 
dar totuși atit de 
nouă 1) cale ferată 
Filiași — Bumbești — 
Livezeni, ne-a cu
prins o emoție greu 
de descris. Cu cit tre
ce vremea, cu atit 
strălucesc mai puter
nic pe cerul memoriei 
razele epocii deschise 
de 23 August 1944.

tului edililor, de modul' în care șl 
unii și ceilalți știu să prețuiască și să 
valorifice tradițiile locale, condițiile 
oferite de așezarea geografică și de 
natură, după cum țin de capacitatea 
de a gîndi economic, eficient a cadre
lor locale de conducere.

— Referindu-ne la ritmuri, ați pu
tea menționa cîteva județe care au 
condiții economice asemănătoare, dar 
rezultate diferite in realizarea auto
finanțării?

— Am putea lua în discuție, de 
pildă, trei județe, din zona de cîm- 
pie : Ialomița, Teleorman și Argeș. 
Din datele de care dispunem rezultă 
că în timp ce în județul Ialomița se 
autofinanțează 42 din cele 49 de co
mune existente, in județul Teleorman 
doar 38 din 83, iar în Argeș — 23 
din 94.

Explicația acestor mari deosebiri 
constă in modul diferit in care s-a 
acționat pentru sporirea veniturilor 
proprii ale consiliilor populare co
munale prin : consolidarea econo- 
mico-financiară a cooperativelor a- 
gricoie de producție ; îndeplinirea 
programelor de autoaprovizionare ; 
dezvoltarea activității de produc
ție a industriei mici și a ser
viciilor, care, concomitent cu satisfa
cerea mai bună a nevoilor populației 
locale, furnizează venituri substan
țiale ; Încasarea integrală și Ia ter
men a impozitelor și taxelor. în ace
lași timp, se poate vorbi de deosebiri 
In modul cum s-a asigurat limitarea 
la strictul necesar a cheltuielilor 
efectuate de la buget, promovarea 
unui regim sever de economii, creș
terea nivelului de autogospodărire în 
școli, antrenarea în mai mare măsură 
a cetățenilor la lucrări de interes 
obștesc ; de asemenea, in balanță 
cîntărește și efortul unităților din 
sectorul cultural-artistic de a-și asi
gura venituri superioare prihtr-o ac
tivitate permanentă, interesantă, ceea 
ce contribuie la sporirea gradului de 
autofinanțare al respectivelor consi
lii populare. Condițiile economico- 
sociale de care dispun județele Argeș 
și Teleorman, nivelul de dezvoltare a 
comunelor pot permite, fără îndoială, 
și consiliilor populare din aceste ju
dețe să sporească ritmul autofinan
țării.

Și intențiile, pentru acest an se con
turează diferit de la un loc la altul. 
Dacă, bunăoară, județul Mureș își 
propune să ajungă de Ia 8 la 38 de 
comune autofinanțate (din totalul de 
91), sau județul Timiș, de la 16 la 42 
(din totalul de 76 comune), „ambi
țiile" altora sînt mai mult decit mo
deste : județul Neamț își propune să 
ajungă de la 10 la abia la 16 comune 
autofinanțate (dintr-un total de 70), 
Suceava — de la 11 la 13 (dintr-un 
total de 90).

La acest capitol cred că ar mai fi 
necesară o subliniere : autofinanța
rea unităților administrativ-teritoria- 
le dintr-un județ depinde într-o mă
sură hotăritoare de felul cum este 
gîndită această acțiune, in primul 
rînd la nivelul consiliului popular ju
dețean. Mai precis, una din cele mai 
importante premise pentru aprecierea 
corectă a gradului de autofinanțare a 
localităților înăuntrul unui județ, 
sau comparativ între județe, o con
stituie aplicarea judicioasă a criterii
lor de repartizare a veniturilor și 
cheltuielilor între bugetul propriu al 
județului și bugetele localităților.

Experiența arată că aceste criterii, 
deși stabilite prin lege, se aplică in 
mod diferit. Unele consilii populare 
județene, bunăoară, rețin in mod ne
justificat în seama lor un șir de 
cheltuieli, pentru a favoriza astfel

autofinanțarea unor consilii populare 
din teritoriu. Asemenea practici, care 
nu au nimic comun cu principiul in 
virtutea și in numele căruia sint fo
losite, trebuie eliminate cit mai grab
nic, fiind necesar să se acționeze 
pretutindeni în mod unitar, ținînd 
seama de subordonarea unităților și 
activităților, de sarcinile concrete ce 
revin municipiilor, orașelor și comu
nelor, de respectarea strictă a nor
melor teritorialității. Autofinanțarea 
nu înseamnă nicidecum mutarea arti
ficială a unor venituri și cheltuieli 
dintr-un buzunar în alt buzunar. 
Acest principiu presupune eforturi 
susținute, consecvente, inteligent di
rijate pentru realizarea integrală a 
beneficiilor planificate, pentru renta
bilizarea tuturor unităților, produse
lor, lucrărilor și serviciilor, pentru 
folosirea cu eficiență maximă a di
feritelor fonduri, introducerea unui 
regim sever de economii.

— Fără îndoială, un rol important 
in realizarea autofinanțării il au, ală
turi de pirghiile economice, pirghiile 
financiare. Cum sint folosite ele în 
unitățile administrativ-teritoriale?

— Și în această privință s-a cîști- 
gat o bună experiență, exprimată, in 
principal, în instaurarea spiritului 
de ordine și disciplină in folosirea 
fondurilor și dimensionarea cheltuie
lilor, in încasarea impozitelor, taxe
lor etc. Totuși, pe alocuri apar situa
ții de-a dreptul ciudate : deși unele 
consilii populare dispun, la un mo
ment dat, de fonduri substanțiale din 
beneficiile realizate de unitățile eco
nomice, ca și de alte sume, -unele 
provenite chiar din contribuția bă
nească a populației, acestea stau ne
folosite și se reportează de la o pe
rioadă Ia alta. în vederea utilizării 
eficiente și integrale a acestor fon
duri, ar fi de analizat dacă unele 
obiective din planul național unic, 
finanțate de Ia buget — din cate
goria lucrărilor social-culturale și 
edilitar-gospodărești — nu s-ar jus
tifica să fie finanțate în totalitate, 
sau în cea mai mare parte, din con
tribuția bănească, redueîndu-se co
respunzător fondurile de investiții 
alocate -de la bugetul statului.

— Ce concluzie desprindeți din cele 
arătate?

— Una din concluzii vizează cu 
certitudine aplicarea sistematică de 
către consiliile populare, Ia termene
le stabilite, a măsurilor prevăzute 
prin programele de dezvoltare eco
nomico-socială în profil teritorial 
pentru punerea în valoare a poten
țialului productiv al fiecărei locali
tăți și obținerea, pe această cale, a 
unor creșteri cit maizmari de veni
turi in bugetele respective, concomi
tent cu reducerea cheltuielilor la 
toate capitolele. Ținînd seama de 
deosebirilt mari existente chiar între 
comunele aceluiași județ, consider 
deosebit de important să fie studiate 
experiențele cele mai bune, spre a 
fi popularizate și a deveni un bun al 
tuturor.

O altă categorie de măsuri privește 
direct Ministerul Finanțelor, care, în 
strinsă colaborare cu Comitetul pen
tru Problemele Consiliilor Populare, 
își propune ca, ăntrenînd în acest 
sens mai sistematic și organele fi- 
nancfar-bancare locale, să intensifice 
activitatea de îndrumare și spriji
nire a consiliilor populare, pentru 
trecerea treptată la autofinanțare a 
tuturor unităților administrativ-teri
toriale.

Convorbire realizată de
Maria BABOIAN

ÎN CURÎND SE 
REDESCHID 

ȘCOLILE
Pină la deschiderea noului 

an școlar ne mai despart pu
ține zile. Bine aprovizionate, 
magazinele comerțului de stat 
vă oferă posibilitatea procurării 
din timp a uniformelor școlare, 
precum și o serie de alte pro
duse necesare noului an de în- 
vățămîn4 (rechizite, echipament 
sportiv etc.).

Rubrica realizată de
Gheorghe MITROI 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Prevenirea afecțiunilor 
cardiovasculare

Vacanța, plecarea în concediu, fie Ia mare, fie la munte, oferă atit 
oamenilor sănătoși, cît și celor suferinzi posibilitatea de a-și reface 
forțele, de a-și reîmprospăta vigoarea fizică și psihică. Și pentru car
diovasculari aceasta este o perioadă care poate fi propice, din punct de 
vedere preventiv sau terapeutic, datorită unor factori specifici sezonu
lui. Despre acești factori și despre modul in care trebuie procedat pen
tru ca rezultatele curei de tratament să fie cit mai bune, ne-a vorbit 

la Spi-conf. dr. Pompiliu POPESCU, șeful 
talul municipal din București.

clinicii a III-a medicală de

— Plecarea într-o stațiune sau lo
calitate înseamnă o schimbare de me
diu care reprezintă prin ea însăși un 
factor deconectant. Peisajele care in
cintă, ambianța reconfortantă au o 
influență foarte bună și asupra apa
ratului cardiovascular (inima și va
sele de singe). Primul factor benefic 
este odihna in sine, care favorizează 
refacerea forțelor fizice și psihice, și 
în general relaxarea, cu o înrîurire 
favorabilă asupra întregului orga
nism și totodată asupra inimii. 
Schimbarea localității este asociată 
șl cu alți factori de mediu, mai com
plecși decit cei cu care sîntem obiș- 
nuiți — temperatura, presiunea at
mosferică, umiditatea, curenții de aer 
din regiunea respectivă, ionizarea ae
rului și alte condiții legate de alti
tudine.

— Pentru că factorii climatici na
turali, la care v-ați referit, pot avea 
atit o influență 
pozitivă, cît și 
una negativă, vă 
rugăm să faceți 
unele precizări și 
recomandări.

— Să începem
cu altitudinea, ca
racterizată prin 
factori utili atit 
cît și celui __
înseamnă un aer 
purificat 
scăzută ; 
nu suportă căldura se simt mai 
bine la munte, în astfel de condiții. _ „_____________ -___ ____ __ _  „
Dar altitudinea înseamnă și efort1 ține totodată seama și de dorința 
fizic și. modificarea presiunii atmos- ’ ' • ■ - ■
ferice, Pină la 8.00—900 metri altitu
dine nu sint probleme deosebite'; dar , 
cu cit urcăm, cu cit este mai mare 
altitudinea, cu atit scade procentul 
de oxigen din atmosferă. Ca atare, 
un suferind cardiac este mai expus 
prin faptul că singele lui primește 
mai puțin oxigen. De asemenea, tem
peratura scăzută, ca și aceea foarte 
ridicată pot declanșa unele modifi
cări in aparatul cardiovascular. Pen
tru unii suferinzi s-ar putea ca și 
efortul fizic mai mare — pantele so
licită mai mult decit terenul plat — 
să nu fie cel mai indicat. Am amin
tit de aceste neajunsuri pentru omul 
suferind sau exous unor boli, dar 
asta nu înseamnă că toți pceștia nu 
au voie să meargă la munte. Medi
cul, in funcție de starea de sănătate 
din momentul resoectiv, va indica 
pină la ce altitudine poate urca șl 
ce distanțe poate să parcurgă, fără 
nici un risc, pacientul respectiv.

— în ce măsură factorii naturali 
de pe litoral, mai sollcitanți pentru 
organism, sint indicați bolnavilor 
cardiovasculari ?

— La mare, spre deosebire de mun
te, presiunea atmosferică este mai ri
dicată, climatul beneficiind, totodată, 
și de temperaturi mai mari. Băile 
de sșare și de mare sint factori foar
te tonici pentru întregul organism și 
îndeosebi pentru activarea circulației 
singelui. Dar, pe de altă parte, ex
punerea la razele calorice, in special 
către orele de prînz, determină tul
burări ale circulației singelui mai 
ales la hipertensivi, tulburări care 
trebuie evitate prin limitarea orelor 
de plajă și de baie și efectuarea 
lor numai în primele ore ale dimi
neții. In ce privește hipotensivii, 
aceștia sînt de două categorii. Există

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

omului sănătos, 
bolnav. Altitudinea 

■ mai curat, mai 
o temperatură maiȘi . ____ ___

de aceea, persoanele care 
căldura se

hipotensiuni constituționale 
cientUl are constant aceeași 
scăzută a tensiunii arteriale 
sint compatibile cu o viață obișnui
tă. Dar sint și hipotensiuni patolo
gice și, în acest caz, se recomandă 
evitarea exceselor de temperatură, 
pentru că atit căldura, cit și frigul 
prea mari pot produce perturbări ale 
tensiunii arteriale. Aceste persoane 
și, in general, cardiacii vor evita cu
rele balneare cu băi fie ele termice, 
cu acid carbonic sau nămol.

— Dar, evident, și in aceste situa
ții, medicul va decide de la caz la 
caz, așa cum dealtfel spuneați mal 
înainte...

— Tocmai în acest sens aș vrea 
să fac o mențiune specială, și anume 
ca medicul să nu fie rigid în indi
carea unor zone pentru odihnă sau 
tratament. El trebuie să cunoască 
bine bolnavul, reacțiile Iui indivi

duale și să țină 
seama 
Sînt 
care nu suportă 
marea, altele care 
nu se simt bine 
la munte 
șes.' Or, 
confortul 
fizică a

— pa- 
valoare
— care

de | ele. 
persoane

său la 
pentru 
psihic, 

organis- 
relaxa-

pentru refacerea 
mului și mai ales pentru 
re, medicul trebuie să țină seama și 
de opțiunea personală. în cazul celor 
bolnavi se va avea în vedere în pri
mul rînd dacă nu există contraindi- 
cații pentru anumite zone, dar se va
bolnavului. Ca și in . cazul medica
mentelor, . unde tratamentul este in
dividualizat, șl în indicarea stațiuni
lor se va ține seama de ceea ce ește 
mai eficace pentru fiecare suferind.

— Se poate renunța la tratamentul 
medicamentos in timpul unei \ cure 
balneare într-o stațiune ?

— Nu. Nici o persoană suferindă, 
și mă refer In special la bolnavii 
cardiovasculari, nu trebuie să creadă 
că în perioada de odihnă poate lua 
„vacanță" la tratamentul medica
mentos. înainte de plecare în conce
diu trebuie să fie consultat medicul 
care va adapta tratamentul în funcție 
de condițiile concrete în care urmea
ză să se facă cura balneară. Este, de 
asemenea, necesar ca bolnavii să ia 
cu ei, la plecarea în stațiune, indi
cațiile de tratament și de diagnostic 
stabilite anterior pentru ca medicul 
din stațiune să poată interveni 
prompt în cazul unei complicații. O 
recomandare pe care o facem atit 
persoanelor sănătoase, cit și celor su
ferinde este ca odihna să nu fie pa
sivă. Și cardiacii vor face plimbări 
sau chiar excursii mai lungi, înot, 
tenis, mers cu bicicleta după prefe
rință și în limitele indicațiilor me
dicului. Odihna activă contribuie la 
menținerea antrenamentului fizic al 
organismului, extrem de necesar și 
pentru reglarea funcțiilor respirato
rie și cardiovasculară. După cură 
cardiacii vor reveni la medic pentru 
a face un bilanț al stării de sănătate, 
bilanț util pentru orientarea și ale
gerea în anul viitor a stațiunii sau 
locului de tratament și odihnă.

Convorbire realizată da 
Elena MANTU
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„Fura, dar... 
din economii"

Aflăm despre Bândilă loan din serviciul 
de aprovizionare al întreprinderii de auto- 
camioane-Brașov că: este un „element devo
tat întreprinderii noastre, are un stil de 
muncă neobosit și in permanență este ple
cat ih delegații, zile și nopți, pentru a asi
gura strictul necesar de carburanți și lu
brifiant! ăi uzinei noastre și aceasta în con
junctura destul de grea a actualei penurii 
de produse petroliere de care nici uzina 
noastră nu a putut scăpa".

Deși caracterizarea e mult mai bogată 
în laude (fiind dactilografiată pe aproape 
două pagini, certificate cu 4 semnături, în 
frunte cu a directorului comercial), am re
ținut doar lupta Iui Bândilă cu... criza ener
getică mondială. Despre ea se mai 
găsesc și alte mărturii in dosarul res
pectiv. Astfel, pe una din cererile prin care 
solicitase, pentru sine, „reziduuri de păcură 
care se aruncă la canalul Timiș", B. I. 
scrie : „Mă angajez ca și în anul 1982 să 
colectez pt. I.A.Bv. peste sarcina de colec
tare la PECO fapt pentru care uzina va 
avea numai beneficiu" ; iar șeful secției 710, 
aplicînd una din cele 4 vize favorabile, în
tărea cu convingere : „Propun a se aproba, 
tov. Bândilă fiind un element capabil din 
s. 710".

într-adevăr, B. I. s-a dovedit foarte ca
pabil, capabil de orice, mai capabil chiar 
decit cei care ii avizau cererile. El a acor
dat o atenție deosebită uleiului tip „P—3", 
folosit la un utilaj special de prelucrare a 
pieselor prin electroeroziune. substanță va
loroasă și, de aceea, cuprinsă intr-un cir
cuit continuu de recuperare-regenerare. E-

xistă în acest scop și o fabrică. Ia Rîmni- 
cu Sărat. Zbătîndu-se atîta pentru aprovi
zionare. B. I. se îi.giijea mai intîi de apro
vizionarea instalațiilor de calorifer ale vi
lei proprii și, contra cost, ale altor imobi
le. Contrar aprobărilor însoțite de elogii pe 
care le obținea pe cererile sale, nu ridica 
reziduuri de păcură fără valoare, din cele 
care se aruncau la canal (in scopul „dezin
fectării" apelor, probabil), ci exact ulei 
„P—3", cu valoare mare, inexistent în sis
temul comercial, aeturnindu-1 de pe căile 
reintroducerii salt în circuitul economic. 
Necostindu-1 mai nimic, îi dădea mina să-l 
ardă în injector.

Sporită cu cantitățile furate prin alte 
metode decit prin cereri de reziduuri (spre 
exemplu, prin confirmarea de către la fel 
de capabilul gestionar de la Rimnicu Să
rat, Panait Vasile, a unor cantități de ulei 
uzat cu mult mai mari decit capacitatea 
cisternelor în care era adus la regenerare), 
grupul lui Bândilă a furat aproximativ 
două vagoane de ulei. Cam tot atit cu cît 
se laudă reprezentanții întreprinderii de 
autocamioane că au depășit planul de recu
perări de lubrifiant! refolosibili pe trei 
trimestre (adresa 33 232/20 octombrie 1982).

In logica adresei de caracterizare amin
tite Ia inceput, tulburătoarele calități ale 
inculpatului B. I. ar trebui completate cu 
încă una : „știa să facă juma-juma". Cu 
jumătate să depășească sarcina de colec
tare, iar pe jumătate să pună el mina. 
Toate interesele păreau satisfăcute (de unde 
și admirația superiorilor săi), mai puțin 
interesele economiei. Acestea, inclusiv inte
resele rezolvării cu adevărat gospodărești 
a problemelor ținînd de criza energetică, 
exclud jumătățile de măsură, lăsarea între
deschisă, fie și numai pentru picături, a 
robinetelor risipei, automulțumlrea cu re
zultate parțiale, precum și încintarea față 
de aceia care fură, dar... din economii.

Secunda cinstei
Mîndru mai era zugravul Viorel M. din 

Blaj de contul său la Banca Română de Co
merț Exterior. Avea și de ce. Valuta era 
ciștigată cinstit, prin muncă în condiții gre
le, departe de casă, iar depozitul bancar 
era constituit conform legii, urmînd să fie 
folosit, tot așa, corect, conform dorințelor 
personale. Pesemne că în familia M. s-au 
făcut destule calcule și sugestii în legătură 
cu cheltuirea banilor respectivi. Dar nu în
totdeauna calculele numeroase coincid cu 
multa chibzuință. în cazul lui Viorel M. a 
fost exact invers. Negustorește, socotelile 
lui ar fi putut fi mulțumitoare, moral însă...

