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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
s-a reîntilnit cu primul-ministru al Statului Israel, Yitzhak Shamir
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ÎN INTIMPINAREA

MARU NOASTRE

SĂRBĂTORI NA ȚIONALE

Fapte ale hărniciei și abnegației muncitorești

Președintele Republicii Socia
liste România. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, s-a reîntilnit. in 
cursul dimineții de joi. cu primul- 
ministru al Statului Israel. Yitzhak 
Shamir.

în cadrul noii runde de convorbiri 
a continuat schimbul de vederi cu 
privire la o serie de probleme bila
terale, precum și în legătură cu 
unele aspecte ale situației interna

ționale. îndeosebi cele referitoare la 
Orientul Mijlociu.

Premierul israelian a mulțumit 
pentru ospitalitatea de care s-a
(Continuare în pag. a V-a)

Colectivul întreprinderii de mașini grele din Ca
pitală — unitate fruntașă in întrecerea socialistă pe 
ramură — este ferm hotărît să întîmpine apropiata 
sărbătoare de la 23 August cu rezultate cit mai 
bune în producție. Astfel, în această săptămînă, 
declarată săptămînă a producțiilor record, aici 
s-au finalizat numeroase subansamble și echipa
mente energetice, utilaje metalurgice, piese turna
te și forjate. Cele mai bune rezultate in între
cerea socialistă au obținut colectivele din cadrul 
secțiilor turboagregate, mecanosudură și oțelăria 
electrică.

\____________________

La hidrocentrala Săscicri-Sebeș: 
un nou hidroagregat 

racordat la sistemul energetic 
național

Pe valea Sebeșului, la hidrocentrala 
Săsciori, a avut loc un important eveni
ment : punerea in paralel cu sistemul ener
getic național a celui de-al doilea hidro
agregat cu o putere instalată de 21 MW. 
Astfel, hidrocentrala de la Săsciori va func
ționa în curînd, după trecerea probelor teh
nologice, la întreaga capacitate proiectată. 
Faptul pe care-1 consemnăm are însă și o 
altă semnificație : el marchează încheierea 
primei etape a amenajării hidroenergetice a 
rîului Sebeș, in cadrul căreia au fost execu
tate și puse in funcțiune hidrocentralele de 
la Gîlceag, Sugag, Săsciori și Petrești, reali- 
zîndu-se lacurile de acumulare de la Oașa, 
Tău, Obrejii de Căpilna și Petrești. în cadrul 
amenajării hidroenergetice a rîului Sebeș, 
care dispune în prezent de o putere instalată 
de 346 MW, lucrare de mari proporții execu
tată in peste un deceniu și jumătate. Ia Pe
trești a fost asigurată, o dată cu lacul de 
acumulare, principala sursă de alimentare 
cu apă potabilă a municipiului Alba Iulia și 
a orașelor Sebeș, Blaj, Aiud și Ocna Mu
reș. (Ștefan Dinică).

Angajamentul anual îndeplinit
Cimentiștij de Ia Combinatul de lianți și 

azbociment de la Bicaz dedică marii sărbători 
de la 23 August succese deosebite. Bunăoară, 
aici s-a realizat de la Începutul anului peste 
plan o producție-marfă în valoare de peste 
25 milioane lei, in condițiile in care a fost 
îndeplinit și angajamentul asumat pe acest 
an. Mai. exact, au fost livrate economiei 
naționale 13 000 tone ciment. 45 000 mp plăci 
și 15 000 metri liniari tuburi din azbociment 
și 6 000 tone de var. Totodată, sporind pon
derea producției cimenturilor de marcă 
superioară în structura produselor, s-a creat 
posibilitatea sporirii ofertei pentru export, 
astfel înaît de la începutul anului șl pînă 
acum au fost livrate peste plan partenerilor 
externi 90 000 tone ciment. (Constantin 
Biagovici).

O nouă capacitate pusă 
în funcțiune

în cadrul întreprinderii de utilaj tehno
logic de pe platforma industrială a muni
cipiului Bistrița a fost pus în funcțiune, în 
cinstea zilei de 23 August, un important 
obiectiv de investiții — secția de schimbă
toare de căldură din aluminiu. Autentică 
premieră națională, această realizare mate

rializează tehnologia de sudobrazare a alu
miniului, concepută de specialiștii unității. 
Tot muncitorii și specialiștii bistrițeni, aju
tați de o serie de cercetători ai unor insti
tute din tară, au proiectat si liniile de fa
bricație compuse din utilaje in majoritate 
unicat. întregul ansamblu al dotării tehnice 
cuprinde : 7 tehnologii specifice care înoor- 
porează 7 invenții, precum si 18 inovații. Pe 
baza lor. pînă in prezent au fost omologate 
27 tipuri de schimbătoare de căldură.

în aceste zile se lucrează intens la imple
mentarea tehnologiei de realizare a radia
torului pentru ulei al autoturismului „Oltcit". 
De remarcat faptul că numai in acest an 
producția de schimbătoare de căldură reali
zată la Bistrița a însemnat reducerea efortu
lui valutar al economiei naționale cu o suma 
ce întrece 93 milioane lei. (Gheorghe Crișan).

Planul pe 8 luni realizat 
la toți indicatorii economici

Colectivul de oameni ai muncii de Ia între
prinderea de materiale izolatoare din Vaslui 
— unitate fruntașă pe ramură in întrecerea 
socialistă — raportează un nou succes pe 
care-1 dedică zilei de 23 August.

— Organizîndu-ne tot mai bine munca, 
prin ordine si disciplină exemplare — ne 
spune ing. Nicolae Pascu, directorul între
prinderii — colectivul nostru a reușit ca 
la data de 18 august a.c. să-și îndepli
nească planul pe 8 luni la producția-marfă, 
producția fizică, export și ceilalți indicatori 
economici. Datorită în special depășirii pro
ductivității muncii, pină la 1 septembrie vor 
fi produse suplimentar materiale hidro și 
termoizolatoare, prefabricate din beton 
necesare șantierelor de construcție ale țării 
în valoare de 31 milioane lei, iar parteneri
lor de peste hotare le vor fi livrate peste 
prevederi produse însumînd 1,2 milioane lei. 
(Petru Necula).

Activitate intensă în port
Colectivul întreprinderii de exploatare 

portuară a Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini înregistrează zi de 
zi noi succese in muncă in cinstea 
apropiatei sărbători de la 23 August, 
în aceste zile, la danele specializate ale în
treprinderii se află numeroase nave româ
nești și sub diferite pavilioane, care încarcă 
motoare electrice pentru țări din Asia, gru
puri de sudură, autocamioane de diferite 
tipuri, autobasculante și autoturisme de teren 
ARO pentru țări din America Latină, schim
bătoare de căldură și' echipamente indus
triale pentru rafinării de petrol, destinate 
unor țări din Africa. Ca urmare, colectivul 
întreprinderii și-a depășit planul de trafic, 
de la începutul anului și pină în prezent, 
cu 11,2 la sută, cele mai bune rezultate în- 
registrindu-se la operațiunile de expediere 
la export, unde prevederile au fost depășite 
cu 48 000 tone trafic. (George Mihăescu).

[ PUTERNIC STIMULENT PENTRU REALIZAREA l

Șl DEPĂȘIREA PRODUCȚIEI DE EXPORT

• DECRETUL PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU 
CREȘTEREA COINTERESĂRII MATERIALE A OAMENILOR 
MUNCII ÎN REALIZAREA PRODUCȚIEI DE EXPORT - 
important stimulent în perfecționarea întregii activități 
productive și întărirea răspunderii pentru executarea în 
cele mai bune condiții a exportului.

• în întreaga țară, intensă mobilizare a colective

lor de oameni ai muncii, organizare exemplară, înaltă 
răspundere pentru realizarea integrală a exportului

• Pentru îndeplinirea integrală a producției pentru 
export si a exportului — CiȘTIGURI SUPLIMENTARE SUB 
FORMĂ DE ADAOS LUNAR LA RETRIBUȚIA AFERENTĂ 
PRODUCȚIEI PENTRU EXPORT PREVĂZUTĂ IN PLAN Șl 
IN CONTRACTUL DE ACORD GLOBAL PENTRU LUNA 
RESPECTIVĂ :

Delegația parlamentară din Thailanda

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, joi, 
delegația parlamentară din Thailan
da, condusă de Ukrit Mongkolnavin, 
președintele Adunării Naționale,

care efectuează o vizită în țara 
noastră, la invitația Marii Adunări 
Naționale.

Președintele parlamentului thai- 
landez a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu, din partea rege

lui Thailandei, Bhumibol Adulyadej, 
și a primului-minlstru, general 
Prem Tinsulanonda, un cordial sa
lut, iar poporului român urări de
(Continuare în pag. a V-a)

Ambasadorul R. P. Chineze,
cu prilejul

Președintele Republicii So- 
cigliste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit,. joi, 20

prezentării scrisorilor de
august, pe Wang Jingying,. care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar

acreditare
și plenipotențiar al Republicii 
Populare Chineze în țara noastră.
(Continuare în pagina a V-a).

Ambasadorul Republicii Elene
Președintele Republicii Socia

liste România; tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit,, joi, pe 
Dimitri M. Serbos, ambasadorul 
Republicii Elene la București, cu 
prilejul încheierii misiunii sale în 
țara noastră.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost re
levate bunele raporturi de prie
tenie și colaborare existente între 
România și Grecia, precum și 
dorința dezvoltării și amplificării lor 
in continuare, atit pe plan bilate

ral, cit și pe arena mondială.
Ambasadorul elen a adresat calde 

mulțumiri pentru sprijinul ce i-a 
fost acordat de președintele 
Nicolae Ceaușescu. de Consiliul de 
Stat și guvernul român in îndepli
nirea misiunii sale in țara noastră.

CULTURA ȘI PACEA

IO LA la îndeplinirea exportului 
pe relația devize convertibile

la îndeplinirea exportului 
pe relația cliring țări socialiste

«
Producția pentru export — urmărită zi de zi, de la întreprindere pînă la minister, realizată zi de zi la cei mai inalți 

parametri calitativi.

IN PAGINA A TREIA A ZIARULUI: calcule sugestive, experiențe ale unor unități privind modul 
de acțiune pentru stimularea colectivelor de oameni ai muncii in realizarea exportului potrivit prevederilor 

recentului decret al Consiliului de Stat.

Document programatic de excep
țională valoare teoretică și prac
tică, care trasează obiective și orien
tări fundamentale pentru ridicarea 
la un nivel tot mai înalt a întregii 
activități politico-educative de dez
voltare a conștiinței revoluționare 
și formare a omului nou, de înflori
re a culturii socialiste, cuvîn- 
tarea rostită de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU de la tri
buna celui de-al III-lea Congres 
al educației politice și culturii so
cialiste a pus, incă o dată, în lu
mină legătura indisolubilă dintre 
politica internă și cea exțernă a 
României socialiste, adevărul con
firmat de viată, de mersul însuși 
al istoriei, că transpunerea în fapt 
a însuflețitoarelor planuri și progra
me ale poporului român — ca și in 
general ale tuturor popoarelor lumii 
— de dezvoltare economică și so
cială, de făurire a unei culturi 
înaintate, puse in slujba omului, 
este posibilă numai și numai în 
condiții de pace, înțelegere și 
colaborare internațională. Numai în 
asemenea condiții, intr-un climat de 
liniște și pace, poporul nostru — ori
care popor — iși poate valorifica 
plenar potențialul creator, iși poate 
concentra energia și strădaniile in 
direcția propășirii în toate do
meniile de activitate, a creării 
unor bunuri materiale și spiri
tuale care să-i înnobileze exis
tența, să o facă mereu mai demnă, 
mai frumoasă, mai înălțătoare.

Cu deosebită putere de convingere 
și intr-un spirit de profundă răs
pundere față de destinele propriului 
popor, ale întregii umanități, secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, a evidențiat, 
din nou, marea primejdie pe care 
armele nucleare, alte arme de dis
trugere in masă o creează la adresa 
civilizației planetare, a tot ceea cea 
realizat mai de preț geniul uman, la 
adresa a însăși vieții popoarelor, 
reafirmînd, cu toată tăria, că proble
ma fundamentală a epocii con
temporane o constituie oprirea 
cursei înarmărilor, in primul rind a 
celor nucleare, trecerea la măsuri

de dezarmare, apărarea dreptului 
suprem al oamenilor la viață, la 
existență, la libertate, independență 
și pace.

Se poate spune că, trăgîndu-și 
seva din forța de iradiere a 
acestor idei de profund umanism, 
dezbaterile congresului s-au des
fășurat sub marea și generoasa egi
dă a cerințelor consolidării păcii. 
Cerințe care și-au găsit o strălucită 
întruchipare în înseși orientările și 
direcțiile practice, concrete de ac
țiune cuprinse în cuvîntarea 
conducătorului partidului și statului 
nostru, în vederea înlăturării spec
trului unei conflagrații pustiitoare, 
a salvgardării marilor cuceriri ale 
cunoașterii și civilizației, a asigură
rii continuității speciei umane.

în același timp, aceste cerințe 
și-au aflat o grăitoare materializare 
în reafirmarea nobilei misiuni ce 
revine oamenilor de cultură, artă și 
știință, creatorilor de valori spiritua
le, de a-și consacra eforturile, în
treaga putere de creație în slujba 
omului, a bunăstării sale, a pro
gresului social, de a milita, cu mij
loacele specifice activității lor, pen
tru destindere și dezarmare, pentru 
triumful rațiunii și al păcii.

Pe această linie, congresul s-a în
scris în perimetrul vital al marilor 
deziderate de dezvoltare pașnică a 
lumii contemporane prin mobilizato
rul Apel pentru dezarmare nucleară 
si generală, pentru pace, adresat, la 
■propunerea tovarășei ELENA 
CEAUȘESCU, slujitorilor ‘ culturii, 
stiintei și artei de pretutindeni.

Subliniind ca un comandament de 
prim ordin al zilelor noastre nece
sitatea unei noi abordări a proble
melor războiului si păcii, care să 
pornească de la înțelegerea realită
ții că o nouă conflagrație mondia
lă este de neconceput, pentru că. în 
mod inevitabil, s-ar recurge la ar
mele nucleare, ceea ce ar duce la 
ipieirea omenirii, președintele Româ
niei a stăruit asupra rolului deose
bit ce revine tuturor celor ce acțio
nează pe tărîmul ideologiei, artei, 
culturii in lupta universală pentru 
pace, pentru viată.

„Omenirea — a arătat tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU — se află 
într-o epocă de profunde transfor
mări. care impun un nou mod de 
gîndire si de soluționare a proble
melor complexe ale războiului și pă
cii. ale dezvoltării economico-sociale. 
Frontul ideologic, politic si al cul
turii trebuie să aibă un rol activ în 
înțelegerea noilor realități si în 
elaborarea concluziilor pentru activi
tatea viitoare".

într-adevăr. tabloul realităților 
mondiale, asa cum se înfățișează in 
prezent si cum a fost sintetizat in 
cuvîntarea șefului statului român, 
este de o mare complexitate : ira
ționala cursă a înarmărilor continuă 
nestinienit. în arsenalele lumii se a- 
cumulează noi arme nucleare, chi
mice si alte mijloace de nimicire în 
masă ; în diferite zone ele plane
tei se mențin sau se intensifică un 
șir de oonflicte și situații de gravă 
încordare ; criza economică mondia
lă se înrăutățește, cu repercusiuni 
din cele mal nefaste, in special a- 
supra țărilor în curs de dezvolta
re ; politica de. forță și amenința
re cu forța, de amestec în trebu
rile altor state se face simțită in 
continuare : se .mențin si se ascut 
contradicțiile dințre diferitele state 
si grupări de state, cu precădere 
dintre țările bogate si cele sărace, 
care devine cea mai puternică con
tradicție a epocii. Toate acestea în
dreptățesc Pe deplin aprecierea că 
se _ dezvoltă puternic o nouă criză 
socială, morală și politică ce pune 
cu putere Ia ordinea zilei necesita
tea unei abordări noi a problema
ticii social-politice. a realizării unor 
relații internaționale de tiip superior, 
democratice.

Acesta este fundalul pe care se în
fruntă si se contrapun cele două ten
dințe diametral opuse din viata- in
ternațională : pe de o parte, cercu
rile reacționare, imtferialiste. orien
tate spre politica de forță si domi
nație. spre confruntare si război, iar

Romulus CAPLESCU
(Continuare în pag. a Vl-a)
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Lucrări de Vasile Pop Negreșteanu

OMAGIU PATRIEI SOCIALISTE
însemnări pe marginea expoziției republicane organizate 

cu prilejul încheierii celei de-a 6-a ediții 
a Festivalului național „Cintarea României"

De Ia înalta, tribună a celui 
de-al III-lea Congres al educației 
politice și culturii socialiste, secre
tarul general al partidului, felici- 
tind pe toți participanții la amplul 
Festival național „Cintarea Româ
niei". rostea cuvinte de caldă apre
ciere pentru expoziția care, in sălile 
Muzeului de artă al Republicii So
cialiste România, conturează, în- 
tr-o semnificativă sinteză. însăși 
imaginea creativității contempo
rane.

Faptul că de la o ediție la alta 
a Festivalului național „Cintarea 
României" tot mai multi sint aceia 
care concep, scriu, minuiesc cu
loarea, cintă, dansează sau rostesc 
versuri are o valoare formativă 
directă ce s-a manifestat si se 
manifestă in realitatea ca atare a 
reprezentărilor actuale, a manifes
tărilor din cele mai diverse do
menii ale creației. Dinoolo de mă
iestria individuală a creatorilor 
se cuvine să descifrăm in toate a- 
ceste manifestări sensul generos al 
scopurilor unei societăți, al pro
gramului ei, care nu este altul de- 
cit acela de înălțare complexă a 
condiției umane pe măsura uria

șului progres din cîmpul realității 
forțelor de producție și al carac
terului fundamental nou al rela
țiilor sociale. Sarcina de mare răs
pundere, făurirea unui om multi
lateral dezvoltat, presupune con
centrarea acțiunii social-politice 
și culturale, o muncă de creație 
individuală si colectivă, îndrăznea
lă în gindire, cutezanță in promo
varea noului, totul integrîndu-se 
unei viziuni unitare de făurire a 
unui om nou.

Vastul șantier al creativității 
românești, atît de variat in ma
nifestările lui concrete, a contri
buit, o dată cu expoziția din sălile 
Muzeului de artă al Republicii So
cialiste România, la alcătuirea unei 
adevărate cronici în imagini a 
timpului nostru, aduclnd un vi
brant omagiu constructorilor tării, 
partidului, secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
aflat mereu, de peste 20 de ani, 
în fruntea luptei pentru progresul 
și înflorirea patriei, pentru scrie
rea cronicii ei eroice, contempo
rane, O cronică ale cărei dimensi
uni reale le putem avea urmărind 
și dinamica formațiilor și cercu

rilor artistice prezente în Festiva
lul național „Cintarea României". 
Raport,indu-ne doar la ediția din 
anii 1981—1983, numărul formații
lor artistice a crescut de la 
142 342 la 165 094, iar acela ăl cercu
rilor de creație literară artistică 
de la 49 201 la 60 465. Este o ima
gine care capătă contur si mai 
limpede dacă ne gindim că in pre
zent pe suprafața întregii țări își 
desfășoară activitatea 2 938 uni
versități cultural-stiintifice : că 
numărul caselor de cultură a 
crescut față de anul 1982 de la 
118 055 la 144 600, că numărul clu
burilor muncitorești a cunoscut, de 
asemenea, o creștere de la 27 546 
Ia 37 450, iar oel al căminelor cul
turale de la 452 144 la 495 500. în 
complexul activităților culturale 
desfășurate pe cuprinsul întregii 
țări, muzeelor le revine, de ase
menea, un rol formativ deosebit 
de important, alături de promova
rea valorii înscriindu-se explica
rea și integrarea ei în contextul 
foarte precis în care a fost creată. 
Faptul că numărul vizitatorilor 
unităților muzeale a crescut, fată 
de 1982, de la 15 303 126 Ia 16 995 000 

exprimă acea strădanie de In
struire multilaterală. 4ceste date, 
prezentate chiar la intrarea in ex
poziție. alături de realizări impor
tante din domeniile cinematogra
fiei, teatrului și muzicii, alături de 
imaginea a numeroase edificii mo
derne. a unor monumentale con
strucții ce alcătuiesc personalitatea 
unei epoci istorice, exprimă același 
mare impuls de a da chip, cu cele 
mai variate mijloace, unui bogat 
univers uman.

Strădaniile constructorilor de 
viaducte și canale, ale celor ce au 
amenajat complex Dimbovița sau 
ale celor ce au construit minu
nata magistrală albastră a Cana
lului Dunăre — Marea Neagră, 
strădania celor oe au înălțat edi
ficii moderne, a celor ce veghea
ză focul nestins al cuptoarelor sau 
rodul viitoarelor recolte, trans
formate in realitate artistică, au 
sintetizat astfel pe simezele actua
lei expoziții aspecte din ceea ce 
este mai emoționant și mai convin
gător. mai specific in societatea 
românească de astăzi. Privind roa
dele unei ample producții edito
riale sau pe acelea ale unei spec
taculoase creații tehnico-științifice 
contemporane nu poți să nu te gin- 
dești că realizatorii marilor obiec
tive industriale, cunoscătorii celor 
mai perfecționate mijloace de pro
ducție și ai celor mai noi realizări 
tehnico-științifice nu pot fi, în 
condițiile societății contemporane, 
decit oameni capabili deopotrivă să 
declanșeze mari energii, dar și să 
vibreze in fata frumuseților lumii. 
Ei nu sint doar consumatorii pa
sivi ai creației altora. Accesul la 
cele mai înalte trepte ale științei 
și culturii, libertatea de a-șl afir- , 

ma corespunzător aptitudinile și 
puterea de muncă sint realități 
stabile ale societății noastre, in 
care personalitatea umană se bucu
ră de nelimitate posibilități de 
afirmare. Iată de ce modelarea 
complexă a acestui om de tip nou 
se realizează și prin mijloacele 
culturii, ale artei mepite să con
tribuie efectiv la ridicarea conști
ințelor. la opera complexă de edi
ficare a societății noastre.

înnoirile de azi se însumează, 
fără îndoială, tradiției. îmbogățin- 
d-o neîncetat prin noi contribuții, 
ele nu fac decit să demonstreze 
că in domeniul folclorului Intre 
ieri și azi există o circulație feș
tilă. capabilă să conducă la con
turarea caracterelor specifice, ușor 
de recunoscut, in fiecare moment 
al neintreruptei evoluții, a creației 
populare. Sectorul destinat crea
ției populare, panotat cu mult gust 
și ingeniozitate, ilustrează nouta
tea unor domenii complexe ale 
culturii populare. Punctate semni
ficativ, in mijlocul sălii, momente 
ale eternului proces al muncii crea
torilor populari — multimilenara 
roată a olarului sau războiul de 
țesut, uneltele torsului și ale de
pănatului linii — refac, in mod 
simbolic, profunda coeziune spiri
tuală a satului românesc. Pe lingă 
activitatea unor cooperative, in ca
drul festivalului s-au evidențiat 
numeroși creatori care și-au mate
rializat- măiestria in variate obiecte 
artistice, unele continuind tradiția, 
altele căutind noi expresii artistice. 
De data aceasta textilele de inte
rior. ștergare, lâicere, fețe de 
masă, velinte capătiie. grinda- 
re, din Oltenia. Dîmbovița, Bără
gan. Iași. Sălaj, Mureș. Neamț, 
Bacău, Vrancpa, Ilfov. Mehedinți, 
Gorj, obiectele de lemn de cele 
mai variate forme și destinații din 

Dîmbovița. Lăpuș. Sălaj. Vrancea. 
Buzău. Argeș. Hațeg, Hunedoara, 
ceramica din toate centrele cunos
cute, cu o mențiune specială pen
tru adevărata renaștere a străve
chiului centru de la Oboga (Vil- 
cea), spectaculoasa prezentare a 
sectorului împletiturilor din papură 
și nuiele sau aceea a țesăturilor 
de borangic. depășesc sensul strict 
al noțiunii de artă tradițională, că- 
pătindu-1 pe acela generic de 
„artă a întregului ponor".

