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STRÎNGEREA RECOLTEI
- acțiune de mare interes economic, care cere bună organizare, 
un efort stăruitor din partea oamenilor muncii din agricultură,

a tuturor locuitorilor de la sate
sa se 

de prî-
în cîteva zile este necesar 
încheie recoltarea orzoaicei 
măvară, fasolei, inului pentru fibră 
și pentru ulei.
Forțe puternice trebuie concentrate 
acum în lanurile de floarea-soare- 
lui spre a se evita orice pierderi 
de semințe, precum și în cele unde 
porumbul a ajuns la maturitate.
Legumele să fie culese și livrate 
potrivit graficelor, pentru a se asigura 
aprovizionarea 
a fabricilor

ritmică a piețelor 
conserve.
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Spre deosebire de alți ani, torită evoluției vremii, culesul turilor de toamnă a început acest an mai devreme. Pe zi ce trece, lucrările se aglomerează și, tocmai de aceea, cooperatorii, mecanizatorii, ceilalți locuitori ai satelor au datoria de mare răspundere de a munci fără preget, din zori și pină seara, pentru a strînge la timp și in cele mai bune condiții produsele agricole, astfel încit nimic din ceea ce a rodit pâmîntul să nu se risipească.Din analiza desfășurării lucrărilor de recoltare rezultă în ce direcții trebuie concentrate eforturile în această săptămină. Se înțelege că prioritate are strîngerea . acelor produse care, la această dată, trebuiau să se afle în magazii. Astfel, mai este de recoltat orzoaica de primăvară de pe 5 400 hectare, fasolea pentru boabe — de pe 6 700 hectare, inul pentru fibră — de pe aproximativ 3 000 hectare, precum și intil pentru ulei — de pe mai puțin de 400 hectare. Dar esențial este ca în această săp- tămînă să fie intensificat culesul celorlalte culturi agricole, am putea spune de bază, care ocupă milioane de hectare. Care este sta- ^^diul recoltării acestor culturi ?

da- cul- 
în

Potrivit datelor furnizate Ministerul Agriculturii și dustriei Alimentare, pină in ra zilei de 28 august soarelui a fost strinsă de pe 325 656 hectare, reprezentînd 68 la sută din suprafața cultivată in acest an. Merită consemnat faptul că in județul Olt, unde mii de oameni au participat la strîngerea manuală a florii-soarelui, această lucrare s-a încheiat, județul situin- du-se pe un loc de frunte și în ce privește nivelul producției medii obținute. Lanurile de floarea-soarelui s-au copt și în alte județe și, ca atare, recoltarea trebuie să se desfășoare in ritm mai susținut. Și aceasta cu deosebire in județele din prima zonă agricolă — Constanța, Tulcea și Buzău.Așa cum s-a prevăzut dealtfel, recoltarea porumbului — cultură care ocupă in unitățile agricole de stat și cooperatiste 2 146 000 hectare— a început du aproximativ două săpțămîni mai devreme decît în alți ani. Pînâ la această dată, recolta a fost strinsă de pe suprafețe mai mari în județele Dolj — 18 500 hectare, Timiș — 6 750 hectare, Olt— 5 700 hectare. Timpul uscat și călduros a favorizat coacerea porumbului pe mari suprafețe în

de In- sea- floarea- de
i.

Stadiul recoltării florii-soareluiscrise pe hartă reprezintă suprafețele de pe care a fost strinsă recolta în întreprinderile agricole de stat (sus) și in cooperativele agricole de producție (jos). Unitățile agricole din județele notate cu o linioară nu cultivă floarea-soarelui. Ieri, în județul Olt culturiacestei s-a încheiat recoltarea
aproape toate județele situate in sudul și vestul țării. Se apreciază că, începînd din această săptămină, culesul porumbului se va intensifica în numeroase alte județe. Deoarece, la fel ca și în cazul florii-soarelui, lanurile de porumb s-au copt neuniform, se impune ca specialiștii să depisteze în permanență solele care pot fi recoltate cu prioritate.Pentru a se asigura aprovizionarea ritmică a piețelor cu legume proaspete și a fabricilor de conserve cu materii prime, organele de specialitate au stabilit grafice de recoltare și livrare a legumelor pe . zile, și săpțămîni. La . întocmirea lor s-au avut în vedere atît producția obținută în grădini, cit și cerințele de consum ale populației. Printr-o temeinică organizare a muncii la cules și transport, aceste grafice trebuie respectate exemplar.Strîngerea în scurt timp a recoltei, transportul și depozitarea ei

gospodărească orice pierderi economică și pentru a se constituie o politică deCU grijă înlătura sarcină cea mai mare însemnătate și răspundere.munca unui an de zile și, de aceea, este in interesul unităților agricole, al întregii noastre societăți ca la culesul și înmăgazinarea ei in bune condiții să participe toți lucrătorii din agricultură, toți locuitorii satelor. Aceasta constituie, deopotrivă, o îndatorire legală și de conștiință. Pretutindeni, în fruntea tuturor acțiunilor trebuie să se afle acum, în campania de recoltare, organizațiile de partid, comuniștii, mobilizing prin activitatea politico-educativă pe care o desfășoară și prin faptele lor de muncă toate forțele umane de la sate la eforturi stăruitoare pentru recoltarea în termene cit mal scurte și fără pierderi a roadelor acestei toamne.

Recolta întruchipează

Stimați tovarăși,
Cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la crearea 

organelor de securitate - moment de o importanță 
deosebită în desfășurarea procesului de transformare 
socialistă a societății românești, de făurire și întărire 
a statului democrației muncitorești, revoluționare — do
resc să adresez lucrătorilor de securitate, tuturor ca
drelor Departamentului Securității Statului și Ministe
rului de Interne un salut călduros și cele mai bune 
urări.

în înfăptuirea revoluției socialiste și trecerea la con
strucția noii orînduiri, în procesul complex de intă/ire 
a rolului clasei muncitoare, al maselor populare în 
transformarea revoluționară a societății, în consolidarea 
puterii muncitorești-țărănești, a trebuit să creăm un 
stat nou, un aparat de stat nou, care să slujească și 
să apere interesele poporului, să organizeze și să con
ducă activitatea de realizare în viață a politicii parti
dului în toate domeniile construcției socialiste. Succe
sele istorice obținute de clasa muncitoare, de poporul 
nostru in lichidarea vechii orînduiri și edificarea noii 
societăți, în înaintarea neabătută a patriei pe calea 
socialismului, a progresului și bunăstării sint rezultatul 
creșterii continue a rolului partidului în societate, al 
întăririi statului nostru socialist. In acest cadru, orga
nele de securitate și miliție — ca organe ale puterii 
populare, slujind interesele socialismului, ale întregului 
popor - au contribuit activ la desfășurarea cu succes 
a revoluției și construcției socialiste în România. Ac- 
ționînd sub îndrumarea și conducerea nemijlocită a 
partidului, ele și-au perfecționat continuu activitatea, 
răspunzînd în condiții tot mai bune importantelor sar
cini ce le-au revenit în această perioadă. îndeosebi 
după Congresul al IX-lea al partidului, înlăturînd o 
serie de lipsuri și abuzuri care s-au manifestat în mun
ca lor, organele de securitate au adus o contribuție 
de seamă la întărirea legalității socialiste, a ordinii 
sociale și de stat, slujind cu credință cauza revoluției, 
a socialismului, interesele de libertate, bunăstare și 
progres ale poporului român.

Pentru activitatea desfășurată în toți acești ani și 
pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii parti
dului, la consolidarea și dezvoltarea noii orînduiri, la 
toate marile realizări obținute de poporul nostru pe 
calea socialismului, adresez, cu prilejul acestei aniver
sări, cele mai calde felicitări activului de partid, ca
drelor de conducere și tuturor lucrătorilor din organele 
de securitate, din Departamentul Securității Statului și 
Ministerul de Interne.

Actuala etapă istorică de dezvoltare a societății 
românești pune sarcini deosebite în fața tuturor sec
toarelor construcției noastre socialiste, a întregului 

W/pbpor. Pe baza analizei aprofundate a stadiului 
actual al societății, a cerințelor obiective ale mersului 
nostru înainte pe calea progresului, a făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, Congresul al 
Xll-lea și Conferința Națională ale partidului au stabilit 
un vast program de dezvoltare economico-sociaiă a 
țării și de ridicare a ei pe o treaptă superioară, de 
adincire continuă a democrației socialiste și de reali
zare a unei noi calități a muncii și vieții în toate 
domeniile de activitate. In acest cadru, in spiritul 
prevederilor Programului partidului, au Lost puse 
sarcini și obiective deosebit de importante privind 
întărirea rolului statului socialist în conducerea demo
cratică a societății, perfecționarea și ridicarea pe o 
nouă treaptă calitativă a întregii activități a aparatu
lui de stat. In acest context, sarcini deosebite revin și 
organelor de securitate și miliție, tuturor organelor 
Ministerului de Interne, chemate să asigure apărarea 
și dezvoltarea proprietății socialiste — baza bunăstării 
oamenilor muncii - a ordinii publice, a avuției, liniștii 
și vieții tuturor cetățenilor, a cuceririlor democratice, 
revoluționare ale poporului. Noua calitate trebuie să 
se manifeste plenar și în activitatea organelor de 
securitate, a tuturor lucrătorilor din acest sector.

Societatea socialistă și comunistă pe care o edificăm 
în România presupune o largă democrație, partici

parea activă a maselor populare, a poporului la 
conducerea vieții economice și sociale, a întregii socie
tăți - și aceasta cere să asigurăm întronarea trainică 
în toate sectoarele de activitate a unui înalt spirit de 
responsabilitate, de ordine și disciplină socială, in 
acest cadru, organele de securitate și miliție, acțio- 
nind în spiritul legilor statului nostru socialist, trebuie 
să vegheze permanent la aplicarea și respectarea 
strictă a legislației socialiste - ca expresie a voinței și 
intereselor întregului popor - să acționeze cu cea mai 
mare fermitate pentru prevenirea oricăror încălcări și 
abateri de la normele și reglementările societății 
noastre, de la regulile de conviețuire socială. Nici o 
încălcare a legii să nu rămînă nepedepsită — și, în 
același timp, nimeni să nu fie sancționat fără să fie 
vinovat I

Ținînd seama de faptul că edificăm socialismul în 
condiții cînd, pe plan internațional, are loc o agra
vare deosebită, o intensificare a activității cercurilor 
imperialiste, a forțelor reacționare, neofasciste, care 
desfășoară o activitate de subminare a socialismului, 
este necesar să ne îngrijim permanent de întărirea 
capacității de apărare a statului, astfel încit, în 
orice împrejurare, să putem da o ripostă hotărîtă 
tuturor încercărilor de a atenta la libertatea și inde
pendența patriei, la cuceririle noastre socialiste, la 
liniștea și pacea poporului. Dovedind vigilență și 
intransigență revoluționară, organele de securitate fre- 
buie să zădărnicească orice tentative de a lovi în 
interesele poporului, să manifeste o atitudine necru
țătoare față de toți cei care se pun în slujba 
dușmanilor țării, trădează interesele națiunii noastre, 
ale patriei socialiste.

Lucrătorii de securitate au obligația de a promova 
consecvent spiritul revoluționar în întreaga lor muncă 
și viață, de a-și ridica necontenit nivelul pregătirii 
politico-ideologice, științifice și profesionale, spre a fi 
întotdeauna gata să-și îndeplinească cu competență și 
răspundere misiunile încredințate. Numai perfecțio- 
nîndu-și necontenit pregătirea profesională și politică, 
sporindu-și permanent spiritul ofensiv, discernămîntul 
și combativitatea în muncă, lucrătorii organelor de 
securitate vor putea servi în bune condiții țara, 
poporul, cauza socialismului și comunismului în 
România I

In întreaga lor viață și activitate, ei trebuie șă 
manifeste un înalt spirit de partid, răspundere comu
nistă, cinste și corectitudine, abnegație și spirit de 
sacrificiu în slujirea idealurilor nobile ale socialismului, 
a intereselor supreme ale patriei, partidului și po
porului.

Ca organe ale statului socialist, ale democrației mun
citorești, revoluționare, organele de securitate au da
toria să acționeze permanent - în toate împrejurările 
- în strînsă legătură cu organele democratice ale oa
menilor muncii, cu masele largi populare, în îndepli
nirea sarcinilor și răspunderilor încredințate de partid 
și popor, in asigurarea muncii pașnice, a libertății I și 
independenței națiunii noastre socialiste ! Ele trebuie 
să-și desfășoare întreaga activitate sub conducerea 
directă și permanentă a partidului, să răspundă nemij
locit în fața partidului de felul cum aplică politica 
partidului și statului în acest important sector al con
strucției noastre socialiste..

îmi exprim convingerea că toți comuniștii, întregul 
efectiv al organelor de securitate vor face și în viitor 
totul pentru car sub conducerea partidului, să-și aducă 
o contribuție sporită la îhtărireă statului socialist, la 
apărarea cuceririlor socialiste, a independenței și su
veranității patriei, la înfăptuirea mărețelor obiective ale 
făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre comunism.

Cu această convingere, urez tuturor lucrătorilor din 
organele de securitate, oamenilor muncii și întregului 
personal din cadrul Ministerului de Interne, noi și tot 
mai mari succese in întreaga lor activitate, multă să
nătate și fericire !

Noile dimensiuni urbanistice ale Sloboziei de azi Foto : S. Cristian

NICOLAE CEAUȘESCU

TELEGRAMA 
adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandant suprem al forțelor armate, 

de activul de partid și de comandă al Departamentului Securității Statului

|| DIN ACTUALITATEA SOCIALISTA A M/?//
• reportaje • însemnări •

ORAȘUL DIN CÎMPIA SOARELUI 
SUB SEMNUL ÎNNOIRILORDespre părinți și frați, despre prieteni apropiați iți este de multe ori greu să vorbești altora, dar mai ales să scrii. Știi*atitea lucruri și ești atit de legat de ei incit nu poți să te desprinzi de dragostea ce le-o porți pentru viața pe care ți-au dat-o. pentru faptul că poți să împărți cu ei atit bucuriile, cit și necazurile sau speranțele. Aceste sentimente le încerc fată de Slobozia, deși nu m-am născut în această a- șezare. Am crescut insă odată cu urbanizarea ei, cu înscrierea ei pe harta industrială a României socialiste. Pînă la cel de-ai IX-lea Congres al partidului, Slobozia era oraș doar prin însemnul de pe hartă și purta aproape aceleași haine cu care o găsise îmbrăcată rparele eveniment de la 23 August 1944.în' 1965, vechiul tirg avea o singură stradă ce pornea de la gara veche, unde se vindeau ..gogoși înfuriate" și semințe de toate felurile si sfirșea. trecind pe la moară, pe podul (astăzi „pensionat") de peste Ialomița. Pînă în urmă cu un sfert de veac, apa se aducea aici cu sacaua și se vindea cu găleata. Gospodinele o limpezeau cu un

pumn de mălai și apoi o fierbeau pentru a putea fi bună de băut. Despre străzi asfaltate, canalizare, spații verzi și alte înzestrări edilitare, nici vorbă. Ce comparație se poate face între Slobozia de azi și cea de dinainte de 1965 ? Din vechiul tîrg, circa 70 la sută se află undeva ia temelia celor 10 000 de apartamente nou construite. Pe valea Crivăii, pe nisipuri, unde casele păreau făcute parcă să le bată broaștele cu laba în geam, se află astăzi blocurile de pe bulevardul Cozminului. Unde era Didileaua, circiumă de tristă amintire (și asemenea ei în Slobozia erau 28), se înalță astăzi blocuri cu 9 etaje, înzestrate cu spatii comerciale și ateliere de prestări de servicii cîte nu existau în întreg județul Ialomița în 1968. Pe locurile unde se antrenau caii pentru filmele istorice „Mi- hai Viteazul" și „Columna", se află acum una din cele mai frumoase artere ale municipiului, bulevardul Chimiei, cu patru benzi, de-a lungul căruia se înșiră blocuri moderne de locuințe și așezăminte de cultură. Iar acolo unde se aruncau gunoaiele și se lua pămînt pentru chirpici se

întinde astăzi un splendid parc cu alei și arbori, transplantați de la poalele Carpaților, cu statui ce vor dăinui de-a lungul vremii, cu scuaruri pentru copii, cu sunet de fanfară.De un deceniu și jumătate încoace, Slobozia este un șantier. Un șantier în care fiecare zi adaugă noi contururi, dînd viață planurilor gîndite pentru ca tîrgul de odinioară să devină o adevărată și min- dră cetate urbană, în mijlocul Bărăganului înfloritor.De curînd, am călătorit împreună cu un arădean ce nu mai fusese la Slobozia de vreo cincisprezece ani. Mergea la Amara, la odihnă. După ce trenul a oprit în gară, i-am spus, văzînd că nu se pregătește de coborîre :— Am ajuns la Slobozia, nu vă dați jos ? Din fața gării aveți autobuz pentru Amara.— Eu cobor la Slobozia Veche...— Slobozia Veche nu mai există.— Cum ?— Cum vă spun...Coboară și privește blocurile ce străjuiesc gara, bulevardul Unirii și se uită cu priviri mirate împrejur.

