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AU
întregul nostru popor, intr-o at

mosferă de înaltă însuflețire, cu 
profundă satisfacție și bucurie a trăit 
in aceste zile evenimentul implinirii 
a 15 ani de la Congresul al IX-lea 
al partidului — moment de răscruce 
în viata social-politică a tării, care 
a inaugurat și determinat epoca so
cotită astăzi, la noi și in lume, drept 
fără egal, cea mai fertilă și mai bo
gată in impliniri din întreaga istorie 
a patriei. Se poate spune că acest 
eveniment s-a constituit intr-o ma
nifestare politică de o amploare deo
sebită, devenind practic o sărbătoare 
a partidului, a tuturor comuniștilor, a 
întregii noastre națiuni.

Ca un moment culminant in suita 
manifestărilor consacrate împlinirii a 
15 ani de la Congresul al IX-lea, s-a 
înscris reuniunea solemnă a înalte
lor foruri ale conducerii de partid și 
de stat, in cadrul căreia tovarășului 
Nicolae Ceairșescu i-a fost înminat 
Mesajul Comitetului Politic Execu
tiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român. Printr-o pro
fundă și cuprinzătoare analiză, mesa
jul a relevat însemnătatea excepțio
nală a Congresului al IX-lea în via
ța partidului și a țârii. După cum s-a 
arătat in mesaj, dinamismul pe care, 
l-a cunoscut dezvoltarea industriei, 
agriculturii, a intregii economii in 
aoești 15 ani, schimbările profunde 
ale structurii producției in concor
danță cu exigentele revoluției teh- 
nico-științifice, ridicarea la o viață 
nouă. înfloritoare a tuturor județelor 
și localităților patriei, afirmarea tot 
mai puternică a științei, ca forță mo
trice a societății, înflorirea învăță- 

mmtului, amploarea pe care a căpă- 
tat-o întreaga viață spirituală a po
porului, marile realizări pe tărimul 
ridicării nivelului general de trai, 
rodnica activitate pentru educarea 
revoluționară a oamenilor muncii, 
pentru dezvoltarea conștiinței lor 
socialiste și cetățenești, procesul am
plu de adîncire a democrației socia
liste, întărirea continuă a rolului 
conducător al partidului, a capacită
ții sale de a uni, organiza și pune jn 
valoare energiile creatoare ale po
porului. activitatea intensă și rodni
că desfășurată de tara noastră pe 
pla/i internațional — toate acestea 
își au sorgintea în hotăririle Și ori
entările cutezătoare, cu adevărat ști
ințifice, ale Congresului al IX-lea, 
ale celorlalte congrese care i-au urmat.

Pe bună dreptate s-a subliniat in 
mesaj că înfăptuirile fără precedent 
ale acestei perioade poartă inconfun- 
dabila pecete a gindirii și acțiunii 
revoluționare a celui pe care Con
gresul al IX-lea l-a ales in suprema 
funcție de conducere in partid — to
varășul Nicolae Ceaușescu. a spiri
tului profund înnoitor, revoluționar, 
patriotic. pe care l-a introdus in 
viața partidului și a intregii societăți.

Toți cetățenii tării, comuniști sau 
nemembri de partid, subscriu la 
aprecierile mesajului care, •dind glas 
gîndurilor și sentimentelor întregului 
popor, subliniază : „noi toți vă ex
primăm, din adincul inimii, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, sti
ma și prețuirea noastră deosebită 
pentru tot ceea ce ați făcut și faceți 
pentru binele și inflorirea națiunii 
noastre, pentru gloria României so-

progres, de

sentimente 
adresate in 

Nicolae

cialisle. Acest deceniu și jumătate de 
cînd vă aflați în fruntea partidului 
nostru s-a înscris cu litere de aur în 
măreața cartă a construcției noastre 
socialiste și comuniste.

Vă dorim cu toții, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ani multi și fe
riciți, multă sănătate și putere de 
muncă pentru ca, in fruntea parti
dului și statului, să conduceți între
gul nostru popor pe culmi tot mai 
mărețe de civilizație și 
bunăstare și pace“.