Arta românească de astăzi este 
și trebuie să fie din ce în ce mai 
mult un 'mijloc de exprimare a 
profundelor prefaceri și semnifi
cații sociale pe care le-a cunoscut 
România in ultimii ani. Spiritul 
epocii contemporane, trăsăturile ei. 
imaginea uriașei epopei construc
tive împlinite de poporul nostru 
sint izvoarele inepuizabile ale unei 
arte actuale patriotice, umaniste, 
originale. O asemenea artă tinde 
să realizeze un adevărat portret al 
țării, portret căruia artiști ca Ion 
Irimescu. Viorel Mărginean. Traian 
Brădean, I. Popescu Negreni, I. Pa
cea. C. Blendea, I. Sălișteanu, 
I. Gheorghiu. Constantin Lucaci, 
Horia Flămînd. Bucur Pavel, Emil 
Mereanu, Elena Haschke Marines
cu. Constantin Sosta ii surprind 
trăsături semnificative, pline de 
autenticitate. Lucrările prezentate 
in expoziția la care ne referim 
dau o coloratură afectivă marilor 
bătălii revoluționare ale întregului 
nostru popor condus de partid. 
Omagiul artiștilor s-a îndreptat in 
chip firesc spre acela care a dat 
un nou chip țării, spre conducăto
rul partidului și statului nos
tru. Portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. t o v a r ă ș e i 
Elena Ceaușescu, compozițiile care 
il înfățișează pe conducătorul iubit 
al partidului și statului. Împreună 

cu tovarășa Elena Ceaușescu. ală
turi de oameni ai muncii, in mijlo
cul copiilor, in momente de ma
ximă importanță pentru destinul 
tării, se constituie in vibrante ex
presii ale dragostei și recunoștinței 
oe lc-o poartă întregul nostru 
popor. Lucrările artiștilor plastici 
amatori, lucrări distinse cu pre
miul I la ultima ediție a festivalu
lui, ilustrează, la rindul lor, o largă 
diversitate de modalități prin care 
aceștia surprind in imagini semni
ficative realizări dintre cele mai 
de seamă ale României socialiste. 
Lucrări cum sint acelea realizate 
de V. Păușescu, Ion Păuna, Anton 
Slijevski, Rodica Nicoiau, Arhip 
Alexandru. Maria Trifu, Panteli- 
mon Nicoară ș.a. ilustrează, prin 
calitate, tendința ieșirii din ama
torism, capacitatea de Înnobilare a 
noțiunii de artist amator. Succese
le reflectă, desigur, exact o situa
ție existentă. Ele obligă, in ace
lași timp. în continuare la o atentă 
cizelare a meșteșugului, astfel incit 
nivelul exprimării să se ridice la 
înălțimea ideilor exprimate.

Cuceririle revoluției tehnico-ști
ințifice, ale spiritului contemporan 
au influențat și vor influenta in 
continuare cultura spirituală. Au 
apărut noi forme de creativitate 
tehnico-știintifică pe care un în
treg sector al expoziției de acum 
il pune în mod spectaculos in va
loare.

Căutările științifice șî artistice 
înseamnă, in acest context, nu 
numai forță imaginativă, ci și în
cercarea de a acorda arta cu ci
vilizația actuală, cu natura con
struită de om. născută din acțiune 
și stimulind în același timp gin- 
direa creatoare.

Marina PREUTU

23 August 1944
— măreț act istoric 

în eroica istorie a patriei

.■4;

Intre evenimentele petrecute pe pămintul 
românesc care, de-a lungul istoriei, au înriurit 
adine viața poporului român, avind totodată 
ecouri și consecințe pozitive in desfășurarea 
vieții internaționale, un loc de seamă revine 
revoluției române de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă, declan
șată in August 1944.

Istoricul act de acum 43 de ani din Româ
nia, prin uriașele sale consecințe de ordin eco
nomic, politic, militar, moral, a constituit unul 
dintre momentele hotăritoare ale războiului 
antifascist, grăbind cu multe luni de zile 
sfîrșitul acestuia. Timpul, cei 43 de ani care 
ou trecut de la evenimentele din august 1944, 
lărgind necontenit perspectiva asupra lor, n-au

făcut decit să confirme uriașa însemnătate a 
revoluției române pentru apropierea zilei de 
biruință asupra fascismului, de la 9 Mai 1945, 
au evidențiat justețea și clarviziunea Partidului 
Comunist Român, care, în acei ani de mari în
cercări pentru poporul nostru, pentru umanita
te in general, a știut să definească drumul 
drept pe care avea să-l urmeze poporul, în 
consens cu aspirațiile sale, drumul luptei re
voluționare.

Pe făgașbl unei neîntrerupte continuități, 
idealurile care au animat poporul român in 
lupta antifascistă — libertatea patriei, dezvolta
rea liberă, democratică a poporului, pacea - 
iși află o strălucită ilustrare in politica inter
națională a partidului și statului nostru, ma

gistral orientată, condusă și înfăptuită de pre
ședintele României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Țara noastră constituie 
astăzi o prezență activă in viața politică mon
dială, remarcindu-se prin multitudinea inițiati
velor și demersurilor politice, prin caracterul 
lor realist, prin soluțiile constructive pe care le 
propune multiplelor probleme majore cu care 
este astăzi confruntată omenirea. Cu adincă 
îndreptățire se poate afirma că, prin tot ceea 
ce facem astăzi pentru pacea lumii, pentru 
apărarea drepturilor fundamentale ale popoare
lor la viață, la existență în securitate, la inde
pendență, Io progres social-economic, aducem 
cea mai înaltă cinstire zecilor și zecilor de mii 
de fii ai României care au singerat și s-au 
jertfit pentru zdrobirea fascismului.

*

*
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Drum de glorie ostășească
• Vreme de 263 DE ZILE, armata română, to- 

talizind efective cifrate la aproape 540 000 DE 
OAMENI, a străbătut 
1 700 DE KILOMETRI 
și pină în apropiere 
MASIVE MUNTOASE, 
DE APE. Populația a 
care 53 orașe) a salutat pe ostașii români ca eli
beratori. Au fost provocate forțelor hitleriste pier
deri cifrate la circa 14 divizii.

® In cele aproape 9 luni de lupte pe frontul 
antihitlerist, vitejia Strămoșească a primit o nouă 
strălucire; aproape 170 000 DE SOLDAȚI Șl 
OFIȚERI români (adică unul din trei porticipanți 
la lupte) au fost răniți sau au căzut în bătăliile 
pentru alungarea fasciștilor de pe pămintul pa
triei, pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și 
a unei părți din

• La chemarea 
„TOTUL PENTRU 
TORIE I", oamenii 
reușit, înyingînd 
prețul unor mari privațiuni, să mărească neconte
nit producția destinată frontului, să repare echi
pamente și tehnică de luptă, să refacă căi fe
rate, poduri și șosele. In frunte cu comuniștii și 
uteciștii, s-au înrolat ca VOLUNTARI MII Șl MII 
DE TINERI, plecînd să lupte împotriva fascismului.

• In cele OPT ZILE ALE INSURECȚIEI din Au
gust 1944, armata română, alături de formațiunile 
patriotice, avind sprijinul întregului popor, au eli
berat o suprafață de circa 150 000 de kilometri 
pâtrați. Au fost scoși din lupte peste 60 000 de 
soldați și ofițeri inamici. Au fost distrusă 
capturate 222 avioane, 498 nave 
fluviale,

• IN
4 LUNI 
română 
teritoriul 
bătălii, 
importante, pătrunzând pe o adincime de 250-300 
km ; prin lupte grele au fost străbătute 3 masive 
muntoase, au fost forțate 4 mari cursuri de apă, 
fiind eliberate 1 237 de localități 
populate, dintre care 14 orașe.

® Jertfele armatei române s-au
42 700 morti, răniți și dispăruți.

• IN LUPTELE PURTATE VREME DE
5 LUNI PENTRU ELIBERAREA CEHOSLOVACIEI au 
luptat 248 430 militari români.

Ostașii români au forțat 4 cursuri mari de 
au străbătut prin lupte 10 masive muntoase 

importante, eliberînd 1 722 de localități, între 
31 de orașe. '
Jertfa de singe a armatei române a fost de- 

răniți

sau 
maritime sau 

o uriașă cantitate de tehnică de luptă. 
LUPTELE PURTATE VREME DE APROAPE 
PENTRU ELIBERAREA UNGARIEI, armata 
a acționat cu peste 210 000 oameni. Pe 
Ungariei, ostașii români au dat 7 mari 

in care au desfășurat 81 de lupte mai

prin lupte grele aproape 
(de la țărmul Mării Negre 
de Praqa), escaladind 20 
forțind *12  CURSURI MARI 
3 831 DE LOCALITĂȚI (între

și puncte

ridicat la

APROAPE

teritoriul Austriei.
partidului, răspunzînd lozincii 

FRONT, TOTUL PENTRU VIC- 
muncii din țara noastră au 
nenumărate obstacole și cu

apa,
mai
care

osebit de grea : aproape 67 000 de morți, 
și dispăruți.

1
*

*

*

I
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„Un act eroic, un exemplu dat altor 
popoare11

...Abia se stinseseră in eter ecou
rile proclamației prin care, in seara 
zilei de 23 August 1944, România 
vestea lumii că, prin voința sa pro
prie, printr-un act. energic de dem
nitate națională, ieșea din războiul 
antisovietic, alăturîndu-se coaliției 
antihitleriste. în orele și zilele ur
mătoare, numeroase posturi de 
radio, agenții de presă, ziare și re
viste au stăruit asupra evenimen
telor din România, incercind să 
descifreze resorturile adinei și sem
nificațiile acestora, însemnătatea 
lor pentru mersul războiului care 
de aproape 5 ani de zile insingera 
greu umanitatea. De la inceput, 
asemenea comentarii au subliniat 
importanța excepțională a actului 
eroic al României, care focaliza în
treg interesul opiniei publice inter
naționale. ca reflex al speranței 
nutrite de popoare că prin fapta 
de curaj a României se va grăbi 
sfirșitul războiului, se va apropia 
ceasul de izbindă asupra fascismu
lui, al instaurării mult așteptatei 
păci. „Evenimentele din România 
sint înregistrate și comentate in 
articole ample de toate ziarele bri
tanice" — se spunea astfel intr-o 
emisiune a POSTULUI DE RADIO 
LONDRA din 25 august 1944. în a- 
ceeași dată, ziarul sovietic „PRAV
DA" aprecia că „tn România, se 
petrec evenimente de natură să 
concentreze asupra 
mare atenție". La rindul său, ziarul 
american „THE NEW YORK 
TIMES" insera, Ia două zile după 
declanșarea revoluției române, ști
rea că „astăzi la Washington jubi
larea era aproape nereținută", iar 
publicația elvețiană „GASETTE DE 
LAUSANNE" din 25 august 1944 re
marca, intr-o corespondentă din 
Londra, că : „Impresia pe care a 
făcut-o această decizie rapidă asu
pra opiniei publice londoneze este 
enormă".

Comentariile posturilor de radio,. 

cea maisa

agențiilor de presă ori cele cuprin
se in paginile publicațiilor de peste 
hotare au subliniat, încă din pri
mele ceasuri și zile, uriașa valoare 
politică și militară a insurecției 
românești, numind-o „act de mare 
curaj" care „va grăbi sfirșitul răz
boiului" (POSTUL DE RADIO 
LONDRA") ; „act extraordinar" 
(ziarul englez „DAILY HERALD" 
din 25 august 1944): „marele eveni
ment al săptămânii" (ziarul elvețian 
„VOIX OUVRIERE", 26 august 
1944); „unul din evenimentele deci
sive ale întregului război" (ziarul 
american ..THE NEW YORK TI
MES". 25 august 1944).

Analizind împrejurările, condiții
le concrete in care s-a declanșat 
și desfășurat insurecția româneas
că, numeroase mijloace de infor
mare in masă au ținut să subli
nieze că aceasta a reprezentat un 
act de mare curaj, un act de voință 
și energie națională al poporului 
român. Astfel, la 26 august 1944, 
UN POST DE RADIO AMERI
CAN aprecia ; „România este 
prima țară din Europa răsăriteană 
care a întreprins tot ce i-a stat 
putință pentru a rupe legăturile cu 
Axa. Pornind această acțiune, 
România, și-a asumat mari riscuri". 
Iar ziarul francez „LE PARISIEN 
LIBERE" din 27 august 1944 scria 
că „tn istorie, România va avea 
onoarea de a fi prima in Balcani 
care a dat semnalul pentru (...) a 
grăbi prăbușirea germană, 'a ridicat 
stindardul eliberării in această 
parte a Europei". La rindul său, 
ziarul argentinian „LA NACION", 
arătind că „acțiunea română des
chide o breșă in sud-estul forțare- 
ței hitleriste, prin care nu vor în- 
tirzia să se precipite celelalte țări 
balcanice", scria la 26 august 1944 
că „această onoare și acest risc i-âu 
revenit României". Cu îndreptățire 
remarca, la 28 august 1944, și zia
rul sovietic „PRAVDA" că „Ieșirea 

României din război înseamnă pră
bușirea Germaniei (...). Ieșirea din 
război a României in momentul de 
față și in situația in care se găsea 
ea (...) este un fapt mai mult decit 
eroic al unul popor pașnic și este 
in același timp un exemplu dat 
altor popoare aflate în aceeași si
tuație (...). Prin, acest înalt gest, 
România iși asigură libertatea na
țională și independența granițelor". 
O apreciere asemănătoare aparține 
POSTULUI DE RADIO LONDRA : 
„România a trecut acum in rindul 
Națiunilor Unite, (...) Fapta Româ
niei constituie un act de mare curaj 
și acest act va. grăbi sfirșitul răz
boiului". Relatind cititorilor eveni
mentele din țara noastră, ziarul 
,.TANIN" din Turcia consemna la 
29 august 1944 : „Salutăm România

O puternică lovitură planurilor 
strategice hitleriste

Comentatorii politici și observa
torii militari de peste hotare au 
subliniat, înainte de toate, faptul că 
prin insurecția românească au fost 
spulberate toate scenariile pregătite 
de Reich-ul nazist in vederea folo
sirii obstacolelor de relief ale te
ritoriului românesc, a amenajărilor 
militare de aici pentru oprirea îna
intării armatelor sovietice. Ziarul 
englez „EVENING STANDARD" 
remarca intr-un comentariu publi
cat la 28 august 1944 : „Coasta ro
mânească a Mării. Negre este des
chisă. Linia, potențială dintre Foc
șani și Galați a fost depășită. Toate 
acestea pălesc însă in raport cu 
capturarea de către români a tre
cătorilor din Carpati spre Transil
vania. Aici condițiile erau asemă
nătoare celor din jurul lui Monte 
Cassino din Italia. Germanii ar fi 
putut să. se retragă in trecători Și 
să le mențină de pe crestele mun
ților. Ei ar fi putut să-și retragă 
numeroase trupe din România și să 
se mențină numai cu o subțire aco
perire in bune poziții defensive. In 

(...) și admirăm cu adevărat gestul 
pe care l-a făcut" ; un alt ziar tur
cesc, „ULLUS", nota, la 27 august 
1944, că, prin mărețul act de la 23 
August, „România primește asigu
rarea unui viitor liber, ceea ce con
stituie o garanție șl pentru viitorul 
întregii Peninsule Balcanice". Infă- 
țișind înțelesurile evenimentelor ce 
aveau loc în România, ziarul elve
țian ..JOURNAL DE GENF.VE" 
nota la 25 august 1944 că trecerea 
poporului român de partea coaliției 
antihitleriste este „un eveniment 
de o importanță deosebită și care 
distruge întreaga rețea diplomatică 
și strategică instituită de germani 
in sud-estul Europei. O țară de mă
rime mijlocie, crunt încercată de 
război, a avut prima curajul să 
rupă cu cel de-al Ill-lea Reich.".

schimb, românii sint cei care ț’n 
trecătorile. Germanii au fost 
dezarmați, iar rușii înaintează re
pede".

Relevând însemnătatea alăturării 
României la coaliția antihitleristă, 
ziarul „THE NEW YORK TIMES" 
aprecia, la 28 august 1944 : „Ieșirea 
României din război provoacă o 
considerabilă scădere a forței ger
mane din sudul Europei șt chiar 
prăbușirea totală a nazismului (.■■). 
In nici un. caz Reich-ul lui Hitler 
nu va fi capabil să înlocuiască cele 
30 divizii românești (...). tn mijlocul 
războiului, România și-a păstrat ‘în
țelepciunea care a indemnat-o să 
vină acolo unde se află locul ei de 
onoare".

Analizind, cu harta în față, urmă
rile politico-militare ale revoluției 
române din august. 1944, cotidianul 
francez „LE FIGARO" desprindea, 
la două zile de la declanșarea aces
teia, următoarele concluzii ; „Este 
prea devreme să se estimeze toate 
consecințele răsturnării pe care a 
efectuat-o România. Este, în once 

caz, un eveninient de o însemnă
tate considerabilă și care a. dat o 
lovitură din cele mai grele celui 
de-al III-lea. Reich. Mai intii pen
tru că il lipsește in mod definitiv 
pe acesta de ultimele resurse de 
petrol pe care le mat putea. încă 
lua de aici ; apoi pentru că nu. mai 
este posibil ca celelalte state sate
lite, Ungaria și Bulgaria, să nu se 
simtă, la rindul lor, antrenate in 
catastrofa care a și început pentru 
al Ill-lea Reich și să nu caute, in 
consecință, să se retragă cit mai 
repede posibil. Întregul, bastion ger
man din Balcani este dezorganizat: 
România, scăpind de sub dominația 
germană, calea spre Iugoslavia și 
Grecia, se deschide larg armatelor 
sovietice".

Tn comentariile publicate, nume
roase organe de presă au relevat 
faptul că țelurile revoluției de
clanșate in august 1944 izvorau din 
aspirațiile întregului popor și că 
fiecare român se considera un 
ostaș în slujba cauzei libertății pa
triei. ..Faptul, care va avea o mare 
influență asupra desfășurării ulte
rioare a evenimentelor este decla

Cu toate forțele, pină la victoria finală
Ieșind din războiul antisovietic și 

elăturindu-se coaliției antihitle
riste, România a aruncat în luptă, 
încă din prima zi, întregul său po
tențial material, uman, militar. 
Vreme de aproape nouă luni de 
zile, ostașii României s-au bătut cu 
neasemuită vitejie pentru alunga
rea cotropitorilor hitleristo-hor- 
thyști de pe pămintul sacru al pa
triei și. apoi, pentru eliberarea 
Cehoslovaciei și a unei părți din 
Austria.

înfățișind cititorilor săi ampli
tudinea și asprimea încleștărilor în 
luptele purtate împreună de_ostașii 
români și armatele sovietice pen
tru eliberarea Transilvaniei, ziarul’ 
sovietic „PRAVDA" din 17 sep

rația de război făcută Germaniei 
de către România — scria gazeta 
poloneză „ARMIA LUDOWA" din 

,27 august 1944 (...) Lipsesc încă in
formații precise despre situația 
militară de pe teritoriul Româ
niei (...) un lucru insă este neîn
doielnic : românii se vor bate cu 
germanii. Se vor bate cu germanii 
nu numai ostașii armatei regulate, 
ci și toți cei capabili să poarte ar
mele deoarece țara, care este 
cimpul de luptă in războiul total, 
nu poate fi neutră. Poporul care 
s-a încumetat să dejoace planu
rile germane, pe pămintul căruia 
se retrag diviziile germane, trebuie 
să fie cuprirțs de insurecția armată 
împotriva, invadatorului german, 
deoarece aceasta este cerută de 
existența sa, de salvarea vieții 
populației".

In comentariile lor. observatorii 
politici de peste hotare au ținut, să 
sublinieze că revoluția victorioasă 
din România reprezintă, totodată, 
o încurajare pentru mișcările ■ de 
rezistență din țările cotropite de 
Reich-ul nazist, un imbold pentru 
intensificarea acesteia.

tembrie 1944 nota elogios: „Româ
nii au luptat alături de noi cu ace
eași dirzehie, cucerind cu vitejie 
fiecare metru de pămint, fiecare nod 
de cale ferată, fiecare sat. Deseori, 
duelurile de artilerie erau urmate 
de lupte corp la. corp. Pămintul 
Transilvaniei arde sub picioarele 
ocupanților germani și unguri".

Stăruind asupra’ „ajutorului 
militar af.it de însemnat și. 
cu' rezultate atit de exce
lente" dat de diviziile româ
nești de pe frontul antihitlerist, 
POSTUL DE RADIO NEW YORK 
sublinia la 22 februarie 1945 : „ac
țiunea armatei române a contribuit 
serios la cucerirea Budapestei și 
înaintarea in regiunea cehoslovacă, 

fot astfel cum, prin actul de la 
23 August 1944, România a contri
buit intr-o bună măsură la schim
barea. situației de pe intregul front 
răsăritean".

Numeroase ziare au evocat fap
tul că România n-a precupețit nici 
un efort, nici o jertfă pentru cauza 
victoriei împotriva fascismului. Re
vista „CAIIIERS FRANCE — 
ROUMANIE" sublinia astfel la 
scurtă vreme după încheierea răz
boiului mondial : „România (...) a 
dat. tot ce a avut mai bun pentru 
cauza Aliaților. Fiii ei au căzut 
pentru a elibera patria (...) Ei au 
fost animați de un puternic suflu 
de libertate și minați de o forței 
spirituală (...) România, prin tăria 
și zelul patriotic al poporului său, 
a rămas credincioasă tradițiilor ei".

Cu deosebire a impresionat, și a 
fost semnalat ca atare faptul că 
România, prin numărul ostașilor 
participant la luptă în tranșeele 
frontului antihitlerist, prin marele 
sau efort economic, a adus o con
tribuție deosebită la obținerea vic
toriei. Astfel, ziarul englez „SUN
DAY TIMES" remarca in numărul 
său din" 8 ianuarie 1945 că „Din 
punctul de vedere al efectivului, 
România este a patra națiune eu
ropeană in lupta împotriva germa
nilor". La începutul aceluiași an, 
ziarul italian „L’UNITA" consem
na că poporul român „contribuie la 
războiul împotriva. Germaniei cu o 
armată de o importantă de rangul 
al patrulea, printre cei care luptă 
împotriva Germaniei". Mărturiile 
străine de epocă au subliniat că, 
prin această participare insuflețită, 
prin efortul său material, prin gre
lele jertfe de singe. România a 
adus o contribuție însemnată la 
scurtarea duratei războiului, la 
micșorarea pierderilor umane, și 
materiale ale popoarelor. RADIO 
PARIS sublinia astfel intr-o emi
siune din 13 ianuarie 1946 : „Franța 
socotește că România a. adus prin 
contribuția ei o scurtare a războiu
lui de cel puțin 6 luni".