Intr-adevăr, cei care vin după 15—20 de ani în Slobozia, cu greu se mai pot orienta, cu greu vor mai găsi un punct . care să le amintească vechiul tîrg.La temelia dezvoltării o- rașului se află transformările, adincile transformări petrecute pe platformele industriale care s-au înălțat în cele patru puncte cardinale. Da, Slobozia are industrie, și nu de orice fel. O industrie puternică, în care se prelucrează materiile prime furnizate de Bărăganul ialomițean sau care produc pentru ca întinsele ogoare din Cîmpia Soarelui să fie mai roditoare. Un continuu circuit : din Bărăgan pentru industrie și de la industrie pentru Bărăgan. In numai 15 ani s-a realizat la Slobozia un volum de investițiide aproape 10 miliarde lei.Aici, unde in urmă cu unsfert de veac tîrgul se„mîndrea" cu 22 depotcovării. un atelier detimplărie. o croitorie șidouă frizerii. s-au pus înfuncțiune un combinat deîngrășăminte chimice cudouă . fabrici de amoniac,
Mihai VIȘOIU

(Continuare în pag. a Hl-a)

BUZĂU : O nouă ca
pacitate de producțieCa urmare a eforturilor comune ale constructorilor și beneficiarului, la întreprinderea „Flacăra" din municipiul Buzău a intrat in funcțiune, înainte de termenul prevăzut, o modernă centrală de preparare a betoanelor, cu capacitatea de 60 000 mc pe an. De asemenea, a fost dat în exploatare sistemul mecanizat de alimentare cu agregate și de livrare a betonului către punctele de lucru. Odată cu a- ceasta s-a creat posibilitatea asimilării elementelor . prefabricate din betoane. cu mărci superioare, utilizate la tunele de cale ferată. Avind un grad de automatizare ridicat, noua instalație asigură o inaltă productivitate a muncii. (Stelian Chiper, corespondentul „Scîn- teii").
BACĂU : Apartamente 
pentru oamenii munciiConstructorii de locuințe din județul Bacău și-au intensificat activitatea pe șantiere, reușind ca, de la începutul anului și pînă acum, să predea „la cheie" un număr de 2 200 apartamente, cu aproape 500 mai mult decît prevedea planul pe a- ceastă perioadă. înălțate după proiecte ce pun în valoare tradițiile arhitectonice locale, armonios îmbinate cu cerințele moderne, noile blocuri sint prevăzute la parter cu spații comerciale și de servire, iar în vecinătatea lor au fost construite unități școlare, sanitare și culturale. (Gh. Baltă, corespondentul „Scînteii").

Mult stimate și iubite tovarășe comandant 
suprem,în climanul de puternică angajare militantă, revoluționară cu care întregul popor dă viață politicii, partidului de edificare a societății socialiste multilateral. dezvoltate, sărbătorind 35 de ani de la crearea de către partid a organelor de securitate, vă adresăm, cu adine respect, expresia dragostei noastre fierbinți, a prețuirii profunde și devotamentului nemărginit pe care vi le purtăm, a mîndriei patriotice pentru faptul că vă aflați în fruntea partidului și a țării, conducător înțelept și încercat, călit în activitatea revoluționară dăruită de peste o jumătate de veac slujirii poporului, luptei pentru făurirea unei noi societăți.Dind glas sentimentelor de fierbinte recunoștință și profundă mîndrie pentru Mesajul ce ni l-ați adresat — pe care l-am primit într-o atmosferă entuziastă, vibrantă și care 'constituie pentru întreg ăparatul de securitate un document mobilizator și un program de adțiuiie — ne angajăm solemn să aplicăm neabătut în viață indicațiile și orientările deosebit de prețioase ce ni le dați, să ne situăm la înălțimea exigențelor puse în fața noastră.Comuniștii, toți lucrătorii din aparatul securității statului — avind inimile pline de bucuria marilor transformări revoluționare pe care le-ați ctitorit în cei 18 ani de cînd conduceți cu fermitate destinele patriei și ale partidului — vă reafirmăm, cu mult respect, admirația și suprema recunoștință pentru înalta cutezanță și . deosebita clarviziune revoluționară cu care militați pentru înfăptuirea celor mai nobile idealuri ale poporului, progresul neîntrerupt al patriei, afirmarea și apărarea independeței și suveranității naționale.Mulțumindu-vă cu toată căldura inimilor noastre pentrp grija deosebită ce ne-o purtați, pentru ordinele, indicațiile și orientările de inestimabilă valoare teoretică și practică prin care ne călăuziți activitatea, astfel incit aceasta să slujească plenar interesele patriei și ale poporului, vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe comandant suprem, că organele de securitate, conduse nemijlocit de către partid și avind sprijinul larg al colectivelor de oameni ai muncii, militează cu vigilență și combativitate sporite, cu spirit revoluționar pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor și misiunilor încredințate de partid și popor, întreaga lor activitate integrindu-se organic abnegației și eroismului cu care oamenii muncii acționează pentru realizarea unei noi calități a muncii și vieții în toate domeniile.în același timp, sîntem conștienți că, pentru a ridica munca noastră la nivelul de calitate și eficacitate pe care îl cere actuala etapă a construcției socia-
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liste, trebuie să acționăm mai susținut, așa cum dumneavoastră ne cereți, pentru dezvoltarea și afirmarea la toate cadrele de securitate a unui pronunțat spirit militant revoluționar, întărirea vigilenței și combativității, perfecționarea pregătirii politico-ideologice și profesionale, continua creștere a competenței și capacității de acțiune.însuflețiți puternic de tezele de o inestimabilă valoare teoretică și practică cuprinse în magistrala expunere pe care ați rostit-o la începutul acestei luni la Consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative de la Mangalia, de recentele indicații pe care le-ați dat organelor securității statului și ale Ministerului de Interne, de îndemnurile și ideile de o covîrșitoare forță mobilizatoare din mesajul ce ni l-ați adresat, sîntem hotărîți să acționăm cu răspundere sporită pentru perfecționarea întregii noastre activități, să ne punem toată capacitatea și puterea de muncă în slujba transpunerii exemplare în viață a politicii înțelepte a partidului și statului nostru, care este rodul gîndirii novatoare, revoluționare și al acțiunii dumneavoastră neobosite pentru fericirea și prosperitatea poporului român, pentru pace și înțelegere in lume.Desfășurîndu-ne întreaga activitate sub conducerea partidului, cu sprijinul permanent al oamenilor muncii și pe temelia trainică a legalității socialiste, vom acționa în modul cel mai hotărît —; așa cum cer orientările dumneavoastră și interesele poporului — pentru preîntîmpinarea săvîrșirii de infracțiuni și alte fapte antisociale, pentru aplicarea fermă în viată a conceptului de prevenire pe care ni l-ați dat, luînd în același timp, potrivit răspunderilor și competențelor ce ne revin prin legile țării, toate măsurile necesare în vederea apărării cu strășnicie a cuceririlor noastre socialiste, independenței și suveranității patriei.Fiind călăuziți în întreaga muncă și viață de exemplul dumneavoastră luminos, de nețărmurit devotament și dăruire comunistă pentru progresul, neîntrerupt al patriei, ne vom strădui să ne situăm permanent la înălțimea încrederii acordate, să fim activiști dîrzi și devotați ai cauzei partidului și poporului, asi- gurîndu-vă, mult iubite și stimate tovarășe comandant suprem, că și pe mai departe ne vom face, cu cinste datoria, vom da — dacă patria și partidul o vor cere — contribuția noastră de jertfe și singe la apărarea cuceririlor revoluționare, că vom acționa cu o voință de neclintit pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce revin organelor de securitate din istoricele hotărîri ale Congresului al XIJ-lea și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român.
Să trăiți, tovarășe comandant suprem I

ACTIVUL DE PARTID ȘI DE COMANDĂ 
DEPARTAMENTULUI SECURITĂȚII STATULUI

Adunarea festiveudin Capitală - în pagina a lll-a



PAGINA 2

rrFAPTUL1I
I
I
I

SCÎNTEIA — marți 30 august 1983

ÎN r

STRÎNGEREA RECOLTEI
BOTOȘANI

| Mîndrie 
muncitoreasca

De cîtva timp, Ion Mănescu se 
bucură — ca pensionar — de bi
nemeritata odihnă. Vine însă tot 
mai des în mijlocul constructo
rilor de nave din Drobeta-Turnu 
Severin. îl poți întilni aici mai 
ales în acele zile cină se lansea
ză o nouă navă. Sfaturile lui 
sint binevenite. Cu deosebit in
teres, tinerii navaliști învăț# din 
experiența veteranului. Pentru 
că Ion Mănescu a fost unul din
tre cei mai cunoscuți lansatori 
de nave din această parte a ță
rii. In anii săi de muncă, el a 
lansat 675 nave I Motiv de în
dreptățită mîndrie muncito
rească.
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Memoria cronicii
„Urmând firul Rîului Alb, spre 

munții Leaota, întîlnim în nor
dul județului Dîmbovița un sat 
atestat documentar încă din a- 
nul 1542. In pămintul său cu
prinde urme arheologice din 
epoca bronzului, dar numele il 
moștenește de la vestiții ciopli
tori în piatră care au trăit pe a- 
ceste meleaguri. Acum, sunetul 
daltei vestîților pietrărenl s-a 
stins, satul înregistrind edifica
toare ascensiuni economice, so
ciale și spirituale. Oamenii sint 
astăzi pomiculțorl sau muncitori 
pe marea platformă industrială 
a Tîrgoviștei".

Consemnînd acest „fapt", co
respondentul nostru voluntar 
Vasile Neagu mai menționează 
că la Tîrgoviște a apărut o lucra
re despre comuna Bărbulețu, in 
care — pe lingă prezentarea mo
nografică a satului Pietrari — 
sint iiifățișate satele Râul Alb și 
Bărbulețu. Un frumos cadou 
oferit străvechiului sat Pietrari.

Destoinicul
pompier
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Soldatul Florin Stegar de la 
unitatea de pompieri Petroșani 
era învoit în după-amiaza a- 
ceea. îmbrăcat de oraș, cu uni
forma frumos călcată și cu în
călțămintea lustruită, se îndrep
ta spre cinematograf. S-a în
tâmplat t~~~ — J;- J------
tra unui 
să iasă un fum ce i-a atras a- 
tenția. A dat fuga, a sărit în 
apartamentul cu pricina și, lu
crând de zor sub presiunea vîl- 
vătăilor, a< Stopatfocul cdre se-'. 
întețise și era gata-gata să se 
întindă și in altă încăpere ală
turată. Cînd au sosit... pompierii 
de serviciu, treaba era aproape 
gata. Fapta, destoinicului pom
pier avea să fie și mai bine a- 
preciată cînd s-a descoperit 
că în încăperea alăturată erau 
două butelii cu aragaz, care se 
încinseseră și mai 
pină să explodeze, 
trus tot blocul !

însă ca din fereas- 
bloc din depărtare

Amintire...

aveau puțin 
S-ar fi dis-

uitată
chiar așaCovrigi gălățeni 

se numea un sortiment de co
vrigi fabricați in exclusivitate in 
frumosul oraș de. la Dunăre. 
Le-a rămas doar amintirea și o 
invitație („Consumați cu încre
dere delicioșii covrigi gălățeni") 
înscrisă pe geamul unității din 
strada Brăilei nr. 8, care acum 
vinde doar... biscuiți uscați. De 
cc nu mai face și desface co
vrigi ? Poate fiindcă intre timp 
a fost reorganizată și covrigă- 
ria, ea trecind din subordonarea 
întreprinderii de panificație in 
cea a întreprinderii comerciale 
de stat pentru alimentație pu
blică ?

După faptă
Doi teleormăneni — Nicolae 

Radu din 
Balașcan 
început să 
negoț cu 
podăriile 
urmă de 
de conducere al primului și cu 
autoturismul celui de-al doilea, 
plus cite 6 000 lei de fiecare, 
au pus pe roate o „afacere". 
Concret, cumpărau purcei din 
județele Olt și Dolj, ii trans
portau cu mașina in Teleorman 
și îi vindeau cu suprapreț. 
Intr-una din zile au dat însă 
peste un „cumpărător" mai 
curios și ițele afacerii au fost 
descurcate. Urmarea : primul 
a fost condamnat la 2 ani și 
4 luni, iar al doilea la doi ani 
închisoare.