...Iată-1, așadar, pe titularul legal de va
lută ridicindu-și banii și prezentindu-se la 
unul din magazinele rețelei „Comturist". 
Cumpărăturile zilei : 67 de cartușe cu ți
gări „Marlboro" și 13 carpete. Dacă în ca
zul țigaretelor se mai poate admite că 
V. M. își făcuse provizii pentru 650 de zile, 
ca pentru o expediție de traversare a ocea
nului pe plută, numărul exagerat de car
pete creează serioase îndoieli asupra faptu
lui că dobînditorul lor avea de gind să le 
folosească personal. Nu era să le atirne pe 
perete una peste alta, nici să se înfofo
lească în toate odată, ca o sarma. Indi
ferent însă unde avea de gind zugravul din 
Blaj să răspîndească blîndele chipuri de 
cerbi și căprioare țesute cu lină, șansa unei 
desfaceri sigure t s-a ivit de cum a părăsit 
magazinul. A făcut doar cițiva pași pină 
ce șoapta insinuantă a bișnițarului s-a și 
strecurat spre urechea lui.

— Nu le vindeți, domnu’... ?
Este de menționat, dosarul o dovedește, 

că fauna străzii Covaci are exemplare răs- 
pîndite și în alte colțuri .ale orașului, in 
cazul de față pe strada Gabriel Peri. Dar

asta e altă poveste, să revenim la perso
najul nostru. S-a retras cu bișnițarul în- 

, tr-un gang și s-au înțeles la prețul de
2 000 de lei carpeta. Pe loc, afaceristul a 
scos din sin o pungă de plastic și a nu
mărat două sute șaizeci de hîrtii de cite 
o sută. Totul se petrecea cu sufletul la 
gură și cu coada ochiului spre intrarea 
gangului. Precauții explicabile. Dacă pină 
atunci V. M. se afla în limitele legii și 
ale corectitudinii, activitatea speculativă il 
situa in afara lor. Exact cind afaceristul 
bucureștean a terminat numărătoarea ba
nilor, s-a ivit o umbră în dreptul intrării. 
Cu o mișcare fulgerătoare, punga cu bani 
a dispărut la loc, in sin. După ce primejdia 
a . trecut, punga de plastic a reapărut. 
Viorel M. a luat-o în primire, iar cum
părătorul de ocazie a înșfăcat carpetele. 
Emoții și mai mari la vînzarea țigărilor. 
Alt negustor, tot cu o pungă de plastic in 
sin, tot așa s-au numărat banii, dar in ulti
mul moment bișnițarul a dat alarma : 
„Șase, miliția !“ A băgat plicul în sin, o 
fracțiune de secundă, apoi s-a răzgindit, i 
l-a dat înapoi, a pus mina pe țigări și dus 
a fost.

De la București pînă la Blaj Viorel M. 
n-a contenit să se minuneze prin cite 
riscuri a trecut, cum era el gata-gata să fie 
prins in flagrant delict de speculă. Abia 
acasă, la Blaj, s-a dumirit că pericolul nu 
fusese chiar iminent. Desfăcînd cele două 
pungi de plastic, mindru de a fi intrat în 
lumea afaceriștilor. V. M. a trăit cea mai 
uluitoare surpriză a vieții sale. în fiecare 
pungă, doar cite trei hîrtii erau de cite o 
sută de Iei. Restul topului consta în fișii 
de ziar, milimetric tăiate pe dimensiunea 
bancnotelor.

După ce și-a -revenit—dm-surpriză, păgu
bașul a reconstituit filmul întîmplărilor și 
a conchis : „Atunci m-au păcălit 1 Cind a 
băgat, și unul și celălalt, plicul în sin. A 
fost doar o secundă de neatenție".

Prinderea escrocilor atestă că, strict teh
nic vorbind, secunda aceea a fost de vină. 
Strict moral insă, o altă secundă a ca
tapultat veniturile muncite ale zugravului 
Viorel M. în buzunare murdare și repu
tația Iui în afara perimetrului cinstei. A 
fost secunda în care s-a lăsat ispitit de 
cîștig nemuncit. Tocmai el, cel care era 
atit de mindru de agoniseala lui, pe cît de 
frumoasă, pe atît de meritată.

Din caietul 
grefierului

„Am avut repetate neînțelegeri cu soția 
și din aceste motive am sustras, in dese 
rinduri, diferite produse agricole de pe 
cimp, de la C.A.P.".

(Din interogatoriul inculpatului T. G. 
în dosarul Judecătoriei Tirgoviște nr. 
8 142/82)

Mie ml s-a plîns reclamantul că soția 
face reclamațil jmpotriva lui că ar fi bețiv. 
Văasigur că nu e așa. Eu am intirziat me
reu cu reclamantul la restaurant si am pu
tut constata că nu bea exagerat.

(Din depoziția martorului B. I. la 
procesul nr. 1 393/81 desfășurat la Ju
decătoria Brașov)

„Făptuitorul nu recunoaște săvirșirea in
fracțiunilor, susținind că a distrus numai 
căpăstrul, fără să pătrundă in domiciliul 
persoanei vătămate".

(Din actele dosarului 2 780/B/82 al 
Procuraturii locale Tirgoviște)

Sergiu ANDON
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GIURGIU:
In lanurile de porumb sint 
concentrate acum multe forțe

întrucit recoltarea florii-soarelui este pe ter
minate, in județul Giurgiu s-a trecut din plin 
la culesul porumbului. Ca și la celelalte culturi, 
datorită deficitului de umiditate, lanurile s-au 
copt neuniform și, tocmai de aceea, comitetul 
județean de partid, organele agricole au indicat 
ca acolo unde porumbul a ajuns la maturitate 
să nu se aștepte, ci să se aleagă loturile care 
pot fi recoltate.

Ca in fiecare an, membrii cooperativei agri
cole din Braniștea sint primii care au inc-eput 
culesul porumbului. Pentru județul Giurgiu ei 
reprezintă un bun exemplu in ce privește efec
tuarea la timp a lucrărilor. Specialiștii unității 
au urmărit cu multă atenție stadiul coacerii 
porumbului pe fiecare solă și au ales pe cele 
cpre trebuie recoltate cu prioritate. Consiliul 
popular și consiliul de conducere al cooperati
vei au mobilizat toate forțele satului la cules, 
în fiecare zi, alături de mașini se află in la
nuri, in medie, cite trei sute de oameni care 
culeg porumbul manual sau adună știuleții ce 
rămin in urma combinelor. Producția este 
transportată cu cele 74 de căruțe, opt autoca
mioane și patru cupluri cu remorci. L-am în- 
tilnit pe președintele cooperativei, Ilie Ancu- 
lescu, mulțumit de modul cum decurge recol
tatul. Este un bun specialist al cultivării po
rumbului. An de an, aici, la Braniștea, s-au 
obținut recolte de porumb de 8 000—10 000 de 
kg. la hectar. „Și in acest an avem o producție 
foarte bună. Dar nu întimplător. Noi am insă- 
mințat porumbul în timpul optim și ne-am 
preocupat îndeaproape de întreținerea culturii. 
Acum, grija cea mai mare o avem la recoltat. 
Am mobilizat forțe umane pentru cules tocmai 
pentru a stringe totul de pe cimp, dar și pen
tru a realiza economii de motorină, atit de

insanntahle

necesară la celelalte lucrări. Culegem manual, 
iar transportul îl facem, în cea mai mare parte, 
cu căruțele. Vom folosi la maximum atelajele 
din comună, astfel că zilnic transportăm aproa
pe 100 de tone, făcind cite două drumuri la 
baza de recepție ori la F.N.C. Aproape tot po
rumbul de pe cele 400 de hectare a ajuns la 
maturitate și vrem să-l recoltăm in cel mult 
zece zile**.

Și în alte unități agricole din județul Giur
giu a inceput recoltarea porumbului. Impor
tante forțe au fost mobilizate la întreprinderile 
agricole de stat Prundu și Mjhăilești, la coo
perativele agricole Daia, Găujani, Vedea, To- 
poru. Frățești, Izvoarele și altele. Pînă ieri sea
ră, pe ansamblul județului, a fost strînsă re
colta de pe aproape 1 000 hectare, producția ob
ținută fiind transportată la bazele de recepție 
și la fabricile de nutrețuri combinate. în zilele 
care urmează, după cum ne asigura tovarășul 
Victor Ghidarcea, secretar al comitetului jude
țean de partid, pe măsură ce se va termina de 
strins floarea-soarelui de pe ultimele suprafețe, 
toate forțele satelor vor fi mobilizate la recol
tarea porumbului. Se anunță o recoltă bună de 
porumb. Ea trebuie strînsă în timp scurt și 
depozitată cu grijă pentru a se evita orice pier
deri.

Petre CRISTEA 
corespondentul „Scinteii"

VASLUI:
Și oamenii, și mașinile 

acționează pentru stringerea 
florii-soarelui

Mecanizatorii și cooperatorii, ceilalți oameni 
ai muncii de pe ogoarele județului Vaslui 
grăbesc lucrările de sezon. Acum, concomitent

cu executarea arăturilor, se desfășoară din plin 
stringerea roadelor toamnei. In această sâp- 
tămină este în actualitate recoltarea florii-soa
relui pe cele aproape 14 000 hectare. Lucrarea 
a inceput in unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Fălciu, Birlad, Zorleni și Huși. 
De la combine au și fost transportate în bazele 
de recepție cantități mari de semințe. „Pentru 
grăbirea recoltării folosim atit combinele, dar 
lucrăm și manual, cu secerile, după experiența 
cooperatorilor din județul Olt — ne spunea to
varășul Vasile Talmaciu, președintele consiliu
lui agroindustrial Fălciu. La Vetrișoaia și Făl
ciu, de exemplu, atit în fermele întreprinderi
lor agridole de stat, cit și ale cooperativelor 
agricole am organizat echipe pentru adunarea 
capitulelor uscate, care sint apoi treierate chiar 
la marginea lanului. Cele verzi, pentru a le 
grăbi uscarea, sînt tăiate și așezate cu semin
țele în sus în bețele de floarea-soarelui. în 
acest fel este grăbită recoltarea și se evită 
risipa. Avem tot interesul să stringent repede 
recolta, deoarece întreaga suprafață o pregătim 
pentru a fi însămințată cu griu. Pînă acum 
aproape toate cele 300 hectare recoltate au și 
fost arate".

întrucit timpul este foarte înaintat, iar lucră
rile se aglomerează de la o zi la alta, expe
riența bună din acest consiliu agroindustrial 
ar trebui extinsă în întreg județul. Aceasta pre
supune ca la recoltarea florii-soarelui să fie 
mobilizați cit mai mulți locuitori ai satelor. 
Stringerea manuală a recoltei de floarea-soare
lui ar permite unui număr mai mare de meca
nizatori să lucreze la arat. Măsuri mai ferme 
în acest sens se impun cu atit mai mult cu cit 
in județ sint încă de arat peste 35 000 hectare, 
în special in unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Codăeștl, Vaslui. Dimitrie Can- 
temir. Ștefan cel Mare și Puiești. Iar ritmurile 
intense înregistrate in ultimele zile la recoltat 
și la executarea arăturilor constituie o dovadă 
că se poate munci mai repede și mai bine.

Petru NECULA 
corespondentul vScînteii"

EXPORTUL - realizat integral) 
zi de zi, în fiecare întreprinder

— Tovarășe director Dorin 
întreprinderea „Electromotor" 
șoara se numără printre unitățile in
dustriale din județul Timiș cu cel 
mai mare volum de export. Așa a 
fost dintotdeauna?

— într-adevăr, sîntem un mare ex
portator. La ora actuală, exportăm 70 
la sută din producția de motoare 
electrice pe care o realizăm, din care 
50 la sută o constituie exportul 
direct.

— E mult, e puțin ?
— Noi zicem că e mult, deși limi

te la export nu există, pentru că, nu 
uitați, la ora actuală întreprinderea 
„Electromotor" produce circa o trei
me din întreaga producție de mo
toare electrice a țării! Dar să revin 
la partea a doua 
mai-nainte. Nu, 
n-a fost, dintot
deauna așa. Deși 
întreprinderea are 
o vechime de pes
te 80 de ani, mo
toare electrice nu 
facem decît de 35 
de ani. Acum sin- 
tem o firmă cu
noscută în lume, 
ceea ce este foar
te mult. Motoa
rele fabricate la 
„Electromotor" se 
află in funcțiune 
în 43 de țări de :

temeinic pregătite
BACĂU:

Sămînța trebuie tratată 
și cu... spirit de răspundere

Unitățile agricole cooperatiste și de stat din 
județul Bacău vor însămința în această toam
nă aproape 72 000 hectare cu diferite culturi, 
din care 65 000 hectare cu grîu, secară și orz. 
întrucit în această zonă semănatul începe mai 
devreme, acum se /ac pregătiri intense. Pro
gramul întocmit de direcția agricolă județeană 
prevede toate detaliile desfășurării acestei cam
panii : forțele mecanice și umane necesare, vi
teza zilnică ce trebuie realizată, cantitățile de 
semințe și îngrășăminte ce vor fi folosite etc. 
Pină acum, practic, în toate unitățile agrico
le s-a încheiat amplasarea culturilor ; totoda
tă, se recoltează plantele premergătoare după 
care urmează să se insămințeze griul și orzul, 
se fac arături.

O atenție deosebită este acordată pregătirii 
semințelor. Am urmărit cum se desfășoară a- 
ceastă acțiune în unitățile cooperatiste din con
siliul agroindustrial Filipești. La Săucești, Be- 
rești-Bistrița și Filipești, pregătirile pentru se
mănat sint încheiate. Cele peste 600 tone se
mințe de grîu din producție proprie au fost 
condiționate și depozitate cu grijă în magazii. 
Pentru întreaga cantitate s-au trimis probele 
la laboratorul de analize, iar rezultatele pri
mite confirmă că sămința este de bună cali
tate. Tovarășul Mihai Cadar, președintele con
siliului agroindustrial, ne-a spus că vor fi fo
losite semințe din soiurile „Doina" și „Fun- 
dulea 29“ care au. dat. pe unele suprafețe, pro
ducții de 5 200—6 400 kg la hectar. Totodată, va 
fi introdus in cultură și griul din soiul „Tran
silvania". care s-a dovedit potrivit pentru a- 
ceste locuri. Aproape două treimi din supra
față va fi semănată după plante premergătoa
re bune : cartofi, fasole și alte leguminoase. 
Peste 60 la sută din suprafața arată pină a- 
cum a fost fertilizată cu superfosfat. Singura 
dificultate pe care o întimpină unitățile din 
acest consiliu agroindustrial, pentru a putea 
spune cu adevărat că sint gata să înceapă cam
pania, este lipsa seminței de griu din noul soi 
„Transilvania!* — circa 110 tone. Aceasta tre
buie adusă din alte județe. Cu aceeași gri.jă

gospodărească este pregătită sămînța și in coo
perativele agricole din consiliile agroindustria
le Sascut, Dealu Morii, Hemeiuși, Parincea, și 
Helegiu, in întreprinderile agricole de stat Tra
ian. Bacău și Sascut.

La direcția agricolă județeană am aflat că 
lucrările de condiționare a celor 10 000 tone de 
sămînță de griu, asigurate din producție pro
prie, sint pe terminate și continuă efectuarea 
probelor de verificare a calității acesteia. Tre
buie spus însă că in unele unități agricole — 
cele din Cașin, Ștefan cel Mare, Livezi. Plo- 
pana,. Măgirești ș.a. — nu. s-a, acordat întrea
ga atenție păstrării în buhe condiții a semin
țelor de grîu și orz. Că așa stau lucrurile, p' 
dovedesc înseși probele de laborator, în urma că
rora'‘semințele trimise de' unitățile respective 
au fost respinse. Ing. Constantin Lămășanu, de 
la direcția agricolă ne-a precizat că, pentru com
pletarea necesarului de semințe al județului Ba
cău. urrhează să sosească din alte județe 3 562 
tone de griu. Pînă acum însă nu s-au primit 
decît 800 tone. Ținind seama că vremea semă
natului bate la ușă, trebuie urgentat transfe
rul semințelor,, astfel incit acestea să ajungă 
în timp scurt in unități. De asemenea, se im
pune ca baza județeană de aprovizionare pen
tru agricultură să se preocupe mai stăruitor 
de asigurarea substanțelor pentru tratarea se
mințelor, deoarece la această dată ea dispune 
doar de 60 la sută din cantitățile necesare.

Gheorcjhe BALTA 
corespondentul „Scinteii”

IAȘI:
Normele tehnice — respectate 

riguros!
Pregătirea semințelor pentru Insămințările de 

toamnă preocupă îndeaproape organele de spe
cialitate și pe oamenii muncii din agricultura 
județului Iași. Aceasta mai ales pentru fap
tul că. in. anul în curs, datorită ploilor căzute 

'la începutul perioadei de coacere, griul și or
zul au avut o umiditate mai mare și mai mul
te corpuri străine. Ele sînt înlăturate prin us
care și selectare, condiționarea efectuindu-se 
chiar de mai multe ori. Centrele întreprinde

rii de contractare și achiziție a produselor a- 
gricole au pus la . dispoziția unităților care au 
cantități mai mari de sămința magazii, plat
forme betonate, utilaje de vinturare și selec
toare etc. Astfel de condiții s.-au creat, dar cu 
forte proprii, și în unitățile care au mai pu
țină sămînță.

Cooperativa agricolă Țigănași, unitate specia
lizată în producerea semințelor, a realizat in 
acest an peste 1 000 tone griu pentru săipîn- 
ță. Aici s-a terminat condiționarea și au fost 
trimise din timp probe pentru analiză, astfel 
incit unitatea arc confirmarea că întreaga can
titate de sămînță este bună. Pină acum au se
lectat sămința și cooperativele agricole Stolrîi- 
ceni-Prăjeșcu, Hălăucești, Verșeni și altele. La 
cooperativa agricolă Vatra-Pașcani, bunăoară, 
după ce s-a încheiat selectarea cantității pla
nificate pentru nevoile unității, acțiunea a con
tinuat pentru . pregătirea surplusului de sămîn
ță produsă pentru a se satisface și cerințele 
altor unități. Pînă în prezent, după cum ne-a 
spus ing. Dumitru Tărnăuceanu, șeful inspec
toratului pentru controlul calității semințelor și 
materialului săditor, s-au asigurat, în județ, 
peste .6 000 tone orz și 27 000 tone griu pen- - 
tru sămință. Pentru 11 000 tone de griu și 4 600 
tone de orz s-au eliberat buletine roșii. Toa
te unitățile din consiliile agroindustriale Paș
cani, Mircești și Țibănești, care au trimis pro
be la analiză, au primit buletine roșii. Aceas
ta atestă că sămînța respectivă are însușiri co
respunzătoare normelor, tehnice.