SCINTEIA — vineri 21 august 1987 PAGINA 3

PUTERNIC STIMULENT PENTRU REALIZAREA
—

Șl DEPĂȘIREA PRODUCȚIEI DE EXPORT
REȚINEȚI ACESTE AVANTAJE!

adaos lunar la retribuția aferentă producției pentru ex
port prevăzute în plan și in contractul de acord global 

importante cîștiguri suplimentare sub formă de pentru luna respectivă :

• Potrivit decretului Consiliului de Stat, pentru în
deplinirea integrală a producției pentru export și a ex
portului

pentru îndeplinirea planului la export

y

îndeplinirea exportului 
relația devize convertibile>

îndeplinirea exportului 
relația cliring țări socialiste

• Aceste adaosuri se acordă :
— muncitorilor direct productivi, conducătorilor 

subunităților de producție, maiștrilor, inginerilor, tehni
cienilor, muncitorilor indirect productivi și celorlalte ca
tegorii de personal din cadrul secțiilor, atelierelor și ce
lorlalte subunități de producție care au stabilită produc
ția fizică pentru export.

- personalului din conducerea unităților econo
mice producătoare de mărfuri pentru export, șefilor com-

partimentelor de producție, planificare, aprovizionare 
tehnico-materială și comerț exterior din aparatul func
țional al acestor unități, precum și personalului cu atri
buții în realizarea producției pentru export și a expor
tului, din cadrul acestor compartimente.

• Prevederile decretului se aplică și la unitățile 
care au stabilite prin plan sarcini cu privire la livrarea 
de materii prime, materiale, piese și subansamble ce 
vor fi încorporate in producția de export a altor unități.

■■

în 
vom 
carii

exemplul ipotetic prin care 
demonstra mecanismul apli- 
reglementărilor privind sti

mularea materială in domeniul pro
ducției de export s-a luat în con
siderare o secție de motoare (pre
lucrări mecanice) cu un efectiv de 
650 de persoane, din care 570 mun
citori direct productivi (strungari, 
frezori, rectificatori etc.) si 80 de 
muncitori de întreținere si de 
transport intern, maiștri, tehnologi.

ingineri. conducerea secției si alte 
categorii de personal retribuit la 
nivelul secției. (N. red. : oalcule- 
le au fost elaborate cu sprijinul 
specialiștilor din Ministerul Mun
cii).

în luna respectivă, secția are sar
cina să realizeze 200 seturi com
plete de piese pentru motoare (car
tere. arbori ootiti. axe cu came, 
biele, pistoane s.a.), din care 100

seturi pentru export (50 de seturi 
pentru relația devize convertibile 
si 50 de seturi De relația cliring țări 
socialiste).

Tariful de manoperă directă pen
tru realizarea unui set de piese 
este de 7 000 lei. Corespunzător, 
cota la 100 lei manoperă directă 
care se utilizează pentru dreptu
rile cuvenite celorlalte categorii de 
personal din secție este de 14 lei.

VARIANTA A VARIANTA B
Se .consideră că SECȚIA ȘI-A ÎNDEPLINIT INTE

GRAL SARCINILE DE PLAN LA EXPORT. ATÎT 
PE TOTAL. CÎT ȘI PE RELAȚII. în această situa
ție. manopera aferentă producției pentru export este :

a) pentru muncitorii direct productivi
100 seturi X 7 000 lei/set ” 700 000 lei
din care 350 000 lei corespunde producției fizice 

planificate a se realiza pe relația devize conver
tibile si 350 000 Jei producției fizice planificate pe 
relația cliring țări socialiste.

b) pentru celelalte categorii de personal
100 seturi X 7 000 lei/set X 14 lei/100 lei - 98 000 

lei din care, pe relații, cîte 49 000 lei.
în. condițiile reglementărilor regentului decret al 

Consiliului de Stat, dacă si pe total întreprindere 
Pianul producției de export și planul de export pe 
ambele relații este îndeplinit, personalul secției 
meste in plus un adaos de :

DTÎ

1) PENTRU PRODUCȚIA DE EXPORT PE 
LAȚIA DEVIZE CONVERTIBILE

a) pentru muncitorii direct productivi
350 000 Iei X 10% - 35 000 Iei
b) pentru celelalte categorii da personal
49 000 lei X 10% =■ 4 900 lei

RE

între 
care ne 
Nicolae 
asupra necesității îndeplinirii riguroase, ritmi
ce, la înalt nivel calitativ a sarcinilor la export
— ca un obiectiv prioritar al activității eco
nomice. „în toațe centralele, în toate întreprin
derile — arăta secretarul general al partidului
— realizarea producției de export trebuie con
siderată îndatorirea principală. Nu se poate 
admite să se realizeze alte produse, să se ur
mărească valoarea producției în detrimentul 
exportului".

în spiritul înaltelor exigențe ale autooondu- 
oerii și autogestiunii muncitorești, al principii
lor noului mecanism economico-finanbiar, a fost 
elaborat un ansamblu de reglementări legale 
menite să asigure cointeresarea materială direc
tă. nemijlocită a tuturor oamenilor muncii și a 
întreprinderilor pentru realizarea producției de 
export. Cel mai recent act normativ în domeniu 
este Decretul Consiliului de Stat privind unele 
măsuri pentru creșterea cointeresării materiale 
a oamenilor muncii, a întreprinderilor, in rea
lizarea producției pentru export și a exportu
lui (Nr. 185/1987), care se aplică inoepind cu 
data de 1 august 1987.

problemele economice ale perioadei în 
aflăm, conducerea partidului, tovarășul 

Ceausescu, insistă în mod deosebit
noului decret

Prin aplicarea prevederilor decretu
lui se asigură :

O sporire substanțială a stimulării 
materiale a oamenilor muncii pentru 
îndeplinirea ritmică, integrală, la un 
înalt nivel calitativ a producției de 
export, pentru înfăptuirea exemplară 
a tuturor prevederilor din contractele 
încheiate cu pdiVenerii de peste ho
tare ;

Totodată, important de reținut este 
că, potrivit unor prevederi ale decre
tului, cointeresarea materială în pro
porțiile arătate se aplică și la unită
țile care au stabilite sarcini cu privire 
la livrarea de materii prime, materia
le, piese și subansamble ce urmează 
a fi incorporate în producția de ex
port a altor unități, deci indiferent 
dacă exportul producției se face direct 
sau indirect.

Este o măsură de natură^ să determine o îm
bunătățire radicală a activității productive pe 
întreaga filieră a mecanismului relațiilor de 
cooperare și aprovizionare tehnico-materială, 
concentrind eforturile tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii, de 
cație a „produselor in 
și la un înalt nivel 
marfă pentru export.

Fiind vorba de o 
acest domeniu, pentru aplicarea sa în cele 
bune condiții, astfel incit să 
tele stimulative scontate.

pe întreg lanțul de fabri- 
vederea realizării ritmice 
calitativ a fondului de

Asa cum arătam, prevederile
se aplică împreună cu alte reglementări an
terioare care stimulează eforturile colectivelor 
și ale fiecărui om al muncii în parte în ve
derea îndeplinirii și depășirii sarcinilor de pro
ducție in general și a celor de export in mod 
deosebit. Ne referim mai ales la Legea privind 
retribuirea în acord global și in acord direct 
a , personalului muncitor. Astfel, trebuie re
ținut că în contractul de acord global care se 
încheie cu secția, atelierul sau formația de 
lucru se înscriu, obligatoriu, alături de produc
ția fizică sau volumul de lucrări ce urmează 
a fi realizate, de criteriile in raport de care se 
majorează sau se diminuează retribuțiile, de 
condițiile pentru neindeplinirea cărora se reduc 
aceste retribuții, și producția destinată ex
portului. în acest sens. trebuie precizat 
fă. in spiritul și litera legii, producția fizică 
se consideră îndeplinită numai in situația în 
care s-a realizat integral producția destinată 
exportului. Se_ înțelege daci că .nereali zarea pro
ducției pentru export, nu poate fi compensată 
cu realizarea de produse sau lucrări, peste cele, 

'prevăzute în plări, destinate
terni.

Concret, lată în ce mod se 
sarea directă a personalului 
sporirea producției destinate 
tribuția muncitorilor, maiștrilor, inginerilor și 
a celorlalte categorii de personal din cadrul 
subunităților de producție — secții, ateliere, 
formații de lucru — care au plan de producție 
pentru export se determină și în funcție de 
gradul de îndeplinire a acestor sarcini. Astfel, 
suma cuvenită pentru producția fizică realizată 
sc majorează in pios, nelimitat, cu unu la sută 
pentru fiecare procent de depășire a produc
ției pentru export. Desigur, în cazul nerealizării 
sarcinilor în acest domeniu, la suma respectivă 
se aplică o penalizare de 0,5 la sută pentru fie
care procent de neîndeplinire. Trebuie reținut 
că majorarea cu unu la sută se aplică și în 
cazul in care producția fizică totală stabilită 
prin plan nu s-a realizat, dar s-a depășit pro
ducția pentru export, firește cu condiția respec
tării obligațiilor contractuale pe care unitatea 
le are față de beneficiarii interni.

De asemenea, sint stimulate eforturile pentru 
ridicarea competitivității produselor. Și anume, 
în primul rind direct, întrucit produsele fabri
cate pentru export trebuie să fie competitive, 
să întrunească cerințele stabilite în contractele 
economice cu partenerii externi, altfel neputînd 
fi luate in. considerare în calculul producției 
realizate pentru export. Totodată, criteriile in 
raport cu care se majorează sau se diminuează 
retribuția, și anume

gorii de personal din cadrul acestor comparti
mente, care trebuie să asigure toate condițiile 
necesare realizării riguroase și depășirii pro
ducției planificate pentru export și a exportului.

legea prevede posibilitatea acordării 
unor prime pentru depășirea sarcini
lor de export și aplicării unor pena
lizări în cazul neîndeplinirii acestora.

important să se cunoască si faptul că 
de măsuri de cointeresare pentru spori-

beneficiarilor in*

asigură cointere- 
muncitor pentru 
exportului. Re-

reglementare inedită în 
mai 

se obțină efeb*

spiritul normelor 
centralele indus- 

pe re-

2) PENTRU PRODUCȚIA DE EXPORT 
RELAȚIA CLIRING TARI SOCIALISTE

a) pentru muncitorii direct productivi
350 000 lei X 5% - 17 500 lei
b) pentru celelalte categorii de personal
49 000 lei X 5% “ 2 450 lei

PE

Este 
o serie 
xea producției de export sini prevăzute si în 
reglementările referitoare la formarea și re
partizarea fondului de participare a oamenilor 
muncii la realizarea producției, a beneficiilor si 
la împărțirea beneficiilor. Concret, in vedferoa 
.stimulării creșterii producției pentru export, 
a ridicării nivelului calității acesteia, a valori
ficării superioare a materiilor prime, materia
lelor.. combustibililor - și energiei și obținerii 
pe aceasta cale-a unor prețuri externe cit' măi 
mari.

fondul de participare se majorează cu 
o parte din sumele reprezentind con
travaloarea în lei o valutei obținute 
peste plan de întreprinderile care 
produc mărfuri pentru export, ca ur
mare a realizării unor prețuri externe 
superioare celor planificate, astfel : 
50 la sută in primul an și 25 la sută 
în cel de-al doilea an, dacă prețu
rile externe realizate sint cel puțin la 
nivelul anului anterior.

Desigur, reglementările la care ne-am referit 
nu reprezintă decit cadrul legislativ, pentru 
cointeresarea materială a personalului muncitor 
în sporirea producției de export. Rezultatele 
concrete obținute in fiecare întreprindere, deci 
si stimulentele la care dă dreptul legea, depind 
numai și numai de muntea oamenilor, de mă
surile tehnice și organizatorice care se iau pen
tru folosirea intensivă a capacităților de pro
ducție și a timpului de lucru, pentru realizarea 
numai a unor produse cu caracteristici tehnice 
și calitative corespunzătoare, de funcționarea 
riguroasă a mecanismului aprovizionării tehnico- 
materiale, a relațiilor de cooperare interuzi- 
nală, de spiritul de inițiativă și răspundere de 
care se dă dovadă, de receptivitatea manifestată 
fată de cerințele partenerilor de peste hotare 
și, in general, față de tendințele manifestate 
pe piața externă.

SUMA TOTALA CUVENITĂ DREPT ADAOS 
PERSONALULUI DIN SECȚIE ESTE :

a) pentru muncitorii direct productivi
35.000 lei - 17 500 lei - 52 500 lei
revenind in medie Pe o persoană
(52 500 lei ■ 570 persoane) 92,10 lei
b) centru celelalte categorii de personal
4 900 Iei 2450 Jei “ 7 350 Iei
revenind in medie pe o persoană
(7 350 iei : 80 persoane) 91.85 lei.

Dacă în această secție PRODUCȚIA DESTINATĂ 
EXPORTULUI ESTE DEPĂȘITĂ CU 12 LA SUTĂ, 
în condițiile actualelor reglementări, se primesc in 
plus următoarele sume :

a) pentru muncitorii direct productivi
700 000 lei X 12% - 84 000 lei
b) pentru celelalte categorii de personal
98 000 lei X 12% — 11 760 lei

Dacă pe ansamblul întreprinderii PLANUL PRO
DUCȚIEI DE EXPORT ȘI PLANUL DE EXPORT PE 
AMBELE RELAȚII A FOST ÎNDEPLINIT, atunci 
personalului muncitor din secție i se mai cuvin adao
surile calculate ca la varianta A. totalizînd, deci :

a) pentru muncitorii direct productivi
84 000 lei + 52 500 lei “ 136 500 lei
in medie pe o persoană revenind (136 500 Iei î 

570 persoane) 239,50 Iei
b) pentru celelalte categorii de personal

11 760 lei + 7 350 lei “ 19110 lei 
în medie pe o persoană revenind (19 110 lei : 80 

persoane) 238,90 Iei
VARIANTA C

în situația REALIZĂRII ÎN PROPORȚIE DE NU
MAI 92 LA SUTA A SARCINILOR DE PLAN ÎN 
ACEST DOMENIU, conform reglementărilor legale, 
suma cuvenită personalului secției se diminuează, apli- 
cindu-se o penalizare de 0,5 la sută pentru fieoare 
■procent de nerealizare :

100% — 92% - 8%
8% X 0,5 - 4%

«) pentru muncitorii direct productivi
700 000 lei X 4% - 28 000 lei 
ceea ce pe o persoană reprezintă (28 000 Iei î 570 

persoane) 49.10 lei
b) pentru celelalte categorii de personal
98 000 lei X 4% - 3 920 lei 
oeea ce pe o persoană reprezintă (3 920 lei : 80 

persoane) 49 lei
întrucit nici pe total întreprindere planul la ex

port nu s-a îndeplinit, nu se aplică prevederile Decre
tului 185/1987.

IN CONCLUZIE
Mecanismul de cointeresare instituit de actualele 

reglementări demonstrează limpede că veniturile perso
nalului muncitor .sint direct legate de eforturile de
puse pentru realizarea sarcinilor la export.

este necesar ca, în 
legale, ministerele și 
triale să defalce prin plan 
lății : devize convertibile și cliring țări 
socialiste - producția fizică și valoa
rea producției-marfă aferentă materii
lor prime, materialelor, pieselor și 
subansamblelor pe care fiecare uni
tate trebuie să le execute ți să le 
livreze altor întreprinderi care le în
corporează In producția de export. In 
acest sens, la emiterea comenzilor 
către furnizori, întreprinderile bene
ficiare au obligația să specifice in 
contractele economice cantitatea de 
produse destinate exportului.

indicele planificat de valorificare a 
materiilor prime și o materialelor și 
ponderea producției de calitate supe
rioară sint de natură să stimuleze e- 
forturile pentru ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al producției, pen
tru conceperea și fabricarea unor 
produse de valoare economică ridica
tă, competitive pe piața externă.

Principiul legării retribuției de realizările 
obținute la export se aplică și pentru personalul 
cuprins in acord global Ia nivelul întreprinde
rii. adică cel din conducerea acesteia, personalul 
din compartimentele funcționale, precum șl 
personalul din alte activități. Pentru stimu
larea ; mai accentuată a personalului din con
ducerea unităților economice, a șefilor compar
timentelor de producție, planificare, aprovizio
nare tehnico-materială și comerț exterior din 
aparatul funcțional al unității și a altor cate

ternic

de Stat,

isciplină,

Corneliu CÂRLAN

creț al Consiliu-

n spirit de ordine 
tru realizarea rit-

că, integrală și la un nivel cali- 
iv superior a producției pentru

Semnificația 
unei inscripții: 
export indirect

Puternicului colectiv 
muncitoresc al Filaturii de 
in si cînepă din Fălticeni 
ii revin sarcini sporite în 
acest an în ceea ce priveș
te planul la export. Pen
tru că. dacă exportul direct 
reprezintă 15 la sută din 
totalul productici-marfă. 
exportul indirect depășește 
75 la sută. Avînd în vede
re ponderea mare în volu
mul producției, precum si 
faptul că produsele pentru 
exportul indirect sint în
globate în altele, care va
lorifică intr-un grad supe
rior materiile prime si 
munca oamenilor, realiza
rea acestora este situată, 
la fel ca exportul direct, 
pe primul plan al preocu
părilor. în secțiile de pro
ducție. fiecare mașină ne 
care se realizează astfel de 
produse poartă o tăbliță cu 
inscripția „Atentie! Export 
indirect" si pe care sint re
date caracteristicile esenți
ale ale produselor (număr 
metric, compoziția si gra
dul de albire al firelor). 
Mai mult chiar, muncitoa
rele din secțiile Filatură I 
si II. care lucrează aproa
pe in totalitate pentru ex
port indirect, cunosc chiar 
si în ce produs vor fi în
globate firele realizate de 
ele. Dumitru Maftei, secre
tar adjunct al comitetului 
de partid din întreprinde
re. ne spunea că aceasta 
este urmarea muncii poli-

i

URM ATI-LE EXEMPLUL!
tico-educative desfășurate, 
a faptului că în fiecare 
adunare de partid, sindicat 
si U.T.C.. pe lingă alte 
teme care se dezbat, se a- 
bordează si problema rea
lizării producției pentru 
exportul direct si indirect.

O reală eficiență a avut 
organizarea de linii speciale 
pentru executarea expor
tului direct si. separat, a 
celui indirect, toate aces
tea dispunind de mașini si 
alte componente tehnologi
ce de cea mai bună calita
te. funcționarea la capaci
tate a utilajelor fiind asi
gurată prin întreținerea si 
reglarea lor cu cea mai 
mare atenție. De asemenea, 
pentru buna aprovizionare 
a locurilor de muncă, docu
mentele însoțitoare pentru 
materialele si chimicalele 
necesare fabricării 
destinate acestui 
poartă însemnul 
(export indirect). Șefii de 
secție analizează zilnic mo
dul in care se realizează 
planul pe sortimente si 
cum se respectă planifica
rea utilajelor pentru înde
plinirea contractelor 
operare, situație 
care este informată 
tiv si conducerea 
prinderii. Dacă, de 
piu. la un sortiment 
există restante, iar la altul 
se înregistrează depășiri, se 
faoe reprogramarea utilaje
lor pentru încadrarea in 
graficele de producție. Asa 
s-a reușit ca planul „Ia zi" 
la producția destinată ex
portului indirect să fie de
pășit cu peste 15 milioane 
Iei.

firelor 
scop 

„E. I.“

de co
ri esp re 
opera- 
intre- 
exem- 
de fire

Tată două calcule su
gestive din care S‘e des
prind atit avantajele apli
cării măsurilor cuprinse 
în recentul decret, cit si 

. faptul că aceste prevederi 
sint binecunoscute.

• „Eu — ne spunăa Nata
lia Olaru, muncitoare în 
secția Filatură I — am o 
retribuție tarifară lunară 
de 2 100 Iei. îndeplinindu-mi 
planul pe această lună, voi 
primi suplimentar, potrivit 
prevederilor recentului de
cret. incă 210 lei".

• Mircea Rotaru, șeful 
secției Filatură I. face un 
calcul din care reiese că 
numai pentru îndeplinirea 
planului la exportul in
direct pe luna august mun
citorii din 
vor încasa 
mentare 
lei. (Sava

această Secție 
venituri supli- 
totalizind 39 120 
Bejinariu).

In august, un venit 
suplimentar de 300 

lei de persoană
Oamenii muncii de la 

întreprinderea „11 Iunie" 
din Galați dau o mare a- 
tenție realizării în cele 
mai bune condiții a tutu
ror comenzilor de la par
tenerii externi, care cu
prind o gamă complexă de 
piese de mobilier. Măsu
rile organizatorice adop
tate, grija pentru 
tarea 
tivi, nivelul 
pregătire a 
au permis ca, 
șapte luni ale 
cinile de plan

respec- 
parametrilor calita- 

ridicat de 
personalului 
pe primele 

anului, șar
ja exportul

pe devize convertibile să 
fie realizate in proporție 
de 103.4 la sută. Puternic 
stimulați de prevederile 
recentului decret, oamenii 
muncii de la această uni
tate gălățeană s-au anga
jat să continue pe aceeași 
linie ascendentă onorarea 
comenzilor . partenerilor 
externi. îndeplinirea in 
continuare a prevederilor 
de plan la export va con
duce la obținerea unor 
substanțiale venituri su
plimentare de către oa
menii muncii care parti
cipă la realizarea acestei 
producții. Astfel, cei 56 de 
lucrători ai formației spe
cializate in executarea lu
crărilor de vopsitorie pen
tru mobilierul de export 
vor realiza, numai in luna 
august, un venit supli
mentar de 16 500 ici, adi
că, în medie, aproape 309 
Iei de persoană. (Dan 
Plăeșu).

După două decade, 
planul depășit

Harnicul colectiv al între
prinderii de motoare elec
trice din Pitești înscria 
consecvent în cartea de o- 
noare a întrecerii socialis
te noi și prestigioase fap
te de muncă, o atenție 
deosebită fiind acordată, 
în mod firesc, producției 
pentru export. Merită sub
liniat faptul că, in compa
rație cu anul trecut, ex
portul direct al unității a 
crescut cu 24 la sută, in 
timp oe exportul indirect 
înregistrează și el sporuri

substanțiale. urmare,
75 la sută din totalul pro
ducției este destinată par
tenerilor de peste hotare, 
motoarele electrice ale 
întreprinderii fiind solici
tate in 20 de țări ale lu
mii.

Deși sarcinile la export 
sint deosebite, realizările 
se situează la Înălțime : 
pe primele șapte luni ale 
anului, planul la export a 
fost depășit cu 17 mili
oane Ici, cărora li se a- 
d aug li peste un milion lei 
in primele doua decade 
ale lui august.