Smîrdioasa și Nicu 
din Cervenia — au 
facă, de la o vreme, 
purcei, deși în gos- 
lor nu aveau nici 
grăsun. Cu permisul

Era recidivist
Cu toate că fusese condamnat 

de sase ori, 
turl si un 
binschi, din 
parat și nu 
muncă utilă. Deși 
rie frumoasă — 
Stătea toată ziua 
casă, iar noaptea 
cu bloc, cercetind... dacă aveau 
ușile și geamurile bine închise. 
Prins, s-a constatat că in timp 
de 6 luni, cite s-au scurs de la 
ultima sa condamnare, furase 
bunuri în valoare de peste 28 000 
lei. Instanța de judecată l-a 
londamnat de astă dată la 5 ani 
...chisoare șl l-a obligat, să des
păgubească locatarii cărora le-a 
cotrobăit locuințele.

pentru diverse fur- 
viol, Romeo Ru
lași, nu s-a astîm- 
s-a încadrat intr-o 

avea o mese- 
era strungar, 
și dormea în 
colinda bloc

Rubrica realizată de
Gheorghe MITROI 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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Cartofii, bine sortați, să ajungă mai repede in silozuri!De cîteva zile, în unitățile agricole din județul Botoșani a început recoltarea cartofilor. Producția de pe primele 550 hectare a fost sortată și livrată unor beneficiari. La cooperativa agricolă din Vîrful Cimpu- lui, în numai două zile, cartofii au fost strînși de pe 40 hectare. Lucrau la cules, în ziua documentării noastre, cel puțin 120 de oameni și încă atiția la sortat. „Recoltăm de zor. dar încă nu ne-am realizat norma zilnică propusă — ne spune Dan Honceru, in- ginerul-șef al unității. Am cultivat o suprafață de 420 hectare, unitatea noastră fiind cea mai mare cultivatoare de cartofi din județ. Noi am stabilit să încheiem recoltarea în cel mult 18 zile. De mîine sperăm însă să primim sprijin și din partea altor locuitori din comuna noastră. Ne vom organiza temeinic munca, deoarece, in curînd, vom începe și recoltarea sfeclei de zahăr și a porumbului. în ce privește transportul, I.L.F. ne-a pus la dispoziție trei autocamioane cu cite două remorci. Dar noi folosim și atelajele". Bine organizat se lucra la recoltarea cartofilor și în cooperativele agricole Dersca, Mihăileni, la ferma Ionășeni a I.A.S. Dorohoi. iRecoltarea cartofilor trebuie să fie urmată de sortarea și transportul imediat al acestora din cîmp. Or, în această privință au început să se facă simțite neajunsuri. La cooperativa agricolă din Nicșeni abia începuse recoltarea, dar sortarea nu era privită cu răspunderea cuvenită. Situații asemănătoare am întîl- nit și in cooperativele agricole din Cucorăni, Leorda, Vlădeni și Corni. „Cum apreciați asemenea situație ?“ — l-am întrebat pe ing. Vasile Filipoaia, directorul

I.L.F. „Neajunsurile la sortare se datoresc specialiștilor, care nu-și fac datoria. Țin să precizez insă că toate aceste unități se află acum in atenția noastră.' Iar. ca să nu uzez de o autocritică formală, mă angajez că mă voi ocupa direct, pînă la terminarea recoltării cartofilor, de două dintre cooperativele agricole amintite".încheiem raidul consemnind o situație ce face realmente cinste celor care, fără să vrea, ne-au înfățișat-o : odată cu declanșarea. „campaniei cartofului", echipa care lucrează la rampa de primire-predare pentru zona sudică a județului a realizat o productivitate de trei ori mai .mare. Este încă o dovadă că, în județul Botoșani, recoltarea și livrarea cartofilor ar putea fi mult intensificate. Subliniem aceasta în- trucît. o bună perioadă de timp, lucrările au stagnat. De ce ? I.L.F. Botoșani a fost anunțată să sisteze acțiunea pînă cînd principalii săi contractanți din Capitală își rezolvă problema spațiilor de depozitare. A fost oare un motiv întemeiat ? Greu de crezut I Fiindcă acum aceleași întreprinderi de legume și fructe (din Berceni și, respectiv, Militari), care reclamaseră situația amintită, se arată interesate în a prelua întreaga cantitate. Oare în numai cîteva zile s-a' putut soluționa problema unui spațiu pentru, mii de tone? Se desprinde concluzia că unitățile agricole și I.L.F. trebuie Să conlucreze strins pentru grăbirea recoltării și a livrării cartofilor.
Silvestri AILENEI
corespondentul „Scinteii”

arad la cules, in grădini, in livezi și pe timp
— amplă tontentrare de forțeîn cele mai multe unități agricole din județul Arad se muncește intens la recoltare. La direcția agricolă se apreciază că pînă la sfîrșitul acestei luni se va încheia recoltarea fasolei, cepei și cartofilor. în timpul raidului întreprins în cîteva unități agricole ne-au reținut atenția numeroase fapte de muncă ce se circumscriu acestui efort general de stringere grabnică a producției.încă din primele ore ale dimineții, în grădinile asociației legumicole Horia erau suficiente semne că ziua de lucru va fi rodnică. Spunînd aceasta ne gîhdim la faptul că in cele 11 ferme lucrau peste 1 000 de oameni, iar două vagoane cu vinete și unul cu ardei gras fuseseră expediate unor parteneri externi. Spre seară, bilanțul zilei consemna că au fost livrate fabricii de conserve 80 tone tomate, 10 tone ardei gras și 5 tone gogoșari. De asemenea, echipa condusă de Teodor Ignat a Obținut 13 tone de suc din tocarea roșiilor, direct în cîmp. Din situația livrărilor la zi se desprinde că pină in prezent au fost expediate, în plus față de prevederile graficului, 146 tbne tomate, 13 tone ardei, 55 tone conopidă, 20 tone cartofi etc. Și în grădinile celor nouă ferme de la asociația legumicolă din Nădlac se aflau, peste 1 300, oameni care recoltau tomate și vinete. într-o singură zi aici au fost strînse 100 tone tomate, din care 80 tone pentru industrializare, iar 20 tone pentru export.Cum județul Arad- este cunoscut și ca o importantă zonă pomicolă, era normal să vedem cum se muncește în aceste zile in livezi. Ca atare, ne-am oprit ia Stațiunea de cercetări pomicole din Lipova. unde se lucra din plin la recoltarea prunelor. Din cele spuse, de tovarășul Nicolae Voștinar, directorul stațiunii, am reținut că. pînă în prezent au fost livrate peste 1 800 tone fructe, dar greul abia începe, mai exact odată cu începerea recoltării merelor. Cum sint de recoltat peste 15,000.. tone 5 mere, conducerea stațiunii .,. s-a ocupat îndeaproape de asigurarea forței .de mun- ,pă și, la ora .actuală, toți cei 1 500 oameni1 șînt. pregătiți să intre in livezile cu meri, Se ridică însă problema preluării fructelor de către I.L.F., care deocamdată nu decurge cum ar trebui. Or, dacă se are în vedere că de la 1 septembrie — timp de 40 de zile de lucru — vor trebui să fie ridicate zilnic aproximativ 500 tone fructe, este limpede că se impun măsuri

grabnice pentru organizarea mai judicioasă a preluării și transportului fructelor, astfel ca nimic din recoltă să nu se deprecieze.în județul Arad a început șl culesul porumbului. S-au și recoltat primele 2 000 hectare în consiliile agroindustriale Siria, Sîntana și altele, unde căldura puternică a determinat coacerea forțată a porumbului. De pe aceste prime suprafețe s-au recoltat in medie 5 000 leg porumb boabe la hectar. „Ne-am propus să terminăm recoltarea acestei culturi în 25 de zile, ne spune inginerul Gheorghe Chiper, director la direcția agricolă județeană. în acest scop va trebui să realizăm viteza zilnică planificată, de 3.400 hectare. Două treimi din întreaga suprafață cultivată vor fi recoltate cu mijloace mecanice, restul — umane. Am dori însă să fim sprijiniți mai mult în privința repartiției ritmice a cotelor de carburanți, astfel ca întreaga recoltă să fie culeasă și transportată de pe cîmp în termenul stabilit".
Ion MARIN 
Tristan MIHUTA\ ■ • ~ ■

In județul Olt s-a încheiat 
recoltarea florii-soareluiIeri, oamenii muncii din agricultura județului Olt au încheiat recoltarea florii-soarelui pe cele 33 618 hectare cultivate in acest an. Este un rezultat care are la bază temeinica organizare a muncii, folosirea din plin a timpului bun de lucru în cîmp, dar mai cu seamă mobilizarea concomitentă la recoltare atit a forțelor umane, cit și a mijloacelor mecanice. Recoltarea. manuală, a permis strîhgerea selectivă a capitalelor, eliberarea operativă a terenului/depozitarea in bazele, furajere ș unor însemnate cantități de nutrețuri, realizarea de importante economii de carburanți. în prezent, forțele mecanice și umane din unitățile agricole sînt concentrate la recoltarea porumbului de pe cele aproape 90 000 de hectare. Pînă aseară. porumbul a fost cules de pe 7 800 hectare. (lancu Voicu, corespondentul „Scinteii").

AVANTAJELE ECONOMISIRII
ÎN CONTUL CURENT PERSONALPrin contul cure'nt personal Casa de Economii și Consemnațiuni pune la dispoziția populației un instrument modern de economisire și de efectuare de plăți periodice și ocazionale.Titularii de conturi curente personale beneficiază de avantajele generale ale economisirii, la C.E.C., și anume : garanția statului asupra sumelor depuse, păstrarea secretului depunerilor și al operațiilor e- fectuate, imprescriptibilitatea depunerilor etc. Pentru sumele depuse în conturile curente personale, titularii beneficiază și de 'o dobîn- dă anuală de 3 la sută.Din dispoziția titularilor de conturi curente personale, Casa de Economii și Consemnațiuni efectuează in mod gratuit, in limita sumelor 'din cont, diferite plăți periodice către unitățile prestatoare de servicii, ca : plata abonamentului de telefon, radio, televizor, costul consumului de energie electrică și de gaze, costul unor pre'stații (apă, canal,, gunoi), impozite și taxe și altele.în acest scop, titularii trebuie să

se adreseze în scris organizațiilor socialiste beneficiare, cărora le solicită să trimită documentele de plată unității C.E.C. la care au deschise conturile curente personale. Cererile adresate organizațiilor socialiste se virează în prealabil de unitățile C.E.C. la care se află conturile curente personale.Pentru plățile periodice de impozite și prime de asigurare cererile se adresează direct unităților C.E.C.Pe lîngă plățile prin virament se pot efectua și plăți în numerar din cont" prin intermediul carnetelor de cecuri care se pun la dispoziția fiecărui titular la deschiderea contului. De asemenea, titularilor de conturi li se pot elibera, la cerere, carnete de cecuri cu sumă limitată, cu ajutorul cărora pot e- fectua plata mărfurilor cumpărate de la unele unități comerciale stabilite în acest scop. Tot pe baza carnetelor de cecuri cu sumă limitată, titularii conturilor curente personale sau beneficiarii cecurilor (pe numele cărora a fost emis cecul) pot face restituiri la oricare unitate C.E.C. din țară.

Înaltă exigență, ordine și disciplină 
pentru realizarea exemplară a planului, 
pentru creșterea productivității munciiAdunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii care a avut loc recent la Combinatul petrochimic Teleajen a fost, în multe privințe, relevantă pentru faptul că atît darea de seamă, cît și mulți dintre participanții la dezbateri nu au insistat prea mult asupra realizărilor din primul semestru, consi- derindu-se ca o etapă depășită, ci au acordat prioritate analizei responsabile a neîmplinirilor și greutăților cu care s-a confruntat colectivul, stabilirii soluțiilor și măsurilor pentru îmbunătățirea în conți- ' nuare a activității economice, astfel ca rezultatele din acest an să se ridice la nivelul exigențelor și sarcinilor actuale formulate de conducerea partidului.Evidențiind ceea ce a fost pozitiv în activitatea combinatului în prima jumătate a anului, cînd planul a fost depășit atit la producția-marfă, producția netă, productivitatea muncii, cît și la beneficii, darea de seamă prezentată de tovarășul Gheorghe loniță, președintele consiliului oamenilor muncii, a pus accentul pe analiza critică și autocritică a neajunsurilor ce s-au făcut simțite, din care să se .tragă concluzii și învățăminte pentru activitatea viitoare. în mod deschis, fără ocolișuri, s-au înfățișat cauzele obiective și subiective ale neîndeplinirii integrale a planului la anumite sortimente, ale depășirii consumului de combustibil și energie electrică, pre- cizîndu-se clar măsurile pentru înlăturarea lor. Tot atît de frontal a fost abordată și problema opririlor neprogramate ale unor instalații, o- priri generate mai ales de încălcarea disciplinei tehnologice, a regulilor stricte de exploatare etc. și care s-au soldat cu pierderi de producție.Aceste aspecte, cît și altele legate de întărirea ordinii și disciplinei în producție, de creșterea spiritului de răspundere al întregului colectiv pentru buna gospodărire și utilizare a mijloacelor tehnice și materiale încredințate de societate spre administrare, de intrare în funcțiune a noilor instalații prevăzute în acest an, au fost viu discutate în adunarea generală, pornindu-se de Ia sarcinile mobilizatoare ce revin pe- trochimiștilor din acest combinat în a doua jumătate a anului.— Pentru evitarea opririlor neprogramate — a spus Teodor Hrista'che, operator chimist la secția cocsare — solicităm să ni se asigure. materia primă în raport cu planul și de calitate corespunzătoare. Dar tot atît de important este să crească răspunderea în muncă a fiecăruia. A- baterea gravă care a avut loc la instalația de cocsare, datorită ne- respectării regulilor de'exploatare-, a macaralei portal, pledează serios ■ în acest senă. Cerem, de ăserheriea, consiliului oamenilor muncii să soluționeze problema asigurării la timp a vagoanelor necesare pentru evacuarea ritmică a cocsului din depozit, spre a se preveni orice stagnări în producție, orice degradări

calitative ale acestui produs aflat în stoc.Ion Preda, subinginer în secția mecanică, punind in evidență rezultatele bune obținute în realizarea și recondiționarea pieselor de schimb, în efectuarea reparațiilor și reviziilor la instalații, nu a trecut însă cu vederea faptul că se mai execută reparații de slabă calitate, că nu toate lucrările sînt finalizate la termenele prevăzute. în acest context, el a cerut ca fiecare șef de echipă să manifeste mai multă exigență pentru întărirea disciplinei și creșterea răspunderii in muncă, iar factorii de răspundere să desfășoare o mai susținută muncă politico-educa- tivă pentru dezvoltarea . conștiinței muncitorești, revoluționare. Abor- dînd problema deparafinării care strangulează adesea procesul de pro? ducție la blocul de ulei, inginerul
La Combinatul 

petrochimic 
Teleajen

Dumitru Constantin, șef de secție pe schimb la secția a 11-a, a spus : „Soluția o Văd în stabilirea de către centrala noastră industrială și institutul de specialitate din Cîmpina a unor rețete optime pentru prelucrarea materiilor prime provenite din diferite tipuri de țiței. Cît privește cristalizarea parafinei, ar trebui să fie făcut un studiu care Să ne apropie de capacitatea zilnică reală de producere a uleiului. Cred că prin rezolvarea acestor probleme s-ar înlătura și alte neajunsuri din activitatea noastră".Alți participanți la dezbateri, printre care Ion Gheorghe, maistru la secția ATM, Gheorghe Catargiu, cazangiu, au subliniat că rezultatele din primul semestru puteau fi mult mai bune dacă conducătorii de secții și instalații, organizațiile de masă și obștești ar fi acționat mai sistematic și cu mai multă intransigență pentru întărirea disciplinei în muncă și tehnologice, pentru respectarea riguroasă a regulamentului de ordine interioară, a legilor statului. Ei și alți vorbitori au propus ca. in spiritul indicațiilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la consfătuirea de lucru de la Mangalia, organizațiile de partid, de sindicat și U.T.C. să desfășoare o activitate po- litico-educativă mult mai intensă pentru,.întărirea răspunderii în mim-. că,..pențep introducerea -unui '.climat de disciplină, și., ordine desăvirșite in toate sectoarele de activitate.In cadrul dezbaterilor, un loc important. l-au ocupat și problemele referitoare la intrarea in funcțiune a unor importante instalații prevăzute pentru acest. an, de care depinde in mare măsură realizarea sarcinilor de

plan mult sporite din semestrul doi. în mod autocritic, inginerul Mircea Ceapă a apreciat că secția de piroliză nu se poate prezenta cu rezultate pozitive in adunarea generală. El a menționat că forțele sint acum concentrate în vederea urgentării probelor tehnologice de repornire a instalației de piroliză, solicitînd în acest sens și sprijinul ministerului de resort în procurarea unor piese de schimb, astfel ca în luna octombrie să se poată produce etilenă. Cu insistență s-a subliniat în cadrul adunării generale necesitatea de a se dovedi întreaga răspundere pentru funcționarea în bune condiții a instalației de polipropilenă, ințrată nu de mult în probe tehnologice. S-a cerut, totodată, constructorilor să încheie in trimestrul III- lucrările la instalația de stiren. în sțrînsă legătură cu darea în exploatare a noilor instalații, în adunarea generală s-a solicitat consiliului oamenilor muncii să șe ocupe cu mai multă perseverență de asigurarea cadrelor calificate și a anumitor materii prime necesare funcționării acestor instalații moderne.De bună seamă, dezbaterile din adunarea generală ar fi cîștigat in consistență dacă s-ar fi analizat cu mai' multă exigență problemele legate de reducerea mai accentuată a consumurilor de combustibil, energie electrică, chimicale ș.a., de valorificarea resurselor materiale recuperabile. Darea de seamă a avut în această privință un pronunțat ton critic și autocritic, vizind în mod special colective de la anumite secții și instalații, dar prea puțini dintre participanții la dezbateri au căutat să intre in profunzimea cauzelor care au generat depășirile de consumuri și, mai ales, să contureze soluții noi pentru încadrarea strictă in normele de consum stabilite. în fond, creșterea răspunderii colective și personale pentru buna gospodărire a resurselor energetice și materiale și, în general, pentru apărarea și dezvoltarea patrimoniului întreprinderii — ca parte integrantă a proprietății comune a îptregului popor — constituie, în spiritul recentelor hotărîri adoptate de partid și de stat, una din laturile esențiale ale dezvoltării și afirmării și mai puternice a auțocon- ducerii și autogestiunii muncitorești.Am prezentat doar cîteva secvențe de la recenta adunare generală a reprezentanților oamenilor muncii de la Combinatul petrochimic Teleajen, care, in pofida unor minusuri de natura celor arătate mai înainte, a ilustrat botărîrea unanimă a cplecti- .vului de aici de a munci cu și rnai .multă tenacitate' și-, înaltă responsabilitate muncitorească, cu -spirit re- iVolutlonar pentru a îndeplini iîn cît mai bune condiții planul pe întregul an și angajamentele majorate asumate cu acest prilej.
Mircea ANGE1ESCU 
Constantin CĂPRARU