Aceleași ginduri și 
străbat și telegramele 
aceste zile tovarășului 
Ceaușescu de organizațiile de partid, 
instituțiile centrale de stat, organi
zațiile de masă și obștești, de oa
menii muncii aparținind celor mai 
diverse categorii sociale, telegrame 
care, asemenea unor izvoare răsărind 
din toate colțurile țării, se unesc 
într-un imens fluviu al omagiului 
întregii națiuni pentru, conducătorul 
iubit.

Primind omagiul comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii, al întregului 
popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a omagiat, la rîndul său, in strălucita 
cuvintare rostită in cadrul reuniunii 
solemne, partidul comunist, care își 
îndeplinește cu cinste misiunea isto
rică. conducjnd poporul pc calea 
luminoasă a făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate : a oma
giat poporul, făuritorul tuturor suc
ceselor, al măreței opere din acești 
15 ani. Omagiu care și-a găsit o vie 
expresie în însuși legămîntul secre
tarului general al partidului : „Voi

răs- 
po- 

fiind
face totul și în viitor pentru a 
punde încrederii partidului, a 
porului, pornind de la faptul că, 
comunist, fiind revoluționar, pentru 
mine nimic nu este mai presus decil 
interesele poporului, cauza libertății 
sale, a progresului său, a realizării 
socialismului și comunismului, a asi
gurării unui nivel de viață, material 
și spiritual, tot mai înalt, a dezvol
tării continue a patriei, a întăririi in
dependenței și suveranității Româ
niei socialiste-'.

Ansamblul manifestărilor consa
crate aniversării unui deceniu și ju
mătate de la Congresul al IX-lea al 
partidului au prilejuit o vie afirmare 
a atașamentului și încrederii nemăr
ginite pc care, oamenii muncii le nu
tresc față de partidul comunist ; ele 
au pus in lumină, odată mai mult. în 
toată plenitudinea și strălucirea, acea 
caracteristică dominantă a societății 
noastre pe care o reprezintă unitatea 
indestructibilă a întregii națiuni, a 
tuturor cetățenilor țării, fără deose
bire de naționalitate, in jurul parti
dului, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu ; unitate 
pe care experiența a invederat-o ca 
fiind temeiul trăiniciei și forței de 
neînvins a orinduirij noastre, cheză
șia unor noi,-și tot jpaj mari suțcese 
în viitor.

Un adevăr fundamental al acestor 
ani a fost sintetizat în aprecierea se
cretarului general al partidului:. „Linia 
generală, atit în politica internă, cit 
și în politica internațională a fost 
justă și nu i-aș aduce — cu expe- 
(Continuare în pag. a IV-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al' Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, luni, ne 
Khaled Al-Fahhoum. 
Consiliului National 
(C.N.P.). care a făcut 
tara noastră. Oaspetele 
de Abdel Mohsen 
Talal Naji. membri ai 
Executiv al Organizației 
berarea Palestinei si ai 
National Palestinian.

La primire ă luat parte tovarășul 
Stefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. ministrul afacerilor ex
terne.

A fost de fată Khaled Al-Sheikh, 
reprezentantul permanent al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei in 
tara noastră.

Președintele Consiliului National 
Palestinian a adresat președintelui 
Nicolae Ceaușescu. din partea pre
ședintelui Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei. Yasser Arafat, un cordial sa
lut. exprimînd. si cu acest prilej. 
Partidului Comunist Român, secre
tarului general al P.C.R.. României 
socialiste. întreaga recunoștință pen

in
fost însoțit 
Maizer și 

Comitetului 
pentru Eli- 
Consiliului

„înaltă satisfacție pentru mărețele realizări 
socialiste ale celei mai rodnice perioade 

din istoria țării, voință unanimă de a transforma 
în faptă vie, durabilă hotăririle partidului, 

îndrumările secretarului său general" 
Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
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tru sprijinul politic, diplomatic, ma
terial si moral acordat luptei ooporu- 
lui palestinian, pentru acțiunile con
structive întreprinse în vederea reali
zării unei păci drepte si durabile în 
OrienturMijlociu.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceausescu a rugat să se transmită 
președintelui Yasser Arafat un cald 
salut prietenesc și cele mai bune 
urări in înfăptuirea năzuințelor po
porului palestinian de libertate, inde
pendentă și progres social.