Aceste succese au la 
bază o muncă tenace, grija 
deosebită pentru respecta
rea condițiilor de calitate, 
promptitudine in onorarea 
contractelor și, nu in ulti
mul 
căutare 
irizarea 
selor.
tului
Stat referitoare la produc
ția de export stimulează 
vizibil interesul și ener
giile muncitorilor, care 
beneficiază astfel de im
portante venituri supli
mentare. De exemplu, fie
care din cei 475 angajați 
din cadrul secției motoare 
electrice fracționare — 
care execută produse pen
tru export pe relația DC 
— va primi suplimentar, 
în luna august, in medie, 
200 Iei pentru realizarea 
acestei producții. (Gheor- 
ghe Cîrstea).

rind, permanenta 
a noului, moder- 
și înnoirea produ- 

Prevederile decre- 
Consiliului de
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ÎNVĂȚĂM'INTUL POLITICO - IDEOLOGIC
— cadru activ de formare și dezvoltare a culturii 

politice a oamenilor muncii

In cinstea marii sărbători de la 23 August
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Experiența bogată, teoretică ți 
practică a partidului desprinsă din 
vasta operă de construcție socialistă 
în patria noastră atestă faptul că 
progresul social nu se impune de la 
sine, ci presupune, cu necesitate, o 
uriașă activitate educativă, creatoare 
din partea partidului, ridicarea con
tinuă a nivelului de conștiință po
litică al oamenilor muncii, în ve
derea participării active, susținute 
a acestora la înfăptuirea obiective
lor stabilite de la o etapă la alta.

La o lume nouă e nevoie de un 
om nou ; acesta este constructorul 
noii societăți socialiste, conștient de 
destinul său în istorie, direct impli
cat și răspunzător de ceea ce face, 
un om' cu o conștiință înaintată,

Asa cum sublinia secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în magistrala sa 
cuvintare la cel de-al III-lea Con
gres al educației politice si culturii 
socialiste, activitatea polit.ico-educa- 
tivă desfășurată de organele si or
ganizațiile de partid are ca scop for
marea unui om cu înalte calități mo- 
ral-politice. încrezător in forțele po
norului. ale societății, hotărit să-și 
aducă întreaga contribuție la înfăp
tuirea Programului partidului, la 
dezvoltarea generală a patriei, să 
acționeze întotdeauna ca adevărat re
voluționar in toate impreiurările.

De la înalta tribună a forumului 
național al educației si culturii, to
varășul Nicolae Ceausescu a adresat 
vibrantul apel de a face astfel incit 
..toate mijloacele politico-educative 
si culturale de oare dispune socie
tatea noastră să acționeze in mod 
unitar, intr-o singură direcție, să-și 
facă un titlu de onoare din a înfăp
tui neabătut hotăririle Congresului al 
XlII-Iea. Programul partidului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate si înaintare a 
României spre comunism".
Dimensiunea politică este fundamen

tal constitutivă personalității omului 
nou. intrucit. un rol important in 
activitatea constructorilor noii socie
tăți îl au nu numai cunoștințele, ci 
și angajarea plenară și manifestarea 
revoluționară în activitatea desfășu
rată,

în cadrul lucrărilor Congresului e- 
ducatiei politice si culturii socialis
te s-a relevat însemnătatea bunei or
ganizări si conduceri a activității 
cercurilor de invătămint politico- 
ideologic. in care sint cuprinși pes
te 11 milioane de comuniști, uteciști 
si alti oameni ai muncii, inclusiv ca
dre de conducere. Ele sint. chema
te să asigure studierea aprofundată 
a experienței partidului nostru, a te
zelor si indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a lucrărilor de 
bază ale clasicilor marxism-leninis- 
mului. să mobilizeze eforturile oa
menilor muncii la realizarea planu
rilor si programelor de dezvoltare 
elaborate de Congresul al XIII-lea 
al partidului. în actuala sa structu
ră. organizat in lumina exigențelor 
formulate de către tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretarul gene
ral, al partidului, invătămintul poli
tico-ideologic este chemat să asigu
re i însușirea aprofundată de către 
toate cadrele de conducere, de că

Casa de cultură din

tre marea masă a comuniștilor si 
celorlalți oameni ai muncii a docu
mentelor de partid, a hotăririlor de 
partid si de stat, să conducă la cu
noașterea temeinică de către colecti
vele de muncă a cerințelor impuse de 
conducerea științifică a societății noas
tre. de afirmarea factorilor intensivi 
in dezvoltarea economiei, să contri
buie la întărirea rolului conducător 
al organizațiilor de partid, la perfec
ționarea stilului și metodelor de 
muncă, ia o mai bună cunoaștere a 
problemelor fundamentale ale isto
riei patriei și partidului, a proceselor 
care au loc in viața internațională.

Tinînd seama de aceste cerințe, la 
nivelul Comitetului județean Arad 
al P.C.R. s-a urmărit ca expunerile 
și dezbaterile din cadrul cursurilor 
politico-ideologice să aibă. o puter
nică tentă exemplificatoare, de im
plicare nemijlocită a cursanților —• 
acolo unde tema o permitea — in 
perfecționarea activității proprii, in 
ridicarea calității acesteia la nivelul 
exigentelor actuale. Preluîndu-se de 
către majoritatea organizațiilor da 
partid o inițiativă mai veche a co
muniștilor de la întreprinderea 
U.T.A. și de la întreprinderea, de 
vagoane din Arad de a trasa 
cursanților sarcini de studiu pe teme 
de la invătămintul politic care au 
corespondentă in activitatea practică 
a colectivului de muncă, dezbaterile 
la tema „Partidul — centru vital al 
societății noastre" au dobindit un 
înalt grad de concretețe apreciind 
stilul de muncă, spiritul revoluționar 
nu la modul abstract, teoretic, ci 
după criteriul rezultatelor concrete, 
palpabile ale colectivului sau după 
cele individuale ale cursanților.

O altă formă eficace de dezvoltare 
a culturii politice este reprezentată 
de activitatea brigăzilor politice, 
constituite după modelul celor știin
țifice și folosite de către cabinetul 
județean pentru activitatea ideologică 
și politico-educativă. în mod ope
rativ. acestea se deplasează in orga
nizațiile de bază, la cursurile poli
tico-ideologice, pentru a răspunde 
unor întrebări care se ridică acolo, 
altor probleme și preocupări. Rezul
tate bune in această direcție au fost 
obținute mai ales în școli, unde au 
fost organizate sistematic astfel de 
intilniri, in colaborare cu Comitetul 
județean al U.T.C. și Inspectoratul 
școlar in municipiul Arad, in orașele 
Lipova. Ineu, Sebiș și Nădlac și, in 
colaborare cu consiliul județean al 
(Sindicatelor, intr-o serie de între
prinderi din Arad, Chișineu Criș și 
Pincota. Cu aceste ocazii s-au născut’ 
dezbateri interesante, dialoguri in
structive intre propagandiști și 
cursanți pe probleme referitoare la 
principiile socialismului științific și 
necesitatea aplicării lor creatoare, 
perfecționarea mecanismului econo- 
mico-financiar sau a sistemului de
mocrației muncitorești revoluționare. 

Au fost subliniate in acest context 
căutările înnoitoare in abordarea pro
blemelor teoriei și practicii socia
lismului științific, prezente in aproa
pe toate țările socialiste, originalita
tea tezelor și conceptelor, masurilor 
și hotărârilor validate istoric, ale 
partidului nostru, ale secre

tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care in perioada 
de peste două decenii de la Con
gresul al IX-lea a dat un curs nou 
fondului ideatic al socialismului ști
ințific, inlăturind schemele prestabi
lite, șabloanele și închistările dogma
tice și aplicind creator principiile 
generale la realitățile naționale, la 
condițiile concrete ale României. 
Indiferent de tema dezbătută, ne pre
ocupăm să relevăm importanta pre
gătirii și angajării oamenilor în buna 
desfășurare a muncii. De pildă, în 
dezbaterile care au avut loc la tema 
privind perfecționarea sistemului de
mocratic în țara noastră, s-a reliefat 

ideea că valorificarea tot mai eficientă 
a cadrului democratic pe care il avem 
este strict condiționată de nivelul de 
conștiință al maselor de oameni ai 
muncii, de competența politică a 
fiecăruia, de cultura și gradul de 
pregătire de care se dispune. Statu
tul de reprezentant al oamenilor 
muncii in C.O.M.-ul unei întreprin
deri, de exemplu, necesită din 
partea fiecăruia un efort continuu de 
ridicare a gradului său de cultură 
profesională — și politică, pentru a 
putea opta in cunoștință de cauză. 
Sau prin cuvintele unui cursant : 
„democrația se Învață ca și mese
ria !“.

Ca acte de cultură politică, nu 
numai profesională, trebuie înțelese, 
însușite și obiectivele înfăptuirii noii 
revoluții tehnico-știihțifice și a noii 
revoluții agrare in țara noastră, pro
bleme ce au figurat și in acest, an de 
studiu politico-ideologic ca teme dis
tincte la diferite cursuri, Avînd în 
vedere cerințele de dezvoltare inten
sivă a economiei românești în ac
tuala etapă, în Invătămintul politico- 
ideologic se cer depuse in continua
re eforturi sporite de conștientizare 
de către toți cursanții a importanței 
vitale a obiectivelor adoptate, pentru 
a mobiliza toate forțele la sporirea 
creativității, la căutarea de noi solu
ții în fiecare domeniu de activitate.

Pentru o pătrundere mai adecvată 
in complexitatea temelor referitoare 
Ia noua revoluție tehnico-științifică 
și la noua revoluție agrară, mai muite 
organizații de partid au folosit în 
cadrul dezbaterilor o serie de docu
mentare specifice diferitelor domenii 
de cercetare, au solicitat, proiecții 
de filme și au organizat vizite și 
schimburi de experiență. Asa s-a În
țeles mai bine în consilii unice agro
industriale. precum cele din Nădlac. 
Pecica. Felnac. Șiria, Ineu, Vinga 
ș.a. că latura intîmplării, a hazardu
lui trebuie și poate fi redusă și în 
agricultură, că prin aplicarea cuce
ririlor științei și tehnicii producția 
agricolă tinde să se apropie de cea 
industrială. Aceasta este posibil 
numai print,r-o schimbare a gindirii 
despre munca in agricultură, prin- 
tr-o depășire radicală a. mentalități
lor invechite. ceea ce necesită un 
susținut efort de educare, de activi
tate politico-organizatorică dusă in 
acest scop.

O importanță deosebită prezintă 
activitățile desfășurate in cadrul in- 
vătămintului politico-ideologic și 
pentru o justă înțelegere a. vieții in
ternaționale, a principalelor proble

me eu care este confruntată epoca 
contemporană. Dacă e un fapt re
cunoscut astăzi că progresul se face, 
îndeosebi in acest secol XX, in la
boratoarele științei, este tot. atît de 
adevărat că știința s-a legat organic 
de politică, folosirea rezultatelor 
cercetării științifice reclamînd cu 
necesitate soluția și decizia politică. 
Pe firul acestei înlănțuiri dintre pro
gresul științei și tehnicii și înțelep
ciunea politică a subordonării aces
tui progres omului și valorilor uma
niste s-au conștientizat progresiv, în 
perioada postbelică, parametrii noii 
condiții a civilizației umane in era 
atomică, posibilitatea acesteia de a 
face un salt înainte cum n-au cu
noscut veacurile și mileniile trecute, 
dar și riscul unei aneantizări.

Este un merit al partidului nostru, 
al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a arăta lumii 
intfegi, intr-o concepție clară, că 
problema fundamentală a epocii 
noastre este aceea a opririi cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarmare, 
asigurarea dreptului popoarelor, al 
oamenilor la viată, la pace.

„Apelul Congresului al III-lea al 
educației politice si culturii socialis
te din România pentru dezar
mare nucleară și generală, pen
tru pace" dă o vibrantă expresie 
aspirației de pace a poporului 
nostru, a tuturor popoarelor lu
mii. cerinței de a acționa intr-c 
strinsă unitate cu toti creatorii de 
bunuri materiale si spirituale, pen
tru afirmarea politicii de dezarmare, 
colaborare si pace. Rezolvarea pro
blemei fundamentale a epocii actua
le presupune soluții politice, acțiuni 
politice. De aici derivă rolul cen
tral ne care il au de îndeplinit va
lorile politice in cimnul larg al va
lorilor umane. Ele au menirea de a 
acționa in conștiința oamenilor ca 
un catalizator, ca un ghid ce supra- 
ordonează celelalte valori pentru a 
facilita opțiunea, alegerea ce pre- 
merge acțiunii efective. Acestor ce
rințe Je sint permanent subordonate 
preocupările noastre nentru a răs
punde. prin aprofundarea unor ase
menea teme, sarcinilor crescinde ce 
revin organelor si organizațiilor de 
partid, de masă si obștești pentru ri
dicarea nivelului de pregătire poli
tico-! deologică a tuturor ' membrilor 
societății.

Ioan B1R1Ș
director ol Cabinetului 
județean Arad 
pentru activitatea ideologică 
și politico-educativă

Manifestare 
cultural-educativâ

Muzeul tehnicii populare din 
Dumbrava Sibiului găzduiește in 
aceste zile cea de-a 4-a ediție a 
Tirgului creatorilor populari din 
România. Înscrisă in șirul de ma
nifestări politico-educative și cul- 
tural-artistice organizate in cinstea 
marii sărbători naționale de la. 23 
August, actuala ediție se constituie 
intr-o . demonstrație elocventă a vi
gorii creației populare contempo
rane, grefată pe inestimabilul te
zaur al civilizației populare româ
nești tradiționale.

Cei 33 de creatori prezenți din 
principalele zone etnografice ale 
țării (Bacău. Bistrița-Năsăud, Gorj, 
Harghita, Maramureș. Mărgintmea 
Sibiului, Mureș, Prahova, Valea 
Oltului) sint exponenți recunos- 
cuți ai unor domenii diverse ale 
creației populare : țesut, cojocărit, 
pictură pe lemn, împletituri in 
papură, confectioner! de instru
mente muzicale populare si măști, 
cioplitori in lemn, olărit, irăistari, 
pălărieri etc. Demonstrațiile prac
tice pe care aceștia le jac in am
bianța locțilui din care provin, ex
ponatele prezentate si spectacolele 
folclorice care au loc fac din a- 
ccastă manifestare o adevărată lec
ție vie, cu puternice valențe edu
cative, ce vorbește de Ia. sine des
pre virtuțile majore ale civiliza
ției materiale a poporului nostru, 
civilizație aflată intr-un proces 
continuu de dezvoltare și înnobila
re. (Ion Onuc Nemeș).

în aceste zile premergătoare marii 
noastre sărbători naționale de la 23 
August, in comandamente, unități 
și instituții aparținind Ministerului 
Apărării Naționale au loc ample ac
țiuni politico-ideologice și cultural- 
educative care pun in lumină impor
tanța istorică a victoriei revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimpcrialistă din 
august 1944 și prezintă realizările 
fără precedent din anii construcției 
socialiste, îndeosebi din perioada cea 
mai dinamică și bogată in înfăptuiri 
inaugurată de Congresul al IX-lea, 
de cind tn fruntea partidului și a 
țării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în acest context se înscriu intîl- 
nirile militarilor in termen cu ve
terani din războiul antihitlerist. în 
cadrul ciclului tematic „Să cunoaș
tem și să continuăm glorioasele tra
diții de luptă ale inaintasilo’"1 se 
desfășoară o bogată paletă de ac
țiuni, însumind expuneri, simpozi
oane. vizite la monumente și locuri 
istorice, urmate de interesante pro
grame artistice prezentate de for
mații ostășești participante la Festi
valul national „Cintarea României". 
Retrospectiva drumului parcurs de 
țara noastră, sub c'opducerea Parti
dului Comunist Român. în anii re
voluției și construcției socialiste este 
tema expunerii prezentate in Școala 
militară de ofițeri activi de tancuri 
și auto „Mihai Viteazul". La Casa 
Armatei din Constanța a avut loc 
simpozionul intitulat „23 August — 
moment crucial in istoria poporului 
român, in dezvoltarea patriei pe ca
lea socialismului". Simpozionul a 
fost urmat de montajul literar-mu- 
zical „Cintec la marea sărbătoare" 
realizat de membri ai cenaclului li
terar „Mihail Sadoveanu".

„Partidul Comunist Român — or
ganizatorul și conducătorul revolu
ției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă de Ia 
23 August 1944“ a fost genericul 
simpozioanelor desfășurate la clu
burile minerilor din centrele indus- 
t.rial-agrare Motru și Rovinari, clu
burile petroliștilor din Țicleni și Tg. 
Cărbunești și la Casa de cultură a 
orașului Novaci. în acest cadru, ac
tiviști de partid și profesori de ști
ințe sociale au relevat rolul parti

Precum destinul oricărui 
om, și cel al artistului este 
condiționat, prin cele mai 
trainice legături, de desti
nul general hărăzit poporu
lui din care face parte. 
Realizarea actului artistic 
vine, astfel, ca o rezonanță 
cu profunde semnificații a 
ceea ce artistul aduce din 
simțirda, din aspirațiile și 
din idealurile poporului 
său. Cu alte cuvinte, el 
este implicat, implicat 
direct in cauza pentru care 
străduiește poporul său. 
Opțiunile lui nu pot fi 
indiferente de opțiunile po
porului din care se trage, 
ba. mai mult, atitudinile 
lui nu pot fi decit conver
gente cu ceea ce vine să a- 
firme in fața omenirii po
porul care l-a născut. A- 
ceasta . înseamnă a fi im
plicat ; un sens mult mat 
profund și mai definitoriu 
decit a te implica. Intrucit 
a t.e implica ține de voință 
și de dorință, in vreme ce 
a fi implicat capătă semni
ficația. a însăși existenței, 
deci a firescului.

Sint toate acestea adevă
ruri ale realității vieții 
noastre, ale creatorului ro
mân contemporan, adevă
ruri pe care le-am regăsit 
cu înaltă satisfacție expri
mate in magistrala cuvin
tare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu prezen
tată în deschiderea lucră
rilor recentului. Congres al 
educației politice și cultu
rii socialiste — eveniment 
de majore semnificații in 
viața politică și spirituală 
a națiunii noastre. Sint 
toate acestea adevăruri în- 
lăuntrul cărora creatorul 

dului nostru In pregătirea și desfă
șurarea actului revoluționar de acum 
43 de ani, prefacerile revoluționare 
înfăptuite In anii edificării societă
ții socialiste, intensa dezvoltare pe 
care a cunoscut-o județul Gorj in 
procesul complex de industrializare 
socialistă a patriei. De asemenea, 
la întreprinderile de mașini-unelte 
pentru presare și forjare și de utilaj 
minier Tg. Jiu, căminele culturale 
din Stoina, Tismana, Peștișani, 
Bibești, Stejari, din alte localități

gorjene au fost, prezentate expuneri 
cu privire la revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din august 1944.

Apropiata aniversare a marelui 
act istoric de la 23 August 1944 pri
lejuiește și in județul Constanța or
ganizarea a numeroase manifestări 
și acțiuni politico-educative. între a- 
cestea se înscriu ciclurile de filme 
intitulate „23 August 1944 — eveni
ment de epocală însemnătate in isto
ria contemporană a României" și 
„Participarea armatei române la vic
toria revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă de la 23 August 1944“, pre
cum și expunerile dedicate semni
ficației evenimentului aniversat și 
marilor înfăptuiri din anii construc
ției socialiste prezentate la clubu
rile muncitorești ale Combinatului 
de îngrășăminte chimice Năvodari, 
Șantierului naval Mangalia. Regio
nalei C.F.R., Portului Constanța etc. 
O suită de manifestări politico-ideo
logice și cultural-artistice, de adu

Implicare creatoare
iși află rațiunea de a fi 
implicat.

Așadar, existăm sub sem
nul implicării noastre fi
rești. in destinul poporului, 
in destinul pe care și-l fău
rește poporul, iar militau-. 
tisniul nostru nu poate fi 
altul decit cel pentru cau
za poporului. E firesc, pen
tru că firești ni se par 
întotdeauna sublimele tră
sături ale vieții, firești ni 
se par toate cele ce țin de 
esența existenței. Firesc 
este deci, fără să aibă ne
voie a mai. fi comentat, fe
nomenul implicării 'noastre 
în viața de unde devenim, 
in viața, poporului ; și orice 
încercare de a se afla un 
altfel de rost literaturii sau 
creației artistice, in. gene
ral, mi se pare sterilă. Pen
tru că eticul și esteticul, 
cuvintul și ideea, căutarea 
și. expresia, opțiunea poli
tică și militantismul. — tot 
ce ține atît de idealul, cit și 
de meșteșugul artistului — 
nu au cum să nu vină din 
seva prin care exiști,, sevă 
sorbind-o continuu de la 
poporul care te-a născut și 
în mijlocul aspirațiilor că
ruia te simți acasă.

Iar. a te simți acasă, a 
te simți la tine înseamnă 
pentru artist, nu numai 
simplul loc fizic al existen
ței ; ci înseamnă însumarea 
a tot ceea ce, moștenind, 
el redăruiește. Adică ia. din 
casa sufletească in care a 
crescut și dă mai departe 
celor care și-o construiesc 
pe a lor, el fiind, omul care 
are darul să aleagă ce este 
mai bun, mai semnificativ, 
mai durabil. Iar darul a- 
cesta de a alege ceea ce

este mat trainic dintr-o 
moștenire spre a transmite 
urmașilor cred că se chea
mă talent și este trăsătura 
care definește adevăratul 
talent. : talentul transmi.ț.ă- 
tor de virtuți in. fluxul 
energic al devenirii unui 
popor.

A fi implicat deci In 
viața poporului tău nu în
seamnă numai a i te dărui 
susținindu-i idealurile ; în
seamnă și mai mult — în
seamnă a-ți simți și a-ți 
considera devenirea ta din 
idealurile pe care el le nu
trește și a-ti afla vocația 
in afirmarea acestor idea
luri prin mijloacele speci
fice artei pe care o prac
tici. Și dacă revenim la 
ideea firescului acestei im
plicări a idealului fiecărui 
artist in idealurile poporu- 
lui său — un firesc ce nu 
mai are nevoie de comen
tariu — ajungem la expli
cația nevoii de redare ar
tistică, adică tocmai la 
esența actului de creație : 
viața cuprinde, in întregul 
ei. unele noțiuni existen
țiale care nu au. nevoie a 
fi comentate. Dragostea de 
mamă nu se comentează ; 
universul, definitoriu al lo
cului natal și rădăcinile ce 
nu se pot smulge din. el, de 
asemenea : dragostea de 
oamenii din jurul tău e un 
sentiment cu care te naști, 
iar dragostea de patrie este 
unul cu care crești. Ele se 
cer mult, foarte mult cin- 
tate 1 — Cintate așa cum 
iți cinți bucuria ; cintate 
așa cum iți cinți duioșii. 
Cintate cit mai mult, întru 
nevoia de multiplicare a 
lor, a acestor sentimente

nări festive și spectacole omagiale 
închinate patriei și partidului, se
cretarului său general, tovarășul ■ 
Nicolae Ceaușescu, sint. programate 
în aceste zile in organizațiile U.T.C. 
din municipiul și județul Constanța.

„Partidul Comunist Român, orga
nizatorul și conducătorul revoluției 
de eliberare socială și națională din 
august 1944“ este titlul simpozionu
lui organizat în unitățile economice 
și in localitățile rurale ale județu
lui Călărași. Totodată, in intimpi- 
narea marii sărbători de la 23 Au
gust au fost prezentate programe 
artistice sub genericul „Omagiu tie, 
patrie liberă și independentă", evo
cări cinematografice, intilniri cu ve
terani de război, seri cultural-dis- 
tractive, spectacole folclorice și mu- 
zical-literare.