MUNCA CERCETĂTORULUI
oglindă a rezultatelor obținute in unitățile agricole, nu numai

„In aprecierea cercetării trebuie să pornim nu numai de Ia ceea ce am obținut pe Ioturile experimentale, de la ceea ce s-a obținut în anumite cimpuri de experiență — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., din septembrie 1981, cu cadrele din cercetare și învățămînt, din agricultură — ci de la producția mare, de la producțiile medii pe care le obținem în toate județele, pe întreaga țară". Iată o cerință deloc nouă, dar de permanentă actualitate pe care secretarul general al partidului a subliniat-o puternic, in cuvîntarea la recenta Consfătuire de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative, arătând că nu este suficient să fii un bun inginer, un hun muncitor, un bun economist : specialiștii buni trebuie să fie și buni revoluționari.Aceste imperative stau în fața tuturor cercetătorilor din țara noastră. Deci și în fața celor 84 de comuniști — cercetători, specialiști și ceilalți lucrători agricoli — ai organizației de bază din cadrul Stațiunii de
Gospodari și... „gospodari"Deva, cu bulevardele sale largi, construcțiile moderne și cu frumusețile sale naturale, incintă orice vizitator. Frumusețea orașului este sporită de munca plină de hărnicie a mii de cetățeni în timpul lor amenajează și jesc spații verzi, ronduri cu flori, pomi și arbuști ornamentali, conferind un plus de farmec zonelor din jurul blocurilor. S-ar putea scrie multe cuvinte de laudă despre asociațiile de locatari și cetățenii care locuiesc in blocurile A, B și C de pe bulevardul Nicolae Bălcescu, în microraionul 15 și despre alții care, dind dovadă de un dezvoltat spirit civic, păstrează în jurul blocurilor ordine și curățenie exemplare.Dar există și altfel de „gospodari".

ca re, liber, ingri-

'. Pe a-

.ceeași arteră de circulație, ■ față chiar cu blocurile a- mintite, se află imobilele cu numerele 15, 17, 19. Cu excepția scărilor din părțile laterale, celelalte, aflate spre . bulevard, nu au în fata lor decît pămînt bătătorit, unele părți acoperite de iarbă și, ici-colo, cîte un pom singuratic. Ca «ă nu facă excepție, nici unitățile comerciale din vecinătate nu gospodăresc și nu îngrijesc terenurile aflate în fața lor. în fața unităților comerciale nr. 38 și 111, a magazinului de articole de menaj, nu găsești decît puține smocuri de iarbă verde. Cărări bătătorite se țes pe spațiile largi din fața magazinelor.După cîte ne informează reprezentanți ai Consiliului popular municipal Deva, . jn

în fată toate asociațiile de locatari, în comitetele de cetățeni și în unitățile socialiste a fost prelucrat Legii nr. 10 cembrie prevede cu obligațiile și răspunderile consiliilor populare, ale unităților socialiste și ale cetățenilor pentru buna gospodărire, întreținerea și curățenia localităților. încă din primăvară au fost distribuite asociațiilor de locatari răsaduri și puieți pentru înfrumusețarea spațiilor dintre blocuri. Consiliul popular municipal, deputății și comitetele de cetățeni din zonele amintite ar trebui să intervină și să asigure ca exemplele de real spirit gospodăresc să devină cît mai numeroase. (Sabin Cerbu, corespondentul „Scinteii").

conținutul din de- 1982. care claritate

pe loturile experimentalecercetare și producție legumicolă Brăila, cu sediul în comuna Siliștea. Cum sînt însă înțelese și aplicate aceste cerințe ?„Anul acesta stațiunea colaborează la 10 programe de cercetare și 45 de experiențe pe care Institutul
țifică a specialiștilor și pasiunea lor pentru profesia aleasă sint evidente : se vede și din starea culturilor, din grija pentru evoluția fiecărui soi urmărit atent pe zile și chiar pe ore" (Adriana Marin, cercetător științific principal). Organizația de

într-o stațiune de cercetare și producție agricolă 
din județul Brăila

de cercetare pentru legumicultură și floricultură de la Vidra — Giurgiu le are contractate, lucrări menite să contribuie la înfăptuirea programelor privind creșterea producției legumicole și îmbunătățirea autoapro- vizionării județelor. Această colaborare permite folosirea mai eficientă a capacității științifice a specialiștilor noștri". (Paraschiv Mălcică, directorul stațiunii) ; „capacitatea știin
Cum se prezintă unele 

de prezentarese ale unor fabrici din Tîrgii Jiu, Piatra Neamț și din alte orașe.Pe aceeași stradă „prezintă" mobilă și cooperativa „Munca manuală". înăuntru — claie peste grămadă cîteva piese de bucătărie. Nici gînd și nici vorbă de testare a cererii, ne spune responsabila Silvia Toboș, mirată de o așa întrebare. în alt loc — pe strada Romană — dăm de o altă prăvălioară intitulată „Magazin de prezentare a produselor de Cîteva doane burlanede cernut erate „din topor", alcătuiesc oferta. Cine prezintă o așa marfă? Cooperativa „Con-, structorul". La maga-

Ca și în alte orașe, la Ploiești există mai multe magazine de prezentare și desfacere. Menirea lor e bine știută : testarea comercială a produselor noi, sondarea cerinței și a gustului cumpărătorilor. Un astfel de magazin este acela al întreprinderii „Dorobanțul". De la o vreme a devenit o prăvălie oarecare, cu nici o noutate în materie de stofe, de modă etc.Exemplul nu e singular. Intrăm in magazinul I.P.L. Ploiești. Arată ca un depozit de mobilă, dar unul in mare dezordine. De la responsabilul Sorin Serțea aflăm un lucru și mai și : toate piesele demodate, disparate, cu defecte, nu aparțin unității plo- rieștene, titulara magazinului, ci sint produ-

întîmpinare". stropitori, bi- pentruși două site mălai. gaz,lu-

magazine

cu cit faccu co

zi nul de prezentare „Avirom" găsim un lacăt mare la ușă. în vitrină s-au uitat reclamele din 1980.Nu e deloc normal ca magazinele de prezentare să . nu-și jus- tifice firma și menirea. Situația este atît mai stranie cu unitățile amintite notă discordantă aspectul general almbrțului ploieștean. Tocmai de aceea este cazul ca revenirea la un aspect și la o funcționare normală a respectivelor magazine să nu fie lăsată exclusiv la latitudinea întreprinderilor producătoare care patronează magazinele, ci să se bucure și de atenția și controlul organelor de specialitate ale consiliului popular municipal. (C. Constantin).

bază a creat în parte — șl vom vedea .mai târziu de ce doar în parte — un climat de emulație, de responsabilitate. Adunările generale sint pregătite temeinic, dezbaterile din cadrul lor — nu lipsite de spirit critic și autocritic — denotă stăpînireă problemelor majore ale stațiunii.Dacă „acasă", în stațiune, lucrurile stau așa cum le-am văzut — in general, bine — cum se acționează pentru aplicarea largă, operativă în producție a rezultatelor cercetării ? La această întrebare, răspunsurile primite — desigur, în lipsa argumentelor — sînt mai puțin prompte.S-o spunem din capul locului : marea producție, ogoarele legumicul- turii din județ — dealtfel cel care ar trebui să fie beneficiari^ rezultatelor cercetării — s-au bucurat prea puțin de sprijinul acesteia, deoarece în rîndul specialiștilor de aici persistă concepția greșită, păgubitoare pentru interesele generale, ca și pentru el, potrivit căreia activitatea de cercetare se încheie odată cu omologarea soiurilor și a hibrizilor. Desigur, nimerii nu susține o asemenea concepție. Nici măcar n-o amintește. Dar ea se simte, se vede „încolțită" de îndată ce ieși din perimetrul stațiunii și te oprești în unități agricole învecinate cu aceasta, care, deși au condiții pedoclimatice asemănătoare, obțin producții mult, mult mai mici decît stațiunea. Aproape că nu există cultură de legume in care stațiunea să nu ocupe locul întîi la producțiile realizate pe județ, în timp ce diferențele de producție obținute la hectar (față de ultimele clasate în județ) sînt intre 25—35 tone la tomate : aproape tot atît la ardei și între 20—25 tone la vinete... Față, de această situație, în stațiune — liniște deplină. Automul- țumire în înțelesul deplin al cuvîn- ' tului. Nici organizația de partid, nici organul de conducere colectivă nu au analizat vreodată și nici nu și-au propus s-o facă, de la înființare și pînă în prezent, aportul cercetării, prin toate mijloacele ce-i stau la in- demînă, la redresarea situației unităților de producție din județ.

Adevărat, pornind de la prevederile programului județean pentru legumicultură, in iarna care a trecut, din inițiativa comitetului județean de partid, a fost organizată o instruire a șefilor de ferme cultivatoare de legume,* în care specialiștii stațiunii și-au prezentat noile soiuri, au vorbit despre tehnologiile de producere și de Întreținere a răsadurilor. Schimburile de experiență care au urmat cu inginerii coordonatori din consiliile unice agroindustriale au adincit prezentarea noutăților și a tehnologiilor „pe viu" — pe terenurile experimentale sau de producție ale stațiunii. Evident, participanții au avut ce învăța !„Am căutat să demonstrăm mai întii că rioi sîntem capabili să obținem producții ridicat^, de vîrf, la hectar" (Ion Decu, secretarul organizației de partid). Desigur, este un punct de vedere. Dar cit de departe de cel așteptat, de cel necesar. Biroul organizației de bază a dispus și dispune de toate posibilitățile pentru a determina în rîndul comuniștilor, prin măsuri organizatorice și politico- educative adecvate sporirea pasiunii pentru nou, concomitent cu transferul rezultatelor lor, al experienței cîș- tigate și la unitățile de producție legumicolă din județ. Deocamdată nu poți găsi nici măcar o singură prevedere cuprinsă intr-un plan de măsuri care să stabilească ca regulă clară, ca sarcină concretă de partid, deplasarea sistematică în unități a cercetătorilor și specialiștilor de aici ; ceea ce dovedește o viziune și înțelegere îngustă, tehnicistă, asupra rosturilor cercetării în cadrul județului.Asemenea neajunsuri în activitatea organizației de partid din stațiune puteau fi - înlăturate la timp dacă membrul biroului comitetului județean de partid care răspunde de activitatea din teritoriul în . care se află și stațiunea, cadrele de conducere din direcția agricolă județeană și din consiliul unic agroindustrial, și ei comuniști, s-ar fi străduit să pătrundă in specificitatea muncii acestei unități și să o îndrume spre făgașul scopului ei real.Firește, organizația de partid a stațiunii dispune de toate condițiile și are resursele necesare pentru a traduce în viață sarcinile ce-i revin din programul comitetului județean pentru dezvoltarea producției legumicol le. în acest scop, organizația în întregul ei, fiecare comunist — cercetător, specialist, lucrător agricol — trebuie să acționeze ca bun și competent specialist, bun revoluționar, în așa fel incit aportul direct, nemijlocit al fiecăruia să se regăsească intr-o măsură tot mai mare în producțiile de legume de pe marele cîmp al județului.
Virgil GHEORGHIȚĂ
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să exprim aprecierea șl mulțumirile mele sincere Excelenței VfSstre și, prin intermediul dumneavoastră, guvernului și poporului român pentru amabilul mesaj de felicitare transmis cu ocazia celei de-a 38-a aniversări a zilei independenței Indoneziei.Vă rog să primiți cele mai bune urări de fericire personală, de prosperitate și progres continuu pentru țara și poporul dumneavoastră.

SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaSînt deosebit de onorat să vă mulțumesc în mod cordial pentru mesajul pe care Excelența Voastră mi 1-ațl transmis cu prilejul Zilei naționale a țării noastre. , .Guvernul și poporul Columbiei reînnoiesc prin intermediul meu solidaritatea prietenească cu guvernul șl poporul țării dumneavoastră.Primiți vă rog, Excelență, asigurarea Înaltei mele considerații prietenii.Cu cele mai cordiale salutări, șl

BELISARIO BETANCOUR CUARTAS
Președintele Republicii Columbia

Cronica zileiLuni, tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, a primit pe Dimitrios Serbos, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar ăl Republicii Elene în Republica Socialistă România, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.
teme, reprezentanți al unor instituții centrale, oameni de știință și cultură, ziariști.Au luat parte, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, membri ai corpului diplomatic.