Sint însă unități agricole în care pregătirea 
semințelor a intîrziat. Cele din consiliile agro
industriale Răducăneni, Scinteia, Holboca, Ciu- 
rea incă nu au încheiat lucrările, de selectare. 
Deși unele din aceste unități se află la dis
tante mici de Iași, propele de semințe n-au 
ajuns la laboratorul județean pentru ■ controlul 
calității. De asemenea, organele de speciali
tate au constatat că la cooperativele agricole 
Horlești, Erbiceni, Totoiești, Cirjoaia, Hirlău, 
Gropnița, puritatea semințelor selectate este ne
corespunzătoare. De aceea, în mod justificat, 
organele respective au dispus repetarea con
diționării. Iar conducerile acestor unități și ca
drele tehnice trebuie să dea dovadă de mai 
multă exigență, să țină seama că sub brazdă 
trebuie pusă numai sămînță de bună calitate 1

Manole CORCACI 
corespondentul „Scinteii"

La Anina, străveche vatră minerească, se scrie o filă
în întreaga lume au început să se caute soluții pentru utilizarea unor 

resurse energetice noij altele decît cele clasice, chiar dacă acestea sint de 
regulă mai costisitoare și inferioare din punct de vedere calitativ. Este 
meritul partidului nostru, al secretarului său general, tovarășul Nicolae 
.Ceaușescu, de a fi anticipat criza energetică mondială și de a fi trasat 
incă de la Congresul al X-lea al partidului sarcina valorificării zăcămin
telor de combustibili inferiori, din rindiil cărora fac parte și șisturile bi
tuminoase. Documentele ulterioare de partid au detaliat această idee și 
iată că, in curind, in România, printre primele țări din lume, va începe 
efectiv valorificarea șisturilor bituminoase prin folosirea lor drept combus
tibil intr-o termocentrală construită pe baza unei concepții originale și 
echipată cu utilaje românești. Această adevărată premieră industrială, ca 

. orice noutate, pune in fața reporterilor, dar credem că și a cititorilor, o 
serie de, întrebări. în fond, 'ce sînt șisturile bituminoase ? Unde și cum 
va incejfe exploatarea și valorificarea lor 7 Ce probleme mai trebuie re
zolvate ?

cite 330 MW. Aici, în această zonă, la 
o altitudine de 600—700 de metri, 
s-au concentrat forțe umane și mate
riale uriașe,.o tehnică dintre cele mai 
avansate, care intr-un anumit fel 
pun in evidență insăși puterea eco
nomică a României de azi. „Este lim
pede, ne spunea inginerul Eugen 
Traistă, directorul întreprinderii 
„Electrocentrale" Anina, că lucrări 
de asemenea amploare nu puteau fi 
abordate fără dezvoltarea multilate
rală a întregii economii naționale, de 
la industria electronică și construc
toare de mașini, pină Ia aceea con
structoare de drumuri".

ale economiei naționale au impus ca 
valorificarea acestei resurse energe
tice cu putere calorică inferioară să 
înceapă prin folosirea ei drept com
bustibil pentru producerea energiei 
electrice. Conducerea partidului a 
stabilit insă, totodată, și un program 
de valorificare complexă a șisturilor 
bituminoase, care prevede atit pro
ducerea energiei electrice, cit și obți
nerea de țiței, cocs, alumină, fier și 
alte substanțe utile, producerea de 
ciment și materiale de construcție. Cu 
prilejul vizitei de lucru efectuate la 
Anina în luna iunie din acest an, 
secretarul general al partidului a

Goția, 
Timi-

a întrebării de

recent la 1 iunie a.c. De fiecare dată 
am beneficiat de valoroase indicații 
și orientări pentru dezvoltarea con
tinuă a fabricației de motoare elec
trice, de insuflețitoare îndemnuri de 
a face totul in vederea ridicării nive
lului tehnic al producției și, pe aceas
tă bază, de a mări permanent volu
mul exportului.

— Aminteați că o primă condiție a 
succesului la export o constituie cali
tatea produselor.

— Așa este, calitatea, privită ca o 
noțiune complexă este, hotărîtoare în 
activitatea de export. Asta înseamnă 
să te prezinți pe piață cu un motor 
care să întrunească cele mai ridicate 
caracteristici tehnice, să fie compe
titiv. Iată de ce noi am pus un mare 
aceent pe activitatea de cercetare-

LA „ELECTROMOTOR"-TIMIȘOARA

Calitatea înaltă a produselor 
- la baza bunelor rezultate

continen- 
puternică 
U.R.S.S.,

pe toate 
tele, dintre care unele cu 
tradiție industrială ca 
S.U.A., R.F.G.

— Cum ați reușit să vă 
pe piețele „cucerite" in urmă cu ani 
și, in același timp, să pătrundeți pe 
altele noi ?

— După mine, două sînt căile ho- 
tăritoare : calitatea produselor și 
promptitudinea onorării obligațiilor 
asumate prin contract. în plus, in în
treprinderea noastră ideea că orice 
produs nou creat trebuie să fie bun 
și pentru export este deviza de fie
care zi a muncitorilor și specialiști
lor. Dotarea tehnică de care dispu
nem, asigurată într-o bună măsură 
cu forțe proprii, pregătirea profesio
nală de excepție a personalului nos
tru muncitor ne-au dat și ne-au în
tărit încrederea că, de fapt, la ora 
actuală sîntem în stare să realizăm 
cele mai complicate și complexe pro
duse. Să știți că în evaluarea realis
tă a posibilităților noastre, ajutorul 
cel mai prețios și eficient l-am pri
mit din partea secretarului general 
al partidului, care a vizitat de patru

mențineți

proiectare, care cuprinde acum cîteva 
ateliere unde iși reunesc inteligența 
și talentul specialiști din toate gene
rațiile. Anul acesta vom realiza 97 
de produse noi. Am depășit de mult 
stadiul cind innoiam producția de 
dragul de a realiza o sarcină. Acum 
tot ce creăm nou, creăm cu un scop 
bine precizat. Aplicind principiul de' 
a executa în mod special produse 
pentru o anumită piață, mai precis 
pentru solicitările de pe o anumită 
piață, în ultima vreme am asimilat 
în fabricație motoare pentru mașini 
de spălat — E 3, motoare pentru 
ferăstraie, motoare pentru instalații 
de aer condiționat — 13, motoare 
cu protecție constructivă ridicată, 
motoare în execuție tropicalizată, 
motoare executate după standarde 
britanice, vest-germane, americane 
ș.a. Am la îndemînă cîteva. date 
comparative privind caracteristicile 
motorului E 3, produs de noi, și ale 
motoarelor similare realizate de trei 
firme renumite de peste hotare: „Ge
neral Electric** — Anglia, „Westing
house" — S.U.A. și „Toshiba" — Ja-

ori întreprinderea noastră ; cel mai ponia. Iată ce ne., arată tabelul : i| j

Caracteristici ..Electro-motor4
„General 
Electric"

„Westing
house"

. ă in ■.<.* A •
„Toshiba" U.M. j

Putere utilă 1/3 1/3 1/3 1/3 C.P.
Capacitate

încărcare 35 33 . 43.2 39,9 kgf/cm
Curent nominal 3,6 3,03 4,36 3,05 A
Turația 1425 1 398 1 402 1 430 rot/min.
Randament 60 52,9 44.7 57.4 %
Masa proprie 7,5 8,1 7,6 8,8 kg

E limpede că și noi producem mo
toare la fel de bune și chiar mai 
bune in unele privințe comparativ cu

cele realizate în țări cu industrie dez
voltată. Iată de ce exigențele formu
late de conducerea partidului în pri-

Imagine de pe șantierul Termocentralei pe șisturi bituminoase Anina 
Foto : Edmund Hiifer

a energeticii românești
calațiile de siderită, care reprezintă 
în medie 5 la sută din masa șistului. 
Experiențele făcute la Deva au ară
tat că prin prăjirea sideritei se ob
ține un minereu de fier de calitate 
foarte bună. în același timp, din cer
cetările efectuate la termocentralele 
din Doicești și Rovinari a rezultat că 
pentru reducerea uzurii morilor de 
alimentare a cazanelor — foarte 
mare, neeconomicoasă in faza de ex
perimentare — este absolut necesar 
să se separe siderită (care are o mare 
duritate) din masa șistului.

Se știa deci' că siderită este un 
minereu valoros și în plus chiar se

i

B

vința calității sînt pe deplin justifi
cate și oricit de mari ar fi acestea, 
trebuie să înțelegem că ele pornesc 
întotdeauna de la interesele econo
miei românești, ale poporului nostru 
de a-și asigura dezvoltarea liberă și 
independentă.

— Despre calitate ne-ați vorbit 
foarte convingător si mai ales argu
mentat...

— La fel de important pentru un 
exportator este și cel de-al doilea 
factor — onorarea promptă a con
tractelor. în primele șapte luni ale 
acestui an, noi am realizat planul Ia 
export in proporție de 102,3 la sută. 
E locul să amintesc că, de fapt, în
treprinderea noastră și-a realizat ab
solut toți indicatorii de plan, realizînd 
o producție suplimentară in valoare 

de aproape 9 mi
lioane lei. Pentru 
noi a devenit de 
mult un „obicei** 
să realizăm ex
portul. Am ajuns 
la acest rezultat 
în timp, prin or
ganizarea la cote 
mereu mai ridi
cate a activității. 
Acum avem sec
ții, ateliere și bri
găzi specializate 
pentru producția 
de export. Perso

nalul a fost recrutat din rîndul ce
lor mai calificate cadre. La fiecare 
loc de muncă s-a introdus autocon
trolul. La orice produs nou sau re- 
proiectat se face o instruire indivi
duală privind execuția fiecărei ope
rații. Dar, dincolo de pregătirea teh
nică și pregătirea profesională, e vor
ba de acea atitudine nouă, acea con
știință înaintată față de o asemenea 
activitate de importanță vitală pen
tru cauza generală a dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țării.,

— In continuare, vă așteaptă sar
cini și mai mart. Cum apreciați că 
vor fi ele realizate?

— Hotărît, ne vom face planul. Si
gur, mai avem probleme de rezolvat. 
Unele țin de organizarea muncii, 
altele de aprovizionarea cu materia
le. Unii furnizori nu și-au onorat in
tegral obligațiile față de noi. între
prinderea de cabluri și materiale 
electroizolante (I.C.M.E.) București a 
rămas restanțieră la cablu siliconic, 
tuburi electroizolante, iar întreprin
derea de piese turnate Băilești la 
carcase pentru motoarele din gabari
tul 160. Prin executarea în avans 
a unor ' 'contracte din' semestrul *1, 
dispunem de capacități suficiente 
pentru realizarea unei producții spo
rite și in partea a, doua a anului. 
Ceea ce aș vrea să se rețină în în
cheierea acestui dialog este faptul 
că, la ora actuală, colectivul de la 
„Electromotor" Timișoara are capaci
tatea tehnică și maturitatea profe
sională de a realiza orice comandă 
pentru export.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scinteii"

INTRECIREA SOCIALISTĂ
(Urmare din pag. I)

Primele file ale acestui nou ca* 
pitol al energeticii românești au 
început să se scrie in urmă cu cîțiva 
ani de zile la Anina, străveche așe
zare minerească, unde cărbunele se 
extrage de aproape 200 de ani. Ora
șul vechi, adică Anina propriu-zisă, 
aparent nu s-a schimbat prea mult. 
Pe străduțele înguste, in pantă, speci
fice acestei așezări, viața iși desfă
șoară cursul normal. Sint însă parcă 
ceva mai mulți oameni decit înainte. 
Problemele pe care primarul le are 
zilnic de rezolvat s-au înmulțit, au 
devenit mai complexe. Orașul crește. 
Dacă localnicii au început să vor
bească despre „orașul vechi" înseam
nă că există și „Orașul nou". Și, în
tr-adevăr, există. Un nou centru ur
banistic, cu blocuri de locuințe, spa
ții comerciale și tot ce trebuie unui 
oraș modern se naște din vechea așe
zare, dar nu pe aceleași locuri, ci 
ceva mai la nord, pe alt amplasa
ment. Cum se explică această dina
mizare a vieții unei localități care și 
pină acum se desfășura la cotele 
înalte, caracteristice zonelor in care 
se extrage cărbunele ?

Oarecum surprinzător, dar răspun
sul la întrebare poate fi aflat numai 
părăsind perimetrul orașului, a cărui 
viață este reflexul firesc al muncii 
oamenilor. Iar la Anina, munca oa- 
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menilor, care continuă să extragă din 
adincuri cărbune și argilă refractară, 
a căpătat noi valențe in ultimii ani 
prin ceea ce a început să se con
struiască acolo, sus, în inima munți
lor, la Tîlva Zinii, denumire care 
parcă definește un tărim de basm. 
Iar aici, chiar se poate vedea aievea 
un basm. Dar un basm al zilelor 
noastre, o epopee a muncii în care 
oamenii mută la propriu munții 
din loc pentru a pune in valoare incă 
o resursă energetică, așa cum au fă
cut și in bazinul carbonifer al Ol
teniei.
-Pornind deci din Anina pe drumul 

național 57 B se ajunge la unul 
din cele mai importante obiective de 
investiții realizate în actualul cinci
nal : complexul economic menit să 
asigure valorificarea zăcămintelor de 
șisturi bituminoase din această zonă, 
format din trei cariere uriașe de ex
tracție a șistului și o grandioasă cen
trală termoelectrică, aflată încă in 
construcție și care în final va fi echi
pată cu trei grupuri energetice de

Reținem această remarcă deoarece 
ea vine din partea unui specialist 
care, știe ce investiție de inteligență 
încorporează utilajele cu care este 
echipată termocentrala construită aici 
și care sînt in totalitate de fabricație 
românească.

Socotind apoi că, pînă acum, pen
tru amplasarea termocentralei și des- 
copertarea primelor rezerve de șist 
s-au excavat și transportat circa 10 
milioane metri cubi de steril, adică 
de două ori mai mult material decit 
a fost necesar pentru înălțarea celei 
mai mari piramide aztece, vom în
țelege mai bine ce reprezintă șantie
rul de la Anina, unde au lucrat și 
continuă încă să lucreze mii de mun
citori și specialiști din șase grupuri 
de constructori, geologi, artificieri, 
șoferi, mecanici și nu în ultimul rind 
tineri brigadieri.

Proprietățile șisturilor bi
tuminoase din tara noastră> Pre_ 
cum și nevoile cele mai stringente

cerut să sc grăbească definitivarea 
tehnologiilor pentru extracția acestor 
produse atit prin prelucrarea șisturi
lor, cit și a cenușilor, să se facă totul 
pentru valorificarea complexă a tutu
ror substanțelor ce se află in compo
nența șisturilor și a sterilului din 
straturile excavate.

Șisturile bituminoase reprezintă, 
prin urmare, nu numai o importantă 
sursă de energie, ci și o valoroasă re
zervă de materii prime. Dar poate 
cea mai plastică definiție ne-a dat-o 
geologul Dumitru Anescu. de la în
treprinderea de exploatare din Ani
na, care ne spunea că „șisturile bitu
minoase sînt un fel de nămol de Te- 
chirghiol, bineînțeles in cantități cu 
mult mai mari și vechi de milioane 
de ani, care nu au avut condiții pen
tru a se transforma nici în cărbune, 
nici în țiței".

Structura minerală a șisturilor bi
tuminoase, deși avantajoasă la prima 
vedere, prezintă insă și unele incon
veniente. Așa a fost cazul cu inter-

împunea separarea ei din masa șis
tului, care altfel nu putea fi folosit 
în termocentrală. Problema era lim
pede, dar oum să fie rezolvată ? 
Cînd va produce la întreaga capaci
tate,- termocentrala de la Anina va 
consuma circa 12,6 milioane tone de 
șist pe an și nicăieri în lume nu 
există o soluție pentru sortarea pe 
scară industrială a sideritei. Practic, 
lucrările de investiții au început fără 
ca această problemă să fie rezolvată. 
Iată însă că, in cele din urmă, după 
multe încercări, fără să le revină in 
mod expres această sarcină, dar și 
fără să o poată nesocoti, inginerul 
Ion Văcaru, directorul întreprinderii 
miniere de exploatare a șisturilor bi
tuminoase din Anina, împreună cu 
geologul Dumitru Anescu și cu spri
jinul altor specialiști au conceput un 
concasor rotativ pentru separarea si
deritei din masa șistului. Instalația a 
fost ■ experimentată cu rezultate 
foarte bune chiar in prezența tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
vizitei de lucru din luna iunie.

Inițial, stația fusese concepută pen
tru o capacitate de 500 tone șist pe 
oră. După experimentare s-a consta
tat insă că ea poate avea un randa
ment de 700—1 000 tone șist pe oră. 
Totodată, s-a observat că instalația 
elimină fără pierderi de . șist nu 
numai siderită, ci și toate corpurile 
străine (bolovani de pămînt, fiare, 
lemne) cu dimensiuni mai mari de 
100 mm. Se va putea deci livra ter
mocentralei un șist curat, de cea mai 
bună calitate.

Lucrările de amenajare a 
carierelor de exploatare a 
șisturilor bituminoase nu sint> 
desigur, încă încheiate. în această 
perioadă, toate forțele sînt concentra
te in cariera. 1 vest, unde, după pri
mele excavații, s-a observat că de-a 
lungul văilor naturale din această 
zonă șistul este foarte aproape de su
prafața terenului. în aceste condiții, 
tehnologia de începere a lucrărilor de 
exploatare a zăcămîntului a fost mo
dificată, astfel că s-au putut pune în 
valoare rezerve de peste trei milioa
ne tone de șist cu o descopertă ini
țială mică, de numai două milioane 
metri cubi de steril. Noua metodă de 
atacare a zăcămîntului este deosebit 
de eficientă dacă ținem seama că, 
prin vechea tehnologie, pentru des- 
copertarea aceleiași prime cantități 
de șist ar fi trebuit să se excaveze 
peste 20 milioane metri cubi de ste
ril. Totodată, s-au construit 14 km 
de drumuri pentru trafic greu, late 
de 14—16 metri, s-au amenajat plat
forme de parcare a uriașelor auto
basculante, se fac ultimele finisări la 
stația de concasare și sortare a șis
tului. Mai mult, trei excavatoare de 
mare capacitate sînt gata de lucru 
și pot livra șist termocentralei din 
imediata vecinătate a carierei.

Ion TEODOR 
Nicolae CATANA

creșterea permanentă a acestuia și a 
eficienței sale constituie una dintre 
cele mai importante problerhe ale 
economiei românești în etapa actua
lă, ale dezvoltării generale a patriei.

Pe șantierele de construcții, pentru 
îndeplinirea prevederilor de plan și 
a angajamentelor asumate în între
cerea socialistă se impune o bună 
organizare a muncii, o perfectă coor
donare a activității tuturor factorilor 
care concură la realizarea investiții
lor : proiectanți, constructori și mon- 
tori, beneficiari și furnizori de utila
je tehnologice. Respectarea riguroasă 
a graficelor de execuție și punerea 
la termen în funcțiune a fiecărui 
obiectiv de investiții'— iată îndato
riri de onoare ale lucrătorilor de pe 
șantiere, de înfăptuirea cărora de
pinde în bună măsură și realizarea 
planului la principalele produse ne
cesare economiei naționale.

Cu aceeași consecvență și răspun
dere muncitorească trebuie să se ac
ționeze pentru creșterea mai susți
nută a eficienței economice, care se 
detașează ca una din,'Sarcinile fun
damentale pentru toate colectivele de 
întreprinderi. în acest scop, după 
cum se cunoaște, în perioada care a 
trecut din actualul cincinal, condu
cerea partidului a stabilit un an
samblu de măsuri și programe menite 
să asigure o eficiență economică su
perioară prevederilor inițiale ale cin
cinalului. Iar o înaltă eficiență eco
nomică înseamnă o înaltă producti
vitate a muncii, consumuri materia
le și energetice minime, valorificarea 
deplină și superioară a resurselor 
materiale refolosibile, produse de 
înalt nivel tehnic, competitive pe 
piața mondială, indici, ridicați în fo
losirea mașinilor, utilajelor și insta
lațiilor, înseamnă beneficii și o ren
tabilitate mai mari.

Sint. sarcini de maximă importan
tă ale planului pe acest an, ce se 
circumscriu . interesului general ma
jor pe care îl avem cu toții de a 
asigura sporirea. mai rapidă a avu
ției țării și a venitului național și, 
pe această temelie solidă, crearea de 
resurse tot mai mari pentru pro
gresul economiei naționale, pentru 
dezvoltarea forțelor de producție și 
ridicarea bunăstării întregului popor.