Sub genericul „Revoluția de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă de la 23 
august 1944 — încununare a luptei 
milenare a poporului român pentru 
libertate și pentru independență", la 
Casa de cultură din Filiași s-a des
fășurat un simpozion organizat de 
comitetul orășenesc de cultură șl 
educație socialistă. în. aceeași zi. la 
biblioteca județeană Dolj a fost des
chisă expoziția de carte „23 August 
oglindit in literatură", urmată de 
montajul literar ..August. — lumini 
și împliniri", iar la căminele cultu
rale din Dăbuleni, Poiana Mare, Va
lea Stanciului, Bîrca, din alte așe
zări doljcne a fost prezentată expu
nerea „23 August 1944 — act. de 
voință al intregii națiuni", urmată de 
montaje de cintece și poezie patrio
tică, de programe omagiale prezen
tate de formații artistice locale.

în județul Ialomița continuă seria 
manifestărilor omagiale consacrate 
marii noastre sărbători naționale. 
Un ciclu de expuneri pe tema „23 
August 1944, începutul unei ere noi 
în istoria poporului român, în dez
voltarea patriei pe calea indepen
denței și progresului social" a fost 
prezentat în toate localitățile jude
țului. Totodată, au fost deschise 
numeroase expoziții de carte social-, 
politică și beletristică, urmate de 
recitaluri de poezie patriotică.

(Agerpres)

care te înalță, întru nevoia 
de subliniere a lor în fie
care clipă a. existenței.

Această nevoie de a ciu
ta ceea ce este implicat fi
resc în sensurile existenței 
tale I constituie sorgintea 
actului artistic in tot ce 
are el funciar. Este porni
rea artistului din mijlocul 
simțirii poporului său și 
pornirea actului artistic, 
din seva, pe care ți-o tragi 
din popor. Pentru că un a- 
semenea cintec, reprezen
tând simțirea unei întregi 
colectivități, -naționale, pro
duce și cele mai ample re
zonanțe in suflciul ci. Iar 
cea mai mare satisfacție, 
cea mai mare răsplată pen
tru efortul actului artistic 
este momentul in care con- 
stați puterea acestei rezo
nanțe. ecourile ei care nu 
sint. altele decit glasul po
porului din care vii.

Poate exista, oare, ideal 
estetic mai înalt ? Poate 
exista o mai deplină satis
facție conferită de recep
tarea actului de creație ?!

Venind din popor, artis
tul nu poate sta. nici cu 
urechea, nici cu inima, nici 
cu toate simțurile sale de
cit aproape de tumultul 
efortului, aspirațiilor, fră- 
mintărilor și satisfacțiilor 
poporului.

Iar idealul său este ca 
vocea. cuvintul, gestul, 
pulsațiile conștiinței active 
cu care este dăruit să i se 
prefacă, toate și cit mai 
deplin, in ecoul simțirilor 
acestui popor.

Cornellu LEU
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DE ORIUNDE CÎT MAI MULTE FURAJE!
Cuvint de ordine urmat de acțiuni practice

La ora 23. dinspre Păltiniș coboară 
spre satele din șes carele bine Înțe
sate cu fin. cu otavă mai ales. La 
altitudine, acoio unde ploile au fost 
mai darnice, iarba a crescut frumos 
și va umple probabil finarele atit 
de goale pină mai ieri. în cazul ju
dețului Sibiu insă, aceasta este o 
imagine, să-i spunem, de excepție. 
Pentru că lipsa precipitațiilor, seceta 
pe întinse zone, a dijmuit zdravăn 
producția de furaje. Așa că nu sur
prinde văzind aproape pretutindeni 
oameni cu coasa, cu secera, adunind 
tot ceea ce se poate aduna, pentru 
ca finarele să fie la iarnă cit mai 
bogate.

Pentru a avea o imagine reală asu
pra resurselor de care dispune în 
această perioadă județul Sibiu, vom 
arăta că unitățile agricole de stat și 
cooperatiste au o suprafață de finețe 
de peste 35 000 hectare, din care 
aproape 8 000 hectare le reprezintă 
finețele de luncă de pe care in anii 
agricoli normali se adună de fapt cel 
mai bun fin. Lor li se adaugă mai 
multe mii de hectare cu trifoliene 
vechi, care împreună cu finețele na
turale și plantele furajere cultivate 
in ogor propriu constituie principala 
sursă pentru formarea stocurilor de 
furaje necesare in perioada de stabu- 
latie. Se apreciază că. pentru furaja
rea rațională a animalelor pină la 
ieșirea din iarnă, în mod obligatoriu 
ar trebui constituit un stoc de cel 
puțin 112 000 tone fin, 420 000 tone 
suculente si 240 000 tone grosiere, 
ceea ce. raportat la suprafețele ocu
pate cu plante furajere, este pe de
plin posibil de realizat in condițiile 
unui an agricol normal. Cind spunem 
aceasta, avem in vedere nu numai 
calculele care au stat la baza întoc
mirii balanței furajere, ci și poten
țialul ridicat al fondului pastoral, 
precum și experiența valoroasă a si- 
bienilor in gospodărirea acestui pa
trimoniu. Dar dacă judecăm după 
cifrele statistice de la nivelul jude
țului. potrivit cărora stocurile de fin 

existente la această dată în sectorul 
cooperatist al agriculturii abia re
prezintă cu ceva mai mult, de jumă
tate din cantitatea prevăzută a se 
realiza in acest an. iar la suculente 
nici măcar 20 la sută, se înțelege că 
situația nu este îmbucurătoare. Și 
cind spunem acest lucru, avem in ve
dere mai ales situația din acele uni
tăți agricole care s-au cam obișnuit 
să-și asigure finul in special pe ca
lea acelor cumpărări costisitoare de 
la gospodăriile populației. A fost,

în unități agricole 
din județul Sibiu

ce-i drept, un an deosebit de secetos 
și in zona Sibiului, recunoscută mai 
degrabă ca una in care se acumu
lează cele mai mari cantităti de pre
cipitații de-a lungul verilor. în pri
măvara și vara acestui an a plouat 
însă nefiresc de puțin. Dar chiar și 
in aceste condiții mai, vitrege, adevă- 
rații gospodari au reușit de pe acum 
sau sint pe cale să-și asigure nutre
țurile pentru iarnă. Este adevărat, 
aceștia sint mult mai putini la nu
măr față de alti ani. în această or
dine de idei, se cuvine evidențiat 
modul in care conducerile unităților 
agricole din aceste unități — și avem 
în vedere in mod special pe cele 
aparținind consiliilor agroindustriale 
Iacobeni, Birchiș. Avrig și Nocrich 
— au acționat și acționează pentru 
participarea organizată la strinsul fu
rajelor a tuturor cooperatorilor, a ce
lorlalți oameni din sat. care au anga
jat, incă cu mai multi ani in urmă, 
anumite suprafețe de finețe pentru 
a le întreține și recolta în acord 
global.

Dar ceea ce a determinat comitetul 
județean de partid, organele agricole, 
incă cu mai mult timp In urmă, să 
adopte măsuri excepționale pentru 

asigurarea stocurilor necesare in pe
rioada de stabulatie a fost tocmai 
deficitul previzibil de nut.returi din
tr-o serie de unități. Dacă ar fi să 
evidențiem una din aceste măsuri, ce 
iși găsește o deplină concretizare 
practică in mai aproape toate uni
tățile agricole, atunci trebuie să în
cepem cu modul in care a fost gindit 
și organizat păsunatul animalelor. 
Da. și acum, in prag de toamnă, pă
șunile sint. „pline" de animale, care, 
chiar dacă nu-și pot asigura toată 
hrana necesară numai de pe pajiști, 
sint furajate in special cu iarbă și 
cu unele resturi vegetale, finul, cele
lalte nutrețuri valoroase fiind păs
trate pentru perioada grea din iarnă, 
în cele 160 de tabere de vară se află 
la pășunat peste 130 000 de taurine, 
in timp ce oile, in număr de aproa
pe 600 000 capete, au fost duse sus 
la munte. Și ceea ce trebuie subli
niat este faptul că in unele locuri 
animalele stau pe pășune, practic, zi 
și noapte. Am văzut in județul Sibiu 
citeva pășuni ne care au fost orga
nizate tabere de vară, dotate cu tot 
ce este necesar unui proces normal 
de producție in zootehnie. Complexul 
pastoral montan de la Crint. apar- 
tinind I.A.S. Șura Mare, reprezintă 
in această privință nU numai un 
model de organizare, ci si un punct 
de referință pentru calea care tre
buie aleasă in organizarea păsunatu- 
lui. Pentru că. dacă mai spre ses, pă
șunile sint pur si simplu arse din 
cauza secetei, sus, in munți, cum este 
cazul Crintului și nu numai al lui, 
unde a plouat mai mult și mai des, 
finețele și pășunile dispun de iarbă 
din abundentă si de bună calitate.

Intrucit multe pășuni și finețe se 
află la deal, unde nu a plouat și 
deci nu au iarbă suficientă, comi
tetul județean de partid a indicat ca 
■programul de arături să fie astfel 
organizat incit în fiecare unitate să 
se mențină animalele la păscut pe 
miriște cel puțin 2—3 săptămîni, eco- 
nomisindu-se astfel importante can

tități de furaje absolut necesare pen
tru întregirea stocurilor de nutrețuri. 
Acestui scop ii slujesc și acțiunile 
de cooperare întreprinse între uni
tățile din subordinea inspectoratului 
silvic și unitățile agricole cu deficit 
mai mare de furaje, acțiuni care în
lesnesc atît extinderea suprafețelor 
pășunabile. cit și recoltarea unor 
cantităti mari de ierburi.

Adevărul este că in acest an nu 
toate unitățile vor reuși să-și asi
gure stocurile de furaje valoroase 
stabilite. Pentru a se realiza totuși 
o furajare cit mai bună a animale
lor, organele agricole au luat măsuri 
din timp spre a se asigura in fiecare 
fermă zootehnică instalații de pre
parat nutrețuri, care vor fi folosite 
mai ales la tocatul grosierelor ce 
vor fi administrate animalelor in 
diferite amestecuri cu alte nutrețuri 
cu conținut. ridicat de substanțe 
hrănitoare. Numai în această peri
oadă urmează să fie puse in func
țiune 60 de astfel de instalații.

Una din speranțele crescătorilor de 
animale de aici este porumbul anu
me semănat pentru siloz. Este vorba 
de 3 000 hectare cu o asemenea plan
tă furajeră, ce nu pot fi puse în va
loare decit folosindu-le în scopul 
destinației lor inițiale : adică ca nu
treț pentru animale. Unele din ra
țiunile care pledează spre o astfel 
de folosință este că tn cazul a cel 
puțin 90—95 la sută din numărul de 
plante nu se poate sconta pe nici 
un fel de producție de porumb boa
be pentru simplul motiv că plantele 
au rămas fără rod. iar perspectiva 
de a lega de-acum încolo este zero. 
Specialiștii apreciază că de pe a- 
ceste suprafețe s-ar putea recolta și 
insiloza cel puțin 40 000—45 000 tone 
siloz, cantitate ce ar acoperi o par
te din deficitul mare de suculente. 
Din motive care nu au putut să fie 
explicate pe înțelesul nostru, de pe 
aceste suprafețe nu s-a recoltat încă 
nici un kilogram de masă-verde, deși 
pe unele suprafețe plantele s-au 
uscat pină la jumătate și cu fiecare 
zi de-acum se pierde o cantitate 
mare de siloz. Există multă preo
cupare in legătură cu soarta acestor 

culturi, dar nimeni nu-și asumă lua
rea vreunei decizii in acest sens. 
Este in fond o formă de eludare a 
răspunderii, la care am adăuga noi 
doar faptul că există in județ un 
număr mare de unități care au în 
cultură porumb siloz și care la 
această dată destul de tirzie au insi- 
lozat mai puțin de 10 la sută din 
cantitățile stabilite prin program.

TELEORMAN

Sint necesare in continuare eforturi 
pentru asigurarea nutrețurilor

Mai multe unități agricole din ju
dețul Teleorman au inregistrat in 
iarna trecută deficite la majorita
tea sortimentelor de furaje. Conse
cințele asupra hrănirii rationale a 
animalelor și, implicit, asupra pro
ducției, stării fiziologice și a repro
ducției sint lesne de imaginat. Por- 
nindu-se de la o asemenea situa
ție, comitetul județean de partid a 
inițiat o serie de măsuri care să 
asigure, chiar și in condițiile mai di
ficile din acest an, stringerea și de
pozitarea unor cantităti fit mai mari 
de furaje.

Rezultatul măsurilor initiate se 
concretizează in depozitarea pină in 
prezent a 83 200 tone fin. cu 10 000 
tone mai mult decit in aceeași pe
rioadă a anului trecut. I.a grosiere 
s-a realizat deja 78 la sută din nece
sarul pe intregul an. dar programul 
va fi mult depășit dacă ținem cont 
de faptul că in cimp se mai află 
mari cantităti de paie. De asemenea, 
tulpinile de porumb vor completa in 
toamnă rezerva de grosiere. Reali
zările sint mai mici la suculente, cu 
circa 14 000 tone fată de anul tre
cut, dar se preconizează in perioada 
următoare intensificarea ritmului de 
însilozare a culturilor de toamnă.

Cum se desfășoară practic in uni
tățile agricole acțiunea de recol
tare și însilozare a furajelor ? Deși 
condițiile nu au fost dintre cele 
mai prielnice, printr-o organizare 
temeinică a muncii în multe unități 
agricole s-a reușit să se recolteze la 
timp întreaga masă de ierburi și să 
se realizeze un fin de bună calitate. 
La C.A.P. Bragadiru, de pildă, au 

Mai ales de la această stare de lu
cruri cu totul ieșită din comun ar 
trebui să pornească factorii răspun
zători in luarea unei decizii absolut 
logice in cazul de față. Și aceasta 
repede, pină nu va fi prea tirziu 1

Iosif POP 
Ion Onuc NEMEȘ

fost depozitate in cele mai bune 
condiții peste 1 000 tone de fin. a- 
cum aflindu-se în plină desfășura
re coasa a treia. Preocuparea gos
podarilor de la asociația economică 
pentru creșterea și îngrășarea tau
rinelor Cervenia se reflectă în fina
rele pline și in șirele ridicate cu 
pricepere și migală. Au fost depozi
tate in baza furajeră peste 1000 
tone de fin de cea mai bună cali
tate și se estimează obținerea a incă 
oel puțin 500 de tone. Tot aici, Ia 
Cervenia, au fost însilozate pină a- 
cum 3000 tone de furaje, acțiunea 
aflindu-se in plină desfășurare.

Șl în alte unități, cum sint coope
rativele agricole de producție Slobo
zia Mindra, Purani, Beuca, se ma
terializează cu bune rezultate mă
surile întreprinse pe plan județean 
pentru asigurarea stocurilor de fu
raje. Este de neințeles însă atitudi
nea unor conduceri de cooperative 
agricole — precum cele din Contești, 
Brinceni, Salcia. Segarcea-Deal, 
Frumoasa, Smirdioasa — unde reali
zările de pină acum, cu totul insu
ficiente, pot fi explicate numai prin 
slaba preocupare pentru stringerea 
și depozitarea furajelor. Timpul este 
înaintat, iar stringerea și depozita
rea unor cantități cit mai mari de 
furaje trebuie foarte bine organi
zate în fiecare unitate agricolă, ast
fel incit pretutindeni să se asigure 
cantitățile necesare animalelor pe 
perioada de stabulatie.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

cinema
® Noi. cei din linia intii: FESTIVAL 
(15 6584) — 9; 12: ut; ia
• Trenul de Kraljevo : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11.30; 14; 17; 19,30
O Pădurea de fagi : SCALA (11 03 72) 
— 9; 11,15: 13.30; 15,45; 18; 20,15. FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20
■ Anotimpul Iubirii : GIULEȘTI
(17 55 48) — 9; 11,15: 13.30: 15.45: 18: 20
• A doua variantă : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
20, UNION (13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• B.D. la munte șl la mare : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11; 13: 15,45; 
18; 20
• Băiatul cil clinele — 9; tl; 13, Ac
torul și sălbaticii — 15; 18.15 : DOI
NA (16 35 38)
• Cuibul de viespi. Alo, aterizează 
străbunica : FERENTARI (80 49 85) — 
14,30: 18,15
• Cuibul de viespi : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15: 17; 19
• Luna filmului pentru pace și 
dezarmare : STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,30: 15; 17: 19
• Trenul de aur : VOLGA (79 71 26)
_  g • J5; 18
• Pistruiatul (seria III) : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19

teatre
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, rotonda Ateneului) : Recital 
Virginia Mânu — soprană ; la pian 
Viniciu Moroianu ; recital de sonate 
Marin Cazacu — violoncel — Steluța 
Radu — pian — 19
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : Anotimp 
de aur — spectacol de sunet și lumi
nă — 21
• Teatrul „Nottara" (59 31 03. în 
complexul ,,Expoflora" din parcul 
Herăstrău) : Anotimpul florilor — 
spectacol de sunet și lumină — 18—21 
O Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Hotel „Zodia gemenilor" 
— 19
© Teatrul sattric-muzical „C. Tăna- 
se" (15 56 78, grădina Boema) : Ar
tiștii și Boema — 19,30 * *
® Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pc-un picior de 
plai — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Conferință despre mario
netă — 9,30
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
s-a reintilnit cu primul-ministru al Statului Israel, Yitzhak Shamir

(Urmare din pag. I) 
bucurat in timpul vizitei în tara 
noastră, pentru posibilitatea oferită 
de a cunoaște din realitățile dezvol
tării economice și sociale ale Româ
niei.

In timpul convorbirilor asupra 
unor probleme importante ale in
staurării păcii in Orientul Mijlociu 
s-a ajuns la unele concluzii comune, 
și anume că o soluție militară nu 
este posibilă și trebuie să se renun
țe la o asemenea cale. S-a subliniat, 
de comun acord, că soluționarea si
tuației din regiune poate și trebuie 
să fie realizată numai și numai pe 
cale pașnică, prin tratative. O solu
ție in conflictul din Orientul Mij
lociu nu poate fi impusă, ci ea tre
buie să fie rezultatul nemijlocit al 
negocierilor intre părțile interesate.

în cursul întrevederii, președin
tele Nicolae Ceaușescu și premierul

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația parlamentară din Thailanda

(Urmare din pag. I) 
progres și prosperitate. Exprimind 
mulțumiri pentru posibilitatea de a 
vizita România, oaspetele a dat o 
deosebită apreciere realizărilor po
porului român in dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării, in promo
varea politicii de pace și colaborare.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a transmis, la. . rindul 
său. regelui Thailandei, primului- 
ministru thailandez, întregului po
por thailandez un cald salut, și cele 
mai bune urări de prosperitate și 
de pace.

în cadrul întrevederii au fost 
subliniate bunele relații româno- 
thailandeze. apreciindu-se. totodată, 
că există posibilități pentru dezvol
tarea mai intensă a colaborării pe 
diverse planuri dintre România și

cu prilejul
(Urmare din pag. I)

REZULTAU IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Publicăm In continuare rezultatele obținute in întrecerea socialistă de 

alte colective fruntașe de oameni ai muncii din fntreprinderi industriale, 
de construcții si transporturi, unități agricole, precum și din domeniul 
circulației mărfurilor șt al prestărilor de servicii.

Ca urmare a rezultatelor obfinute in cele șapte luni care ap trecut 
din acest an si a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor pre- 
răzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sflrșitul lunii 
iulie pe primele locuri se situează :

Yitzhak Shamir au făcut un larg 
schimb de păreri în legătură cu 
mijloacele și căile de realizare a 
unei păci trainice si juste in zonă 
și au prezentat pozițiile lor in legă
tură cu aceasta.

Președintele României și premie
rul israelian au apreciat, că. deși 
există deosebiri de vederi in ceea 
ce privește căile și modalitățile de 
reglementare a situației din Orien
tul Mijlociu, esențială este sporirea 
eforturilor in vederea găsirii, pe ca
lea negocierilor, a unor soluții care 
să corespundă intereselor vitale ale 
popoarelor din această parte a lu
mii. ale păcii și securității interna
ționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat și cu acest prilej că există 
condiții favorabile pentru a se 
realiza pași mari înainte pe calea 
instaurării păcii in Orientul Mijlo
ciu, reliefind necesitatea de a se 
face totul pentru găsirea de soluții

Thailanda, în interesul celor două 
popoare, al cauzei păcii și cooperă
rii intre națiuni. în acest context, 
s-a reliefat rolul pe care il au par
lamentele din cele două țări in dez
voltarea legăturilor de prietenie si 
colaborare dintre România și Thai
landa, dintre popoarele noastre.

în timpul intilnirii au fost abor
date o serie de probleme ale vieții 
internaționale actuale.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat poziția tării noastre pri
vind necesitatea intensificării efor
turilor pentru oprirea cursei înar
mărilor și trecerea la dezarmare, 
in primul rind nucleară, pentru so
luționarea pe cale politică, prin tra
tative, a tuturor stărilor de încor
dare și conflict existente in diferite 
zone ale lumii și pentru lichidarea

Ambasadorul R. P. Chineze,
prezentării scrisorilor de

planuri, in avantajul reciproc, al so
luționării constructive, in interesul 
popoarelor, a problemelor majore 
ce confruntă lumea contemporană.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a transmis tovarășilor Zhao Ziyang, 
Li Xiannian și Deng Xiaoping cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de prosperitate și 
bunăstare pentru marele popor chi
nez prieten.

în cuvintarea de răspuns a. "to
varășului Nicolae Ceaușescu se 
exprimă satisfacția deosebită față 
de dezvoltarea continuă a relațiilor 
de prietenie și. . colaborare dintre 
partidele, țările șl popoarele noas
tre. reliefindu-se rolul hotăritor. in 
dezvoltarea acestor raporturi, al în- 
tflnirilor și convorbirilor la cel mai 
înalt nivel de la București și Beijing, 
care, de fiecare dată, au dat noi 
impulsuri colaborării și conlucrării 
româno-chineze pe multiple planuri, 
în același timp, se exprimă convin
gerea că, și in continuare, relațiile 
politice, economice, tehnieo-științi- 
fice, culturale dintre cele două țări 
vor cunoaște o dezvoltare și mai pu
ternică. în interesul și spre binele 
ambelor popoare, al cauzei generale 
a socialismului și păcii.

Subliniindu-se politica fermă de 
pace și largă colaborare a României 
socialiste, participarea sa activă la 
solutionarea constructivă a proble
melor complexe ce confruntă lumea

Locul II : întreprinderea „Ener
gia" Constanta, cu <387.3 puncte.

Locul III : Combinatul de arti
cole tehnice din cauciuc Jilava, 
București, cu 365,2 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
DE MEDICAMENTE. 

COSMETICE. COLORANȚI 
ȘJ LACURI

Locul I : întreprinderea de pro-

Panoul fruntașilor 
pe 7 luni

duse cosmetice „Farmec" Cluj- 
Napoca., cu 692,5 puncte.