L

*Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, a primit, luni, pe Paul Munyembari, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al - Republicii Burundi în Republica Socialistă România, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor da acreditare.
★Cu prilejul încheierii misiunii . sale lan țara noastră, ambasadorul Republicii Irak la București, Dhiab M. Al- Algawi, a Oferit, luni seara, o recepție.Au participat Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor ex-

*La sediul Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale a avut loc o masă rotundă în cadrul căreia profesorul Victor El-Kik de la Universitatea din Beirut a prezentat comunicarea intitulată „Aspecte ale situației din Orientul Mijlociu".Au participat cadre didactice universitare, cercetători in domeniul relațiilor internaționale, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ziariști.Au fost de față Chdhade Mouallem, însărcinatul cu afaceri a.i. al Libanului la București, membri ai ambasadei.
ORAȘUL DIN CÎMPIA

(Urmare din pag. I)două fabrici de uree, o fabrică de azotat de amoniu, o fabrică de furfurol și una de argon ; de întreprinderea de u- lei, filatura de bumbac. abatoarele pentru păsări și animale mari, o moară de griu și porumb, complexe avicole și de porcine. Dintre obiectivele so- cial-culturale se detașează patru licee, școli de cultură nerală, spitalul policlinică, două de cultură, un nematograf, două teluri. Canalizarea, drumurile și străzile modeme, termoficarea sint tot atîtea atribute ale urbanizării de care se bucură cei 42 000 de locuitori, din care 75 la sută locuiesc ,ln cele 10 000 de apartamente construite în ultimii 15 ani. Slobozia este și un oraș al

asemenea,

ci- ho-

tinereții, media anuală de creștere a populației fiind un indiciu semnificativ în acest sens.De la cei 4 000 de angajați în 1965, dintre care mulț.i lucrau în unitățile agricole de stat din împrejurimi, s-a ajuns astăzi la un personal muncitor ce numără aproape 25 000. Din aceștia peste 6 000 sînt muncitori, maiștri șl tehnicieni, ingineri și specialiști de profesii care în urmă cu 20 de ani erau de neimaginat pe aceste meleaguri. Producția industrială a municipiului Slobozia a crescut de la 50 milioane lei în 1965 la peste 3,5 miliarde în acest an ; întreaga producție a anului 1965 se realizează acum în numai. șase zile. Plăcutele purtînd Inscripția „realizat la Slobozia — made in Romania" se află acum pe

(Agerpres)
SOARELUImulte meridiane ale globului, mărturii despre hărnicia și competența oamenilor care au deprins tainele industriei moderne. Slobozia este orașul în care unul din patru locuitori învață : numărul elevilor este astăzi de șapte ori mai mare decît în 1965. Comparativ cu același an, în Slobozia sînt de 5 ori mai multe cadre didactice și de 7 ori mai multe cadre sanitare ; bibliotecile numără de 3 ori mal multe cărți și cititorii sint de 8 ori mai numeroși ; abonamentele la televiziune au crescut de 13 ori.într-un cuvînt, înfloritorul municipiu din Cîmpia Soarelui este localitatea marilor prefaceri pe măsura unei epoci glorioase, a epocii inaugurate de cel de-al IX-lea Congres partidului.
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COTIDIAN
relatăridin scrisorile cftîtorîior

Adunare festivă consacrată aniversării
a 35 de ani de la crearea organelor de securitateîn climatul de puternică angajare revoluționară, de aleasă bucurie și mindrie patriotică în care Întregul popor, strîns unit în jurul partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, a omagiat împlinirea a 18 ani de la Congresul al IX-lea ~ ... . .Comunist Român și cea de-a 39-a aniversare socială și .... .antiimperialistă din august 1944, luni, la Casa de cultură ă Ministerului de Interne, a avut loc adunarea festivă consacrată împlinirii'a 35 de ani de la crearea de către nelor de securitate.La adunare a luat Emil Bobu, membru Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Au participat, de asemenea, tovarășii George Homoștean, ministrul de interne. Tudor Postelnicu, ministru secretar de stat, șeful Departamentului Securității Statului, membri ai Consiliului de Conducere al Ministerului de Interne, activul de partid și de comandă al Departamentului Securității Statului, reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale, activiști de partid și de stat, generali și ofițeri in rezervă.într-o atmosferă de puternic entuziasm, de fierbinte dragoste și recunoștință față de partid, față de secretarul său general, participanții la adunare au urmărit cu adîncă emoție mesajul pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a adresat cu prilejui acestei aniversări cadrelor de securitate, tuturor lucrătorilor Ministerului de Interne. Mesajul a fost prezentat de tovarășul Emil Bobu.în continuare, tovarășul Tudor ' Postelnicu a prezentat Raportul privind activitatea desfășurată de organele de securitate pentru apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului, a independenței și suveranității patriei, precum și sarci-

al Partiduluia revoluției de eliberare națională, antifascistă și
partid a orga-parte tovarășul al Comitetului

nile ce le revin din documentele Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, din ordinele și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandant suprem al forțelor armate.în raport se evidențiază rolul ho- tăritor al conducerii de către partid a organelor de securitate pentru continua perfecționare a întregii lor activități, pentru realizarea la înalte cote de exigență și cu profund spirit revoluționar a misiunilor și sarcinilor încredințate de partid și popor. în lumina concepției secretarului general al partidului au fost relevate necesitatea întăririi legăturii organelor de securitate cu' oamenii muncii și organismele conducerii muncitorești, rolul prioritar al muncii de prevenire a oricăror încălcări ale normelor de conviețuire și legilor țării, respectarea neabătută a legalității socialiste, astfel încît nimeni să nu fie pedepsit pe nedrept și, în același timp, nici o persoană care a încălcat legea să nu rămînă nepedepsită. S-a arătat că în noua etapă istorică se impune ca întregul personal al securității statului să manifeste vigilență, fermitate și combativitate sporite, un înalt spirit revoluționar în lupta pentru apărarea valorilor spirituale și materiale fundamentale ale societății noastre împotriva oricăror încercări din partea cercurilor reacționare imperialiste din exterior . sau a unor elemente descompuse din interior, cu o slabă conștiință socială, de a atenta Ia libertatea și independenta patriei, la cuceririle socialiste ale poporului nostru. A fost subliniat faptul că o cerință fundamentală a îndeplinirii în bune condiții a sarcinilor o constituie continua perfecționare a pregătirii politico-ideologice și profesionale, astfel încît fiecare lucrător

din aparatul de securitate să fie un bun specialist, dar și un bun activist, capabil să acționeze în toate împrejurările ca un adevărat revoluționar.în încheiere s-a exprimat angajamentul fierbinte al întregului activ de partid și de comandă, al tuturor lucrătorilor de securitate ca, sub îndrumarea și conducerea organelor și organizațiilor de partid și cu sprijinul larg al oamenilor muncii, să acționeze întotdeauna cu abnegație și dăruire revoluționară, strîns uniți in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru apărarea intereselor partidului, patriei și poporului, purtînd în conștiință flacăra vie a spiritului patriotic, convingerea nestrămutată că nimic nu este mai presus decit interesele națiunii noastre. A fost exprimat, totodată, legămîntul solemn al lucrătorilor de securitate față de comandantul suprem de a fi mereu gata la datorie în slujirea neabătută, chiar cu prețul jertfei supreme, a intereselor fundamentale ’ "socialiste.însușindu-șl tezele șl Inestimabilă valoare practică ce decurg din _ . activitatea organelor de securitate, dînd expresie sentimentelor de adine respect și aleasă prețuire față de conducătorul încercat și clarvăzător al destinelor poporului român, participanții la adunare au adresat o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al forțelor armate. (Telegrama este publicată in pagina I).Telegrama a fost adoptată cu îndelungi ovații și puternice aplauze ds cei prezenți. S-a scandat, într-o atmosferă plină de însuflețire, „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul I", „Ceaușescu — pace !“.

ale Românieiorientările de teoretică și mesaj pentru

W „Harnicii mineri de la Șantie
rul național al tineretului de la 
Motru - ne scrie Gheorghe Ivașcu
— lucrează cot la cot cu destoinicii 
mineri de la Lupoaia, de la Ploș- 
tina și din alte cariere și mine 
pentru a da patriei tot mai mult 
cărbune. Tinerii de aici s-au anga
jat nu numai să-și realizeze, ci și 
să-și depășească ritmic planul și 
angajamentele asumate. Succes și- 
tradiționalul «Noroc bun !»"

B „Colectivul de muncitori, ingi
neri și tehnicieni de la cunoscuta 
întreprindere „Electroputere" din 
Craiova - ne Scrie inginerul Mircea 
Ursei — a realizat transformatorul 
electric cu numărul 1 000 000. Tot 
o cifră rotundă - 75 000 - a atins 
și în ce privește fabricarea de mo
toare electrice".

Multe înainte I
H loan Cherecheș de la între

prinderea „Electroprecizia” - Să- 
cele, Rodica Santa de la „Electro
motor" — Timișoara și Nicolae 
Cocor de la Combinatul siderurgic 
Călărași sint cei trei muncitori care 
s-au clasat, în această ordine, pe 
primele trei locuri la concursul pro
fesional „Olimpiada bobinatorului", 
care a avut loc la Timișoara. „De 
cîștigat însă — ne scrie I. Slăvescu
- au cîștigat toți participanții, 
întrecerea constituindu-se și într-un 
foarte util schimb de experiență".

B „In frumoasa comună Mircești 
din județul lași - ne scrie cores
pondentul nostru voluntar Dumitru 
Păpușoiu - toți locuitorii participă 

^la ample acțiuni de muncă volun-

tar-patrlotlcă. Intre altele, 
participat la construirea unei 
școli moderne și și-au adus în 
case «apa la robinet», prin, cap
tarea unor izvoare din apropiere".

■ „Am citit că în diferite loca
lități ale țării se aplică soluții eco
nomicoase în transporturi, lată că 
și la noi, în Oradea - ne scrie Iosif 
l.ang — au început să circule taxi
metre și chiar autovehicule care 
transportă mărfuri, folosind drept 
carburant metanol și benzină. 
Cîțiva șoferi cu care am stat de 
vorbă mi-au spus că mașinile merg 
«ca pe roate» și că realizează 
economii însemnate de combusti
bil".

0 învățătorul Sergiu Popescu ne 
relatează că elevii școlii din sătul 
Stanomiru, județul Tulcea, au adu
nat de la părinții și consătenii lor 
obiecte rare, înființînd un punct 
muzeistic. Printre cele cîteva mii de 
exponate se numără cioplituri în 
lemn, ceramică, mobilier țărănesc, 
cusături populare. O inițiativă de 
nota zece I \

B Colectivul întreprinderii de 
transporturi auto a județului Neamț 
obține rezultate deosebite în 
muncă. După cum ne informează 
corespondentul nostru voluntar, 
Gheorghe Irimie, planul la transpor
turi de mărfuri a fost depășit cu 
peste un milion tone. Tot în pe
rioada care a trecut din acest an, 
mai bine de un milion de călători 
au fost transportați, peste preve
deri, în condițiile realizării unor în
semnate economii de combustibil.

PROGRAMUL 1
11,00 Telex
11,05 Film artistic : „Fantomele se gră

besc"
12.25 Moment folcloric
12,35 Ecran de vacanță
13,00 Închiderea programului
16,00 Telex
16,05 România pitorească
16.25 Festivalul național „Cintarea 

României"
16,45 Clubul tineretului

17.30 Televacanță studențească
17,50 1001.de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,ÎS Actualitatea economică
20.30 Videoteca internațională (color)
20,55 La zi în 600 de secunde
21,05 Teatru TV : „Operațiunea Gambit" 

de Tudor Negoiță
22.30 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
201.15 Buletinul rutier al Capitalei
20.30 Salonul TV al artelor plastice. Iti

nerarul expozițiilor lunii
21.15 Seară de muzică românească
22.30 Telejurnal

• SPORT ® SPORT ® SPORT @ SPORT • SPORT © SPORT

Auspiciile și obiectivele 
noului sezon de fotbal

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 

cuprins între 30 august, ora 21—2 sep
tembrie, ora 21. în țară : Vremea 
va fi în general frumoasă și caldă. Ce
rul va fi variabil, mal mult senin in 
sudul și estul țării. Ploi Izolate vor 
cădea în vestul țării și zonele de mun-

te. Vîntul va sufla slab, plnă la mode
rat. Temperaturile minime vor £1 cu
prinse intre 8 șl 13 grade, mai coborite 
în estul Transilvaniei, iar cele maxime 
între 23 și 33 de grade. Dimineața, pe 
alocuri se va produce ceață. In Bucu
rești : Vremea va fi frumoasă și caldă, 
cu cerul variabil, mal mult senin. 
Vintul va sufla în general slab. Tem
peraturile minime voit oscila între 12 șl 
ÎS grade, iar cele maxime între 29 și 32 
de grade. (Corneliu Pop, meteorolog de 
serviciu).

Sportivi români 
în competiții 
internaționale© în cadrul Campionatelor europene de atletism pentru juniori, desfășurate la Viena, reprezentanta României Margareta Keszeg a obținut o splendidă victorie în cursa de 1500 m, cucerind medalia de aur și titlul de campioană continentală.

O în cadrul Campionatelor mondiale de canotaj academic de la Duisburg s-au desfășurat luni calificările în probele feminine.Echipajele României în probele de 2 rame (Rodica Arba—Elena Hor- vat) și 4 plus 1 rame (Olga Bularda, Maria Pricioiu, Cidra Apostol, Flo- rica Lavric și Viorica Vereș) au cîștigat seriile respective, calificln- du-se direct în finală.în proba de schif simplu, sportiva româncă Valeria Răcilă a terminat învingătoare in seria a Il-a, cu cel mâi bun timp al zilei -— 3’51”99/100, obținînd calificarea pentru semifinalele programate vineri. Pentru semifinale s-a mai calificat și echipajul de 2 ■ vîsle (Elisabeta Oleniuc — Marioara Ciobanu).© „Cupa federației" — competiția internațională feminină de baschet disputată în Sala sporturilor din Focșani s-a încheiat cu victoria reprezentativei României — 12 puncte, urmată în clasamentul final de Cehoslovacia — 10 puncte, selecționata orașului Leningrad — 10 puncte, R.F.| Germania — 9 puncte, Ungaria — 9 puncte, Polonia — 7 puncte și R. D. Germană — 6 puncte.© în cadrul concursului internațional de atletism de Ia Koln, atleta româncă Anișoara Cușmir a cîștigat proba de săritură în lungime, cu rezultatul de 6,74 m, fiind urmată de americancele Jacky Joyner — 6,74 m și Carol Lewis — 6,73 m.După cum s-a mai anunțat. In prima zi a acestui concurs, americanul Steve Maree (3’31”24/100, la 1 500 m) și francezul Pierre Quinon (5,82 m la prăjină) au stabilit noi recorduri mondiale în probele respective.
O în sala „Pauley Pavilion", din Los Angeles s-a desfășurat un concurs internațional preolimpic de gimnastică, la care au asistat peste 14 000 de spectatori. în concursul soecial pe aparate, sportivul român Valentin Pîntea a avut o comportare meritorie, clasîndu-se primul Ia sol, cu 19,55 puncte, urmat de japonezul Mitsuaki Watanabe — 19,10 puncte, Borislav Hutov (Bulgaria), Peter Vidmar (S.U.A.) și Andres Japtok (R.F. Germania) — 18,95puncte.
O într-un meci internațional amical de fotbal, disputat în orașul spaniol Salamanca, echipa, locală Union Sportivo Salamanca, din prima divizie, a întrecut cu scorul de 2—0 formația Politehnica Timișoara.

te bună calitate, și nu rodul unor pregătiri de laborator.Pe baza creșterii nivelului calitativ general, fotbalul nostru își va putea îndeplini cum se cuvine și obiectivele de performanță ale sezonului : calificarea la turneul final al Campionatului european (prin comportări și rezultate corespunzătoare la 12 noiembrie în Cipru și Ia 30 noiembrie în Cehoslovacia) ; calificarea la turneul olimpic de la Los Angeles (ceea ce ar impune ca de selecționata olimpică să se ocupe nemijlocit Mircea Rădulescu) ; avansarea mai mult în cupele europene namo. Universitatea și Sportul dențesc trebuind să suplinească rezultate superioare și lipsa i

Așadar, un nou campionat de fotbal a început în aceste zile. Este al 66-lea, de cînd mingea rotundă se rostogolește și pe plaiurile noastre (înainte de anul 1909, cind s-a organizat primul campionat de fotbal al României, se desfășurau numai competiții zonale).Din multe puncte de vedere, ediția actuală se desfășoară sub auspicii dintre cele mai favorabile : echipele au beneficiat de o binemeritată și binevenită vacanță, apoi au avut posibilitatea unor stagii de pregătire la munte, unele (mai multe ca altădată) au efectuat turnee peste hotare ; echipa reprezentativă a lansat cu succes noi tineri - internaționali de nădejde, fără ca rezultatele ei să sufere (0—0 la Oslo, cu Norvegia ; 1—0 acasă cu formația R. D. Germane, pe care n-o mai învinsesem de vreo zece ani); lotul de arbitri divizionari a fost valeri" care prezintă garanții ; publicul este dornic de spectacole fotbalistice — dovadă că a asistat în număr destul de mare la jocurile primei etape, desfășurată simbăta precedentă. Se poate spune insă că pe cît de favorabile sint auspiciile noului sezon fotbalistic, pe atît de importante sînt obiectivele care-i stau în față.Desigur, în primul rînd, este vorba de obiective calitative. Milioane de iubitori ai fotbalului așteaptă de la noul campionat o ridicare evidentă a ;,ștachetei calității", altfel spus așteaptă meciuri de un nivel spectaculos mai bun, dirz și corect disputate, în „focul" cărora să se călească tot mai multe valori competitive și pe plan internațional. Pentru că, opinăm și noi, reprezentarea internațională a fotbalului românesc creează obligații nu numai pentru echipele naționale, nu numai pentru cluburile participante la cupele europene, și nu numai pentru echipele care numără în rîndurile lor jucători selecționabili. Toate cele 18 divizionare „A", întreaga noastră mișcare fotbalistică trebuie să se considere angajată, direct și responsabil, în acest efort de a ne prezenta cît mai bine în confruntările internaționale. S-ar putea spune, în acest sens, că noul campionat este chemat să se ridice la nivelul Calitativ etalat de echipa națională șl de Universitatea Craiova în sezonul trecut, chiar să depășească acest nivel, pentru ca — așa cum e firesc și necesar — echipele ce ne reprezintă peste hotare să fie emanația unei întreceri interne de foar-

TRAGEREA EXCURSIILOR LOTO

completat cu „ca-

ajungînd, în lunile de peste 245 000. (ManoleButaciu, Pătrașcu, Alifantis, Dichisea- și alții.
guri tradiționale în contemporaneitate". (Cezar Ioana).