Măsura reală a înțelegerii mature, 
responsabile a sarcinilor de mare 
complexitate și importantă ce stau 
în fața tuturor colectivelor de oa
meni ai muncii o dau faptele. Este 
necesar, este pe deplin posibil ca 
pretutindeni, în fiecare unitate eco
nomică, la fiecare loc de muncă, să 
se acționeze mai hotărit, într-un înalt 
spirit revoluționar, astfel incit prin- 
tr-o mai bună organizare a muncii, 
prin utilizarea declină a potențialu
lui tehnic, material și uman, prin 
valorificarea inițiativei creatoare a 
muncitorilor și specialiștilor, sarci
nile cantitative și calitative ale a- 
cestui an hotărîtor al cincinalului, 
angajamentele asumate în întrecere 
să fie realizate exemplar. Așa o cer 
interesele economiei, ale patriei, ala 
noastre, ale tuturor.
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Oamenilor muncii — emoționant 
elogiu al artei

în slujba apărării intereselor 
națiunii noastre socialiste, 

a cuceririlor sale revoluționare
La Deva, Petroșani și Lupeni — 

orașe cărora un mănunchi de ar
tiști plastici a izbutit să le dea o 
nouă valență spirituală — Josef 
Tellmann organizează, începind 
din luna august, o altfel de expo
ziție personală, a 14-a, decît altele 
cu care ne-a obișnuit pină acum.

Cind Josef Tellmann, brașovean 
de origine, s-a stabilit la Lupeni 
și-a propus un program : acela de 
a nu restrînge rosturile artei la 
propriile-i probleme și relații in
terne, dependente de virtuțile ex
presive ale materialelor, ci de a le 
include in structurile unor comuni
cări, in așa fel incit să pătrundă în 
viața sensibilă a privitorului.

Un grup de tineri artiști a pus 
atunci Ia Petroșani — in urmă cu 
27 de ani — baza unei noi mișcări 
artistice de pe Valea Jiului. Josef 
Tellmann — unul dintre membrii 
acelui grup — considerînd că 
funcția estetică a plasticii este o 
necesitate socială, s-a angajat in
tr-o amplă acțiune pedagogică șl 
de inițiere, pe care o continuă și 
astăzi.

Rezultatul obținut de grupul ar
tiștilor de la Petroșani n-ar fi fost 
posibil fără eforturile acțiunilor 
continue de inițiere didactică, este
tică, istorică și practică (ciți oare 
dintre foștii „elevi" de la Petro
șani, azi artiști hunedoreni, au ab
solvit Institutele de artă de la Ti
mișoara, Ciuj-Napoca, București ori 
Iași ?). Pentru Josef Tellmann, îm
binarea activităților didactice și de 
creație nu reprezintă nici azi un 
sacrificiu, căci munca inițiatorului 
îl ajută să analizeze capacitatea ar
tistică vizionară a creatorului. Da
torită artiștilor hunedoreni. astăzi 
pe Valea Jiului există o puternică 
mișcare artistică de masă, dar și un

Două dintre lucrările prezentate în expozițiile de artă plastică din Valea Jiului (stingo) și din Satu Mare 
(dreapta)

Concursul muzical 
de interpretare 

„Ciprian Porumbescu"
Sub egida Consiliului Național al 

Organizației Pionierilor, Ministe
rului Educației și Învățămîntului și 
Comitetului județean pentru cultu
ră și educație socialistă, la Suceava 
s-a desfășurat cea de-a Xll-a edi
ție a cunoscutului și îndrăgitului 
Concurs muzical de interpretare 
instrumentală „Ciprian Porumbes- 
cu“, dotat cu trofeul „Lira de aur". 
Dedicată centenarului compozitoru
lui patriot, al cărui nume îl poartă 
concursul, această ediție omagială 
a reunit cel mai mare număr de 
concurenti înregistrat pină acum : 
220 copii sub 15 ani, veniți din 38 
de județe și din municipiul Bucu
rești, între care 122 pianiști, 80 de 
cîntăreți la instrumente cu coarde 
și 18 interpreți la instrumente de 
suflat și de percuție. Pentru modul 
strălucit în care a interpretat 
lucrările muzicale, elevul Rogacev 
Ene-Valeriu, de la Liceul de artă 
„George Enescu" din București, a 
ciștigat „Diploma de laureat" și 
marele trofeu „Lira de aur". Altor 
82 de participanți la festivalul-con- 
curs juriul — condus de prof. univ. 
Liviu Comes — le-a înmînat pre
mii și mențiuni.

Sava BEJINAR1U 
corespondentul „Scinteii"

Rogacev fne-Valeriu, câștigătorul 
„Diplomei de laureat" șl al mare- 

lui trofeu „Lira de aur"

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul cu

prins Intre 28 august, ora 21 — 31 au
gust, ora 2L In tară : Vremea va £1 In 

public local, înzestrat cu un gust 
evoluat.

Privită retrospectiv, în opera lui 
Tellmann se deslușește ca princi
pală sursă a artei lui propria sa 
experiență : trecutul pe care nu-1 
uită, prezentul pe care-1 trăiește. 
Cum s-a arătat, Josef Tellmann 
trăiește in mediul minerilor din 
Valea Jiului, la Lupeni. El trăiește 
implicat activ în acest mediu. In
tenția sa de a raporta energiile 
umane ale locului la energia artei 
a fost evidentă și continuă de-a 
lungul întregii sale activități. Acest 
aspect existențial, strîns legat de 
biografia artistului este confirmat 
și de universul tematic al lucrări
lor din expoziția sa actuală, ale 
căror structuri au fost deduse din 
același cadru de viață al oameni
lor de pe Valea Jiului, devenit 
pentru artist un tărîm fertil și sti
mulator de inspirații si de nesfir- 
șite impulsuri potențiale.

Raoul ȘORBAN
în ultimele zile, !n viața cultu- 

ral-artistică a municipiului și jude
țului Satu Mare s-au înscris două 
remarcabile evenimente îngemăna
te sub același fericit însemn al ac
tului creației și al muncii. în cen
trul civic al orașului s-a dat în fo
losință un nou și somptuos spațiu 
expozițional al Galeriei de artă a 
Filialei județene a Uniunii artiști
lor plastici, organizîndu-se cu acest 
prilej aici o expoziție de artă plas
tică. în prim-planul atenției, ex
poziția situează o amplă suită de 
portrete ale unor oameni ai muncii 
sătmăreni, români și maghiari, 
asupra cărora artiștii plastici s-au 
aplecat cu emoție și generozitate 
în dorința de a aduce o cît mai 
caldă cinstire celor care au făcut

Sărbătoare a artei populare
A fost multă lume pe muntele 

„Meseș‘.‘, la una din frumoasele 
sărbători ale artei noastre popu
lare : Festivalul dansului feme
iesc „Ecouri meseșene", aflat la 
cea de-a XV-a ediție, în or
ganizarea Comitetului județean 
pentru cultură și educație socialis
tă Sălaj. Peste zece mii de 
oameni, iubitori de folclor (unii 
veniți de peste hotare : Olanda, 
Franța) au urmărit, intr-un splen
did cadru natural, o adevărată de
monstrație de originalitate, talent 
și forță interpretativă a dansatoa
relor venite din diferite zone fol
clorice ale țării : Alba, Bihor, 
Caraș-Severin, Cluj, Constanța, 
Dolj, Harghita, Iași, Mehedinți, 
Neamț, Satu Mare, Sibiu, Teleor
man, Vaslui, Vilcca, Vrancea și Să
laj. După obișnuita paradă a por
tului popular românesc, dansa
toarele din Meseșenii de Jos, ju
dețul Sălaj, deschid festivalul cu 
o Muierească, dans specific zonei 
de sub Meseș,

Dacă această ediție a festivalului 
ni s-a părut de-a dreptul excep
țională, faptul se datorează, desi
gur, și diversității dansurilor fe

general frumoasă, cu cerul variabil. 
Averse izolate de ploaie vor cădea la 
începutul intervalului în estul țării și 
la munte. Vîntul va sufla slab, pină la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre 10 șl 20 de grade, mai 
coborite în estul Transilvaniei, iar cele 
maxime între 22. șl 32 de grade. Dimi
neața, pe alocuri, se va semnala ceață.

In București s Vremea va fl în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil, favo
rabil ploii de scurtă durată la începutul 
intervalului. Vîntul va sufla slab, piuă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 13 și 16 grade, iar cele ma
xime între 27 și 30 de grade. (Ileana 
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

și fac, zi de zi, din actul muncii 
creatoare de valori materiale și 
spirituale — țelul suprem, rațiunea 
fundamentală a existenței lor.

Maestrul emerit ai artei,, preșe
dintele Filialei județene a U.A.P., 
Paul Erdos, ne-a declarat : „Pen
tru noi, artiștii plastici, nu este și 
nu poate fi misiune mai înălță
toare și mai încărcată de responsa
bilitate civică decît aceea de a 
sluji prin artă, prin creație educa
rea oamenilor in spiritul iubirii de 
patrie și al dragostei față de partid, 
in cultul muncii, singura cale pen
tru progresul și propășirea neîn
treruptă a națiunii noastre socia
liste. Sint sute de mii, milioane 
de asemenea eroi pe tot cuprinsul 
patriei. Cită dreptate are tovarășul 
Nicolae Ceaușescu atunci cind ne 
cere nouă, lucrătorilor de pe tărî- 
mul artei — așa cum a făcut-o și 
in cuvîntarea rostită Ia consfă
tuirea pe problemele muncii orga
nizatorice și politico-educative — 
să oferim societății, tineretului, tu
turor oamenilor muncii, modele vii, 
emoționante, viabile de muncă și 
viață, demne de urmat și pe care 
matca atotcuprinzătoare a muncii 
unite, libere și înfrățite le oferă cu 
generozitate in întreaga patrie, de
venită un vast șantier al preface
rilor înnoitoare, al împlinirii și 
afirmării in toată plenitudinea a 
personalității umane. Iată de ce 
afirm cu satisfacție că pentru noi, 
artiștii plastici sătmăreni, e un pri
lej deosebit de îmbucurător că și 
prin această expoziție răspundem 
acestui vibrant mesaj cu conștiin
ța supremei misiuni pe care secre
tarul genera! al partidului ne-a 
încredințat-o".

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii" 

meiești aduse în scenă de formații 
laureate din cele mai diverse zone 
folclorice. Au fost aplaudate la 
scenă deschisă dansatoarele din 
Bratca (Bihor), Dumitrești (Vran
cea), Luncavița (Caraș-Severin), 
Murgeni (Vaslui), Brateiu (Sibiu), 
Tomșani (Vilcea). Au lăsat o ex
celentă impresie și evoluțiile dan
satoarelor de la Fabrica de piine 
din Alexandria (Teleorman), coope
rativa „Prestarea" din Negrești- 
Oaș, cooperativa „Arta-încălță- 
minte" din Craiova, precum și for
mația aparținătoare de Centrul de 
îndrumare a creației populare și a 
mișcării artistice de masă din 
Piatra Neamț. Cintecul și voia bună 
au continuat apoi în compania 
apreciatului grup satiric feminin 
al Căminului cultural din Someș — 
Odorhei și a cunoscutului ansamblu 
folcloric Rapsodia Sălajului al Ca
sei municipale de cultură din 
Zalău.

A fost. Intr-adevăr, o frumoasă 
sărbătoare a artei populare româ
nești.

Eugen TEGLAȘ
corespondentul „Scinteii"

Se împlinesc 35 de ani de la 
crearea organelor de securitate, pri
lej de a omagia munca plină de răs
pundere a celor cărora partidul și 
poporul le-au încredințat misiunea 
nobilă de a apăra, împreună cu cele
lalte organe ale puterii de stat, in 
strînsă conlucrare cu cei ce făuresc 
valorile morale și materiale ale so
cietății noastre socialiste, viața și li
bertatea cetățenilor, ordinea și liniș
tea publică, independența și suvera
nitatea patriei. Evidențiind sensul și 
semnificația acestei misiuni, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. secretarul ge
neral al partidului, arăta că „odată 
instaurată puterea maselor populare, 
a clasei muncitoare, a țărănimii și 
intelectualității, din momentul in 
care poporul devine pentru prima 
dată stăpin pe destinele sale, el tre
buie — dacă dorește să asigure 
mersul inainte al revoluției și fău
rirea noii orinduiri — să-și creeze și 
organele proprii ale puterii de stat, 
începind cu armata, cu organele de 
securitate, cu întregul aparat de stat".

Făurite de puterea muncitorească- 
țărănească, trup 
din trupul po
porului, organele 
de securitate, o- 
norînd cu răs
pundere revolu
ționară misiunea 
încredințată de 
partid, au adus, 
de-a lungul ani
lor, o contribuție de seamă la apă
rarea cuceririlor revoluționare, la în- 
fringerea opoziției claselor exploa
tatoare, la dejucarea uneltirilor for
țelor reacționare, care încercau să 
oprească mersul înainte al istoriei. 
Ele au avut un rol deosebit în conso
lidarea continuă a statului nostru 
socialist, în făurirea noii orinduiri 
pe pămîntul României.

în noua etapă istorică inaugurată 
de cel de-al IX-lea Congres al parti
dului, „epoca Ceaușescu", de ample 
și profunde deschideri democratice, 
creatoare în toate domeniile de acti
vitate, cea mai fertilă perioadă 
de împliniri socialiste din în
treaga existență a patriei, a fost 
marcată o cotitură radicală și în ce 
privește conducerea de către partid a 
acestei activități de mare importanță 
pentru înfăptuirea cu succes a politi
cii partidului, a Programului parti
dului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comunism. 
Promovarea și mai puternică în 
întreaga activitate a organelor de 
securitate a spiritului partinic, a res
pectului față de lege, dreptate și ade
văr, dezvoltarea in conștiința tuturor 
comuniștilor, a întregului personal al 
Ministerului de Interne a înaltei răs
punderi față de partid și popor, a vi
gilenței și fermității revoluționare în 
apărarea valorilor fundamentale ale 
societății noastre socialiste : își au 
izvorul permanent în adîncile prefa
ceri de structură pe care le-au în
făptuit masele de oameni ai muncii, 
întregul nostru popor, strîns unit în 
jurul centrului său vital — partidul, 

■rrtîobilizat .cu întreaga sa ființa sa. 
sporească. în liniște și pace, cuceri
rile sale revoluționare. De aici și ne
cesitatea, de repetate ori subliniată 
de secretarul general al partidului, 
de a ține seama că pe plan interna
țional mai există forțe reacționare, 
ostile socialismului, că și în țările 
socialiste se mai găsesc elemente de
clasate, descompuse, care pentru un 
pumn de arginți sint gata să-și tră
deze patria, fapt ce implică întărirea 
în continuare a organelor de apărare 
a statului, menținerea trează a vigi
lenței lucrătorilor de securitate pen

35 de ani de la crearea 
organelor de securitate

SPIRITUL REVOLUȚIONAR
(Urmare din pag. I) 
mosfera care domnește în interiorul 
său. O atmosferă de colaborare reci
procă este stimulatoare și conduce la 
unirea eforturilor individuale intr-un 
unic efort colectiv și eficient. Dim
potrivă, atmosfera de neîncrede
re între membrii aceluiași colec
tiv nu poate duce la rezultate 
deosebite ale colectivului, oricît 
de înzestrat și de activ ar fi fie
care membru al colectivului luat 
individual. Este aci rolul hotăritor al 
conducătorului colectivului, care tre
buie să fie întotdeauna un om cu o 
mare autoritate științifică, bazată pe 
o bogată activitate, și experiență în 
cercetare, dar și un om cu un deo
sebit tact. El trebuie să stimuleze pe 
fiecare cercetător in parte și, acor- 
dindu-i toată încrederea și liberta
tea necesară activității proprii de 
cercetare, să-i imprime în același 
timp simțul de răspundere, pentru 
că, și in cercetare, ca dealtfel în 
orice domeniu de activitate, așa cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta consfătuire de lucru, „Mun
ca și răspunderea colectivă nu pre
supun, in nici un fel, diminuarea 
răspunderii personale în muncă". 
Conducătorul colectivului trebuie să 
asigure o colaborare efectivă, rodnică 
între cercetători. Altfel, colectivul 
rămîne un simplu nume, o formă, 
activitatea sa fiind de fapt doar o 
simplă însumare aritmetică a activi
tăților membrilor lui. Or, la un co
lectiv de cercetare, în adevăratul 
sens al cuvîntului, rezultatul unei 
cercetări depășește cu mult suma 
aritmetică a rezultatelor cercetărilor 
membrilor săi. Pentru a atinge acest 
scop este necesar ca intre membrii, 
colectivului să existe un. permanent 
dialog științific, care să permită un 
schimb de opinii liber, deschis, sin
cer și constructiv. De asemenea, este 
important ca între membrii colecti
vului să existe relații de colaborare, 
mai mult, ’aș spune de prietenie. 
Școlile științifice din trecut și de 
astăzi din țara noastră s-au caracte

tru ca, in orice împrejurare, să-și 
poată face cu cinste datoria față de 
cauza revoluției, față de cauza socia
lismului, față de popor.

Pornind de la această realitate, to
varășul Nicolae Ceaușescu a reco
mandat cu diferite prilejuri ca mun
ca lucrătorilor de securitate să se ca
racterizeze printr-un înalt spirit re
voluționar, de dăruire comunistă in 
îndeplinirea îndatoririlor încredința
te, prin cinste și corectitudine 
exemplare, prin fermitate și comba
tivitate față de orice acte antisociale 
și manifestări ce contravin legilor 
societății noastre, eticii și echității 
socialiste, prin spirit de jertfă și sa
crificiu in slujba intereselor patriei. 
Toate acestea sint calități moral-po- 
litice de preț făurite de-a lungul ani
lor de luptă revoluționară condusă de 
partid și e firesc ca organele de 
securitate să le promoveze cu consec
vență in cadrul realizării sarcinilor 
lor deosebit de importante, acționînd 
neabătut pentru respectarea și întă
rirea legalității socialiste în așa fel 
îrtcît nimeni să nu poată lovi în inte

resele orînduirii 
noastre, ale po
porului român.

Conducerea și 
îndrumarea de că
tre partid repre
zintă sursa esen
țială a tăriei, dîr- 
zeniei și fermită
ții lucrătorilor 

de securitate, formîndu-i ca revolu
ționari și patrioți, căliți în lupta 
pentru învingerea, tuturor obstacole
lor, pentru dreptate și adevăr. Per
fecționarea activității lor se materia
lizează, deopotrivă, și în prevenirea 
și înlăturarea la timp a neajunsu
rilor, stimularea și orientarea efortu
rilor pentru îndeplinirea misiunilor 
ce le revin în societate. Munca de 
prevenire capătă, în acest sens, tot 
mai mult, un caracter permanent, ac
tiv și multilateral, asigurînd cunoaș
terea și stăpînirea temeinică a îm
prejurărilor care favorizează comi
terea de infracțiuni, intervenind ope
rativ pentru preintîmpinarea săvîrși- 
rii oricăror acte de natură să aducă 
atingere securității statului. Este o 
muncă tenace, clipă de clipă, de mare 
răspundere politică și socială care se 
desfășoară, așa cum a indicat secre
tarul general al partidului, în clima
tul permanentei perfecționări și di
versificări a legăturii cu oamenii 
muncii, cu masele largi populare, din 
rîndul cărora s-au format lucrătorii 
de securitate, pornind, în tot ce în
treprind, de la interesele vitale ale 
națiunii noastre. Aceasta este datoria 
de onoare a tuturor lucrătorilor dă 
securitate, datorie încredințată de 
partid, de întregul nostru popor, mo- 
bilizîndu-le eforturile de perfecționa
re continuă a pregătirii poiitico- 
ideologice și a competenței profe
sionale, de dezvoltare a conștiinței 
socialiste și de întărire a responsabi
lității revoluționare, fiind expresia 
legămîntului lor solemn față de pa
trie și popor, față de comandantul 
suprem de a fi mereu gata la datorie, 
cu dăruire și abnegație în slujirea 
neabătută chiar cu prețul jertfei su
preme, dacă este nevoie, a obiective
lor fundamentale ale României so
cialiste.