ÎN INDUSTRIA METALELOR 
NEFEROASE ȘI RARE

Locul I : întreprinderea de alu
miniu Slatina, cu 163,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
FRELUCRARII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea de pro
duse lemn mobilă București, cu 
491,6 puncte.

Locul II : întreprinderea de mo
bilă, tapiserie, produse de tapițe
rie „Relaxa" Mizil, județul Praho
va. cu 206,9 puncte.

IN INDUSTRIA CIMENTULUI, 
MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII, 
EXPLOATAREA AGREGATELOR 

MINERALE 
PENTRU CONSTRUCȚII

Locul I : întreprinderea de ma
teriale izolatoare „Preini" Vaslui, 
cu 763,4 puncte.

Locul II : întreprinderea pentru 
lianți Brașov, cu 340.3 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
prefabricate din beton ..Progresul" 
București, cu 167,3 puncte.

IN INDUSTRIA TEXTILA 
(MĂTASE. IN. CÎNEPA)

Locul I : întreprinderea „Flamu
ra Roșie" București, cu 781,4 
puncte.

Locul II : întreprinderea tesăto- 
ria de mătase Sighișoara, județul 
Mureș, cu 667,4 puncte.

reciproc acceptabile, care să ducă la 
soluționarea justă și trainică a si
tuației din regiune, să deschidă ca
lea transformării acesteia intr-o 
zonă a păcii, Încrederii și convie
țuirii pașnice.

Primul-ministru al Statului Israe’ 
a dat o inaltă apreciere interesului 
și eforturilor președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru solu
ționarea problemelor din Orientul 
Mijlociu, pentru ca demersurile in 
vederea instaurării păcii în această 
zonă să înregistreze progrese.

în încheiere, președintele 
Nicolae Ceaușescu și premierul 
Yitzhak Shamir au exprimat apre
cierea comună că vizita, convorbirile 
purtate cu acest prilej au fost utile 
și constructive, că ele vor duce la 
întărirea relațiilor bilaterale și, 
totodată, se vor înscrie ca o con
tribuție pozitivă la eforturile de 
realizare a păcii în Orientul Mij
lociu.

subdezvoltării și făurirea unei noi 
ordini economice mondiale, care să 
asigure progresul mai rapid al tu
turor țărilor, îndeosebi al celor în 
curs de dezvoltare, o largă și neîn
grădită colaborare între toate națiu
nile lumii.

A fost subliniată, totodată, con
tribuția pe care parlamentele și 
parlamentarii din lumea intreagă o 
pot aduce in. cadrul eforturilor ge
nerale ale popoarelor pentru instau
rarea unui climat de pace. înțele
gere și largă conlucrare internațio
nală.

La primire au luat parte Nicolae 
Giosan. președintele Marii Adunări 
Naționale, Mihail Niculescu, depu
tat.

A fost, de față ambasadorul Thai
landei la București, Ukrit Duraya- 
prama.

acreditare
contemporană, în cuvîntare se arată 
că in actualele împrejurări interna
ționale trebuie făcut totul pentru 
înlăturarea pericolului de război, 
pentru oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea la dezarmare, in primul 
rind la dezarmarea nucleară, pen
tru asigurarea păcii pe planeta noas
tră, pentru reglementarea tuturor 
problemelor dintre state exclusiv pe 
cale pașnică, prin tratative, pentru 
lichidarea subdezvoltării și instau
rarea noii ordini economice interna
ționale, pentru un climat trainic de 
înțelegere, securitate și pace.

Cuvintarea relevă hotărî rea țării 
noastre de a acționa și in viitor pen
tru întărirea conlucrării sale cu Re
publica Populară Chineză, atlt pe 
plan bilateral, cit si pe arena mon
dială. in lupta pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

Președintele României a urat nou
lui ambasador al R.P. Chineze 
succes deplin in întreaga sa activi
tate.

După prezentarea scrisori
lor de acreditare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cu ambasadorul R.P. Chineze, 
Wang Jingying.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor de acreditare si la convorbire 
au participat loan Totu. ministrul 
afacerilor externe, și Dumitru Apo.s- 
toiu. secretar prezidențial si al Con
siliului de Stat.

Locul III : întreprinderea filatu
ra de in și cînepă Fălticeni, jude
țul Suceava, cu 543.3 puncte. . ■
ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR

Locul I : Fabrica de confecții 
Scornicești, județul Olt, cu 1002,6 
puncte.

Locul II : întreprinderea de con
fecții „Steaua Roșie" Sibiu, cu 
498,5 puncte.

Locul III : întreprinderea de con
fecții Focșani, cu 480.8 puncte.

ÎN DOMENIUL 
INDUSTRIALIZĂRII LAPTELUI 

Locul I : întreprinderea de in
dustrializarea laptelui Ialomița, cu
588,2 puncte.
ÎN AGRICULTURA DE STAT — 

ÎNTREPRINDERI CU PROFIL 
MIXT

Locul I : întreprinderea de sere 
„30 Decembrie", sectorul agricol 
Ilfov, cu 1110.8 puncte.

Locul II : întreprinderea agricolă 
de stat Rîmnicu Vilcea, cu 777 
puncte.
ÎN DOMENIUL SILVICULTURII

Locul I : Inspectoratul silvic ju
dețean Timiș, cu 617,8 puncte.

Locul II : Inspectoratul silvic ju
dețean Suceava, cu 609 puncte.

Locul III : Inspectoratul silvic 
județean Neamț, cu 607.8 puncte.

ÎN DOMENUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — 
STAȚII DE CĂI FERATE

Locul I : Stația de căi ferate 
Iași, cu 627,7 puncte.

Locul II : Stația de căi ferate 
Clttj-Napoca Est, cu 594,9 puncte.

Locul IU : Stația de căi ferate 
Sibiu, cu 511,6 puncte.

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA 
Locul I : întreprinderea comer

cială de stat de alimentație publică 
Rimnicu Vilcea, cu 362,4 puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat de alimentație pu
blică Bacău, cu 344.2 puncte.

Locul III : întreprinderea de ali
mentație publica locală „Aluniș" 
București, cu 339.8 puncte.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCĂ 

Locul I : Uniunea județeană 
Constanța, cu 650,8 puncte.

Locul II : Uniunea cooperative
lor meșteșugărești metal București, 
cu 519,1 puncte.

Locul III : Uniunea județeană 
Mehedinți, cu 513,1 puncte.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

f
în numele poporului Venezuelei. al Guvernului National și al meu per

sonal. am plăcerea de a vă exprima cele mai sincere mulțumiri pentru 
amabilul mesaj de felicitare transmis cu ocazia sărbătoririi unei noi ani
versări a independentei noastre.

Folosesc această ocazie pentru a vă reînnoi asigurarea celei mai înalte 
și distinse considerați uni.

JAIME LUSINCHI
Președintele Republicii Venezuela

A,

încheierea viiitei oficiale a primului- 
minislru al Stalului Israel. Yitzhak Shamir
•Toi s-a încheiat vizita oficială 

efectuată in țara noastră, la invitația 
președintelui Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, de pri
mul-ministru al Statului Israel, 
Yitzhak Shamir.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat de 
Constantin Dăscălescu. prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia

Intîlnire cu ziariștii
înainte de a părăsi Capitala, pri

mul-ministru al Israelului, Yitzhak 
Shamir, s-a intilnit, joi, cu ziariști 
români și străini.

în declarația făcută cu acest, pri
lej. premierul israelian a spus : îi 
Sint foarte recunoscător președinte
lui Nicolae Ceaușescu pentru că 
m-a invitat să vizitez România și că 
mi-a oferit posibilitatea de a dis
cuta impreună cele mai importante 
problețne ale vieții politice interna
ționale, și îndeosebi cele privind si
tuația din Orientul Mijlociu.

în marea lor majoritate, 
convorbirile cu președintele 
Nicolae Ceaușescu au fost consacra
te perspectivelor păcii in lume și. 
in mod deosebit, in Orientul Mijlo
ciu. După cum știți, a spus oaspe
tele, președintele Nicolae Ceaușescu 
este un foarte activ promotor al 
păcii in lume și acordă un interes 
deosebit păcii in Orientul Mijlociu. 
D-omnia sa cunoaște personal ne 
mulți dintre conducătorii din această 
zonă și se străduiește să apropie 
punctele de vedere pentru a se 
ajunge la pace. împreună cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu am fost 
de acord cu faptul că nu se poate 
rezolva conflictul din zona noastră 
pe cale militară, singura cale de so
luționare a problemelor fiind cea a 
negocierilor, care să ducă la pace. 
Sigur, nici o rezolvare nu poate veni 
din afară, orice soluție trebuie să 
fie rezultatul negocierilor dintre 
toate părțile interesate, care trebuie 
să cadă de acord asupra căilor re 
conduc la tratative șl înțelegeri 
pașnice.

Există unele puncte in care vede
rile noastre diferă, dar împreună cu 
președintele Nicolae Ceaușescu am 
hotărit să continuăm discuțiile' asu
pra acestor probleme și să acțio
năm impreună pentru instaurarea 
păcii in Orientul Mijlociu.

Cronica zilei
Cu prilejul vizitei in țara noastră 

a delegației parlamentare din Thai
landa, condusă de Ukrit Mongkol- 
navin, președintele Adunării Națio
nale, ambasadorul Thailandei la 
București. Ukrit Durayaprama. a ofe
rit, joi. o recepție.

tv
20,00 Telejurnal In întîmpJnarea

marii sărbători
20.20 Cadran mondial (color). Româ

nia — Ceaușescu — Pace
20,40 Pagini de istorie (color). Spec

tacol literar-muzical, organizat, la

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 21 august, ora 21 — 24 au
gust. ora 21. In tară : Vremea va fi 
predominant frumoasă, cu cerul varia
bil. except t nd regiunile estice și sud- 
estice, unde, la începutul intervalului, 
vremea va fi ușor instabilă, înnorâ- 
rile vor fi mai pronunțate și. pe 
alocuri, vo,r cădea ploi care vor avea 
și caracter de averse. în rest, ploi 
izolate. Vintul va sufla slab pină la

BULETIN RUTIER
Informații de la Direcția circulație din Inspectoratul General 

al Miliției
Cerințe ale traficului 

la sfirțit de săptămină
Valorile mai ridicate de trafic la 

arest sfirșit de săptămină. In condi
țiile unor averse de ploaie semna
late frecvent pe multe șosele, im
pune din partea automobiliștilor o 
neslăbită conduită preventivă. Cind 
se circulă in coloană — mai ales pe 
traseele turistice, spre și dinspre 
locurile de agrement — se va men
ține intre autovehicule o distantă 
corespunzătoare și se va acorda mai 
multă atenție manevrelor cu grad 
sporit de dificultate, cum sint depă
șirile, care trebuie efectuate numai 
cind sint absolut necesare și numai 
după o temeinică asigurare din am
bele direcții. La depășirea bicicliști- 
lor se va menține față de aceștia o 
distantă laterală corespunzătoare. 
Luminile farurilor autovehiculelor 
trebuie folosite ori de cite ori gra
dul de vizibilitate se reduce in con
diții de ploaie și la lăsarea serii. De 
asemenea, este necesară o planifi
care judicioasă a călătoriilor, astfel 
incit, acestea să se efectueze in cea 
mai mare parte in timpul zilei. Pen
tru- ca autovehiculele să fie obser
vate de la distantă de partenerii de 
drum, luminile farurilor trebuie a- 
prinse încă de la primele semne ale 
amurgului. Asigurarea cursivității 
traficului impune evitarea opririlor 
și staționărilor autovehiculelor, mai 
ales pe șoselele aglomerate. Dacă 
situații neprevăzute duc la oprirea 
autovehiculelor, aoestea vor fi scoa
se in afara părții carosabile, iar 
prezența lor va fi semnalizată co
respunzător. Popasurile in vederea 
odihnei, necesare mai ales la stră
baterea unor distanțe lungi, sint re
comandabile in locurile de parcare 
și în zonele turistice. Cu ocazia 

‘opririlor se va proceda și la o ve
rificare sumară a stării anvelopelor. 

liste România. Erau prezenți Gheor- 
ghe Petrescu, viceprim-ministru al 
guvernului, miniștri, alte persoane 
oficiale.

Au fost de față Iulian Bituleanu, 
ambasadorul tării noastre in Israel, 
și Yosef Govrin, ambasadorul Israe
lului la București.

(Agerpres)

Consider că intilnirea și convorbirile 
cu președintele Nicolae Ceaușescu 
au adincit Înțelegerea reciprocă și 
au contribuit, la intensificarea efor
turilor pentru obținerea păcii. Sint 
deosebit de impresionat de devota
mentul și dăruirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu in ceea ce privește 
pacea in Întreaga lume, și jn mod 
deosebit din zona noastră.

Referindu-se. în continuare, la 
poziția românească privind căile 
de rezolvare a problemelor din 
Orientul Mijlociu, premierul is
raelian a declarat : Noi apreciem 
foarte mult, poziția României, și in 
mod special eforturile președintelui 
Nicolae Ceaușescu, pentru obținerea 
păcii in zonă, și sin tem de acord cu 
România că singura cale de obținere 
a păcii in Orientul Mijlociu o con
stituie negocierile de pace dintre 
părțile implicate în conflict, și nu 
calea militară.

Consider că rolul jucat de Româ
nia in problema Orientului Mijlociu 
este foarte important și constructiv.

Acum sint. mai optimist decit îtia- 
inte, a spus premierul israelian, in 
ceea ce privește șansele păcii in 
Orientul Mijlociu, pentru simplul 
motiv că in prezent se observă că 
tot. mai mulți factori și elemente 
arabe sint convinse că trebuie să se 
găsească căi pentru coexistența paș
nică.

Referindu-se la colaborarea dintre 
România și Israel, premierul Yitzhak 
Shamir a menționat că apreciază in 
mod deosebit, relațiile de cooperare 
dintre cele două țări în domeniile 
comercial, al economiei, științei și 
culturii. Pentru a întări aceste legă
turi. a spus oaspetele, am aiuns la 
înțelegerea de a organiza, la începu
tul anului viitor, o intilnire a Comi
siei mixte de colaborare economică 
și tehnică româno-israeliană. in ca
drul căreia să fie identificate noi 
căi pentru lărgirea cooperării econo
mice. pentru creșterea schimburilor 
comerciale.

Au participat Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
membri ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe, deputati. repre
zentanți ai unor ministere și ai altor 
instituții centrale.

(Agerpreș)

Corabia de Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist — 
Biroul de turism pentru ••tineret. 
In colaborare cu Radioteievizlu- 
nea română

21,25 Epopeea revoluției și construcției 
socialiste. Luptele eroice pentru 
eliberarea pămîntului strămoșesc, 
pentru zdrobirea fascismului. Do
cumentar

21.80 Telejurnal
22.00 închiderea programului 

moderat, cu intensificări trecătoare în 
estul țării și la munte, din sectorul 
nord-ostie. Temperatura aerului în 
creștere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între 10 $1 20 de grade, izolat 
mal coborîte la început. în depresiuni, 
dar mai ridicate în sud-vest, Iar ma
ximele, in general. între 20 și 30 de 
grade. Tn București : Vremea vn fi 
ușor instabilă la începutul intervalului, 
cind cerul va prezenta unele înno- 
rări favorabile ploii sub formă de a- 
verse. Apoi vremea va fi predominant 
frumoasă, cu cer variabil. Vintul va 
sufla slab oină la moderat. Tempera
turile minime vor oscila între i.î și 
19 grade, iar cele maxime intre 27 și 
30 de grade.

a presiunii în pneuri și a bunei 
funcționări a mecanismelor și siste
melor ce asigură in continuare si
guranța călătoriei.

Pe porțiunile de drum umede si 
la coborirea pantelor, viteza autove
hiculelor sa va reduce, indeosebi cu 
ajutorul frinei de motor. Procedează 
greșit acei conducători auto care nu 
folosesc frina de motor la coborirea 
unei pante, suprasolicitind astfel 
sistemul de frinare al autovehiculu
lui și riscind o eventuală defecți
une a acestuia, tn localitatea Gră
diștea din județul Vilcea. de exem
plu. Aurel Dezrobitu a scos, la 
coborirea unei pante, maneta schim
bătorului de viteze la punctul mort 
și. la o defecțiune neașteptată a fri
nei de serviciu, -nu a mai putut con
trola mașina care s-a răsturnat in 
afara drumului.

Atenție la tren I
Neoprirea autovehiculelor In ve

derea asigurării la trecerile la nivel 
cu calea ferată nepăzite, ca și neres- 
pectarea la trecerile semaforizate a 
semnificației semnalelor de averti
zare s-au soldat, in citeva cazuri, cu 
accidente grave. în alte situații, 
conducătorii auto respectivi au tre
cut. prin momente extrem de criti
ce. Așa. de pildă, la un pasaj fero
viar, situat pe ruta Craiova-Segar- 
cea, automobilistul Cătălin Micu a 
ridicat singur semicumpenele cobo- 
rite in așteptarea trenului și a for
țat trecerea la numai cițiva metri 
de locomotiva care se apropia. La 
Reghin, autocarul 31-B-l 795. con
dus imprudent de Simion Stanca, a 
trecut, cu puțin înaintea trenului 
peste un pasai neoăzit. graba nejus
tificată a șoferului punînd intr-un 
real pericol viața celor 40 de pasa
geri.

DIN VIATA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI

PARTIDULCOMUNIST DIN ECUADOR.

„Soluționarea problemelor țării reclamă 
unirea tuturor forțelor progresiste" 

tntr-un articol publicat in presă, Rend Mauge Mosquera, secretar 
general al C.C. al Partidului Comunist din Ecuador, prezintă poziția 
comuniștilor ecuadoricni față de problemele cu care se confruntă țara, 
precum și unele aspecte ale luptei partidului pentru închegarea unui 
front al forțelor progresiste democratice. Redăm mai jos, in formă 
prescurtată, conținutul articolului.

Situația țării noastre se caracte
rizează in primul rind prin creș
terea dependenței față de monopo
lurile străine, prin dezvoltarea 
slabă și nesigură a economiei și 
prin pauperizarea excesivă a mi
lioane de locuitori — scrie autorul 
articolului. - La începutul anilor ’70, 
economia ecuadoriană a înregis
trat. datorită extracției petrolului, 
un progres cantitativ, fapt, care a 
marcat importante prefaceri in 
structura social-economică. Parti
dul nostru apreciază că industria 
petrolieră ar putea constitui un 
factor esențial de stimulare a dez
voltării social-economice. care ar 
asigura consolidarea independenței 
naționale și a suveranității țării, cu 
condiția realizării unor schimbări 
radicale. în caz contrar, aceste 
imense bogății nu pot decit. să con
solideze lanțul dependenței și ex
ploatării. Așa s-a și intimplat, de 
altfel. Ecuadorul se află într-o si
tuație de dependentă și mai accen
tuată fată de monopoluri, a sporit 
concentrarea bogățiilor in miinile 
celor puțini, a crescut numărul 
celor care trăiesc intr-o cruntă să
răcie și al celor care au de suferit 
de pe urma șomajului. în prezent, 
datoria externă a Ecuadorului în
sumează 8 miliarde de dolari, si
tuație in care 35 la sută din buge
tul statului trebuie să fie destinat 
achitării ratelor scadente și a do- 
binzilor. Ultimele evenimente din 
America Latină atestă că datoriile 
externe ale țărilor din regiune că
tre țările capitaliste industrializate 
s-au transformat intr-un adevărat 
mijloc de șantaj, de subordonare 
politică și economică.

Consecințele economice și socia
le ale politicii de jaf promovate de 
monopoluri sint cu adevărat greu 
de suportat și devastatoare, se 
spune in continuare in articol. 
Dintre cei 9,5 milioane de ecuado- 
rieni, 63 Ia sută trăiesc în sărăcie 
și sint lipsiți de drepturi ; circa 
un milion de persoane au fost ne
voite să părăsească țara și să intre 
in rîndurile proletariatului de ori
gine latino-americană, supus dis
criminării, aflat in primul rind in 
S.U.A. ; două milioane de ecuado- 
rieni sint șomeri totali sau parțiali. 
Rata mortalității este ridicată, iar 
durata de viață — scurtă. Circa
32,2 la sută din populația urbană 
este analfabetă, iar numărul anal- 
fabeților in mediul rural se cifrea
ză la 44,3 la sută. S4 înrăutățește 
calitatea invățămintului mediu șl 
superior.

Autorul scrie că dominația mo
nopolurilor se manifestă cu deose
bită pregnanță in agricultură.-Ceea 
ce in cursul ultimelor trei decenii 
s-a numit modernizarea agricul
turii — spune el — nu a consti
tuit decit o stimulare a dezvoltării 
capitaliste. Pauperizarea țăranilor 
s-a Intensificat. Agricultura Ecua
dorului, ca și economia in ansam
blu, a fost orientată spre export, 
iar pozițiile sale pe piața interna
țională sini determinate de comen
zile din partea monopolurilor. în 
prezent, Ecuadorul — țară prepon
derent agrară, mare exportatoare 
de banane, cacao și alte; ț,produse 
— nu asigură alimentele pentru 
propriul său popor. Procesul de 
industrializare urmează calea dez
voltării capitaliste dependente.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Campionatele europene de notație

• Ieri, a clncea medalie
La Campionatele europene de na- 

tatie de la Strasbourg sportiva ro
mâncă Stela Pura a adus cea de-a 
cincea medalie pentru delegația țării 
noastre. Ea s-a clasat pe locul 3 
(medalie de bronz) in finala probei 
de _ 400 m liber, cu timpul de 
4'09”65/100. Pe primele locuri s-au 
situat Heike Friedrich (R. D. Ger
mană), cronometrată. în 4'0S”39/100, 
și Astrid Straub (R.D.G.) — 4'07’’ 
71/100. Noemi Lung a sosit pe lo
cul 4, cu timpul de 4'09"75 100.

Cursa de ștafeta 4X100 m liber 
feminin a revenit echipei R. D. Ger
mane (3’42”58/100), urmată de Olanda 
(3'45"93/100), R. F. Germania. (3"46” 
49/100). U.R.S.S. (3’47”76/100), Româ
nia (3'49”23/100), Franța (3’50”28,100) 
etc.

Proba de 100 m spate s-a încheiat

ATLETIȘM : Victorii românești in concursul de la Zurich, 
pentru „Marele Premiu — I.A.A.F,"

în concursul International de atle
tism de la Ziirich. contind pentru 
..Marele Premiu — I.A.A.F.". două 
victorii românești ! Maricica Puică a 
terminat învingătoare in cursa de 

3 000 m. cu timpul de 8'42”15/100, 
fiind urmată de Wendy Bly (Anglia) 
—1 8’43”82/100, Annette Sergent
(Franța) — 8’46”12/100. Lynn Jen
nings (S.U.A.) — R'49”23/10O și An
gela Tobby (Anglia) — 8'49"94'100, 
iar Vali lonescu s-a clasat ne pri
mul loc în proba de săritura in lun
gime cu 6.76 m. Pe locul secund s-a 
situat coechipiera sa Marieta Ilcu 
(6.71 m). locul trei revenind ame
ricanei Jennifer Inniss (6.68 m).