„Craiul sămînătorilor"

Mircea Lucescu și i cît (Di- stu- prln celei de-a patra reprezentante).Subliniind aceste obiective, recenta plenară lărgită a comitetului federal a amintit stau în fața fot- an com- care sub- vorba de preluate de la un comi-
Pentru a oferi participanțiior noutăți atractive și avantajoase, Administrația de Stat Loto- Pronosport organizează in cursul lunii următoare trei trageri ale excursiilor la Loto, in zilele de 2, 16 și 23 septembrie 1983. După efectuarea celor două extrageri obișnuite, în cadrul cărora se pot obține autoturisme „Dacia 1300“ și mari sume de bani, vor fi extrase încă două numere din totalul de 90 ; variantelor de 25 lei, achitate sută la sută, care con-

țin aceste numere, de ordinea ieșirii Ii se atribuie cite 10 zile în R. S. in cadrul căreia biletul de intrare fotbal Cehoslovacia — România (30 noiembrie 1983), din cadrul preliminariilor Campionatului european de fotbal. Joi 1 septembrie este ultima zi de participare la prima tragere a excursiilor Loto, care va avea loc vineri 2 septembrie.

indiferent lor din urnă, o excursie de Cehoslovacă, se asigură și ,1a meciul de

C|uj In comuna Moldovenești, județul Cluj, a avut loc un simpozion omagial, organizat de filiala clujeană a Academiei și comitetul județean de cultură și educație socialistă, cu prilejul împlinirii a 150 de ani de Ia nașterea cărturarului transilvănean loan Micu Moldovan. Cu acest prilej, acad. Ștefan Pascu și alți oameni de cultură au evocat viața, activitatea și personalitatea lui loan Micu Moldovan, contribuția lui la organizarea și dezvoltarea învăță- mintului românesc și a vieții culturale din Transilvania în a doua jumătate a secolului trecut. (Costel Ștefănescu).
Olt Timp de trei zile, în orașul Corabia din județul Olt s-a desfășurat a X-a ediție a festivalului-concurs „Corabia de aur". Au participat tineri interpret! de muzică populară, folk și ușoară din 20 de județe. Au fost acordate premii pentru fiecare gen de muzică prezentă la festival.
• MAȘINA DE... CI

TIT. Două echipe de cercetători spanioli, una de lingviști și alta de informaticieni, au pus la punct o mașină capabilă să citească ziarele, prima de acest gen construită în lume. După opt ani de muncă laborioasă șl pe baza unei investiții de două milioane dolari, specialiștii au realizat un sistem „inteligent" care înțelege textele și le ordonează. Ei și-au numit aparatul „lector rapid universal", considerat a fi primul pas spre construirea — în următorii 4—5 ani 
— a unei mașini care să elaboreze indexuri. Rafael Sala, promotorul proiectului, a precizat că realizarea sa a fost determinată de dorința proiectării și

CARNET CU & d Q1

$i-au dat concursul, susținînd recitaluri, Draga Olteanu-Matei, Maria Ciobanu, Maria Mircea Baniciu, Gina Mioara Vellcu, Nicu Alexandru Lulescu, Ion nu, Horia Șerbănescu (Iancu Voicu).Timiș î” ca^rul rezervației de arhitectură populară în aer liber de la Pădurea Verde a Muzeului Banatului din Timișoara s-au inaugurat noi ansambluri de construcții specifice unor așezări din această zonă a tării. între acestea se remarcă o frumoasă gospodărie țărănească din Căvăran, vechea primărie din Sărăzani, o vamă de lingă cetatea Timișoarei de altădată. Tot în acest cadru s-a inaugurat o interesantă expoziție de artă populară intitulată „Meșteșu-

Bacău. Sub senericul »SăP- tămîna filmului românesc", la cinematografele din orașele șl comunele județului Bacău a avut loc un ciclu de manifestări politico- educative și cultural-artistice, simpozioane, dezbateri, expuneri, în- tîlniri cu actori etc. Ele au fost însoțite de spectacole cinematografice cu filme din producția națională, inspirate din’ trecutul de luptă al poporului nostru, din munca și viața constructorilor socialismului. (Gh. Baltă).|qșÎ Sub genericul „Arc peste timp", muzeografii ieșeni desfășoară o largă activitate de masă prezentînd expuneri și organizînd
construirii unei mașini care „să citească" publicațiile și să indexeze tematica articolelor, „totul informatizat și fără intervenția Unui operator uman".

• MOSTRE ALE AT
MOSFEREI MARȚIENE. Un meteorit găsit în Antarctica, despre care se crede că ar fi provenit de pe planeta Marte, a adus cu sine mostre ale atmosferei marțiene de acum cîteva sute de milioane de ani, au anunțat specialiștii N.A.S.A. Se precizează că în interiorul meteoritului au fost depistate cantități însemnate de argon, kripton și xenon, Ceea ce relevă că în atmosfera marțiană aceste gaze inerte se aflau în proporții destul de mari.

• ELECTROCAR 
FĂRĂ CONDUCĂTOR. Specialiști bulgari au pus la punct electrocarul „EV-818" destinat să lucreze 'în magazii. El se deplasează, încarcă și descarcă singur, respectînd riguros programul stabilit. Un cablu, amplasat sub podeaua magaziei sau sub stratul de la suprafața drumului pe care circulă, emite fără întrerupere impulsurile care îl dirijează, un microprocesor instalat pe electrocar le recepționează cu ajutorul unei antene și, pe baza lor, conduce automat organele de lucru ale mașinii. Capacitatea de încărcare și transport a noului model de electrocar este de 1 000 kg, iar viteza maximă de deplasare — doi kilometri pe oră.

simpozioane pe teme culturale și artistice în întreprinderi, instituții și la sate. Unele din aceste manifestări au fost însoțite de o expoziție itinerantă care ilustrează marile valori aflate in dotarea patrimoniului muzeelor ieșene. în acest fel, numărul vizitatorilor la muzee a crescut, vară, la Corcaci).
Sălaj.este genericul sub care s-a desfășurat recent Ia Valea Hrăii, comuna Surduc — Sălaj, tradiționalul Festival al obiceiurilor de muncă de vară. într-un splendid cadru natural, în prezența a mii de spectatori și-au dat concursul artiști amatori de pe Valea Someșului. Notabilă a fost prezența ansamblurilor Ileanda și Cristolț, vocal feminin din Poiana Blenchi, a artiștilor amatori de la întreprinderea de conductori electrici emailați Zalău și a celor din comuna Surduc. (Eugen Teglaș).

folclorice Cununa din a grupului
© în Sala sporturilor din Constanța s-a desfășurat luni prima gală a semifinalelor turneului internațional de box „Mănușa litoralului".într-unul din cele mai spectaculoase meciuri, în limitele categoriei ușoară, Ion Corneanu (Constanța), cu un box tehnic și lovituri puternice, l-a învins Ia puncte pe lacob Chiriță (Medgidia). La aceeași categorie, Petrică Vasile (Măcin) a dispus la puncte de Gheorghe Stoica (Constanța).
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® SATELIȚII SI INUN

DAȚIILE. Observațiile cosmo- nauților sovietici V. Liahov și A. Aleksandrov, în cursul misiunii lor spațiale la bordul complexului orbital Soiuz T-9 — Sa- liut-7, au permis evitarea consecințelor unei grave inundații în zona Asiei Centrale a U.R.S.S. Zburînd deasupra Tadjikistanu- lui, ei au observat că, datorită abundentelor zăpezi din iarna trecută, nivelul mult crescut al'unui lac situat la 4 000 metri altitudine, într-o regiune inaccesibilă, amenința o serie

de așezări omenești lele muntelui. de la poa-

și alte sarcini ce balului nostru în acest petițional, sarcini la scriem intru totul. Este mai vechile deziderate, la un an la altul și de tet federal la altui, fără a fi soluționate : reactualizarea regulamentului de organizare a mișcării fotbalistice, îmbunătățirea fotbalului în rîndurile copiilor și juniorilor, perfecționarea pregătirii antrenorilor, ridicarea instruirii fotbaliștilor la parametrii moderni de volum și intensitate, întărirea' muncii de educație cu fotbaliștii și cu suporterii ș.a.m.d.Biroul federal, completat în recenta plenară lărgită, îndrumat îndeaproape de conducerea C.N.E.F.S., are datoria și posibilitatea să rezolve, în sfîrșit, aceste probleme fundamentale ale fotbalului. Pentru aceasta însă — în lumina sarcinilor date nu demult fotbalului, sportului în general, de către conducerea de partid și de stat — trebuie întronate definitiv ordinea și disciplina în munca federației și a cluburilor, biroul federal trebuie să desfășoare o activitate cu adevărat colectivă, iar comuniștii din conducerea fotbalului trebuie să-și facă datoria cu responsabilitatea cuvenită....După cum se vede, sarcini deosebit de importante și dificile stau în fața fotbalului nostru. Vor putea fi duse la bun sfîrșit dacă, in campionatul abia început, ne vom concerta forțele. Cu toții : jucători, antrenori, arbitri, conducători de club, activiști ai federației, presă și public I
Gheorghe MITROI

în cîteva, rînduriAlte rezultate : categoria muscă : Sandu Petrescu (Galați) b.p„ Constantin Bicu ' Schloser (R.D. stan tin Axinte pană : Abladin învinge prin k.o. în repriza I pe Ion Lungu (Galați) ; Gheorghe Adam (București) b.p. Nicolae Ungureanu (Constanța) ; categoria mijlociemică : Gabor Hogar (Ungaria) b.p. Alexandru Coman (București).
construită în aceeași zonă, lucrările urmînd să fie începute în luna noiembrie.

(Buzău) ; Torsten Germană) b.p. Con- (Borzești) ; categoria Faredin (Constanța)
O La Ploiești s-a dat startul In cea de-a 27-a ediție a competiției internaționale cicliste „Cupa Voința", la care participă rutieri din Cehoslovacia, Polonia și România.Prima etapă a fost cîștigată la sprint de Roman Cieslak (Start Varșovia), cronometrat pe distanța de 160 km în 4h 23’. Pe locurile următoare, în același timp cu învingătorul, au sosit Mircea Romașcanu (Dinamo) și Cristian Neagoe (Steaua).
deocamdată, recomandabil doar in repararea diamantelor de valoare deteriorate sau în sporirea calității celor existente.ii spun japonezii, are altitudinea de 3 770 metri și este considerat, alături de sakura — floarea de cireș — unul din simbolurile arhipelagului nipon.• ASCENSIUNILE PE 

FUJIYAMA. Vara este sezonul ascensiunilor spre vîrful muntelui Fuji, iar traseele care duc spre crater sînt in prezent pline de bărbați, femei, copii și bătrîni, întrucît tradiția cere fiecărui japonez să facă cel puțin o ascensiune pe acest munte. în lunile de vară, cărările ce duc spre virf seamănă cu un furnicar de oameni, ele fiind practic tot atît de aglomerate ca șl

• CÎND VULCANII 
SÎNT PUȘI LA TREABĂ, în Nicaragua a fost inaugurată prima geotermică tere de 35 va utiliza în vulcanul la 50 km de Managua, furni- străzile centrale din Tokio. As- zînd aproximativ 12 la sută din energia electrică produsă în prezent în Nicaragua. A doua centrală de acest tip va fi

centrală electrică din țară, cu o pu- MW. Noua centrală vaporii acumulați Momotombo, situat censiunea incepe, de obicei, seara, pentru a ajunge la crater înainte de răsăritul Soarelui. Muntele Fuji sau „Fujisan", cum

• DIAMANTE CRES
CĂTOARE. O echipă de cercetători britanici a reușit' să transforme în realitate visul bijutierilor de a face diamantele să... crească. Experiențele desfășurate de laboratoarele guvernamentale de la Oxford au demonstrat că este posibil ca bombardînd, în anumite condiții, fragmente de diamant sau diamante mici cu atomi de carbon, se poate spori volumul și greutatea acestor prețioase pietre. Procesul este însă de durată și extrem de costisitor, fiind,

® BALENĂ ACLIMA
TIZATĂ. O balenă albă care a stat peste trei luni într-un fiord din nordul Iutlandei, Limf- jord, a revenit în apele calde ale acestuia după ce se credea că se va reîntoarce in Oceanul înghețat de Nord. Mamiferul marin 1 — în lungime de 4 metri și în greutate de 400 kg — devenise atracția ținutului, unde era hrănit zilnic de localnici și turiști cu pește din apele curgătoare din împrejurimi. Specialiștii în ecologie susțin că balena polară s-a aclimatizat, preferind apele calde ale fiordului iutlandez.
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Interviu acordat
ziarului