Misiune de onoare pe care orga
nele de securitate ale țării noastre o 
îndeplinesc în spiritul patriotismului 
revoluționar, cu profund devotament 
față de popor, față de partidul co- 

' munist, conducătorul încercat în edi
ficarea socialismului pe pămîntul ro
mânesc.

rizat tocmai printr-o asemenea 
atmosferă.

Aș adăuga In plus o calitate Indis
pensabilă oricărui colectiv de cerce
tare : spiritul de echitate. îndeosebi 
în ceea ce privește publicarea lucră
rilor științifice. Corect este ca fieca
re lucrare să poarte semnătura auto
rilor ei, în ordinea contribuției lor 
efective. Evident, se poate menționa 
în lucrare că o anumită idee a fost 
sugerată de o altă persoană decit au
torul, dar nimic nu este mai descu- 
rajant pentru un tînăr decit să vadă 
că toate lucrările sale poartă în mod 
invariabil semnătura conducătorului 
colectivului ca prim autor și ale al
tor cercetători care au luat contact 
cu lucrarea abia atunci cind a fost 
predată spre publicare și cind, ci
tind-o, au corectat citeva virgule, 
cîteva expresii și, bineînțeles, nu
mele autorilor, adăugîndu-și propriul 
nume. Este o practică condamnabilă.

Spiritul revoluționar trebuie să ca
racterizeze orice colectiv de cerceta
re, pe fiecare cercetător. Cercetătorul 
adevărat este prin esența, prin struc
tura sa psihică un revoluționar, un 
om care consideră că nimic nu este 
perfect și că totul este perfectibil. 
Activitatea de cercetare nu poate fi 
o activitate rutinieră in care se apli
că cunoștințe științifice clasice, în
vățate cu zeci de ani în urmă pe 
băncile școlii, eventual însoțindu-le 
de unele comentarii, sau în care se 
propun unele inovații nesemnificati
ve menite să rezolve unele proble
me practice imediate, ci, dimpotrivă, 
este o activitate profund creativă 
care soluționează probleme de largă 
perspectivă, dezvăluind structuri noi 
care constituie mutații importante în 
știința contemporană.

Evident, activitatea științifică de 
soluționare a problemelor imediate 
ale industriei, agriculturii, ale eco
nomiei și culturii noastre naționa’e 
își are importanța ei, dar aceasta nu 
justifică situația existentă in unele 
colective de cercetare, care abordea
ză în exclusivitate asemenea proble
me. Cercetarea științifică are, este 
adevărat, datoria de a soluționa pro

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST FINLANDEZ

Dragi tovarăși,

Cea de-a 65-a aniversare a întemeierii Partidului Comunist Finlandez 
ne oferă plăcutul prilej de a vă transmite un cald salut tovărășesc și cele 
mai sincere, urări de noi succese in activitatea dumneavoastră dedicată reali
zării aspirațiilor clasei muncitoare, apărării drepturilor fundamentale ale 
întregului popor; luptei pentru pace, destindere, dezarmare, securitate și 
colaborare in Europa și în întreaga lume.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima satisfacția față de evoluția 
ascendentă a relațiilor de prietenie, colaborare și solidaritate frățească din
tre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Finlandez, precum și 
dorința de a le extinde și adinei în viitor, în interesul ambelor noastre țări 
și popoare, al cauzei generale a socialismului și păcii în lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cronica
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Gheorghe Cioară a fost numit in ca
litate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia-

tv
PROGRAMUL 1

6,00 Televacanță școlară
8.30 Almanahul familiei
9,00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii (color)

10.00 viata satului
11.45 Lumea copiilor
13,00 Album duminical (partial color)
17.30 Micul ecran pentru cei mici
18,05 Film serial : „Fram". Premieră pe 

țară (color). Episodul 1 : Ultima 
cavalcadă a secolului

19,00 Telejurnal (partial color)
19.20 Floarea din grădină. Emisiune 

realizată la Teatrul de stat din
, Petroșani, județul Hunedoara

20,10 Telecinemateca : Ciclul „Dosarele 
ecranului" (color). „Trandafirul 
alb". Premieră pe țară

22,00 Varietăți muzicale
22.20 Telejurnal (parțial color) • Sport
22.30 Avanpremieră săptăminală TV

PROGRAMUL 2

10,00 Matineu simfonic
11.15 Instantanee
11.30 Melodii populare
12,00 Muzică ușoară
12.15 Revista literar-artistlcă TV
12.45 Farmecul muzicii ,
13,35 Reportaj TV : „Povestea unuf șe

valet"
13,50 Teatru TV : „Acolo, departe...". 

Roman dramatic de Mircea Ștefă- 
nescu. Regia artistică și adaptarea 
TV : Mihai Berechet

15.45 Melodii îndrăgite

• SPORT © SPORT 0 SPORT 0 SPORT

Prima etapă în divizia A la fotbal
Start diferit al echipelor din Cupele europene

Simbătă s-au disputat meciurile 
primei etape a campionatului divi
ziei A .Ja fotbal ediția 1983—1984.

' Iată Ireziiltatele tehnice și autorii 
golurilor ;

București : Dinamo — Chimia Rm. 
( ViIc<Si Golurile- au fost
marcate de Nemțeanu (min. 3, din 
lovitură de la II m) și Mulțescu 
(min. 47).

București : Rapid — F. C. Olt 1—1 
(1—0). Punctele au fost înscrise de 
Ion Ion (min. 37), respectiv, Kalo 
(min. 68).

Galați : Dunărea C.S.U. — Politeh
nica Iași 0—0.

Tg. Mureș : A.S.A. Tg. Mureș — 
Jiul Petroșani 3—0 (1—0). Autorii 
golurilor : Sorin Dumitrescu (min. 
20), Szabo (min. 75) și Fanici (min. 
89).

blemele cerute în prezent de socie
tate, dar ea nu trebuie să rămînă la 
o atitudine pasivă, de a se limita la 
a răspunde exclusiv la cererea socia
lă dintr-un anumit moment. în nu
meroase documente de partid s-a 
accentuat rolul cercetării științifice 
de a devansa nevoile societății, cu 
alte cuvinte de a privi în viitor. De 
aceea consider că activitatea unui 
colectiv de cercetare ar trebui apre
ciată nu numai după numărul de 
contracte sau după valoarea lor, ci 
șl după problemele prioritare, de 
perspectivă, pe care reușește să le 
rezolve. Firește, pentru a rezolva 
probleme de perspectivă este nece
sar ca fiecare cercetător să fie la 
curent cu cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii. Documentarea 
științifică la zi este și rămîne astfel 
o activitate deosebit de importantă. 
Or, nu întotdeauna ea se bucură de 
atenția cuvenită. Nu sînt cunoscute 
uneori activitatea celorlalte colective 
de cercetare din țară și nici publica
țiile științifice, existind astfel posi
bilități de paralelism în cercetare, 
deci de irosire a forțelor de investi
gare științifică.

Depinde in mare măsură de noi, 
cei ce lucrăm in domeniul cercetării 
științifice, în diferitele sale sectoare, 
de a crea acel climat optim, stimu
lativ pentru desfășurarea unei acti
vități de cercetare calitativ supe
rioare, in care fiecare cercetător să 
fie pătruns de spirit revoluționar, să 
fie mereu în căutarea noului, să 
considere că nimic nu este - perfect, 
că totul este perfectibil. O consecință 
imediată a acestei cerințe este ne
cesitatea de a transforma, treptat- 
treptat, creativitatea într-o mișcare 
de masă. Este ceea ce in țara noas
tră se realizează în învățămint prin 
Integrarea sa cu cercetarea științifică, 
aceasta însemnînd stimularea creati
vității de la vîrsta cea mai fragedă 
prin cercurile de creație ale pionie
rilor și, de asemenea, prin „Cintarea 
României", care stimulează atît crea
tivitatea artistică, cît și activitatea 
științifică și ale cărei roade nu au 
întirziat să se arate.

zilei
liste România in Republica Popu
lară Bulgaria, in locul tovarășului 
Petre Duminică, rechemat in cen
trala M.A.E.

16,35 Ecran de vacantă : Desene ani
mate

17,00 Serată muzicală TV
19,00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 Caleidoscop muzical
20.50 Din marea carte a patriei
21,15 Jaz in nocturnă
22.20 Telejurnal O Sport
22.30 Avanpremieră săptăminală TV

LUNI, 29 AUGUST
PROGRAMUL 1

13,00 Telex
13,05 Emisiune tn limba maghiară (par

tial color)
17.30 10O1 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 A patriei cinstire — emisiune de 

versuri
20.30 Actualitatea economică
20,45 Zboară cîntec peste plai
21,10 Film artistic : „Fantomele se 

grăbesc". Producție a studioului 
cinematografic București

22.30 Telejurnal (parțial color)
PROGRAMUL 2

15,00 Telex
13,05 Tinere talente. Elevi al Liceului 

„George Enescu"
13,33 Cenacluri ale tineretului
16,00 La început de săptămină
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.20 Moștenire pentru viitor : C. Ne- 

gruzzl
24,00 Muzică ușoară
21.20 De pretutindeni
21.50 Laureat! al Festivalului national 

„Cfntarea României"
22,30 Telejurnal

Baia Mare : F. C. Baia Mare
F. C. Bihor Oradea 0—0.

Bacău: S. C. Bacău — Universita
tea Craibva 1—0 (0—0). Unicul gol al 
partidei a fost marcat, în minutul 52, 
de Avădanei.

Hunedoara : Corvinul — Sportul 
studențesc 0—0.

Pitești : F. C. Argeș — petrolul 
Ploiești 3—1 (1—0). Golurile au fost 
realizate de Margelatu (min. 20), Ra- 
lea (min. 68 și min. 85), respectiv, 
Simaciu (min. 57).

Tirgoviște : C. S. Tirgoviște — 
Steaua 1—1 (1—1). Oaspeții au des
chis scorul in minutul 8 prin Pițur- 
că, golul egalizator fiind marcat de 
Agiu (min. 14).

Etapa următoare se va disputa 
simbătă, 3 septembrie.

în cîteva rînduri
• Cea de-a 12-a ediție a tradițio

nalului turneu internațional de box 
„Mănușa Litoralului" a început sim
bătă în Sala sporturilor din Con
stanța cu participarea unor valoroși 
pugiliștî din R. D. Germană, Irlanda, 
Bulgaria, Turcia, Ungaria, Iugosla
via și România.

Prima reuniune a fost deschisă cu 
meciurile de la categoria pană. în- 
tr-una dirt cele mai interesante 
dispute, Gheorghe Adam (București) 
l-a învins la puncte pe Orukogu Sen- 
dogan (Turcia).

Alte rezultate înregistrate la 
aceeași categorie : Abladin Faredin 
(Constanța) b.p. Ion Preda (Bor- 
zești); Ion Lungu (Galați) b. Ko teh
nic in repriza I pe Vasile Zbughin 
(Iași); Nicolae Ungureanu (Năvo
dari) b.p. Constantin Răileanu (Con
stanța).

La categoria semimijlocie, con- 
stănțeanul Mihai .Constantin l-a în
trecut la puncte pe irlandezul Neil 
Reid, in limitele categoriei semi- 
ușoară Andreas Brunert (R. D. Ger
mană) a dispus la puncte de Vasile 
Dumitriu (București), iar la catego
ria ușoară Gheorghe Stoica (Năvo
dari) a ciștigat la puncte în fața lui 
Alexandru Constantin (București).

O Proba feminină de săritură în 
lungime din cadrul concursului in
ternațional de atletism „Memorialul 
Van Damme" desfășurat la Bru
xelles a fost cîștigată de sportiva 
româncă Anișoara Cușmir, cu per
formanța de 6,79 m. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat concurentele 
americane Jacky Joyner — 6,77 m, 
Carol Lewis — 6,76 m și Angela Tha
cker — 6,53 m. în cursa feminină de 
800 m, victoria a revenit atletei ro
mânce Doina Melinte, cu timpul de 
2’00”26/100, urmată de Britt McRo
berts (Canada) — 2’00”78/100.

O Organizatorii Campionatelor in
ternaționale de tenis ale S.U.A. de 
la Flushing Meadow au stabilit ta
blourile de concurs ale probelor in
dividuale. în primul tur al compe
tiției feminine, jucătoarea româncă 
Virginia Ruzici, cap de serie nr. 15, 
o va întîlni pe Catherine Tanvier 
(Franța), iar Lucia Romanov va juca 
în compania americancei Anne 
White.

cinema
O Pe malul sting al Dunării albastre : 
PATRIA (11 86 25) — 15,45: 18; 20,15.
0 Secretul clfrUlui : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9,30; 11,30; 13,30: 16; 18: 20.
0 Rîul care urcă muntele : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18: 20.
0 Probleme personale : VICTORIA 
(16 28 79) - 10; 12; 14; 16; 18: 20.
0 Mama — 9: 11; 13; 15: Cine iubește 
și lasă — 17; 19,15 : DOINA (16 35 38).
0 Columna : TIMPURI NOI (15 61 10) 
— 9; 12; 16; 19.

0 Intilnlrea : BUZEȘTI (50 43 58) —
15,30; 17,30; 19,30.
0 Conspirația î FERENTARI (80 49 85) 
— 15,30; 17.30; 19,30.
0 Departe de Tipperary ; ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17.15; 19.30.
0 Ștefan cel Mare — Vaslui 1475 : 
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
0 Haiducii : FEROVIAR (50 51 40) — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
0 Haiducii Iui Șaptecai : GRIVITA 
(17 08 53) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Melodii Ia Costinești ; DACIA 
(50 35 94) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, UNION (13 49 04) — 9,30; 11,30;
13,30; 15,45; 18; 20.
0 B.D. la munte șl Ia mare ! FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13.15; 15,30; 
17,45; 20, MODERN (23 7 1 01) — 9; 

11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină — 
20,45, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Pe aici nu se trece : STUDIO 
(59 53 15) - 10; 13; 16; 18,45.
0 Viraj periculos : MUNCA (21 50 97) 
— 15; 17,15; 19,30.
0 în ultimul moment : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 Călătorul cu cătușe : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 Educația sentimentală a Dașe! : 
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15;
19,30.

0 în umbra legii : PACEA (60 30 85) 
— 15,30; 17,30; 19,30.
0 Vraciul : VIITORUL (11 48 03) — 9; 
12; 16: 19.
0 Fata care vinde flori : FLACARA 
(20 30 40) — 15; 17,15; 19,30.
0 Madona păgînă : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 întoarcerea acasă : CAPITOL 
(16 29 17) - 9; 11*15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 20,45.
0 La est de Java : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 Bunul meu vecin Sam : FAVORIT 
(45 31 70) — 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45. 
0 Omul păianjen se întoarce : EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 16; 20,15, GLORIA (47 46 75) - 

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRA
DINA FESTIVAL (15 63 84) — 20,30.
0 Camionul de cursă lungă : LIRA 
(317171) - 15,30; 17,45; 20, la grădină

— 20,45, VOLGA (79 71 26) — 9: 11.15;
13.30; 15,45; 18; 20,15, MIORIȚA
(14 27 14) — 9;. 11,13; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Cascadorul Hooper : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 
15.30; 17,45; 20.
0 Dublu delict t AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS 
(21 49 46) - 9; 11,15; 13,30; 15.45: 16; 
20, la grădină . — 20,45, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 Amnezia : POPULAR (351517) — 
15; 17,15; 19,30.

0 Adio, dar rămîn cu tine : GRA
DINA ARTA (21 31 86) — 20.45.
0 Incredibilele aventuri ale unor Ita
lieni in Rusia : GRADINA FEROVIAR 
(50 51 40) — 20,30.

teatre
0 Teatrul National (14 7171, sala 
mică) : Romulus cel Mare — 19,30; 
(sala Atelier) : Idolul și Ion Anapoda 
— 19.
0 Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, rotonda Ateneului) : „Filar
monica, tradiție și actualitate* (spec

tacol de sunet și lumină) : recitalul 
tenorului Vasile Speranță — 20.
0 Opera Română (13 18 57) : Bărbierul 
din Sevilla — 18.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala 1 Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
O zi de odihnă — 19.
© Teatrul Mic (14 70 31, rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : „Patrie, pămint 
străbun* (spectacol de sunet și lumi
nă) — 21.
0 Teatrul de comedie (16 64 60, Ia sala 
Majestic) : Există nervi — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* 
(15 56 78, grădina Boema) : Fotbal Ia 
Boema — 19,30; <grădina Batiștei) :
Funcționarul de la Domenii — 20.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Spectacol de folclor evreiesc «— 18,30.
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MESAJE DE PESTE HOTARE
CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-mlnistru al Guvernului Republicii Socialiste România 

Tovarășului NICOLAE GIOSAN 
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 39-a aniversări a victoriei revoluției de 

eliberare sociaiă și națională, antifascistă și antiimperialistă, in 
numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 
Laoțian, Adunării Populare Supreme și Guvernului Republicii De
mocrate Populare Laos, al poporului laoțian și al nostru personal, 
vă adresăm dumneavoastră. Partidului Comunist Român, Marii 
Adunări Naționale, guvernului și poporului frate român salutări și 
călduroase felicitări. •

După revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, poporul român, sub conducerea Partidului Comu
nist Român, ■ a repurtat numeroase victorii în întărirea patriei, in 
dezvoltarea ei economică și socială, în creșterea continuă a nive
lului de viață materială și spirituală a poporului.

Vă transmitem sincere felicitări pentru succesele dobîndite de 
poporul român. A ,

Sintem convinși că relațiile existente de mult timo intre țările 
noastre — Laos și România — sc vor dezvolta necontenit in inte
resul comun al poooarelor laoțian și român.

Cu această ocazie solemnă, urăm poporului frate român succese 
în realizarea celui de-al Vll-lea plan cincinal, pentru transformarea 
Republicii Socialiste România într-o țară dezvoltată industrial.

Să se dezvolte și să se întărească continuu solidaritatea si priete
nia dintre partidele, guvernele și popoarele laoțian și român.

KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Populare Laos 
Președintele Republicii

SUFANUVONG
Președintele Adunării Populare Supreme 
a Republicii Democrate Populare Laos

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul zilei naționale a țării dumneavoastră, poporul și 
Guvernul Kenyei m-au însărcinat să transmit Excelenței Voastre, 
și prin dumneavoastră poporului și Guvernului României, cele 
mai calde felicitări și urări.

Sînt bucuros să constat că relațiile dintre țările noastre sînt 
cordiale. Guvernul meu dorește să întărească pe mai departe 
aceste relații în interesul reciproc al țărilor și popoarelor noastre.

Primiți, Excelență, sentimentele mele de cea mai înaltă consi
derație și stimă.

DANIEL ARAP MOI
Președintele Republicii Kenya

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Cu ocazia celebrării sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, 

vă rog să primiți felicitările poporului și guvernului senegalez, 
precum și ale mele însumi.

Formulînd urări pentru fericirea familiei dumneavoastră și a 
dumneavoastră personal, pentru prosperitatea poporului român, vă 
rog să primiți, domnule președinte, asigurarea celei mai înalte 
considerații.

ABDOU DIOUF
Președintele Republicii Senegal

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, în 
numele Guvernului de Coaliție al Kampuchiei Democrate și al 
poporului khmer, am marea plăcere și onoare să exprim Excelen
ței Voastre, Guvernului și poporului Republicii Socialiste România 
cele mai călduroase felicitări și cele mai bune urări de sănătate, 
fericire și prosperitate.