în proba masculină de săritură în 
înălțime, cistigată de recordmanul 
mondial Patrick Sjoeberg (Suedia) —

★

CICLISM. Ultima etapă (a 5-a) a 
competiției cicliste internaționale 
„Cupa Voința" a fost cîștigată de 
E. Ramm (R. D. Germană), care a 
parcurs traseul Ploiești — Tirgoviște 
— Moroeni — Sinaia — Ploiești 
(160 km) in 4hl2’03”. în clasamentul 
general individual, pe primul loc s-a 
situat E. Ramm. urmat la 20 sec. de 
polonezul J. Skowenoek și Ja 22 sec. 
de Vasile Mitrache (România).

BASCHET. în prima zi a turneu
lui international feminin de baschet 
de la Sofia, selecționata Iugoslaviei 
a întrecut cu scorul de 81—65 (41—37) 
formația Poloniei, iar reprezentativa 
U.R.S.S. a dispus cu 95—54 (30—28) 
de echipa Spaniei.

Oamenii muncii din țara noastră, 
continuă autorul, luptă in primul 
rind pentru prefaceri sociale și po
litice. Solutionarea problemelor 
fundamentale — creșterea datoriei 
externe, dependenta Ecuadorului 
fată de capitalul străin, șomajul, 
inflația, scumpirea vieții — recla
mă unirea tuturor forțelor progre
siste. democratice. Acest punct de 
vedere este împărtășit de comu
niști. Ținem seama in permanență 
de interesele maselor largi popu
lare. Oamenii muncii cer egali
zarea treptată a salariilor. Intensi
ficarea controlului statului asupra 
preturilor, indeosebi asupra prețu
rilor mărfurilor de consum curent. 
Partidul nostru apreciază, de ase
menea, că intre sarcinile majore 
figurează construcțiile de locuințe 

^pentru persoanele cu venituri mici, 
crearea de noi locuri de muncă și 
asigurarea stabilității acestora.

Comuniștii din Ecuador lansează' 
un .apel la crearea unui front' de
mocratic. antiimperialist și antioli- 
garhic. Un pas concret l-a consti
tuit crearea Blocului Progresist 
Parlamentar, din care, in afară de 
partidul nostru, mai fac parte încă 
șase partide. Considerăm că acțiu
nile acestei alianțe trebuie să de
pășească cadrul parlamentar și să 
se manifeste sub forma unor pași 
concreți pentru apărarea demo
crației. a nivelului de viață al po
porului. Un succes remarcabil au 
obținut forțele de stingă din Ecua
dor in alegerile parțiale pentru 
parlament și organele locale ale 
puterii, care au avut loc anul tre
cut. Voturile obținute de candidații 
Frontului Amplu, de stingă, in 
componenta căruia intră și parti
dul comunist, au depășit cu 31000 
numărul voturilor înregistrate in 
alegerile generale din anul 1981. 
Aceasta constituie o dovadă a fap
tului că populația devine tot mai 
conștientă de rolul pe care il joacă 
comuniștii in apărarea intereselor 
oamenilor muncii, a suveranității 
naționale.

Rend Mauge Mosquera sublinia
ză faptul că P.C. din Ecuador des
fășoară o intensă activitate pentru 
a stringe tot mai mult rindurile 
partidului, pentru a consolida 
Frontul Amplu. Partidul comunist 
— scrie el — desfășoară o impor
tantă activitate și in domeniul in- 
tăririi unității mișcării sindicale. 
La noi au fost organizate impor
tante greve la nivel national, pen
tru apărarea intereselor oamenilor 
muncii, pentru democrație și res
pectarea Constituției tării. Sarcina 
stabilită de C.C. al P.C. din Ecus-• 
dor cu privire la crearea unui 
partid de masă și activ continuă 
să rămînă principalul nostru obiec
tiv. Intenționăm să ridicăm nivelul 
ideologic al membrilor de partid, 
să dezvoltăm permanent legătura 
cu poporul, să susținem ferm și 
consecvent, lupta pentru satisfa
cerea cerințelor stringente ale oa
menilor muncii.

Un aspect prioritar al activității 
partidului il reprezintă cultivarea 
în rindul membrilor săi a spiritu
lui internaționalismului. Acționind 
in această direcție, P.C. din Ecua
dor i.și dezvoltă legăturile cu deta
șamentele revoluționare ale miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale — se spune în înche
ierea articolului.

pentru Înotătoarele noastre
cu victoria Sportivei. din R. D. Ger
mană Kristin Otto, in rOf'86/100. 
Anca Pătrășcoiu s-a clasat pe lo
cul 8. în l’03”80/100.

• Meciurile disputate in ziua a 
patra a turneului de polo pe apă 
din cadrul ..europenelor" de natatie 
de la Strasbourg s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Italia — Iu
goslavia 7—7 (1—2. 2—2. 3—2. 1—1) ; 
R.F. Germania — Ungaria 10—8 
(2—3. 5-3. 1—1. 2—1) : U.R.S.S. — 
România 13—7 (4—1. 4—2. 2—3. 3—1); 
Spania — Bulgaria 14—6 (4—2. 4—1, 
3—1. 3—2). în clasament conduce e- 
chipa U.R.S.S. (8 puncte), urmată de 
formațiile Iugoslaviei (7 p). R.F. 
Germania (6 p). Italiei (5 p). Româ
niei. Ungariei. Spaniei (cu cite 2 
puncte) și Bulgariei (zero puncte).

2.34 m. Sorin Matei s-a clasat ne 
locul doi. cu 2,31 m. iar in cursa 
feminină de 1 500 m. Paula Ivan ș-a 
situat, de asemenea, ue locul doi 
cu timpul de 4'03”80/100. fiind pre
cedată de Sandra Grasser (Elveția)
— 4’03”08/100.

Alte rezultate : feminin : săritura 
în înălțime : Louise Ritter (S.U.A.)
— 2.01 m ; 400 m garduri : Sandra 
Farmer (Jamaica) — 55”05/100 : 100 
m : Angela Taylor (Canada) — U”03/ 
100 : masculin : 100 m : Johnson (Ca
nada) — 9”97/100 ; 400 m ; Egbunike 
(Nigeria) — 44”17/100 ; săritura cu 
prăjina Bubka (U.R.S.S.) — 5.90 m; 
1 500 m : Cram (Anglia) — 3’31 ”43/ 
100 ; aruncarea greutății : Giinthoer 
(Elveția) — 22.25 m : 400 m gar
duri : Schmid (R.F. Germania) — 
47”88/100.

★
HOCHEI. Disputat in orașul fin

landez Turku, meciul internațional 
amical de hochei Pe gheată dintre, 
selecționatele Finlandei și Suediei 
s-a încheiat cu scorul de 6—3 (2—0, 
3—2. 1—1) în favoarea oaspeților.

FOTBAL. • La. Lubin (Polonia) 
s-a desfășurat meciul internațional 
amical de fotbal dintre echipele re
prezentative ale Poloniei si R.D. Ger
mane. Gazdele au obținut, victoria cu 
scorul de 2—0 (1—0). prin golurile 
marcate de Krol (min. 23. din lo
vitură de la 11 m) și Prusik (min. 
62). Au asistat peste 30 000 de spec
tatori. • într-un meci international 
amical de fotbal, echipa Napoli a 
pierdut pe teren propriu cu scorul 
de 0—1 (0—1). în fata formației Re- 
sario Central, campioana Argentinei.

înmînind scrisorile de acredi
tare. ambasadorul WANG JING- 
YING a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. din partea to
varășilor Zhao Ziyang, secretar 
general interimar al C.C. al Parti
dului Comunist Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze. Li Xiannian, pre
ședintele Republicii Populare Chi
neze. și Deng Xiaoping, președintele 
Comisiei centrale consultative a 
Partidului Comunist Chinez, cordiale 
salutări si expresia sentimentelor 
lor de inaltă considerațiune, iar 
poporului român urări de progres și 
continuă prosperitate.

în cuvintarea prezentată cu acest 
prilej de ambasador sint eviden
țiate relațiile tradiționale de prie
tenie și colaborare dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, subli- 
niindu-se că Un rol hotăritor In 
intensificarea acestora l-au avut 
numeroasele întîlniri șl convorbiri 
la cel mat inalt nivel între conducă
torii de partid și de stat al celor 
două țări. Este relevată. în același 
timp, conlucrarea fructuoasă dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Chineză pe arena 
mondială, pentru asigurarea păcii șl 
progresului tuturor națiunilor. în 
cuvîntare se subliniază dorința dez
voltării necontenite a relațiilor 
româno-chineze pe cele mai diferite

IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI LA SUPRAFAȚA 

Locul I : întreprinderea minieră 
Rovinari, județul Gorj, cu 736,3 
puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE CĂRBUNE
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Oradea, cu 308.2 puncte.
Locul II : întreprinderea elctro- 

centrale Craiova, cu 271.4 puncte.
ÎN INDUSTRIA MAȘINILOR DE 
RIDICAT. MATERIAL RULANT, 

CONSTRUCȚII NAVALE, 
ECHIPAMENT AERONAUTIC

Locul : întreprinderea de con
strucții navale și prelucrări la cald 
Drobeta-Turnu Severin, cu 913,6 
puncte.

Locul II : întreprinderea „Tim
puri Noi" București, cu' 430,8 
puncte.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
SI UTILAJE ELECTRICE. 
MOTOARE ȘI MATERIALE 

ELECTROTEHNICE
Locul I : întreprinderea de frigi

dere Găești, județul Dmbovița, cu
711,2 puncte.

Locul II : întreprinderea de mo
toare electrice Pitești, cu 648,6 
puncte.

Locul III : întreprinderea „Eloc- 
trotimiș" Timișoara. cu 280,2 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea mecani

că de reparații auto și utilaje dc 
transport Baia Mare — Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicați
ilor — cu 886.4 puncte.

Locul II : întreprinderea, de uti
laje grele pentru construcții Bucu
rești — Ministerul Agriculturii — 
cu 860.6 puncte.

Locul III : întreprinderea de pie
se de schimb și utilaje pentru in
dustria chimică Satu Mare, Minis
terul Industriei Chimice, cu 836,6 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII CAUCIUCULUI 

ȘI MASELOR PLASTICE 
Locul I : întreprinderea de arti

cole tehnice din cauciuc Brașov, 
cu 896,6 puncte.
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înaltă apreciere pentru știința românească

In R. D. Germană a apărut volumul tovarășei academician doctor inginer 
ELENA CEAUȘESCU: „POIIMERIZAREA STEREOSPECIFICĂ A IZOPRENGLGP1

ContrMi marcante la dezvoltarea chimiei
BERLIN 20 (Agerpres) — Interesul ma

nifestat in lumea științifică din R.D. Germană 
fată de știința românească, Înalta recunoaștere 
și prețuire de care se bucură activitatea celui 
mai prestigios reprezentant și dinamic îndrumă
tor al cercetării științifice din România,

tovarășa academician doctor inginer ELENA 
CEAUȘESCU, au fost amplu exprimate de eve
nimentul recentei lansări, la Berlin, a traduce
rii în limba germană a volumului „Polimeri- 
zarea stereospecifică a izoprenuiui" — operă de 
referință a eminentului savant, cunoscută în 
prezent pe toate meridianele globului, prin edi

ții în limbile greacă, rusă, engleză, italiană, 
chineză, japoneză, olandeză și spaniolă.

Realizată în condiții grafice deosebite de 
„Editura germană pentru industria materiale
lor de bază" din Leipzig, lucrarea este prefațată 
de prof. dr. Lothar Kolditz, membru al Acade
miei de Științe a R.D. Germane.

Lucrare reprezentativă a 
distinsului om de știință 
român, academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, 
această monografie s-a 
făcut cunoscută și aprecia
tă în cercurile științifice 
de specialitate încă de Ia 
crima ei ediție, datorată 
Editurii Academiei Repu
blicii Socialiste România
— arată autorul prefeței, 
relevând că tematica volu
mului aprofundează și 
dezvoltă la nivel superior, 
printr-o serie de investiga
ții complexe, o preocupa
re căreia autorul i-a dedi
cat, de-a lungul activității 
sale de cercetare, impor
tante și fructuoase eforturi. 
Datorită acestei împreju
rări, cartea ocupă o pozi
ție deosebită în valoroasa 
serie monografică ce a 
Incorporat, pe parcursul 
mai multor ani, cele mai 
semnificative rezultate ale 
reputatului chimist român
— serie în care „Polimeri- 
zarea stereospecifică a izo
prenuiui" a fost urmată de 
lucrări ca „Noi cercetări 
In domeniul compușilor 
macromolecuiarî" și „Cer
cetări în domeniul chimiei 
și tehnologiei polimerilor".

Prezentind conținutul lu
crării, specialistul german 
ține să sublinieze că au
torul a prezentat într-o 
formă deosebit de clară 
problemele fundamentale 
ale polimerizării stereo- 
specifice a izoprenuiui — 
o temă științifică și' teh
nologică de înaltă com
plexitate. Analiza meca
nismelor de reacție, a ci
neticii de proces și siste
melor catalitice avansate 
utilizate, explicațiile pă
trunzătoare date modului 
de acțiune al acestora con
feră părții întii a cărții 
valoarea unei referințe de 
maximă autoritate în do
meniu. Complicata chimie 
a numeroșilor compuși or
ganici participanți la pro
cesele studiate, relațiile 
dintre structura .și proprie- 
tățile lor, mecanismele de 
valență ce concură la 
realizarea polimerizării 
steneospecifîoe sînt înfă
țișate într-o sistematică 
perfect articulată, în care 
accentul este pus întot
deauna pe aspectele esen
țiale, hotăritoare pentru 
înțelegerea științifică și 
stăpînirea tehnologică a 
fenomenelor cercetate. Din 
acest punct de vedere, 
cartea constituie o exem
plară monografie asu
pra fundamentelor chimiei 
compușilor macromolecu- 
lari cu regularități spația
le specifice și esențiale. în 
acest cadru, lucrarea trece 
la prezentarea argumen
tată a detaliilor experi
mentale legate de reali
zarea polimerizării stereo- 
specifice a izoprenuiui, 
numeroase aspecte relie- 
find importanța deosebită 
a purității materialelor și 
a alegerii parametrilor de 
reacție în diferite condiții 
de polimerizare. Prin cer
cetări sistematice — arată 
prof. Lothar Kolditz — 
autorul a dezvăluit cu de
plin succes relațiile dintre 
proprietățile catalizatori
lor, condițiile de reacție, 
precum și proprietățile fi
zice și chimice ale produși- 
lor rezultați. In mod deo
sebit este remarcat faptul 
că cercetările prezentate in 
volum realizează o compa
rație intre polimerizarea u- 
nui lzopren cu un grad de

Dr.-lng. Elena Ceaușescu

>tereospezifisch< 
Polymerisation 

von Isopren

puritate de peste 99 Ia 
sută și aceea a unei frac
ții izoprenice de circa 25 
la sută — aspect de mare 
însemnătate pentru utili
zarea economică, indus
trială a rezultatelor cer
cetării. Soluțiile tehnice 
elaborate in acest context 
au format, de altfel, o- 
biectul unui important 
brevet de invenție.

Analizind cea de-a doua 
parte a volumului, specia
listul german pune un ac
cent deosebit pe ansam
blul de studii prin care 
autorul și-a legat activita
tea de o remarcabilă reu
șită industrială — con
strucția unei instalații de 
producție a cauciucului 
poliizoprenic. în această 
privință — arată prof. dr. 
L. Kolditz — ni se oferă o 
prezentare amănunțită a 
sistemelor de catalizatori 
utilizate și a modului lor 
de acțiune, fiind descrisă, 
totodată. Influența con
dițiilor de reacție asupra 
performanțelor catalizato
rilor. Se creează astfel 
toate premisele pentru a- 
sigurarea unei conduceri 
eficiente a întregului pro
ces tehnologic de fabri
care a poliizoprenului.

Valoarea informației ști
ințifice aduse de lucrare 
— se arată, in continuare, 
în prefață — este sporită 
prin utilizarea unora din 
oele mai moderne metode
de investigație, cum sint 
microscopia electronică.
rezonanța magnetică nu
cleară de inaltă rezoluție 
și rezonanța paramagneti-
că electronică, 
autorului au 
mare atenție

Cercetările 
acordat o 
stabilizării

poliizoprenului, cunoscut 
fiind faptul că stabilitatea 
structurală și a proprietă
ților constituie o însușire 
esențială ce califică aoest

produs pentru numeroase
le sale utilizări practice.

Cuprinzător tratat asu
pra polimerizării stereo- 
specifice a izoprenuiui. 
cartea conține, totodată, 
constatări, concluzii și so
luții tehnico-științifice de 
o importanță fundamen
tală pentru întreaga chi
mie a compușilor macro- 
moleculari. Monografia 
prezintă interes nu numai 
pentru specialiștii pe tă- 
rimul polimerilor, ci și 
.pentru chimiștii din nu
meroase alte domenii ale 
acestei științe — relevă 
prof. dr. Lothar Kolditz.

Prezentind personalita
tea autorului volumului, 
prefața arată că academi
cian doctor inginer Elena, 
Ceaușescu, a cărei operă 
științifică înscrie mai mul
te monografii, numeroase 
lucrări publicate, precum 
și comunicări primite cu 
viu interes la manifestări
le științifice internaționa
le, a fost aleasă ca mem
bru activ și membru de 
onoare în numeroase fo
ruri științifice ale lumii. 
Totodată, ca recunoaștere 
a meritelor sale științifice, 
importante universități și 
alte instituții academice 
i-au conferit titlul de 
Doctor Honoris Causa. 
Distinsul savant român 
este, in aoelași timp, deo
sebit de activ în viața so
cială și politică a țării 
șale. Academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu 
este membru al Comitetu
lui Politic Executiv al Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist Român, 
prim vioeprim-ministru al 
Guvernului Republicii So
cialiste România și pre
ședinte al Consiliului Na
țional al Științei și Invă- 
țămîntului, îndeplinind un 
rol de frunte in promo

varea științei, învățămin- 
tului și culturii ca factori 
de seamă ai dezvoltării 
României socialiste. ai 
bunei înțelegeri și coope
rării între popoare.

festivitatea de lansare 
a lucrării, desfășurată în 
capitala R. D. Germane, 
sub auspiciile Consiliului 
Frontului Național al a- 
cestei țări, a reunit nu
meroase personalități ști
ințifice și politice, între 
care acad. prof. dr. Lothar 
Kolditz, președintele Con
siliului Național al Fron
tului Național, Horst 
Tschanter, vicepreședinte 
al Comisiei de Stat a. Pla
nificării, prof. dr. Horst 
Frommelt, membru al A- 
cademiei de Științe, alți 
profesori ai Universității 
Humboldt, reprezentanți 
ai Secției relații externe 
a C.C. al P.S.U.G., ai 
Minister,ului Afaoerilor Ex
terne, Ministerului Comer
țului Exterior, Ministeru
lui Chimiei, oameni de 
cultură, reprezentanți ai 
presei centrale și de spe
cialitate.

A fost prezent amba
sadorul României ia Berlin, 
Gheorghe Caranfil.

în cuvântul de deschi
dere, Horst Bromma. di
rectorul „Editurii germane 
pentru industria materiale
lor de bază", și-a expri
mat satisfacția pentru a- 
pariția în această editură 
— duipă publicarea. în 
cursul anului trecut, a vo
lumului „Cercetări în chi
mia si tehnologia polime
rilor" — a actualei lucrări, 
care reprezintă un eveni
ment editorial de excepție. 
Subliniind succesul deose
bit al volumului anterior 
in cercurile specialiștilor, 
directorul editurii și-a ex
primat convingerea că lu
crarea nou apărută cu pri
vire la polimerizanea 6te- 
reospecifică a izoprenuiui 
va reprezenta un nou su
biect de maxim interes și 
prețuire pentru cercetătorii 
din R. D. Germană. înaltul 
nivel științific al lucrării, 
confirmat prin editarea a- 
oesteia în diverse țări ale 
lumii, va asigura acestei 
cărți, în tara noastră, cea 
mai largă și calificată au
diență — a relevat Horst 
Bromma.

Acad. prof. dr. Lothar 
Kolditz a scos în eviden
tă. la rândul său, actualita
tea tematicii cărții, sub
liniind importanta teore
tică și practică a studiilor 
care au stat la baza elabo
rării acestei lucrări de 
înaltă ținută științifică. 
Prin amplul spectru al fe
nomenelor studiate, ca și 
,prin claritatea expunerii 
rezultatelor obținute, cârtea 
este sortită să devină un 
tratat de primă referință 
pentru specialiștii dome
niului ei de profil — a 
arătat vorbitorul. Este 
scoasă în evidentă bo
gata activitate politică și 
socială desfășurată de to
varășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu.

în intervenția sa. acad, 
prof. dr. Horst Frommelt 
a arătat că. prin lucrările 
aDărute ca urmare a cer
cetărilor efectuate, tova
rășa academician doctor 
inginer Elena Ceausescu a 
dobîndit un renume una
nim necunoscut pe plan 
international. Apreciind e- 
logios dezvoltarea produc
ției de cauciucuri sinteti
ce in România. acad. 
Frommelt a arătat că a-

ceasta este încununarea 
practică a succeselor cer
cetării românești în acest 
domeniu — cercetare efec
tuată sub îndrumarea și cu 
contribuția directă a tova
rășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. 
Rezultatele teoretice ale 
cercetării si aplicarea prac
tică a acestora au contri
buit la îmbogățirea cunoș
tințelor științifice si în rân
dul specialiștilor din R.D. 
Germană. Aplicarea practi
că a rezultatelor cercetări
lor în domeniul polimeri- 
zăitii izoprenuiui a creat 
condiții pentru extinderea 
.cooperării economioe din
tre România și R. D. Ger
mană, prin utilizarea așa- 
numitei fracții C5 din in
stalațiile de piroliză ale 
R. D. Germane.

S-a menționat că lucră
rile elaborate de tovarășa 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. precum 
Si sub directa să îndruma
re. publicate în România 
si In numeroase alte țări, 
au contribuit la dezvol
tarea patrimoniului științi
fic mondial al chimiei con
temporane.

Asemenea participanți- 
lor la manifestare, mijloa
cele de informare în masă 
din tara prietenă au ară
tat un viu interes pentru 
activitatea multilaterală, 
științifică si politică a to
varășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, 
precum si fată de noua a- 
pariție editorială. Astfel, 
.într-o Informare destinată 
presei. „Editura germană 
pentru industria materia
lelor de bază" evidențiază: 
„Autorul acestei monogra
fii apărute in limba ger
mană a format și îndrumă 
activ un colectiv de spe
cialiști de inaltă calificare, 
în cadrul Institutului Cen
tral de Chimie din Bucu
rești. în acest context s-au 
obținut rezultate deosebite 
în cercetarea aspectelor 
fundamentale și practice 
ale chimiei macromolecu- 
lare. Rezultatele au fost 
publicate în mai multe 
monografii și se bucură de 
o largă recunoaștere inter
națională. prin numeroase 
traduceri".

Cu ocazia manifestării, 
editura a expus catalogul 
lucrărilor științifice apăru
te în ultimii ani, în care 
sint incluse. Ia loc de frun
te, însoțite de prezen
tări, cele două mono
grafii realizate de tovară
șa academician doctor in- 

’■ giner Elena Ceaușescu, pu
blicate în R.D. Germană.