Ziua de 23 August — sărbătorită de poporul nostru intr-o atmosferă 
de vibrantă angajare patriotică și revoluționară — continuă să fie marcată 
în numeroase țări ale lumii. Manifestările organizate peste hotare, artico
lele publicate in paginile presei Internaționale prilejuiesc reliefarea marilor 
înfăptuiri ale poporului nostru, mai ales din anii de cînd în fruntea parti
dului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. Mijloacele de infor
mare în masă oglindesc, în același timp, ampla rezonanță internațională 
a politicii externe promovate de România socialistă, de secretarul general 
al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o poli
tică dedicată nobilelor Idealuri ale păcii și conlucrării internaționale.ATENA 29 (Agerpres). — în continuarea manifestărilor dedicate sărbătorii naționale a poporului român, la Atena a avut loc, într-un cadru festiv, lansarea lucrării „ROMANIA 1983".Apărută in condiții grafice deosebite, la editura „Koronakis Press LTD.", lucrarea oferă publicului elen o imagine cuprinzătoare, sintetică asupra României, a poporului român, a conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Dorința editorului este, dealtfel, exprimată încă din primele pagini, în care se arată, între altele : „I-a revenit unui om care a început viața ca un reprezentant al poporului să sprijine pe umerii săi uriașa răspundere a păstrării unei moșteniri de peste două mii de ani de lupte neîncetate, pentru libertate și independență, duse de români încă din vremea strămoșilor lor daci.Președintele Nicolae Ceaușescu, cel care a înfruntat din tinerețe opresiunea și a fost închis pentru convingerile și năzuințele sale, a fost, de asemenea, un ’ luptător dîrz contra invadatorilor naziști. în prezent, domnia sa este bărbatul de stat care afirmă conștiința națională a românilor și identitatea lor în lumea contemporană.Ajutat de doamna Elena Ceaușescu, proeminent om de știință și marcantă personalitate politică, președintele Nicolae Ceaușescu luptă asiduu pentru promovarea cooperării și înțelegerii internaționale și, implicit, pentru asigurarea bunăstării și progresului poporului român".Editorul citează, tn continuare, cuvintele fostului președinte al Republicii Elene, Constantin Tsatsos:„Ro'mânia este nu numai o națiune distinctă in lumea care o înconjoară, dar este și profund conștientă de acest lucru, dorește să rămînă tinetă. Țara are o nalitate națională".Lucrarea face o tică a geografiei, a climei și a resurselor naturale ale țării noastre. O atenție deosebită este acordată istoriei României din perioada _ cică și pină în epoca contemporană.Partea cea mai importantă a lucrării este dedicată epocii contemporane. Sînt puse în lumină realizările remarcabile obținute de poporul român in domeniile economiei, științei și tehnologiei, social, umanitar și cultural.Pe un plan bine marcat se situează activitatea neobosită de politică externă, contribuția șefului statului român la rezolvarea marilor probleme cu care se confruntă omenirea. Se reliefează ideile și concepția președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la rolul statelor mici și mijlocii, la contribuția pe care acestea o pot aduce la rezolvarea pașnică a conflictelor, la politica re și pace.Un capitol distinct relațiilor tradiționale de prietenie dintre Grecia și România, importantei capitale pe care au avut-o vizi-

„In spiritul principiilor coexistenței pașnice, dezvoltăm relațiile cu 
toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială, inclusiv cit țările 
capitaliste dezvoltate, participînd activ la diviziunea internațională a 
muncii, la schimbul mondial de valori. Considerăm că pe această bază 
se poate asigura realizarea unei păci trainice, se poate merge mai ferm 
înainte, spre o lume mai dreaptă și mai bună pe planeta noastră".

Un imperativ fundamen- 
tal al vremurilor noastre. Pre.‘. ocupindu-se neabătut de dezvoltarea amplă a raporturilor de prietenie și colaborare multilaterală cu toate țările care construiesc noua orinduire, de extinderea conlucrării cu statele ce au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, cu țările in curs de dezvoltare și nealiniate. România socialistă a promovat și promovează, în același timp, in spiritul coexistenței pașnice, o politică de largă colaborare cu toate statele lumii, ftjră deosebire de orinduire socială, de mărime, potențiaj și grad de dezvoltare. Concepind coexistența într-un mod activ și pornind în mod constant de la considerentul că deosebirile de orinduire socială, de concepții politice sau filozofice nu trebuie să constituie un impediment în calea unor raporturi de Încredere și colaborare, țara noastră, dind dovadă de inițiativă șl realism, a acționat cu fermitate, în mod deosebit în cei 18 ani care au trecut de la Congresul al IX-lea, de cînd in fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru normalizarea și dezvoltarea relațiilor interstatale, pentru extinderea colaborării economice, politice, tehnico-științifi- ce, culturale cu toate statele lumii. 

tele la nivel înalt efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu în Grecia și vizitele președintelui Constantin Karamanlis și primului ministru Andreas Papahdreu în România.Activitatea multilaterală a președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu este bogat ilustrată în paginile lucrării.MANILA 29 (Agerpres). — în cadrul manifestărilor dedicate marcării zilei de 23 August, la Biblioteca centrală din capitala Filipine- lor, Manila, a fost deschisă o expoziție de carte. La loc de cinste s-au aflat volume din operele tovarășului Nicolae Ceaușescu, . lucrări științifice ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. Au fost expuse, de asemenea, cărți, albume, reviste din domeniul istoriei, literaturii, artei și culturii, ilustrînd, în texte și imagini, trecutul, prezentul luminos și perspectivele de viitor ale României.La inaugurarea expoziției au rostit cuvintări directorul Bibliotecii centrale, Serafin Quiason, și ambasadorul țării noastre in Filipi- ne, Magdalena Filipaș. Au fost evidențiate semnificația evenimentului sărbătorit, progresul uriaș realizat de țara noastră, îndeosebi după Congresul al IX-lea al P.C.R., de cind în fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. S-au subliniat, totodată, rolul deosebit de activ al tovarășului Nicolae Ceaușescu pe plan internațional, eforturile sale neobosite pentru o ■ lume a păcii și prosperității. Au fost relevate personalitatea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de renume mondial, prezența sa activă în domeniul politic și social, pe tărîmul științei.La manifestare au participat personalități din partea parlamentului, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii, oameni de artă și cultură, un numeros public.în sala de spectacole a Consiliului Național al Femeilor au avut loc o gală de filme și inaugurarea unei expoziții cu imagini din țara noastră.In cuvîntul de salut, președinta Consiliului Național al Femeilor din Fîlipine, Julieta Benedicto, a evidențiat bunele relații existente între cele două țări pe toate planurile. Vorbitoarea a exprimat înalta considerație pentru rolul și activitatea tovarășei Elena Ceaușescu în viața politică, socială și științifică, pentru exemplul pe care îl constituie și sprijinul ce îl dă în emanciparea și promovarea femeii.La manifestare a luat, parte numeros public.MOSCOVA 29 (Agerpres). — în drul • manifestărilor organizate U.R.S.S. pentru a marca a 39-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialiștă de la 23 August 1944,

în viziunea României socialiste, dezvoltarea de relații, normale între state, fără deosebire de orinduire, conlucrarea activă dintre ele. reprezintă un imperativ reclamat de realitățile lumii de azi, cînd, urmare a dezvoltării istorice, pe glob există . și vor .exista, pentru o îndelungată perioadă. state de o mare diversitate, alternativa la această cale fiind încordarea și confruntările militare, care, în actualul stadiu de evoluție a tehnicii militare, comportă riscul distrugerii totale a întregii planete. Coexistența pașnică, așa cum a subliniat nu o dată conducătorul partidului și statului nostru, nu se reduce la ab; sența confruntării armate, ci reclamă îmbunătățirea permanentă a raporturilor politice dintre state, transformarea .lor in relații prietenești și de conlucrare activă, intensificarea circuitului de bunuri, materiale și spirituale, în care sint interesate toate popoarele lumii.
Principiile egalității și res

pectului reciproc — baza 
trainică a colaborării. Tocmai in acest spirit, România și-a extins și Iși extinde relațiile multiple planuri cu țări capitaliste din zona geografică învecinată, cu țările Europei occidentale, cu care
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GENEVA

Deschiderea lucrărilor Conferinței 
internaționale asupra problemei palestiniene

GENEVA 29 (Agerpres). — Luni au început la Palatul Națiunilor 
din Geneva, lucrările Conferinței internaționale asupra problemei pales
tiniene, desfășurată sub egida Organizației Națiunilor Unite. La reuniune, 
care va dura pîna lă 7 septembrie, iau parte delegații și observatori din 

. 130 de state membre ale O.N.U., precum și invitați din partea mișcărilor 
de eliberare națională cu statut de observator la O.N.U., a unor organi
zații internaționale și organisme neguvernamentale.Televiziunea sovietică a prezentat seara Televiziunii române.Cu același prilej, ambasadorul țării noastre in Uniunea Sovietică, Traian Dudaș, a rostit o cuvintare la posturile de televiziune sovietice.

★La Moscova a avut loc vernisajul unei expoziții de tapiserie românească. Au participat acad. K. I. Roj- denstvenski, secretar al Uniunii artiștilor plastici din U.R.S.S., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S., reprezentanți ai unor organizații de masă și obștești.Au fost prezență membri ai ambasadei țării noastre în U.R.S.S,.Despre semnificația zilei de 23 August, precum și despre dezvoltarea artei și culturii în anii construcției socialiste în patria noastră au vorbit acad. K. I. Rojdenstvenski și .Ion Be- ren.dea, secretar al secției de artă decorativă a Uniunii artiștilor plastici din România.VARȘOVIA 29 (Agerpres). — Televiziunea poloneză a transmis un program cultural consacrat Zilei naționale a poporului român, care a constituit o prezentare de ansamblu a fenomenului cultural românesc, din cele mai vechi timpuri și pină în zilele noastre.Scenariul a fost axat pe ideea unității de cultură a ținuturilor românești din timpuri străvechi și pină în anii construcției socialiste.La cinematograful „Bajka" din . Varșovia a avut loc gala filmului românesc cu „Trandafirul galben", în •regia lui Doru Năstase.Au participat Waclaw Janas, adjunct al ministrului culturii' și artei, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Culturii și Artei, oameni de cultură și artă, șefi de misiuni diplomatice din capitala Poloniei, A fo-st prezent Ion Cozma, ambasadorul țării noastre la Varșovia..
★în cadrul acelorași manifestări, la Clubul cărții și presei internaționale din Varșovia a fost organizată o expoziție de fotografii infățișind reali; zările poporului român in anii de' după 23 August 1944.DELHI 29 (Agerpres). — Cu ocazia sărbătorii noastre naționale, editorul indian Kurdip Singh a publicat un număr special al revistei „EAST EUROPEAN TRADE". Pe copertă este prezentată fotografia președintelui tării noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, încadrată de cuvintele „23 August 1944 — 23 August 1983". In paginile, revistei sint inserate articole în care se prezintă pe larg, cu date și cifre, „realizările remarcabile obținute de poporul român, cu precădere după Congresul al IX-lea al P.C.R., de cînd în fruntea partidului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu", scoțindu-se în evidență „dinamismul, inițiativele, conceptele, activitatea intensă și perseverentă ale președintelui Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea țării și ridicarea nivelului material și spiritual al poporului român".Sînt. reliefate obiectivele pe plan intern și extern pe care țara noastră și le-a propus în cincinalul 1985.în ceea ce privește relațiile România și India, după ce se întilnirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru, Indira Gandhi, se subliniază dorința fermă a celor două țări de a' dezvolta, pe o bază echilibrată, • schimburile comerciale . și cooperarea economică.

avem legături tradiționale, cu țări de pe alte continente, cum ar fi S.U.A,, Canada, Japonia etc. La baza acestor relații, ca dealtfel a legăturilor cu toate statele lumii, partidul și țara noastră așază, în mod ferm, respectarea riguroasă a principiilor independenței și suveranității naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu forța, dreptul fiecărui popor de a-și hotărî de sine stătător destinele — singurele în măsură să asigure colaborarea trainică și fructuoasă între națiuni. Experiența țării noastre a pus o dată mai. mult în evidență că existența deosebirilor de orinduire sau a punctelor de vedere diferite într-un șir de probleme nu poate -și nu trebuie să constituie un obstacol în calea promovării unor relații bune, atunci cînd se pornește de la interesele comune, cind se pun pe primul• plan punctele de convergență, ceea ce este comun și reciproc avantajos.O importanță esențială, determinantă în dezvoltarea relațiilor noastre cu țările capitaliste dezvoltate aus avut-o contactele la cel mai înalt nivel, întilnirile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu șefi de stat sau de guvern, cu lideri ai partidelor și organizațiilor sau forțelor politice din aceste țări. In anii care au trecut de

Delegația României este condusă de ambasadorul Ion Datcu, reprezentantul permanent al țării noastre pe lingă oficiul O.N.U. din Geneva,' Conferința a fost pregătită de Comitetul O.N.U. pentru exercitarea drepturilor inalienabile ale poJ porului palestinian, organism din care face parte și România,In cuvîntul de deschidere, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de. Cuellar, a apreciat că organizarea .reuniunii atestă importanța pe care comunitatea ’ internațională o atribuie problemei palestiniene și necesității de a se găsi fără intîr- ziere o rezolvare dreaptă a acestei chestiuni, care stă în centrul întregului conflict din Orientul Mijlociu. Arătind, în continuare, că, în ciuda dezbaterilor prelungite care au avut loc în ultimii 36 de ani la Națiunile Unite, nu s-au înregistrat progrese în direcția reglementării problemei palestiniene, vorbitorul a subliniat că rezolvarea ei trebuie să se bazeze pe principiile statuate de rezoluțiile O.N.U. Perez de Cuellar a apreciat

MOSCOVA 29 — Trimisul Ager- pres, Mihai Fabian, transmite : La Moscova s-au desfășurat lucrările Conferinței sindicale mondiale cu privire la aspectele sociale și economice ale dezarmării in ramurile industriei energetice. Au participat delegații sindicale din 56 de țări, intre care și România, precum și reprezentanții unor organizații sindicale internaționale.In cadrul lucrărilor, politica de pace, înțelegere și colaborare intre popoare promovată de România socialistă, activitatea neobosită a conducătorului partidului și statului
BEIJING (Agerpres). — Președintele Comisiei Centrale Consultative a P.C. Chinez, Deng Xiaoping, a declarat, în cursul unei întîlniri cu senatorul american Henry Jackson, că principalul obstacol aflat în calea relațiilor chino-americane îl constituie problema Taiwanului, „cate ține 'de suveranitatea Chinei" — informează agenția China Nouă, „Sper că cei care se află la conducerea S.U.A. vot înțelege limpede acest lucru", .a subliniat Deng Xiaoping, care a a- dăugat ■ că în ultimul timp 6-a con-
BEIRUT 29 (Agerpres). — Ciocnirii? dintre armata libaneză și elemente; înarmate ale mișcării „Âmal", declanșate duminică dupâ-amiază în apropierea Beirutului, au re- izbucnit cu violență luni, nouă persoane fiind ucise și alte 70 rănite, relatează agențiile internaționale de presă. Mai multe obuze au ■ căzut in perimetrul'aeroportului Beirut, supus luni unor iiruri puternice de artilerie, care au provocat incendierea mai multor hangare. Pentru a doua, zi consecutiv, traficul pe aeroport a fost" suspendat.

la cel de-al IX-lea Congres al partidului, președintele României a avut astfel peste 70 de întîlniri cu președinți sau prim-miniștri ai 26 de state capitaliste dezvoltate, la București sau cu prilejul vizitelor oficiale efectuate în aceste țări. Contactele și schimburile de vizite la nivel înalt s-au soldat cu semnarea unor importante documente politice, de largă semnificație internațională. Au fost astfel încheiate ia nivelul cel mai înalt : un tratat de prietenie și colaborare (cu Portugalia), opt declarații solemne comune, peste 30 de declarații și comunicate comune. Toate convorbiri, rezultatele cu care s-au încheiat au contribuit la stimularea continuă a colaborării bilaterale pe cele mai diferite planuri, la extinderea eforturilor îndreptate spre întărirea păcii, edificarea securității și dezvoltarea colaborării pe continent și în lume. Amploarea și diversitatea relațiilor țării noastre cu aceste țări sint evidențiate și de faptul că, pe ansamblu, sint în prezent în vigoare peste 400 de acorduri și înțelegeri bilaterale.
Pentru relații economice 

libere de orice restricții și 
discriminări. Bunele raP°rturi dintre România și țările capita-

că o soluție de pace tn Mijlociu cuprinde trei esențiale : retragerea forțelor israe- iiene din teritoriile arabe ocupate ; respectarea și recunoașterea suveranității, integrității teritoriale dependenței fiecărui stat din o rezolvare justă a problemei tiniene, bazată pe drepturile me ale poporului palestinian, siv dreptul său la autodeterminare. Participanților la , reuniune le-a fost adresat un mesaj din partea președintelui Comitetului Executiv . al O.E.P., Yasser Arafat, in care, intre altele, se propune convocarea unei conferințe internaționale, sub auspiciile O.N.U., pentru identificarea posibilităților de instituire a unei păci juste în Orientul Mijlociu. Această conferință — se precizează in mesaj — trebuie să asigure participarea tuturor părților interesate, inclusiv a O.E.P., și să caute statornicirea unei păci juste în Orientul Mijlociu, pe baza rezoluțiilor O.N.U. în problema palestiniană și a planului de pace arab, adoptat la Fes, in septembrie 1982.

nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea acestor deziderate , majore ale omenirii au fost relevate în cuvintul său de conducătorul delegației române, Petru Furdui, președintele Comitetului Uniuhii sindicatelor din întreprinderile miniere, petrol, gaze, geologie și energie electrică.Conferința a adoptat o declarație ce consemnează hotărirea sindicatelor reprezentate de a lupta cu toate forțele împotriva cursei înarmărilor, care irosește an de an imense resurse materiale, inclusiv energetice.
statat totuși „o oarecare ameliorare" în relațiile dintre cele două state.La rindul său, Henry Jackson a menționat că vinzările americane de arme către Taiwan ar trebui să fie reduse atit cantitativ, cit și calitativ. „După părerea mea, poporul a- merican este conștient că există o singură. Chină" — a declarat el.In timpul intîlnirii, senatorul american i-a înminat lui Deng Xiaoping scrisori din partea președintelui Ronald Reagan și a vicepreședintelui Geo'rge Bush.