îmi exprim speranța că relațiile de prietenie existente între 
cele două țări și popoare ale noastre se vor dezvolta și întări în 
continuare.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații.

SON SANN
Prim-ministru al Guvernului de Coaliție 

al Kampuchiei Democrate

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cea de-a 39-a aniversare a abolirii jugului fascist in țara dum
neavoastră îmi oferă plăcutul prilej de a yă adresa din partea 
Partidului Uniunea Centrului Democratic din Grecia și a mea per
sonal, poporului frate român și dumneavoastră personal, eminentul 
său conducător, cele mai călduroase felicitări.

Urez ca marele progres care a avut loc în construcția socială și 
economică a țării dumneavoastră să continue și în viitor în ritm 
susținut. Doresc, de asemenea, ca eforturile dumneavoastră dedicate 
întăririi păcii internaționale și înfrățirii popoarelor să fie încu
nunate de succes deplin.

Cu cele mai sincere sentimente de stimă și dragoste,

IOANNIS ZIGDIS
Președintele Partidului

Uniunea Centrului Democratic din Grecia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, Comi

tetul Central al AKEL vă transmite dumneavoastră, Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român și poporului prieten român 
cele mai calde felicitări și cele mai bune urări pentru succese în 
construirea socialismului, sănătate și fericire.

EZEKIAS PAPAIOANNOU
Secretar general 

al Partidului AKEL din Cipru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia aniversării Zilei naționale a țării dumneavoastră vă 
adresăm calde felicitări în numele Partidului Congresului pentru 
Independența Madagascarului.

Dorim succes deplin poporului român, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, in activitatea de dezvoltare a societății socia
liste, ceea ce va contribui la întărirea forțelor păcii și progresului 
in lume.

Cu salutări frățești,
RICHARD ANDRIAMANJATO

Președinte

GISELE RABESAHALA
Secretar general

Partidul Congresul pentru Independența 
Madagascarului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării Zilei naționale a României îmi face plă
cere să adresez Excelenței Voastre un salut cordial și sincere 
felicitări în numele poporului și Guvernului Emiratelor Arabe 
Unite, precum și al meu personal.

Transmit Excelenței Voastre cele mai bune urări de sănătate, 
precum și de progres și realizări tot mai însemnate poporului 
prieten român.

Cu cea mai înaltă considerație și stimă,

ZAYED BIN SULTAN AL NAHAYYAN
Președintele Emiratelor Arabe Unite

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în momentul In care poporul prieten român aniversează inde
pendența națională, poporul Guineei Ecuatoriale și guvernul m-âu 
însărcinat să transmit, din toată inima, Excelenței Voastre șl po
porului român călduroase și sincere felicitări cu ocazia acestui im
portant eveniment.

în dorința de a întări tot mai mult excelentele relații de priete
nie și cooperare existente între țările noastre, vă rog să acceptați, 
domnule președinte și drag prieten, urările de fericire personală 
pentru dumneavoastră, familia dumneavoastră și poporul prieten 
al României.

Cu înaltă considerație,

OBIANG NGUEMA MBAZOGO
Președintele Republicii Guineea Ecuatorială

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România, îmi 
face plăcere să vă transmit din partea mea și a poporului Statului 
Bahrein cele mai calde îelicitări.

Folosesc acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre multă 
sănătate și fericire, iar poporului român urări de succese tot mai 
mari și prosperitate.

ISA BIN SALMAN AL-KHALIFA
Emirul Statului Bahrein

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia fericită a aniversării sărbătorii naționale a țării dum
neavoastră, îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voas
tre. în numele poporului din Volta Superioară, al Consiliului Na
țional al Revoluției și al meu personal, cele mai călduroase felicitări.

Nutresc speranța fermă de a vedea intensificindu-se și întărin- 
du-se mai mult, intr-un spirit de înțelegere și respect reciproc, 
legăturile de prietenie și cooperare care unesc cele două popoare 
ale noastre.

Pot să vă asigur de întreaga disponibilitate a Consiliului Național 
al Revoluției și a mea însumi de a ne aduce contribuția eficace și 
activă la consolidarea legăturilor de solidaritate între toate națiu
nile dornice de pace.

Vă rog să.acceptați urările arzătoare și sincere pe care Ie exprim 
pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră, în îndeplinirea sarci
nilor de mare răspundere pe care le aveți, precum și pentru pro
gresul continuu al poporului român prieten. Primiți, vă rog, Exce
lență, asigurarea înaltei și respectuoasei mele considerații.

Căpitan THOMAS SANKARA
Președintele Consiliului Național al Revoluției, 

Șef al Statului Volta Superioară

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră, vă exprim cor
diale felicitări și sentimente de solidaritate tuturor membrilor 
Partidului Comunist Român și poporului țării dumneavoastră.

Sintem încredințați că veți avea numai succese in opera de dez
voltare a construcției socialiste din țara dumneavoastră și în acțiu
nile întreprinse pentru pacea lumii.

Cu înaltă considerație,
ICHIO ASUKATA

Președintele Comitetului Central Executiv 
al Partidului Socialist din Japonia

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate Excelență,
Am deosebita plăcere să transmit Excelenței Voastre cele mai 

călduroase salutări, în numele meu personal, al Partidului Demo
cratic și al Organizației pe întreaga Indie pentru pace și solidari
tate. cu ocazia celei de-a 39-a aniversări a eliberării României.

Sub conducerea dumneavoastră, poporul român și țara — Româ
nia — au înregistrat progrese extraordinare și au contribuit și 
contribuie într-un înalt grad la pacea internațională și bunăstarea 
ființei umane.

CHANDRAJEET YADAV
Membru al parlamentului, 

Președintele Organizației pe întreaga Indie 
pentru pace și solidaritate, 

Președintele
Partidului Democratic (opoziție) din India

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

în numele partidului „KOMEITO", doresc să vă adresez fe
licitări cordiale cu ocazia celei de-a 39-a aniversări a Zilei națio
nale a Republicii Socialiste România și să exprim cea mai pro
fundă considerație față de guvernul și poporul țării dumnea
voastră.

Eforturile și realizările dumneavoastră importante în direcția 
scăderii încordării dintre Est și Vest, prin acțiuni politico-diploma- 
tice proprii, precum și pentru dezarmare nucleară sub control in
ternațional se vor bucura de apreciere constantă și vor rămine în
tipărite pentru totdeauna în inimile oamenilor care năzuiesc să 
domnească în lume o pace eternă. Sint convins că aceasta va aduce 
inevitabil mai multă prosperitate nu numai popoarelor noastre, ci 
și popoarelor din întreaga lume.

Partidul „KOMEITO" este hotărît să nu precupețească nici 
un efort in direcția promovării și întăririi raporturilor dintre parti
dele noastre.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate personală.

YOSHIKATSU TAKEIRI
Președintele Partidului „KOMEITO" din Japonia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia zilei de 23 August, Ziua națională a României, vă adre
sez cele mai bune urări pentru progresul și dezvoltarea țării dum
neavoastră spre folosul poporului român și al colaborării pașnice in 
Balcani și in întreaga lume.

IOANNIS PESMAZOGLU
Președintele

Partidului Socialismului Democratic din Grecia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării Zilei naționale a țării dumneavoastră sînt 

foarte fericit să vă transmit sincere salutări și felicitări in numele 
guvernului și poporului Republicii Trinidad-Tobago. Vă rog să 
primiți cele mai bune urări de bine pentru Excelența Voastră, pre
cum și de fericire și prosperitate pentru poporul român.

* . ELLIS CLARKE
Președintele Republicii Trinidad-Tobago

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Celebrarea sărbătorii naționale a țării dumneavoastră îmi oferă 
fericita ocazie de a adresa Excelenței Voastre, precum și poporului 
prieten al României, în numele poporului din Mali, partidului 
Uniunea Democrată a Poporului Malian și al meu personal felici
tările cele mai vii și călduroase.

Sint convins că poporul român, sub conducerea dumneavoastră 
clarvăzătoare, va continua să obțină succese pe calea construcției 
naționale.

Vă transmit sincere urări de fericire pentru dumneavoastră 
personal, de prosperitate pentru curajosul popor român.

Cu cea mai înaltă considerație,
General de armată MOUSSA TRAORE

Secretar general
al Uniunii Democrate a Poporului Malian, 

Președintele Republicii Mali

Dragă tovarășe președinte
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român
Cu ocazia celei de-a 39-a aniversări a revoluției de eliberare 

socială și națională, antifascistă și aniimperialistă a României, per- 
miteți-mi să vă exprim, în numele militanților Uniunii Naționale a 
Forțelor Populare și al meu personal, felicitările noastre cele mai 
călduroase împreună cu cele mai bune urări.

Noi, masele populare urmărim atent și apreciem mult efortu
rile dumneavoastră susținute, atît pe planul edificării unei societăți 
juste și prospere în România prietenă, cît și pentru a contribui 
eficace la promovarea concepției și punerea în aplicare a unei or
dini internaționale libere, echitabilă și mai umană.

Noi credem în necesitatea unei dezvoltări din ce în ce mai largi 
a domeniilor de cooperare dintre popoarele marocan și român, pre
cum și între Uniunea Națională a forțelor populare marocane și 
Partidul Comunist Român în vederea întăririi luptei pentru pace, 
libertate și realizarea unei lumi mai bune pentru toți oamenii.

Vă adresăm sprijinul nostru cel mai ferm și vă urăm, tovarășe 
președinte, succese continue.

ABDALLAH IBRAHIM
Secretar general al Uniunii Naționale 

\ a Forțelor Populare din Maroc

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român
........... . > . / . . . .. . v ’

îm! face deosebită plăcere să . vă adresez felicitări, pu ocazia 
celei de-a 39-a aniversări ă Zilei* naționale a Republicii Socialiste 
România.

Exprim Încrederea In prietenia dintre popoarele român și Ja
ponez și vă rog să nu precupețiți nici un efort în asigurarea păcii 
internaționale.

HIDEO DEN
Președintele Partidului Social-Democrat Unit 

din Japonia

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși, cu ocazia celei de-a 39-a aniversări a eliberării 

României de sub jugul fascist vă transmitem dumneavoastră șl 
prin dumneavoastră poporului român salutări frățești cordiale. Vic
toria istorică a armatei roșii asupra fascismului a permis ridicarea 
eroică a poporului român sub conducerea partidului său care a 
dus la eliberarea României, deschizînd noi capitole în istoria Româ
niei pe drumul socialismului. Sub conducerea partidului dum
neavoastră, poporul român a obținut importante realizări în toate 
domeniile construcției socialiste. Vă urăm noi succese în lupta 
pentru pace, socialism și un viitor fericit.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN ISRAEL

MEIR VILNER

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Vă adresez felicitări cordiale cu ocazia celei de-a 39-a aniversări 

a Zilei naționale. Sint ferm convins că Republica Socialistă Româ
nia va realiza noi progrese pe calea dezvoltării sale libere și demo
cratice. Vă urez succes deplin în continuarea eforturilor dumnea
voastră în calitate de lider al păcii în lume.

RYOSAKU SASAKI
Președintele

Partidului Socialist Democratic din Japonia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președinte al Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe,
Cu prilejul zilei de 23 August, sărbătoarea națională a poporului 

român, sărbătorirea a 39 de ani de la eliberarea României de sub 
jugul fascist, am onoarea de a vă transmite, în numele meu perso
nal și in numele Partidului Muncitoresc Unit — M.A.P.Ă.M., din 
Israel, cele mai cordiale felicitări.

Urăm poporului român — sub conducerea dumneavoastră — noi 
succese în construirea socialismului, pace, prosperitate și fericire.

VICTOR SHEM-TOV
Secretar general

al Partidului Muncitoresc Unit — M.A.P.A.M.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din India 

(marxist), sînt fericit să vă transmit dumneavoastră. Partidului Co
munist Român și poporului României salutări revoluționare cu 
ocazia celei de-a 39-a aniversări a revoluției de eliberare socială și 
națională — 23 August 1983.

De la eliberare, România, pășind pe calea socialismului, a obținut 
mari realizări.

Dintr-o țară agrară, România s-a dezvoltat într-o țară indus- 
trial-agrară și, in prezent, este angajată in transformarea într-o 
țară mediu dezvoltată.

Sintem fericiți să constatăm că poporul dumneavoastră se dez
voltă sub toate aspectele.

Urăm Partidului Comunist Român ca, sub conducerea dumnea
voastră, să obțină continuu succese în construirea socialismului in 
România și să ridice permanent standardul de viață și de cultură 
al poporului român.

Cu salutări revoluționare,
AI dumneavoastră sincer,

HARKISHAN SINGH SURJEET
Membru al Biroului Politic al C.C.

al Partidului Comunist din India (marxist)

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Am plăcerea deosebită de a vă adresa felicitările noastre cu oca

zia sărbătoririi Zilei naționale a țării dumneavoastră.
Vă transmitem cele mai bune urări de succes continuu în con

struirea socialismului în România și expresia solidarității noastre 
în lupta împotriva imperialismului, pentru pace, dezarmare și 
prietenie intre popoarele noastre.

în numele Comitetului Executiv 
al Partidului Comunist din Marea Britanie

GORDON Mc LENNAN
Secretar general

T^ypplpyitpi Snip

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 39-a aniversări a eliberării României, do
resc să adresez Excelenței Voastre cele mai calde urări de sănă
tate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului 
român prieten.

Anul 1983 este hotărîtor pentru destinele întregii omeniri con
temporane. De rezultatele cooperării internaționale, îndeosebi ale 
convorbirilor de la Geneva și Madrid depind destinele întregii 
umanități.

Doresc din inimă ca eforturile perseverente și importantele ini
țiative pașnice ale Excelenței Voastre, care se bucură de o apreciere 
deosebită pe arena internațională, să fie încununate de succes.

GHEORGHIOS MAVROS
Președintele Partidului Uniunea de Centru 

' ' din Grecia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă 
adresez dumneavoastră și poporului prieten român cele mai bune 
urări de progres continuu in toate domeniile de activitate.

Privind cu încredere spre o mai strinsă coooerare între parti
dele noastre, vă rog să primiți cele mai calde felicitări. îmnreună 
cu cele mai bune urări din partea Partidului Socialist din Cipru— 
EDEK și a mea personal.

Dr. VASSOS LYSSAR1DES
Președintele

Partidului Socialist din Cipru—EDEK

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România au 
fost adresate telegrame de felicitare TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU de către membri ai conducerilor unor or
ganizații politice și obștești, de personalități ale vieții pu
blice internaționale : Edouard Saouma, director general 
al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agri
cultură; R. F. Rabenold, coordonator rezident al activi
tăților operaționale ale Sistemului Națiunilor Unite pentru Dez
voltare in România, reprezentant rezident al Programului Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltare în România; Franz Eberhard, direc
tor al Centrului european pentru învățămîntul superior al UNESCO; 
Abdel Salam Dajani, fost direttor al Centrului de Informare al 
Națiunilor Unite pentru România; Eloy Torres, vicepreședintele 
Camerei Deputaților din Republica Venezuela; prof. Raj Baldev, 
președintele „Adunării pentru Integrare Națională", India ; S, D. 
Pandey, secretar general al Federației asociațiilor Națiunilor Unite 
din India (IF.UNA); B. R. „Bhagat, membru al parlamentului, pre-l 
ședințele Consiliului indian pentru relații internaționale; prof. S. S, 
Bawa, președintele Asociației pentru prietenie internațională din 
India; S. K. Banerjee, secretar general al Asociației indiene de 
prietenie cu popoarele arabe; Maulana Syed Asrarul Haque, pre
ședintele Comitetului indian pentru unitate națională; Bunsei Sato 
și Yoshio Sakurauchi, membri ai Camerei Reprezentanților (Japo
nia) ; Taro Aso, membru al Parlamentului din partea Partidului 
Liberal Democrat (Japonia); Mutsuo Ariyama, președintele Comi
tetului de prietenie Yokohama-Constanța ; Iwane Măruyama, 
Asociația de prietenie Japonia — România din Osaka ; Masa
yoshi Ito, președintele Grupului parlamentar de prietenie Japo
nia — România, membru al Camerei Reprezentanților ; Jean Paul 
Vidick, secretar general al Asociației de prietenie Belgia-România; 
Daisaku Ikeda, președintele Organizației Soka Gakkai International 
(Japonia); Seiichi Tagawa, reprezentant al „Noului Club Liberal"; 
prof. unlv. Lauri Lindgren, președintele Asociației de prietenie 
Finlanda-România; Ann-Mari Storck, președinte, Svenoe Sterberg, 
secretar, Kurt Jansson, casier, ai Asociației de prietenie Suedia- 
România: Andreas Papageorghiou, președintele Asociației de 
prietenie Cipru-România ; Nicolaos Miras, președinte de onoare, și 
P. Papadopoulos,' secretar general de onoare, ai Asociației părin
ților și studenților eleni din România; Harry Francis, președintele 
Asociației de prietenie România-Marea Britanie; B. Johnson, 
secretar al filialei Nottingham și Stephen D. Brookes, secretar al 
filialei Birmingham, ai Asociației de prietenie România-Marea Bri
tanie ; I. Adriaensens, președinte, și ing. Josef Van Der Linden, 
secretar general, ai Asociației culturale „Dacia" din Belgia.

Au transmis, de asemenea, telegrame de felicitare președintelui 
Nicolae Ceaușescu personalități ale vieții culturale și conducători 
ai unor organizații economice, firme și întreprinderi de peste ho
tare : Takeo Miki, fost prim-ministru al Japoniei ; Toshio Hiraoka, 
președintele ziarului „Mainichi Tokyo", Japonia ; Tsuneo Ikeda, 
președintele Editurii Koubunsha ; Sadruddin Aga Khan ; Han Duk 
Su, președintele Comitetului Central Permanent al Asociației Ge
nerale a Rezidenților coreeni din Japonia ; Carol Feig, director ge
neral al firmei „Pan-Rom", Berlin Vest ; S. Kawamura, președin
tele firmei Dainippon Ink and Chem. Inc. Tokio, Japonia ; prof. dr. 
Dawood Bin al Arabia M.D., directorul firmei Portisward Ltd ; 
Mohd Zafar Khan, președintele Companiei National Gases Ltd,

Felicitări călduroase au fost adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de ambasadorii la București ai : Uniunii Sovietice — 
E. M. Tiajelnikov, R. S. Cehoslovace — Josef Simon, R. P. D. Co
reene — Sin In Ha, R. D. Germane — Siegfried Bock, R. P. Mon
gole — Namsrain Luvsanravdan, R. P. Polone — Bohuslaw Sta- 
hura, R.P. Ungare — Barity Miklos, R.S. Vietnam — Tan Phong, 
R. A. Egipt — Mohamed Wafik Hosny, R. D. Madagascar — Jean 
Ernest Bezaza.

★
Cu același prilej, tovarășului 

Constantin Dăscăîescu, prim- 
ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, i-au 
fost adresate telegrame de fe
licitare de către șefi de state 
și guverne și conducători ai 
unor organisme internaționale.

în telegrama transmisă de 
tovarășul Milka Planint, pre
ședintele Consiliului Executiv 
Federal al Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, se spune: 
Cu prilejul sărbătorii naționa
le a Republicii Socialiste Româ
nia, cu deosebită satisfacție vă 
adresez dumneavoastră și Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, în numele Consiliului 
Executiv Federal și al meu 
personal, felicitări cordiale și 
cele mai bune urări de progres 
continuu și noi succese în con
strucția socialistă a țării dum
neavoastră.

Premierul Consiliului Admi
nistrativ al Republicii Populare 
Democrate Coreene, tovarășul 
Li Giong Ok. arată în telegra
ma sa : vă adresez cordiale fe
licitări și vă urez succese tot 
mai mari in activitatea dum
neavoastră de răspundere. Ex
prim, totodată, convingerea că 
tradiționalele relații de priete
nie și colaborare dintre- cele 
două țări se vor extinde și dez
volta în continuare.