Lansarea in R.D. Germa
nă a volumului „Polimeri- 
zarea stereospecifică a izo
prenuiui" a prilejuit o 
reafirmare grăitoare a 
prestigiului de care se 
bucură în țara prietenă 
știința românească, opera 
exemplară a tovarășei a- 
cademician doctor inginer 
Elena Ceaușescu — operă 
dedicată propășirii patriei, 
progresului cunoașterii 
universale în folosul oa
menilor, al apropierii și 
cooperării între popoare, al 
păcii. Manifestarea s-a 
constituit intr-un nou și 
cald omagiu adus grandioa
selor realizări ale poporu
lui român, angajat ferm pe 
calea progresului material 
și spiritual, în generosul 
cadru istoric oferit de cea
mai rodnică perioadă din
istoria României — „Epoca
Nicolae Ceaușescu". " y

CULTURA ȘI PACEA
(Urmare din pag. I)

pe de altă parte forțele antiimpe- 
rialiste. care militează centru 
dezarmare si pace, pentru noi 
relații internaționale bazate ne ega
litate sl respect reciproc — tendin
țe intre care s-a realizat un anumit 
echilibru care nu poate si nu tre
buie să nu fie luat în seamă. De 
aci. imperativul. puternic evidențiat 
de secretarul general al partidului, 
el Întăririi solidarității si intensifi
cării luptei forțelor care se pronun
ță pentru o politică nouă, nentru ba- 
ranea căii spre o catastrofă nuclea
ră, pentru asigurarea păcii în lume.

în această luptă, oamenii de cul
tură. știință, artă se afirmă tot mai 
mult ca un puternic detașament, che
mați fiind in virtutea a insăsl mi
siunii sociale cu care sînt învestiți, 
să-sl intensifice acțiunile, alături de 
toți cei cărora le este dragă pacea, 
pentru a impune excluderea războ
iului din viata societății, nentru a 
deschide o perspectivă nouă, de dez
voltare pașnică a întregii umanități, 
de instaurare a unui climat 
de încredere si conlucrare între na
țiuni. în care cultura, arta, stiinta 
să poată înflori nestingherit. Iar de 
roadele Jor să beneficieze toate po
poarele.

Tocmai pornind de la o asemenea 
eerintă de primordială însemnătate, 
tovarășul Nicolae Ceausescu a dus in 
lumină, ca una din sarcinile de frunte

ale activității politico-educative și cul
turale din tara noastră, educarea oa
menilor muncii, in special a tineretu
lui. in spiritul păcii, in spiritul priete
niei. colaborării si solidarității cu toa
te forțele care se pronunță pentru 
pace, pentru colaborare in realizarea 
unei lumi mai bune și mai drepte — 
aceasta constituind una din trăsături
le de bază ale procesului de formare 
a omului nou, cu o înaltă conști
ință patriotică si revoluționară, care 
se plămădește in opera generală de 
edificare a societății socialiste.

în rândul conștiințelor înaintate 
ale planetei, inclusiv in rindul oa
menilor de cultură, știintă, artă, sînt 
tot mai profund cunoscute si înțelese, 
prin însăși natura de esență profund 
umanistă a activității lor, consecin
țele imprevizibile ale unei confla
grații atomice, absurditatea detur
nării de la rosturile lor firești a 
unei bune părți din creațiile minții 
umane, a marilor cuceriri ale re
voluției tehnico-științifice contem
porane. orientate din păcate in
tr-un sens potrivnic cerințelor 
progresului și păcii. condiții
lor de menținere a vieții. Este 
meritul incontestabil șl amplu re
cunoscut al României socialiste de 
a fi pus în evidență marea răspun
dere ce revine slujitorilor culturii, 
științei, artei, pentru a determina ca 
toate aceste cuceriri, și mai ales cele 
care au permis descătușarea imensei 
forte înlănțuite în atom, să fie'folo

site nu In scopuri distructive, ci în 
scocuri pașnice, nu pentru nimicirea 
oamenilor, ci pentru bunăstarea și 
fericirea lor. Se cunoaște activitatea 
intensă desfășurată in această di
recție de Comitetul Național Român 
„Oamenii de știintă și pacea", condus 
de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, remarcabilă 
personalitate politică și științifică, 
savant de largă reputație interna
țională.

în acest spirit, în cuvântarea rosti
tă la încheierea lucrărilor oongresu- 
lui, evidențiind necesitatea unirii 
eforturilor și conlucrării , tot mai 
6trinse a forțelor Înaintate de pre
tutindeni. între care un rol marcant 
revine celor angajați in frontul ști
inței. culturii, artei, tovarășa ELENA 
CEAUȘESCU sublinia intr-un însu- 
flețitor îndemn : „De la tribuna a- 
cestui înalt forum al educației și 
culturii socialiste, să adresăm tu
turor oamenilor de cultură, știință și 
artă din Europa și din întreaga Iunie 
chemarea de a ne uni forțele și a 
lupta activ pentru dezarmare, pen
tru pace și colaborare, pentru apă
rarea minunatelor cuceriri ale cu
noașterii și civilizației umane, de a 
face ca ele să servească întotdeauna 
progresului și bunăstării popoarelor, 
libertății și independenței tuturor 
națiunilor lumii

Realitățile arată că cei ce acti
vează pe tărimul culturii, artei, ști
inței mondiale devin tot mai con

știent! de această necesitate.^ de răs
punderile ce le incumbă. Stau 
mărturie numeroasele acțiuni — de
monstrații, mitinguri, întruniri ș.a. 
— cu participarea masivă a unor 
intelectuali de prestigiu; stau măr
turie congresele, simpozioanele, ex
pozițiile si alte reuniuni internațio
nale, ai căror participanți cer cu 
hotărire scoaterea in afara legii a 
armelor nucleare și chimice, a tu
turor armelor de distrugere in masă; 
stau mărturie declarațiile și apelu
rile individuale sau colective ale 
unor personalități de frunte ale cul
turii, artei, științei de pretutindeni, 
in vederea finalizării cit mai grab
nice a actualelor negocieri sovieto- 
americane pentru lichidarea rache
telor nucleare cu rază medie de ac
țiune și operativ-tactice. ca prim și 
esențial pas pentru înlăturarea to
tală a primejdiei nucleare. La rin
dul lor, oamenii de cultură, artă și 
știintă din țara noastră, răspunzând 
chemărilor și îndemnurilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu. au parti
cipat in mod activ alături de în
tregul popor la marile acțiuni pen
tru pace și dezarmare organizate in 
ultimii ani pe întregul cuprins al 
patriei, au votat cu însuflețire la 
referendumul național de anul tre
cut pentru reducerea armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare, 
fiind, totodată, prezenți și desfășu- 
rînd o vie și rodnică activitate la 
diferite reuniuni organizate pe plan 
internațional.

Pe linia acestei consecvente pre
ocupări. a acestei intense și respon
sabile activități, dind expresie gin- 
durilor și sentimenteloi*  participanți-
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MANIFESTĂRI CONSACRATE MARII SĂRBĂTORI

NAȚIONALE A POPORULUI ROMÂN
Cea de-a 43-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națio

nală, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 prilejuiește, 
in continuare, organizarea, in diferite state ale lumii, a unor mani
festări consacrate țării noastre. Sînt evidențiate realizările obținute in 
domeniul economic, social, cultural, precum și în alte sfere de activi
tate de poporul român în anii socialismului, mai ales după Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist Român. De asemenea, sint reliefate, 
cu aceste prilejuri, politica consecventă de pace și colaborare interna
țională, de angajare responsabilă față de soarta omenirii, promovată 
de România socialistă, de președintele Nicolae Ceaușescu, principiile 
politicii externe românești.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — La 
Secretariatul Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc a fost organiza
tă o adunare festivă.

Au fost prezenți membri ai con
ducerii Secretariatului, locțiitori ai 
reprezentanților permanenti ai tari
lor membre, lucrători ai Secreta
riatului și ai altor organizații eco
nomice internaționale din cadrul 
C.A.E.R. cu sediul la Moscova. Au 
participat ambasadorul României in 
Uniunea Sovietică. Ion M. Nicolae, 
membri ai ambasadei, precum și 
membri ai reprezentanței perma
nente a tării noastre la C.A.E.R.

în cuvîntările rostite cu acest 
prilej a fost relevată importanta 
actului istoric de la 23 August 1944 
pentru poporul român. Au fost puse 
în evidentă succesele remarcabile 
înregistrate In edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
România, îndeosebi in perioada de 
după cel de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, de 
eind in fruntea partidului și a 
țării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, precum și per
spectivele dezvoltării țării noastre 
ca rezultat al transpunerii in viață 
a hotăririlor și programelor adop
tate de Congresul al Xlll-lea.

Cu același prilej a fost inaugu
rată o expoziție documentară de 
fotografii care înfățișează aspecte 
ale dezvoltării multilaterale a pa
triei noastre.

Participanților la adunarea fes
tivă le-a' fost apoi prezentat un 
film documentar despre dezvoltarea 
armonioasă a României, ca urmare 
a înfăptuirii politicii de repartiție 
judicioasă a mijloacelor de produc
ție in toate zonele țării.

A avut loc o gală de filme.
BEIJING 20 (Agerpres). — La 

Ambasada României la Beijing a 
avut loc o manifestare festivă.

Au participat Qian Qichen, mem
bru al C.C. al P.C. Chinez, adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
R. P. Chineze. Zhu Shangqing, ad
junct de sef de secție la Secția, de 
relații externe a C.C. al P.C. Chi
nez, Ling Qing, vicepreședinte al 
Asociației de prietenie a poporului 
chinez cu străinătatea, Li Qiang,

președintele Asociației de prietenie 
China-România, membri ai condu
cerilor unor ministere și organelor 
centrale de presă, reprezentați ai 
instituțiilor economice si ai orga
nizațiilor de masă si obștești.

In cadrul manifestării a fost fă
cută o amplă prezentare a eveni
mentelor istorice din august 1944. a 
succeselor obținute de poporul ro
mân in construcția socialismului, 
îndeosebi după Congresul al IX-lea 
al P.C.R., de cină in fruntea parti
dului și statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. A fost subliniată, de 
asemenea, activitatea constantă, 
neobosită a României socialiste, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu pe 
plan internațional, pentru dezvol
tarea relațiilor țării noastre cu 
toate statele lumii, pentru pace și 
dezarmare, pentru înțelegere și co
operare intre popoare.

A avut loc o gală de filme docu
mentare românești.

PRAGA 20 (Agerpres). — Cu 
prilejul apropiatei sărbători națio
nale a poporului nostru, reprezen
tanți ai Ambasadei României la 
Praga și ai organelor locale de 
partid și de stat din Brno, Hav- 
licuv Brod, Kromerij, Piestani și 
Zvolen au depus coroane de flori 
la mormintele și plăcile come
morative ridicate in memoria eroi
lor poporului român, care și-au 
jertfit viața in lupta pentru elibe
rarea Cehoslovaciei de sub ocupa
ția fascistă.

La ceremonii au participat mem
bri ai conducerii organelor locale 
de partid și de stat, grupuri de 
militari, tineri și pionieri, numeroși 
cetățeni. Au fost arborate drapele 
naționale ale României și Ceho
slovaciei și s-au intonat imnurile 
de stat ale celor două țări.

SOFIA 20 (Agerpres). — Cu pri
lejul zilei de 23 August, sub egida 
Comitetului culturii și al cinema
tografiei din Republica Populară 
Bulgaria, în sala ,.Mlada Gvardia" 
din Sofia s-a deschis „Săptămina 
filmului românesc". în cuvintul

rostit la spectacolul de gală, criti
cul Veliciko Ilinov a elogiat reali
zările cinematografiei noastre în 
anii, socialismului, reliefind ample
le legături de colaborare existente 
Intre cineaști români și bulgari,

Au fost, prezenți oameni de cul
tură și artă, membri ai corpului 
diplomatic, un numeros public.

OSLO 20 (Agerpres). — La Oslo 
a fost deschisă, sub auspiciile 
Asociației de prietenie Norvegia- 
România. in colaborare cu Amba
sada română, o expoziție de pictură 
populară românească pe sticlă, A 
fost deschisă, de asemenea, o expo
ziție de albume de artă populară 
românească, ce prezintă activitatea 
de creație artistică din diferite zone 
ale țării.

Vicepreședintele Asociației de. 
prietenie Norvegia-România. Helga 
Saetre, a. făcut, o amplă expunere 
cu privire la tradițiile și cultura 
poporului român, la legăturile de 
prietenie care se dezvoltă intre cele 
două țări.

Vorbitoarea a evidențiat succese
le obținute de oamenii muncii din 
România in dezvoltarea social-eco- 
nomică a țării tn cei 43 de ani care 
au trecut de la victoria revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă din 
august 1944.

La vernisa) au luat parte membri 
ai Asociației de prietenie Norvegia- 
România, membri ai corpului di
plomatic, un numeros public.

COPENHAGA 20 (Agerpres). — 
Expoziția documentară de foto
grafii „România ’87" a fost deschi
să în orașul danez Aalborg.

Ea reliefează marile realizări 
economico-sociale obținute de po
porul român în anii construcției 
socialiste, îndeosebi in perioada de 
după Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român.

De asemenea, a fost prezentat un 
bogat program de cintece și dan-, 
suri populare românești, susținut 
de ansamblul folcloric „Mărțișorul", 
al Casei de cultură a studenților 
din Cluj-Napoca. Au participat nu
meroase personalități locale, in 
frunte cu primarul orașului, Kaj 
Kjaer.

OTTAWA 20 (Agerpres). — La 
Ottawa a fost inaugurată „Săptămi
na filmului românesc contempo
ran". Manifestarea, organizată in 
colaborare cu Institutul canadian 
al filmului și arhivele naționale 
canadiene, include prezentarea unor 
apreciate filme artistice românești, 
precum și a unor scurt-metraje și 
documentare.
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Situația din Liban
BEIRUT 20 (Agerpres). — Schim

burile de focuri care au izbucnit 
miercuri seara,la sud de linia de 
demarcație, ce' separă sectoarele de 
est si de vest ale Beirutului, au 
continuat pină în primele ore 
ale zilei de joi. Două acorduri 
de Încetare a focului intervenite an
terior. relatează agenția T.A.S.S.. nu 
au fost respectate de către milițiile 
aflate în conflict. Un al treilea 
acord anunțat a favorizat instaura
rea. in zonă a unui calm relativ. A- 
gentia arată că schimburile de focuri 
se reDetă aproaoe cotidian in secto
rul ..liniei verzi", ceea ce relevă o 
accentuare a contradicțiilor între di
feritele forte militare si politice li
baneze.

CONFLICTUL DINTRE 
IRAN Șl IRAK

TEHERAN 20 (Agerpres). — Un 
comunicat militar, difuzat la Tehe
ran și citat de agenția IRNA, in
formează că avioane de luptă ira
niene au bombardat centrala electri
că Darbandikhan, din nordul Iraku
lui, și centre economico-militare ira
kiene din Halfaieya. Totodată, arti
leria iraniană a bombardat centre 
economico-militare din Banmil, în 
nordul Irakului, și din apropiere de 
Umm Qasr, Zober și Basra — trans
mite agenția IRNA.

BAGDAD 20 (Agerpres). — Avi
oane de luptă irakiene au bombar
dat. în ultimele zile, instalații de 
producție de la o exploatare petro
lieră din sudul. Iranului — informea
ză agenția I.N.A. Totodată, elicop
tere irakiene au efectuat noi misi
uni de luptă împotriva pozițiilor și 
concentărilor de trupe iraniene.

Agenția I.N.A. relevă că artileria 
iraniană a bombardat portul irakian 
Basra.

lor la marele forum politico-ideolo
gic și cultural de la București, ale 
tuturor celor cuprinși în vasta operă 
de făurire a culturii și civilizației 
noastre socialiste, Apelul adoptat in 
unanimitate de part.icipanții la Con
gresul . educației politice și culturii 
socialiste se face ecoul îndatoririi 
supreme a tuturor creatorilor de 
valori spirituale, a tuturor locuitori
lor planetei de a fi mereu pe bari
cadele luptei pentru pace, de a ve
ghea ca nicicînd glasul tunurilor, al 
bombelor și rachetelor nucleare să 
nu suprime munca făuritorilor de 
bunuri materiale și spirituale, să nu 
reducă la tăcere vocea creatorilor de 
frumos. „Prin acțiunea noastră strîns 
unită — se spune în Apel — prin 
lupta și eforturile popoarelor noas
tre, să asigurăm triumful politicii 
de dezarmare, de colaborare și în
credere, să cucerim pacea — bunul 
cel mai de preț al omenirii I".

Pentru ca nimeni și nimic să nu 
pericliteze acest bun, pentru ca li
niștea, pacea, încrederea și coope
rarea să se înstăpinească definitiv pe 
întreaga planetă, oamenii de cul
tură. artă și știință din România, așa 
cum a reieșit cu putere din lucră
rile Congresului educației și culturii, 
sint ferm hotăriți să-și spună tot 
mai mult cuvintul, alături de toți 
cei ce se pronunță pentru o lume 
fără arme și războaie, cu convin
gerea neclintită că stă în puterea 
popoarelor să asigure victoria ra
țiunii, astfel ca omenirea să treacă 
pragul noului mileniu eliberată de 
amenințarea distrugerii nucleare, să 
se bucure din plin de roadele crea
ției pașnice, de binefacerile unei ci
vilizații tot mai înfloritoare.

Datoria externă — factor major de frinare 

a progresului țărilor în curs de dezvoltare
CIUDAD DE MEXICO 20 (Ager

pres). — In perioada 1982—1987, Me
xicul a plătit cu titlu de serviciu al 
datoriei sale externe suma de 67 mi
liarde dolari, a anunțat la Ciudad de 
Mexico Ministerul de Finanțe. Se 
apreciază că pină la sfîrșitul acestui 
an datoria externă a țării va ajun
ge Ia 107,260 miliarde dolari.

Arătînd că, în perioada amintită, 
datoria externă mexicană a înre
gistrat o creștere de 27.260 miliarde 
dolari, raportul apreciază că „aceas
tă problemă s-a convertit în factorul 
care limitează in cea mai mare mă
sură dezvoltarea țării".

Sursa citată menționează că, în 
primul trimestru al anului în curs, 
Mexicul a destinat plății dobînzilor 
la datoria sa externă 1,582 miliarde 
dolari.

JAKARTA 20 (Agerpres). — Aju
torul occidental duce la aservirea

financiară și economică a țărilor In 
curs de dezvoltare, relevă intr-un 
articol ziarul indonezian „Merdeka". 
Sistemul nejust de împărțire a bene
ficiilor intre țările industrializate 
occidentale și cele în curs de dez
voltare face ca cea mai mare parte 
a mijloacelor financiare să ocolească 
țările Asiei, Africii, Americii Latine, 
umflind bugetele marilor puteri 
capitaliste, se arată in articol. Con
fruntate cu dificultăți financiare tot 
mai mari, țările în curs de dezvol
tare sint constrinse să ceară asis
tență din partea statelor occidentale. 
Dar creditorii au instituit un sistem 
care obligă țările în curs de dezvol
tare să contracteze noi datorii pen
tru amortizarea celor precedente.

Ziarul — citat de agenția T.A.S.S. 
— notează că datoria externă 
a Indoneziei se cifrează Ia 35 mi
liarde dolari, ea sporind anual cu 
4 miliarde dolari.

ÎNTREVEDERE. Todor Jivkov, 
secretar • general al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Bulgaria, a avut, 
la Sofia, o întrevedere cu Anker 
Joergensen, președintele Parti
dului Social-Democrat din Dane
marca. A fost exprimată dorința 
dezvoltării relațiilor bilaterale. O 
atenție deosebită a fost acordată 
problemelor actualității interna
ționale, evidențiindu-se necesi
tatea de a se ajunge la un aoord 
privind lichidarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune și a celor 
operativ-tactice,

PREȘEDINTELE REPUBLICII 
FILIPINE, Corazon Aquino, a a- 
nunțat prelungirea cu șase luni a 
programului de amnistie generală 
destinat „Unirii poporului filipinez 
și instaurării păcii și ordinii în 
țară".

RECOLTA MONDIALA DE 
CEREALE s-a cifrat în acest an la 
1.82 miliarde t, reprezentind o re
ducere de 2 la sută față de cea din 
1986 — informează agenția Taniug. 
Rezervele mondiale de cereale to
talizează in 1987 2.11 miliarde t
(grație unei producții bune a anu
lui trecut), fiind cu 1 la sută mai 
mici decît în anul precedent.

COMUNICATUL COMUN dat 
publicității la Ciudad de Mexico, 
la încheierea vizitei oficiale a pre
ședintelui Braziliei, Jose Sarney, 
subliniază necesitatea creării unei 
noi ordini economice internaționa
le, care să permită țărilor in curs 
de dezvoltare creșterea economii
lor lor naționale. Se cere, de ase
menea „o atitudine adecvată" clin 
partea statelor industrializate fată 
de problemele economice ale ță
rilor în curs de dezvoltare.

ANIVERSARE. Lupta poporului 
namibian pentru independență va 
constitui subiectul principal al 
acțiunilor pe care Centrul O.N.U. 
din Rabat (Maroc) intenționează 
să le organizeze cu prilejul „Zilei 
Namibiei", la 26 august. Această 
zi este celebrată din 1974, printr-o 
hotărire a Adunării Generale a

O.N.U., pentru a marca declanșa
rea luptei pentru independență I 
împotriva ocupării ilegale a Na- | 
mibiei de către regimul rasist 
sud-african. |

GRUPAREA POLITICA AUS
TRIACA „ALTERNATIVA ECO- 1 
LOGISTA" a condamnat energic . 
— intr-o declarație dată publicită- I 
ții la Viena — planurile de dotare I 
a forțelor armate ale țării cu 
arme-rachetă. In document este I 
subliniată inconsistența totală a | 
argumentului privind existența 
unui „pericol la adresa Austriei", i 
In condițiile actuale, dobindirea 
armei-rachetă este posibilă numai 1 
prin reducerea cheltuielilor pentru 
nevoile sodale, se subliniază in I 
declarație.

SELECȚIONARE. Un număr de | 
15 cetățeni americani, între care I 
10 militari și cinci civili, au fost 1 
selecționați pentru un curs inten- . 
siv de pregătire, cu durata de un 
an, pentru viitoarele misiuni spa- I 
țiale americane. După cum s-a 
precizat, este primul grup de as- I 
tronauți americani pregătit de | 
N.A.S.A. după suspendarea zboru
rilor cosmice cu echipaj uman, i 
hotărîtă in urma catastrofei nave- I 
tei spațiale „Challenger" din ia- 1 
nuarie 1986.

CONDUCTA PETROLIERA. în I 
localitatea turcă Yumultalik, din 
provincia Adana, a fost inaugura- I 
tă o a doua conductă petrolieră I 
irakiano-turcă. Noul tronson al 
conductei are o capacitate zilnică . 
de 500 000 barili. La ceremonia de I 
inaugurare a participat primul-mi- I 
nistru al Turciei, Turgut Ozal.

ÎN URMA INUNDAȚIILOR DIN | 
BANGLADESH, circa 280 de per
soane și-au pierdut viața, iar alte ■ 
zeci de mii au rămas fără adăpost, I 
se arată intr-un nou bilanț dat pu- ' 
blicității la Dhaka. Peste un milion 
de locuințe au fost afectate de I 
acest fenomen natural, iar semănă- | 
turile au fost distruse pe o supra
față de 932 000 ha. Numeroase Io- i 
calități dens populate din centrul și I 
sudul țării sint inundate, stratul de 1 
apă măsurind circa un metru.
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