După cum a anunțat un purtător de cuvînt al guvernului libanez, citat de agenția U.P.I., trei militari libanezi au fost uciși și alți 60 răniți. De asemenea, și-au pierdut pușcași marini americani Forței multinaționale din alți, șapte au fost răniți.Postul de radio Beirut menționează că schimburi de focuri au avut loc, luni, totodată, în zonele centrală și vestică ale capitalei libaneze și pe înălțimile ce domină Beirutul.

dezvoltate iși găsesc locventâ expresie pe planul co laborării economice. Alături schimburile comerciale se acordă o deosebită însemnătate promovării formelor moderne pe care le reprezintă acțiunile de cooperare bilaterală și pe terțe piețe. în prezent sint perfectate cu firme din țări capitaliste dezvoltate aproape 100 de acțiuni de cooperare in producție, in special in ramuri de înaltă tehnicitate, precum și in domeniul finan- ciar-bancar. De asemenea, au fost înființate cu parteneri din țările occidentale 40 de societăți mixte de producție și comercializare. România, militind pentru dezvoltarea largă, neîngrădită a colaborării economice, consideră necesar să fie înlăturate toate restricțiile și obstacolele din calea relațiilor economice dintre state. toate practicile protecționiste și discriminatorii, toate măsurile menite să impună în aceste relații condiții de inegalitate sau să ofere avantaje unilaterale. Fără îndoială, dezvoltarea tot mai largă a unor asemenea relații economice, libere de orice obstacole și discriminări, este în interesul tuturor statelor, ea fiind de natură să contribuie la depășirea dificultăților legate de criza economică mondială, care afectează, fără excepție, toate statele, oricare ar fi orîn- duirea lor, să permită progresul și prosperitatea tuturor popoarelor.în același timp, țara noastră acționează și pentru dezvoltarea schimburilor științifice și cultural-artis- tice, care îmbracă forme dintre cele mai variate, contribuind la o tot mai bună cunoaștere reciprocă, la întărirea prieteniei și conlucrării dintre poporul român și popoarele respective. Vizitele reciproce ale . oamenilor de știință, schimburile de experiență, vizitele reciproce ale unor ansambluri artistice, organizarea de zile ale culturii și altele sînt o expresie a voinței poporului nostru de a-și aduce o contribuție tot mai activă la circuitul internațional de valori spirituale.
Interesul comun suprem 

— apărarea păcii. Pe pIanul vieții internaționale atenția principală a fost și continuă să ră- mină Îndreptată spre rea eforturilor .. _________indiferent de regimul lor social-

MOSCOVA (Agerpres). — Intr-un interviu acordat ziarului „Pravda", Iuri Andropov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., referindu-se la negocierile sovieto-americane de la Geneva privind reducerea armamentelor nucleare in Europa și, în context, la destinația pe care ar avea-o rachetele nucleare cu rază medie din partea- europeană a U.R.S.S. supuse limitării, a arătat că partea sovietică a propus cu citva timp in urmă „ca principala metodă de reducere a armamentelor nucleare cu rază medie de acțiune in. Europa s-o constituie demontarea, distrugerea lor".I. Andropov a declarat că în cazul realizării unui acord reciproc acceptabil, incluzind renunțarea S.U.A. la desfășurarea în Europa a noi rachete, U.R.S.S. va reduce rachetele sale cu rază medie de acțiune în partea europeană a țării pină la un număr egal de rachete cu ale Angliei și Franței și ar lichida toate rachetele supuse reducerii. In acest caz ,s-ar lichida și un număr important dintre cele mai moderne rachete, cunoscute în Occident sub denumirea de „ȘS-20".I. Andropov a subliniat că aceasta •. lipsește de orice temei afirmațiile difuzate in țările N.A.T.O. potrivit cărora Uniunea Sovietică ar intenționa să mențină rachetele „SS-20" care urmează să fie reduse și să le transfere, pur și simplu, de la bazele dinfere, pur și simplu, de la Europa, în Răsărit,în al doilea rind va fi orice temei și îngrijorarea in prezent de China și Japonia in legătură cu posibil/tatea unui asemenea transfer.Referindu-se la relațiile sovieto- chineze, I. Andropov a arătat : Am considerat și considerăm drept . o anomalie stadiul relațiilor sovieto- chineze de-a lungul a două decenii.
r

REALEGERE. In cadrul Conferinței generale a Partidului Unit al Independenței Naționale (U.N.I.P.) din Zambia, care și-a incheiat recent lucrările, Kenneth David Kaunda a fost reales in funcția de președinte al partidului. De asemenea. ca secretar general al U.N.I.P. a fost reales Humphrey Mulemba.
convorbirilor de ministrul Cubei, Isidoro subliniază că îndeosebi as- bilaterale și

CONVORBIRI POLONO-CUBA- NEZE. în comunicatul dat publicității la încheierea purtate la Varșovia relațiilor externe al Malmierca Peoli, se părțile au abordat pecte ale relațiilor modalitățile dezvoltării cooperării lor, in continuare. îh diferite domenii — .relevă agenția P.A.P.PLENARA CONDUCERII P. C. | GERMAN. La Diisselâorf a avut I loc plenara Conducerii Partidului Comunist German. Raportul „In . întimpinarea Congresului al VIT- lea al P.C.G. — continuarea luptei | pentru pace și dreptul la muncă" a fost prezentat de Ludwig Muller, I secretar al conducerii partidului. | Raportul a prezentat probleme privind sprijinirea acțiunilor pentru . pace ce urmează să fie organizate in R,F,G. in toamna acestui an, a I luptei împotriva amplasării de noi rachete , nucleare . americane cu I rază medie de acțiune pe teritoriul vest-german. precum și programul de acțiune al partidului in Lapărarea drepturilor sociale și democratice ale oamenilor muncii.

politic, in vederea opririi agravării situației internaționale, reluării și continuării politicii de destindere, opririi cursei inarmărilor și trecerii la dezarmare, și in primul rind la dezarmarea nucleară. Pentru prima dată în multimilenara sa istorie, o- menirea este astăzi expusă pericolului ca tot ceea ce a creat mai de preț geniul uman, întreaga civilizație, ca și însăși existența locuitorilor Terrei să dispară, iar planeta să se transforme intr-un deșert de cenușă. Tocmai interesele supreme ale salvgardării păcii și securității, ale apărării dreptului primordial al oamenilor și popoarelor la viață, ca imperativ absolut al vremurilor noastre, constituie temeiul obiectiv pentru o asemenea colaborare între toate statele, care corespunde aspirațiilor vitale ale tuturor națiunilor.în recenta sa cuvintare la Consfătuirea de lucru de la Mangalia, punind din nou în evidență cu toată pregnanța că problema fundamentală a zilelor noastre o constituie înlăturarea primejdiei nucleare, oprirea cursei inarmărilor și trecerea efectivă la dezarmare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat cu claritate necesitatea arzătoare de a se face totul pentru a se opri proiectele de amplasare a noilor rachete nucleare în Europa și a se determina retragerea celor existente. Pe bună dreptate a arătat conducătorul partidului și'statului nostru că iși asumă o gravă răspundere în fața popoarelor, în fața istoriei acele state, acele guverne care vor accepta ca un fapt împlinit prezența noilor rachete, lansînd un vibrant apel pentru a se face totul în vederea opririi cursului spre dezastru, asigurării dezvoltării pașnice a umanității.O nouă și elocventă expresie a înaltei răspunderi pe care o manifestă președintele României pentru destinele păcii mondiale o constituie mesajele adresate, zilele trecute, Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., tovarășului Iuri Andropov, precum și președintelui S.U.A., Ronald Reagan. în vederea opririi amplasării noilor rachete cu rază medie de acțiune, retragerii și distrugerii celor existente, relevind că, deși la negocierile sovieto-americane de la Geneva în problema eurorachetelor nu s-au înregistrat progrese, mai este încă timp ca aceste negocieri să se încheie cu succes pină la sfîr-

-Cio-iO-

de Iun Andropov- 
„Pravda11In ultimul timp în cadrul relații lor noastre s-au '___ _____________tendințe pozitive. Intre cele două țări au loc consultări politice la ni velul unor reprezentanți speciali , următoarea <undă va începe la 6 octombrie ■ la Beijing. Crește . volumul schimburilor comerciale, se intensifică treptat contactele într-o serie de alte domenii. Dar actualul nivel al relațiilor bilaterale este, potrivit convingerii noastre, departe de a fi cel cuvenit intre asemenea state mari și totodată vecine cum sint Uniunea Sovietică și Republica Populară Chineză. Se pot face multe în sfera extinderii conți, e a comerțului, a colaborării economice și teh- nico-științifice, in domeniul legăturilor culturale, sportive și de altă natură. La îmbunătățirea atmosferei in cadrul relațiilor dintre cele două țări ar contribui intr-o măsură însemnată elaborarea și aplicarea in comun a măsurilor de încredere in zona frontierei sovieto-chineze. Noi sîntem gata pentru un dialog politic cu China și in problemele fundamentale ale evoluției mondiale, în primul rind in problemele întăririi păcii și securității internaționale. însănătoșirea relațiilor dintre U.R.S.S. și R. P. Chineză capătă o importanță și o actualitate deosebite în condițiile actualei agravări a situației internaționale. Sintem convinși că în mod’ ' obiectiv interesele popoarelor sovietic și chinez nu sînt deosebite în ceea ce privește înlăturarea pericolului de război si consolidarea păcii. Fără să mai vorbim de faptul că pacea reprezintă un ideal al socialismului, cele două țări ale noastre au în față mari sarcini economice de perspectivă pentru a căror soluționare cu succes sint necesare condiții favorabile. Astfel, din dezvoltarea pozitivă a relațiilor sovieto-chineze vor ciș- tiga și țările noastre ; acest lucru ar fi, in mod neîndoielnic, și in folos < întregii situații internaționale.

ĂGERIȚIILEDE PRESĂ1

Conducerea P.C.G. a adoptat, asemenea, programul „Pentru politică democratică in domeniul apărării drepturilor femeii". Cuvintul de închidere a lucrărilor plenarei a fost rostit de Herbert Mies, președintele P.C.G.
REPREZENTANTUL ROMAN 

ALES ÎN CONDUCEREA UNIUNII 
INTERNAȚIONALE A SOCIETĂ
ȚILOR DE IMUNOLOGIE. In cadrul lucrărilor celui de-al V-lea 
Congres internațional de imunolo- 
gie ce a avut loc la Tokio, repre
zentantul român, dr. Andrei Suliaă, 
de la Institutul „Victor Babeș“, din. 
București, a fost ales in consiliul 
de conducere al Uniunii interna
ționale a societăților de imunologle.IN CADRUL CELEI DE-A VIII-A CONFERINȚE INTERNATIONALE DE ȘTIINȚE SOCIALE ȘI MEDICINĂ, care a avut loc la Universitatea Stirling, din Scoția — Marea Britanie — prof. dr. Grigofe Popescu, șeful catedrei de sociologia medicinei a Institutului de medicină și farmacie din București, a prezentat o expunere vind realizările dical din țaraAPIMONDIA.deschis lucrările celui de-al XXIX- lea Congres internațional de apicultura al Apimondiei. La.congres participă reprezentanți din aproximativ 60 de țări. Cuvintarea de deschidere a fost rostită de președintele Apimondiei, prof. univ. V. Harnaj (România).

șitul anului, că trebuie făcut totul pentru a se obține rezultate pozitive. Aceste mesaje iau in considerare, in același timp, toate eventualitățile care s-ar putea ivi, oglindind, prin propuneri concrete, cum ar li cea cu privire la aminarea deciziei N.A.T.O, de instalare a noilor rachete cu cel puțin un an, sau cea privind adoptarea de către cele două părți a hotăririi comune de a nu se amplasa rachetele cu rază medie de acțiune in R.F. Germania, R.D. Germană, R.S. Cehoslovacă și alte țări \ (in cazul cind la Geneva nu se va ' putea ajunge la un acord), voința efectivă a României socialiste, a președintelui ei de a nu lăsa neexplorată nici o posibilitate de continuare a dialogului, care să deschidă perspectiva eliberării Europei de amenințarea distrugerii nucleare.Ca țară europeană, România militează consecvent pentru statornicirea unor relații noi între statele continentului, pentru edificarea securității și dezvoltarea cooperării europene. Sint cunoscute în acest sens și larg apreciate contribuția deosebită a tării noastre, a președintelui Nicolae Ceaușescu la definirea și cristalizarea conceptului de securitate europeană, la pregătirea, desfășurarea și încheierea cu succes a Conferinței de la Helsinki pentru securitate și cooperare în Europa. România a depus eforturi susținute pentru finalizarea cu succes a reuniunii general-europene de la Madrid, pentru convocarea unei conferințe de întărire a încrederii și dezarmare în Europa, pentru stabilirea de măsuri destinate să contribuie la intensificarea pe multiple planuri a cooperării dintre țările continentului, pentru asigurarea continuității procesului început la Helsinki.în spiritul hotărîrilor adoptate de Congresul al XII-lea al partidului •și de Conferința Națională, partidul și statul nostru, așa cum a arătat în repetate rinduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, sint hotărîte să dezvolte și de acum înainte relațiile de colaborare. pe multiple planuri, cu toate statele lumii, cu convingerea fermă că aceasta servește atît interesele poporului român, cit și interesele tuturor popoarelor, ale păcii, destinderii și înțelegerii pe întreaga planetă, .