în telegrama adresată de Mo
hamed Benahmed Abdelghani, 
membru al Biroului Politic al 
Frontului de Eliberare Naționa
lă și prim-ministru al Repu
blicii Algeriene Democrate și 
Populare, se spune : Sărbăto
rirea aniversării insurecției na
ționale armate antifasciste și 
antiimperialiste de la 23 August 
T944 îmi dă ocazia de a vă re
înnoi atașamentul Algeriei de a 
acționa pentru dezvol*ar°a re
lațiilor de cooperare și priete
nie care unesc cele două țări ale

★
noastre și de a vă ura sănătate 
și fericire personală.

în numele poporului și gu
vernului Indiei, se arată în te
legrama transmisă de Indira 
Gandhi, am deosebita plăcere 
să vă adresez dumneavoastră, 
guvernului și poporului țării 
dumneavoastră felicitările noas
tre și cele mai bune urări. Fie ca 
legăturile de prietenie și coope
rare existente intre țările și po
poarele noastre să se întărească 
în continuare in anii viitori,

în telegrama adresată da 
N. Faddeev, secretarul Consiliu
lui de Ajutor Economic Reci
proc, după ce se subliniază suc
cesele obținute de poporul ro
mân, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, se urează to
varășului Constantin Dăscăîescu 
multă sănătate și succese in ac
tivitatea sa pentru binele po
porului român, întărirea unită
ții, prieteniei și colaborării ță
rilor socialiste, pentru consoli
darea păcii în întreaga lume.

Au mai adresat telegrame de 
felicitare tovarășului Constantin 
Dăscăîescu : președintele Repu
blicii Indonezia, Suharto, primul 
ministru al Danemarcei, Poul 
Schlueter, primul ministru al 
Thailandei, general Prem Tinsu- 
lanonda, primul ministru al Re
publicii Tunisia, Mohamed 
Mzali, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Bangladesh, general-loco- 
tenent H. M. Ershad, prințul 
moștenitor și prim-ministru al 
Statului Kuweit, Saad Al-Ab- 
dullah A!-Salim Al-Sabah, vice
președintele Consiliului Revolu
ției, prim-ministru al Republicii 
Guineea-Bissau, Victor Saude 
Maria, în care sînt transmise 
primului ministru român, gu
vernului și poporului român 
cele mai bune urări de progres 
și prosperitate.

(Agerpres)



DIN AGENDA
LUPTEI MONDIALE

PENTRU PACEIn Africa australă
de-

Kreisky, a adresat
1 S.U.A., Ronald Reagi

progresului", ziarul

ale presei străinecomentarii

românească pentru toți locuitorii 
țării.

II
Independența Namibiei 
un element fundamental
pentru Instaurarea păcii

In numeroase țări ale lumii continuă să fie organizate acțiuni 
dicate marii sărbători a poporului român — cea de-a 39-a aniversare 
a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă din august 1944. In comentarii de presă sau emisiuni de ra
dio și televiziune consacrate României sint subliniate, totodată, pro
fundele semnificații ale actului revoluționar din august 1944 in istoria 
și viața poporului român, dezvoltarea impetuoasă a țării în anii con
strucției socialiste, politica externă activă și principială a partidului 
și statului nostru.

In cuvinte de cald omagiu sint reliefate personalitatea proemi
nentă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, neobo
sita sa activitate pentru înflorirea multilaterală a patriei noastre, pen
tru afirmarea ei în lume ca un factor al păcii și progresului.

MOSCOVA 27 — Trimisul Ager
pres, Mihai Fabian, transmite : La 
Leningrad a avut loc o adunare 
festivă a oamenilor muncii, consa
crată zilei de 23 August.

în prezidiul adunării au luat Joc 
N. C. Laiciukovski, secretar al 
mitetului orășenesc de partid 
ningrad al P.C.U.S., V. I. Gracev, 
vicepreședinte al Comitetului Execu
tiv al Sovietului regional, reprezen
tanți ai organelor locale de partid și 
de stat, ai oamenilor muncii din Le
ningrad.

Importanța 
lui sărbătorit 
Tereșcenko, 
de textile 
din Leningrad, președinte al filialei 
Asociației de prietenie sovieto-româ- 
nă (A.P.S.R.) și T. Ciugudean, secre
tar I Ia ambasada țării noastre din 
Moscova.

Cu același prilej, în holul casei de 
cultură din localitate a fost deschi
să o expoziție de fotografii înfățișînd 
imagini din construcția socialismului 
în țara noastră, activitatea creatoare 
a colectivelor de oameni ai muncii 
angajați în îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale P.C.R.

De asemenea, la Palatul tineretului 
din Leningrad a fost organizată De
cada discului românesc.

Manifestări dedicate zilei de 23 Au- • 
gust au avut loc și la Cernăuți.

Co- 
Le-

istorică a evenimentu- 
a fost evocată de L. I. 
rectorul Institutului 
și industrie ușoară

BUDAPESTA 27 (Agerpres). — 
Ambasadorul României la Budapesta, 
Victor Bolojan, a depus coroane de 
flori la monumentul și la mormintele 
eroilor români de la Rakosliget că- 
zuți în luptele pentru eliberarea ca
pitalei Ungariei. Au fost de față re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe și Ministerului Apărării 
ale R. P. Ungare, ai municipalității 
orașului Budapesta și sectorului XVII 
Rakosliget. La monument au fost 
arborate drapelele de stat ale Româ
niei și Ungariei. Militari ai forțelor 
armate ungare au făcut de gardă.

Coroane și jerbe de flori din 
partea ambasadorului României . la 
Budapesta și a consulului general al 
țării, noastre la Debrețin au fost de
puse la monumentele și mormintele 
ostașilor români căzuți în luptele 
pentru eliberarea Ungariei in locali
tățile Szecsena, Litke, Megyaszo, De
brețin și Niregyhaza.

VARȘOVIA 27 (Agerpres). — Ata
șatul militar, aero și naval român la 
Varșovia, col. Nicolae Dinu, a avut 
întîlniri în unități ale Armatei popu
lare poloneze. Cu acest prilej au fost 
prezentate importanța evenimentu
lui, contribuția României la victoria 
asupra Germaniei fasciste, precum și 
marile înfăptuiri ale poporului ro
mân, sub conducerea partidului său 
comunist, în dezvoltarea multilate
rală a patriei pe calea socialismului. 
A fost cu deosebire subliniată acti
vitatea prodigioasă pe plan intern 
și internațional a secretarului gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialistă 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Au fost prezentate, de asemenea, 
activitățile de pregătire politică și' 
de luptă ale militarilor români, parti
ciparea lor la dezvoltarea economică 
și socială a țării.

PRAG A 27 (Agerpres). — Atașatul 
militar român la Praga, col. Voicu 
Țugurel, a vizitat o unitate militară 
din., orașul Hodonin. Cu acest prilej, 
a avut loc o adunare festivă, în ca
drul căreia au luat cuvîntul coman
dantul unității și atașatul militar ro
mân. Au fost evocate tradiționalele 
relații de prietenie dintre popoarele 
român și cehoslovac, contribuția ar
matei române la eliberarea Ceho
slovaciei de sub fascism.

De asemenea, în cadrul manifestă
rilor din R. S. Cehoslovacă dedicate 
marii sărbători a poporului român, 
la Muzeul literaturii din Praga a 
fost organizată o seară muzicală ro
mânească. Au fost prezentate lucrări 
din creația lui George Enescu.

ULAN BATOR 27 (Agerpres). — 
La Ulan Bator a fost inaugurată o 
expoziție de fotografii înfățișînd 
succesele obținute de România in 
anii construcției socialiste. La ver
nisaj au participat activiști ai C.C. 
al P.P.R.M., ai Ministerului Afaceri
lor Externe și Ministerului Culturii, 
reprezentanți ai corpului diplomatic.

HANOI 27 (Agerpres). — Sub egi
da Ministerului Culturii al R. S. 
Vietnam, la cinematograful „August" 
din Hanoi a fost organizată gala fil
mului românesc. Au participat Mai 
Vy, adjunct al ministrului culturii, 
alte persoane oficiale vietnameze. A 
fost prezent Simion Diac, însărcina
tul cu afaceri a.i. al țării noastre la 
Hanoi.

De asemenea. în orașul Ha Dong, 
capitala provinciei Ha Son Binh, Co
mitetul provincial al P.C. din Viet
nam și Comitetul vietnamez de so
lidaritate cu popoarele din alte țări 
au organizat o adunare festivă.

Despre semnificația evenimentului 
sărbătorit și realizările României so
cialiste în diferite domenii au vor
bit Do Ngoc Bien, vicepreședinte al 
Consiliului popular ah orașului Ha 
Dong, și însărcinatul cu afaceri a.i. 
al țării noastre în R. S. Vietnam. în 
încheierea adunării festive a fost 
prezentat un spectacol artistic.

HAVANA 27 (Agerpres). — La Fa
brica de mase plastice din Havana 
a avut loc o adunare festivă. Direc
torul fabricii, Joaquin Gorgona, și 
ambasadorul țării noastre in Cuba. 
Gheo'rghe Dumitrache, au evocat 
semnificația actului de la 23 August, 
succesele obținute de poporul nostru, 
in special după Congresul al IX-lea 
al P.C.R., de cînd in fruntea partidu
lui și statului nostru se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

LUANDA 27 (Agerpres). — La 
Luanda a fost inaugurată o expoziție 
documentară de fotografii evocind 
actul revoluționar de la 23 August 
1944, precum și realizări în dome
niile economic, social și cultural ale 
României. La vernisaj au participat 
reprezentanți ai Ministerului Rela
țiilor Externe, ai M.P.L.A. — Parti
dul Muncii, ziariști angolezi și 
străini, precum și membri ai Amba
sadei române în R. P. Angola.

DELHI 27 (Agerpres). — Filiala 
din Madras a Asociației de prietenie 
India-România a organizat la Pala
tul „Andhra Chamber" o adunare 
festivă. în cuvîntul său, K. Rajaram, 
președintele Adunării Legislative din 
statul Tamil Nadu, a relevat semni
ficația evenimentului de la 23 Au
gust 1944, succesele obținute de țara 
noastră in anii construcției socialiste.

La manifestare au .participat per-

tori a poporului român. în comenta
riile difuzate cu acest prilej au fost 
reliefate „succesele istorice înregis
trate după 1965", menționîndu-se că 
„sub conducerea înțeleaptă a tovară
șului Nicolae Ceaușescu au fost ela
borate și aplicate o politică atotcu
prinzătoare, o strategie științifică de 
largă perspectivă".

Au fost evidențiate, totodată, ac
tivitatea internațională dinamică a 
țării 'noastre, acțiunile României vi- 
zind încetarea cursei înarmărilor, 
realizarea dezarmării, instaurarea 
unei noi ordini economice internațio
nale și lichidarea subdezvoltării, de
mocratizarea relațiilor internaționale, 
rezolvarea pe cale pașnică, prin ne
gocieri, a conflictelor dintre state.

Un spațiu larg este acordat relații
lor de prietenie și conlucrare dintre 
România și Sudan, puternic impulsio
nate cu prilejul convorbirilor la cel 
mai înalt nivel de la București și 
Khartum.

DELHI 27 (Agerpres). — Cotidia
nul „INDIAN EXPRESS" a publicat 
o suită de articole. consacrate marii 
sărbători a poporului român, însoțite 
de fotografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Sint, relevate semnificația 
istorică a actului de la 23 August 1944 
și realizările remarcabile obținute de 
țara noastră în construirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate. în 
mod deosebit sint evidențiate activi
tatea neobosită pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o desfășoară pe 
plan internațional, rolul său hotărî- 
tor în elaborarea și promovarea po
liticii externe a României socialiste.

Scrisoare adresată de președintele Partidului 
Socialist din Austria președintelui S.U.A.

DHAKA 27 (Agerpres). — PRESA 
DIN R.P. BANGLADESH a publicat 
ample comentarii referitoare la 
România, la impetuoasa sa dezvolta
re in anii construcției socialiste. în 
articolul intitulat „Sărbătoarea națio
nală a poporului român", „The Ban
gladesh Observer" se referă pe larg 
la marile succese obținute de poporul 
român, sub conducerea partidului co
munist, pe drumul construirii socie
tății socialiste, relevînd : „Succese 
cu adevărat istorice au fost obținute 
după 1965, in perioada care a urmat 
Congresului al IX-lea ,al P.C.R.".

ISLAMABAD 27 (Agerpres). — Co- 
tidianele „DAWN" și „MORNING 
NEWS" din Pakistan au publicat su
plimente speciale consacrate zilei 
naționale a țării noastre. în artico
lele „Actualul plan cincinal — o 
nouă etană în ridicarea calității vie
ții" și „Noi dimensiuni ale coooeră- 
rii economice dintre România și Pa
kistan", sint prezentate aspecte ale 
succeselor obținute de tara noastră 
în toate domeniile de activitate și se 
inserează aprecieri privind stadiul 
actual și perspectivele de dezvoltare 
ale relațiilor româno-pakistaneze.

® Turneul secretarului genera! 
al O.N.U.

LUANDA 27 (Agerpres). — Sosit la
Luanda, în cadrul turneului său în 
Africa australă, secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
conferit cu președintele Republicii 
Populare Angola, Jose Eduardo dos 
Santos, cu care a examinat evoluția 
situației din regiune și perspectivele 
reglementării problemei namibiene. 
Perez de Cuellar a declarat că 
„independența Namibiei este un ele
ment fundamental pentru instaurarea 
păcii în Africa australă".

La Luanda, .secretarul general al 
O.N.U. s-a întîlnit, de asemenea, cu 
Sam Nujoma, președintele Organiza
ției Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), fiind analizate căile 
posibile de transpunere în viată a re
zoluției 435 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. privind Namibia.

în cadrul unei conferințe de presă, 
organizată 
secretarul 
Nujoma a 
este gata 
Namibia,

Pre- 
Partidului Socialist din 
fostul cancelar Bruno 

adresat președintelui 
jan, o scrisoa- 

re deschisă, cerînd aminarea insta- 
/ lării în Europa a rachetelor cu rază 
1 medie de acțiune, dacă negocieri

le sovieto-americane de la Geneva 
nu dau imediat rezultat - infor
mează agenția Reuter.

Scrisoarea, apărută în publicația 
lunară „Wiener", exprimă, de ase
menea, îngrijorarea că instalarea

VIENA 27 (Agerpres). 
ședințele

l Austria,

Manifestări consacrate aniversării ziiei de
23 August,
privind reaiizăriie României în diferite sec 
toare de activitate și politica externă con 

structivă promovată de țara noastră

HARARE 27 (Aeerpres). — Sub 
titlul „România — 39 de ani de rea
lizări pe calea
„THE SUNDAY MĂIL", care apare 
la Harare, publică un articol în care 
subliniază semnificația istorică a 
evenimentului de la 23 August 1944, 
„care a oeschis o nouă eră în isto
ria României". Ziarul reliefează ma
rile succese obținute de ponorul nos
tru sub conducerea partidului comu
nist, după care prezintă orientările 
privind dezvoltarea multilaterală a 
României socialiste în viitor, stabili
te de Conferința Națională a parti
dului".

Ia sfirșitul întrevederii cu 
general al O.N.U.. Sam 

subliniat că S.W.A.P.O. 
să participe la alegeri în 
organizate sub supra

vegherea O.N.U., în baza rezoluțiilor 
adoptate de Națiunile Unite.

Turneul secretarului general al 
O.N.U. în sudul Africii s-a desfășurat 
in baza mandatului Consiliului de 
Securitate pentru consultări cu părțile 
interesate, în vederea realizării unui 
acord privind încetarea focului în 
Namibia.

noilor rachete americane în Europa 
ar putea determina o nouă criză 
in țările Europei occidentale. „Din- 
tr-o îndelungată experiență in via
ța politică - scrie Kreisky - eu 
știu că, deși nimeni nu dorește 
războiul, împrejurările pentru izbuc
nirea lui pot să apară chiar și in 
pofida voinței personalităților con
ducătoare din state puternice. Ș' 
mă tem ca tocmai așa ceva să nu 
se întîmple", adaugă fostul can
celar austriac.

Pe agenda reuniunii „Pugwash": evitarea unei 
catastrofe nucleare, încetarea cursei înarmărilor
ROMA 21 (Agerpres). — La Ve

neția s-au deschis, vineri, lucrările 
celei de-a 30-a conferințe „Pug
wash", a cărei temă centrală este 
„evitarea unei conflagrații nucleare, 
a oricăror altor războaie și înceta
rea cursei înarmărilor". Vor fi dis
cutate, de asemenea, probleme re
feritoare la instalarea de noi rache
te nucleare in Europa, precum Și 
chestiuni privind efectele econo
mice ale cursei inarmărilor, securi-

tatea in Orientul Mijlociu și bazi
nul Mediteranei.

La lucrările conferinței participă 
150 oameni de știință din 43 de 
țări de pe cinci continente^ intre 
care și o delegație a țării noastre 
^condusă de acad. Radu Voinea, 
membru al Comitetului național ro
mân „Oamenii de știință și pacea", 
și al Comitetului național român ( 
„Pugwash".

sonalități ale vieții politice locale, 
oameni de cultură, membri ai Aso
ciației de prietenie India-România, 
oameni de afaceri, un numeros pu
blic.

ISLAMABAD 27 (Agerpres). — în 
cadrul unei întîlniri desfășurate la 
Ambasada României din Islamabad, 
ambasadorul Constantin Burada a 
relevat semnificația zilei de 23 Au
gust in istoria contemporană a țării, 
'prezentînd, totodată, realizările po
porului român obținute în anii con
strucției socialiste în toate dome
niile, precum și dinamismul, spiritul 
constructiv imprimate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu activității interna
ționale a partidului și statului nos
tru.

La întilnire au participat reprezen
tanți ai Ministerelor de Externe și 
Informațiilor, ai Agenției pakistane
ze de presă A.P.P., redactori-șefi ai 
unor cotidiane de limbă engleză și 
urdu din Pakistan.

RABAT 27 (Agerpres). — La Cen
trul regional din Nador al Asocia
ției culturale a bazinului meditera
nean a avut loc o prezentare a pro
ducției editoriale românești din ulti
mii ani, la loc de frunte fiind expuse 
lucrări din opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. A avut loc, de asemenea, 
vernisajul expoziției de fotografii 
„Peisaje românești". Au luat parte 
oficialități locale, membrii con
ducerii Asociației culturale a ba
zinului mediteranean, reprezentanți 
ai Ambasadei României 
bat, specialiști români 
desfășoară activitatea la 
portului Nador.

Marcării zilei de 23 August i-a fost 
consacrată și expoziția „Arhitectura 
în România", prezentată la Casa
blanca.
I

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Biblioteca română din New York, in 
colaborare cu rețeaua de biblioteci 
„Queens Borough Public Library", a 
organizat o expoziție de cârte româ
nească, la sediul uneia din cele mai 
mari biblioteci din oraș — „Maspeth 
Branch". Au fost expuse lucrări re
prezentative cu caracter social-poli
tic, economic, cultural. De asemenea, 
au fost prezentate filme documentare 
românești.

La sediul bibliotecii a avut loc ver
nisajul expoziției de fotografii „Ce
tăți și castele din Carpați".

TEL AVIV 27 (Agerpres). — în 
sala „Auditorium" a Muzeului 
Tel Aviv a avut loc o adunare fes
tivă la. care au luat parte personali
tăți ale vieții politice israeliene, in
tre care Victor Shem-tov, secretar 
general al Partidului MAPAM, re
prezentanți ai Partidului Muncii, ai 
Ministerului Afacerilor Externe, oa
meni de cultură și artă. în alocuțiu
nile rostite cu acest prilej a fost pre
zentată poziția României în principa
lele probleme internaționale actuale, 
reliefindu-se contribuția președinte
lui Nicolae Ceaușescu la soluționarea 
pașnică a situației din Orientul Mij
lociu. Au fost evidențiate, totodată, 
marile succese dobîndite de poporul 
român in anii construcției socialiste.

Municipalitatea orașului Ghivataim, 
împreună cu ambasada română din 
Israel, au organizat o zi dedicată 
României. Au participat secretarul 
general al Partidului Muncii din Is
rael, Haim Bar Lev, primarul loca
lității, precum și președintele Comite
tului de prietenie Ghivataim—Româ
nia. Cu același prilej a avut loc ver
nisajul expoziției „București 1983".

★
în numeroase țări ale lumii, între 

care Portugalia, Zair, R.P. Angola, 
R.P. Mozambic, ambasadorii români 
s-au întîlnit cu reprezentanți ai mij
loacelor de informare in masă.

Cu aceste prilejuri, au fost relie
fate însemnătatea zilei de 23 August 
și profundele mutații ce au urmat în 
țara noastră acestui eveniment, as
pecte ale mărețelor realizări ale po
porului român in eforturile de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, politica • externă a 
României socialiste de pace și coope
rare cu toate popoarele lumii.

la Ra- 
care îșl 
șantierul

din

KHARTUM 27 (Agerpres). — POS
TURILE DE RADIO ȘI TELEVIZIU
NE SUDANEZE au transmis progra
me speciale consacrate marii sărbă-

„în promovarea neabătută a prin
cipiilor pe care România le pune la 
baza politicii sale, larg împărtășite 
de opinia publică mondială, de po
poarele iubitoare de pace și progres, 
in elaborarea și înfăptuirea întregii 
politici externe, pătrunsă de un înalt 
umanism și clarviziune, care a dus 
la creșterea fără precedent a presti
giului țării pe toate meridianele, un 
rol determinant il are președintele 
Nicolae Ceaușescu, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, 
luptător dirz pentru triumful cauzei 
păcii și prosperității în întreaga 
lume" — relevă ziarul.

La rîndul său, publicația „BAN
GLADESH TIMES" inserează ar
ticolul „România face progrese deo
sebite", in care prezintă marile reali
zări ale țării noastră,. în diverse do
menii, ampla sa deschidere către 
cooperarea internațională.

în articol sint evidențiate aportul 
decisiv al președintelui Nicolae 
Ceaușescu, „activitatea sa neobosită 
pentru dezvoltarea relațiilor Româ
niei cu toate statele lumii, pe mul
tiple planuri, pentru pace și colabo
rare internațională".

„THE TIDE" publică un editorial 
dedicat economiei românești, însoțit 
de o fotografie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. „Larga deschidere pentru 
colaborare internațională cu toate 
statele lumii, indiferent de sistemul 
lor social, ca și dezvoltarea impe
tuoasă și continuă a economiei na
ționale, bazată pe o industrie diver
sificată și pe o înaltă dotare — se 
arată in articol — au permis româ
nilor să se afirme ca parteneri activi 
și dinamici in schimburile economice 
și cooperarea internațională".

Cotidianul „DAILY LIFE", într-un 
amplu editorial, prezintă 
realizări ale poporului român, 
nica dezvoltare a economiei 
nești.

în același timp, în_articolul 
cat de ziarul 
sub titlul „Colaborarea dintre Româ
nia și țările in curs de dezvoltare" se 
evidențiază cursul continuu ascen
dent al relațiilor dintre România și 
aceste state.

Cotidianul „CAPITAL NEWS" a 
reliefat drepturile largi, libertățile 
și garanțiile, existente in societatea

marile 
puter- 
româ-

publi-
,MORNING. POST"

TELEVIZIUNEA DIN ZIMBAB
WE a difuzat filmul documentar 
„România — tara. mea", iar POSTU- 

. RILE DE RADIO au transmis comen
tarii despre realizările poporului ro
mân în diverse domenii.

BRASILIA 27 (Agerpres). — Zia
rul brazilian de mare tiraj „COR- 
REIO BRAZILIENSE" a publicat ar
ticolul „Ziua națională a României", 
însoțit de o fotografie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, După ce se pre
zintă însemnătatea istorică a actului 
de la 23 August 1944, rezultatele re
marcabile obținute de poporul ro
mân în perioada de mari prefaceri 
a construcției socialiste, în articol 
sint evidențiate politica externa con
secventă și fermă a partidului și sta
tului nostru, inițiativele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în direcția apărării 
păcii mondiale, înfăptuirii unei noi 
ordini economice internaționale, rea
lizării dezarmării, in primul rind a 
celei nucleare, soluționării litigiilor 
dintre state pe cale pașnică, consoli
dării și creșterii rolului O.N.U. in 
viața internațională.

Ziarul scoate in relief contribuția, 
excepțională a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și înfăptui
rea politicii externe a României so
cialiste, care a determinat creșterea 
fără precedent a prestigiului țării 
noastre pe toate meridianele globu
lui.

TUNIS 27 (Agerpres). — Principa
lele ziare tunisiene au publicat arti
cole, însoțite de fotografia tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, evidențiind că 
ziua de 23 August 1944 a deschis o 
nouă eră in istoria României, era 
profundelor transformări democrati
ce, de afirmare deplină a indepen
denței și suveranității naționale, de 
progres economic’’și social.

TRIPOLI 27 (Agerpres). — AGEN
ȚIA JANA din Jamahiria Arabă Li
biana Populară Socialistă a difuzat 
un articol in care se referă pe larg 
la relațiile româno-libiene, reliefând 
in mod deosebit importanța dialogu
lui la cel mai inalt nivel in promo
varea raporturilor de cooperare din
tre cele două țări in diverse domenii.

Posturi de radio și televiziune din 
Grecia, Ci.pru. Elveția, Bangladesh, 
Japonia au dedicat la riadul lor 
României, in aceste zile, programe 
speciale.

(Agerpres)

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 
— Consiliul Națiunilor Unite pentru 
Namibia a sărbătorit la 26 august 
„Ziua Namibiei". Secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
adresat consiliului un mesaj cu acest 
prilej, subliniind necesitatea urgentă 
a reglementării problemei namibiene, 
conform rezoluțiilor O.N.U.

în numele grupului african, repre
zentantul Zairului, Umba di Lutete, a 
declarat că independența Namibiei 
nu poate-constitui „obiectul nici unei 
tîrguieli" și și-a exprimat speranța 
că „Ziua Namibiei" va fi înlocuită 
anul viitor prin sărbătorirea indepen
denței acesteia.

ORIENTUL MIJLOCIU
® Un interviu al președintelui 
Comitetului Executiv al O.E.P.

TUNIS 27 (Agerpres). — „Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei ră- 
mine factorul principal pentru regle
mentarea problemei Orientului Mij
lociu" — a declarat într-un interviu, 
acordat la Tunis agenției France 
Presse, Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P. Refe- 

,rindu-se la Conferința internațională, 
privind problema palestiniană, ce se 
va .deschide la 29 august la Geneva, 
Yasser Arafat a arătat că se așteaptă 
de la această reuniune „un sprijin 
activ al guvernelor, personalităților 
politice și altor organizații pentru 
cauza palestiniană. Noi cerem doar 
aplicarea rezoluțiilor O.N.U. în aceas
tă problemă— a subliniat el.

Ridicarea stării de urgență 
în Chile

SANTIAGO DE CHILE 27 (Ager
pres). — în urma intensificării luptei 
forțelor de opoziție din Chile, guver
nul generalului Augusto Pinochet a 
anunțat ridicarea stării de urgentă, 
în vigoare in țară din 1973 — infor
mează agențiile France Presse și 
United Press International.

„Alianța Democratică" — grupare 
care cuprinde formațiuni politice de' 
diferite orientări ale opoziției, chilie
ne — a lansat un apel la desfășura
rea, la 8 septembrie, a unei a cincea 
„zi de protest național" împotriva re
gimului militar. „Poporul chilian va 
continua să protesteze pină la resta
bilirea totală a democrației" — au 
declarat lideri ai acestei coaliții.

GENTIILE DE PRESAJI

pe scurt

i

Participanții la „Marșul Păcii '83" au ajuns 
la Washington

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
După ce au parcurs mai multe țări 

' „Marșul
.• ■ «u oo , care și-a luat startul la 
ț Oslo, au ajuns in capitala S.U.A. 
i în cadrul conferinței de presă 
* care a avut Ioc cu acest prilej, re- 
( prezentantele celor aproximativ 100 
. de femei din țările scandinave, 
) participante la marș, au exprimat

\
\
\
\

îț
*

I . .
I europene, participanții la

Păcii ’83", care și-a luat

îngrijorarea profundă a locuitorilor 
Europei occidentale față de accele
rarea cursei înarmărilor. S-a subli
niat astfel că „escalada înarmărilor 
poate avea urmări catastrofale pen
tru întreaga omenire. Armele nu
cleare deja existente sînt suficiente 
pentru a distruge, in caz de conflict 
armat, tot ce este viu pe planeta 
noastră".

Declarația de la Santa Cruz"//

© încheierea reuniunii consacrate situației 
a țărilor din America Latină

din această zonă a
cheamă la solidaritate democratică in 
lupta împotriva imperialismului și 
colonialismului, exprimindu-se spri
jinul față de eforturile „Grupului de 

■ la Contadora" vizind reglementarea 
pe caie pașnică a conflictelor î din 
America Centrală.

economice

CONFERINȚA. localitatea
zambiană Kabwe s-au încheiat lu- 

generale a 
Independenței 

din Zambia — 
T.A.S.S. Dele- 
1-au reales pe

crările Conferinței 
Partidului. Unit al 
Naționale (U.N.I.P.) 
informează agenția 
gații la acest forum 
Kenneth David Kaunda in funcția 
de președinte al partidului pentru 
o nouă perioadă de cinci ani. A 
fost desemnată, de asemenea, com
ponența noului Comitet Central al 
U.N.I.P.

prezentarea și cercetarea creației 
acestui mare artist. Dtipă cum 
anunță presa spaniolă, institutul va 
fi amplasat in casa în care s-a 
născut artistul, unde vor fi ame
najate o bibliotecă — cuprinzind 
lucrări dedicate creației lui Pi
casso —. o expoziție de tablouri și 
o sală pentru proiecții de filme și 
diapozitive.

GUVERNUL FRANȚEI a anunțat 
lansarea unui nou împrumut .de 
stat pe piața internă a capitalurilor. 
Este vorba de 15 miliarde franci 
(1,87 miliarde dolari) destinați fi
nanțării deficitului bugetului gu
vernamental pe anul curent, esti
mat — potrivit agenției Associated 
Press — la circa 120 miliarde franci 
(15 miliarde dolari). Guvernul fran
cez a mai ridicat alți 10 miliarde 
franci printr-un împrumut de stat 
lansat in ianuarie a.c., precum si 14 
miliarde franci printr-un împrumut 
obligatoriu impus celor cu venituri 
mari după devalorizarea din mar- . 
tie a.c. a monedei naționale.

CREAREA CONSILIULUI CABI
NETULUI ÎN ITALIA. O nouă in
stituție guvernamentală a fost inau
gurată săptămina aceasta în Italia 
— Consiliul cabinetului. Acesta este 
compus din primul ministru, un 
viceprim-ministru și miniștrii apă
rării. afacerilor externe, interne
lor, finanțelor, bugetului, industriei 
și al muncii. Scopul acestui consi
liu restrins este accelerarea adop
tării deciziilor 
dezbinărilor in 
lui.

Va fi ■ prima lansare a navetei 
„Challenger" pe timp de noapte.

CREȘTEREA PREȚURILOR DE 
CONSUM ÎN ȚĂRILE C.E.E. Po
trivit datelor publicate de „Euro
stat", agenția pentru statistică a 
Pieței comune, prețurile de consum 
âu crescut in luna . iulie în țările 
C.E.E. cu 0,6 la sută, față de 0,4 
la sută, în luna precedentă. Cu 
aceasta, rata aproximativă a infla
ției pentru anul în curs se ridică 
îh țările Pieței comune la 8,4 la 
sută pentru perioada iulie 1982 — 
iulie 1983. Cele mai înalte rate ale 
inflației, în perioada de referință, 
s-au înregistrat în Grecia — 18,7 
la sută. Italia — 15.2 la sută. Fran
ța — 9,5 la sută și 
8,1 la sută.

Luxemburg —

politice și evitarea 
interiorul guvernu-
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INSTITUT-MUZEU DEDICAT 
LUI PICASSO. In orașul Malaga, 
locul de naștere al cunoscutului 
pictor spaniol Pablo Picasso, va fi 
deschis un institut-muzeu pentru

ECHIPAJUL
LE AMERICANE „CHALLENGER" 
— in care este Inclus primul cos
monaut de culoare din istoria zbo
rurilor cosmice — a sosit la cen
trul spațial de la Cape Canaveral 
(Florida), in vederea lansării de la 
30 august. Numărătoarea inversă 
are o durată totală de 46 de ore, 
desprinderea de rampă urmând să 
aibă loc marți, ora 2,15 (6,16 GMT).

INUNDAȚII 
DINTRE FRANȚA
Cel puțin 10 persoane și-au pierdut 
viața și altele 15 au fost date dis
părute, in urma inundațiilor nepre
văzute, care s-au înregistrat in ul
timele zile la frontiera dintre Fran
ța și Spania. Autoritățile celor două 
țări, care au lansat operațiuni mixte 
de salvare, au exprimat temerea că 
numărul victimelor s-ar putea în
mulți, intfucit ploile torențiale și 
furtunile însoțite de descărcări elec
trice din regiune fac imposibilă uti
lizarea elicopterelor.

FRONTIERA 
ȘI SPANIA.

J

LA PAZ 27 (Agerpres). — în lo
calitatea boliviana Santa Cruz de la 
Sierra au luat sfirșit lucrările unei 
conferințe consacrate examinării si
tuației țărilor din America Latină, ca 
urmare a crizei economice mondiale 
— informează agenția E.F.E.

Documentul final adoptat, intitulat 
„Declarația de la Santa Cruz" relevă 
că printre factorii care au generat 
agravarea stării economiilor statelor 
latino-americane se află uriașa da
torie externă a acestora, de peste 
300 miliarde de dolari, cu consecințe 
dintre cele mai grave pe plan social.

Au fost condamnate, totodată, mă
surile protecționiste în comerțul 
mondial și ineficienta instituțiilor fi
nanciare internaționale privind reac
tivarea economiilor țărilor continen
tului.

„Declarația de la Santa Cruz" a 
lansat un apel la stimularea aplicării 
unor programe economice și sociale 
vizind îmbunătățirea condițiilor de 
viață in statele respective, la lupta 
pentru independența financiară a 
regiunii și la impulsionarea coope
rării pe plan economic, politic și 
cultural.

Referitor la focarele de tensiune

lumii, documentul

WASHINGTON 27 (Agerpres). ; — 
Cotidianul american „Washington 
Post" a publicat un editorial in care 
arată că, dacă se dorește ca țările 
latino-americane care au datorii să 
se restabilească economic, băncile a- 
mericane trebuie să continue să le 
ofere acces la credit.

Pentru ca țările latino-americane 
să poată ieși din dificultăți — arată 
„Washington Post" — ele trebuie să 
vindă mărfuri peste hotare. Ele pot 
face aceasta numai dacă țările! in
dustrializate — în primul rind Sta
tele Unite — le oferă acces la piețele 
lor și le furnizează asistență finan- ' 
ciară pentru schimburi comerciale. 
Aceste condiții; scrie cotidianul, sint 
astăzi sub semnul îndoielii, însă a- 

' menințarea imediată o reprezintă re
fuzul băncilor de a acorda noi [cre
dite.
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Bombele din... sertar
Inocența este o categorie de o foarte mare diversitate : există 

inocență juridică, morală, spirituală, materială etc. Mai puțin cu
noscută era inocența atomică.

Pe care a descoperit-o însă „I.T.H.", adică „International Herald 
Tribune", ziar american .destinat publicului din afara Americii.

Și care, ocupindu-se de problemele securității internaționale, pune 
in circulație o idee de „o foarte mare originalitate" și de „o și-mai- 
foarte-mare-responsabilitate".

Premisa : „marile puteri dispun de asemenea sisteme complicate 
și puse la punct pentru -distrugerea nucleară, ipcît pur și simplu este 
imposibilă revenirea la inocența atomică și ia o lume fără arme".

înseamnă aceasta că omenirea (neinocentă) va trebui să trăiască 
de-a pururi sub spectrul coșmarului nuclear ? Nu, căci „I.T.H." a des
coperit soluția - o soluție candidă și inocentă : „întrucît marile pu
teri vor continua să-și mențină arsenalele atomice, soluția cea mai 
eficientă pentru evitarea unui nou război nuclear ar fi generalizarea 
sistemelor nucleare naționale".

Adică — abundența armelor nucleare ar echivala cu inexistența 
lor. Dacă armele nucleare înseamnă negarea vieții, înmulțirea și ge
neralizarea lor ar asigura salvarea vieții, prin negarea negației. O 
veritabilă „virtuozitate dialectică".

De reținut și argumentația adiacentă (și, bineînțeles, inocentă) : 
„Spre deosebire de țările mari, care dețin sisteme ample de apărare, 
statele mici au mult mai multe motive să se teamă de consecințele 
unui război nuclear". Deci, ele pot să treacă liniștit la acumularea... 
inofensivelor arme nucleare. Ce contează că și-ar pierde inocența 
atomică, din moment ce astfel s-ar consolida pacea mondială ? I

E drept, există pe lume cîteva focare unde părțile în cauză nu mai 
știu ce bombe să-și servească reciproc, dar pacificarea întîrzie toc
mai din cauză că n-au arme atomice. Altfel, e limpede ce liniște to
tală ar domni acolo.

Mal mult, dacă 
înarmarea 
securitatea 
vidualâ.

Deci, o

nuclea ră 
nucleară

seturitatea nucleară internațională depinde de 
a tuturor țărilor, atunci s-ar putea spune că și 
națională depinde de înarmarea nucleară indi-

lume a adevăratei securități ar fi aceea in care fiecare 
cetățean ar avea în sertarul de la noptieră bombița 
nală. (Chiar și împotriva spărgătorilor — cine ar mai 
tre în vreo casă și să șterpelească un casetofon dacă 
să se trezească în miezul unei ciuperci atomice ?). 
unele mici riscuri - de pildă deținerea armamentului 
tre vecini de etaj, din care unii învață să cînte din 
ceilalți își fac siesta.

Sînt insă impedimente minore, ideea este de bună credință - și 
ar fi păcat ca inocența să-i fie știrbită de unele coincidențe.

Cum e coincidența, absolut intimplătoare, cu recenta aniversare 
a tratatului de neproliferare a armelor atomice.

Sau cum este coincidența pură și imaculată cu faptul că „teoria" 
este lansată in toiul discuțiilor și convulsiilor legate de proiectele am
plasării noilor rachete nucleare. Căci amplasarea (nu-i, de fapt, o 

tocmai noi pași pe

atomică perso- 
indrăzni să in- 
ar ști că riscă 
Deși ar exista 
nuclear de că- 
trompetă ci nd

pudică etichetă pentru proliferare ?) înseamnă 
calea extinderii potențialelor nucleare.

Dar asta să nu sperie, din moment ce se 
va trăi mai sigură în virful rachetelor decît cu 
mint inocent atomic. Cum susține ideea de peste 
facerii în Europa.

Rămîne însă de văzut dacă ideea va găsi cumpărători. Și cit de 
inocenți ar fi ei.,.

promite că omenirea 
picioarele pe un pă- 
ocean, destinată des-

N. COWBU
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