In cadrul întrevederii au fost 
subliniate ‘ cu ' satisfacție bunele ra- 
porUjri de prietenie, solidaritate si 
colaborare activă existente intre 
Partidul Comunist Român si Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei, 
între popoarele român și palestinian. 
Totodată, s-a manifestat dorința co
mună de a lărgi și aprofunda con
tinuu aceste relații. în folosul ambe
lor popoare, al cauzei juste a po
porului palestinian, al păcii si înțele
gerii între națiuni, 
progresului în lume.

Secretarul general 
Comunist Român 
Consiliului Național 
abordat, de asemenea, unele aspecte 
ale situației internaționale actuale 
și. îndeosebi, cu privire la ultimele 

al cooperării și
al Partidului 

și președintele 
Palestinian au

evoluții ale situației din Orientul 
Mijlociu și căile de înfăptuire a unei 
păci drepte si trainice in această re
giune.

In legătură cu aceasta, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a reafirmat po
ziția Partidului Comunist' Român, a 
tării noastre, subliniind că P.C.R., 
România socialistă se pronunță cu 
hotărîre pentru solutionarea globală, 
pe cale politică a conflictului, pe baza 
retragerii Israelului din teritoi iile 
ocupate în urma războiului din 
1967. rezolvării problemei poporu
lui arab palestinian, a respectării 
dreptului său la autodeterminare — 
inclusiv prin crearea unui stat pa
lestinian independent — asigurării 
independentei si integrității tuturor 
statelor din regiune.

In acest sens, de ambele cârti s-a 
subliniat că sînt necesare noi iniția
tive pentru impulsionarea unei solu
ționări politice globale a situației In 
regiune, care să ducă la instaurarea 
unei păci juste si durabile' in Orien
tul Mijlociu. în conformitate cu inte
resele tuturor popoarelor din zonă, 
ale păcii și securității internaționale.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă cordialitate si 
prietenie.

inima mereu

înnoitoare
ale prezentului socialist

— Rememoram aceste zile
dramul străbătut de-a lungul etapei 
pe care o numim. pe drept cuvint, 
cea mai fertilă și bogată in reali
zări din întreaga noastră istorie șî, 
in fascinanta derulare a unei ase
menea grandioase retrospective, 
deslușim impresionantele coordona
te ce definesc esența noului destin 
al patriei. Cum se înfățișează as
tăzi. tovarășe prim-secretar. trăsă
turile fundamentale ale ultimului 
deceniu si jumătate de istorie nouă, 
din perspectiva înnoirilor bucu
restene ?

— La 15 ani de la Congresul al 
IX-lea al partidului trăim cu toții 
sentimentul de ă fi durat in această 
perioadă o operă care, prin am
ploarea și complexitatea ei fără 
seamăn, depășește fruntariile tim
pului. constituind cea mai viguroa
să expresie a forței 'de creație a 
unui popor hotărît să-și făurească 
în demnitate destinul liber și lumi
nos pe care și-l dorește. Pe toate 
meridianele se vorbește astăzi cu 
admirație despre „miracolul româ
nesc" in peisajul complex al dez
voltării lumii contemporane. Acest 
miracol își are temeiul in spiritul 
înnoitor, deschis jn toate domeniile, 
de Congresul al IX-lea al partidu
lui. Atunci am descoperit în noi 
înșine izvorul dătător de forță pen
tru a edifica, pe pămîntul străbun 
al patriei, noua societate socialistă 
multilateral dezvoltată — sinteză a 
celor mai alese virtuți ale făurari
lor ei. Și cea dinții dovadă in acest 
sens a fost actul istoric al alegerii 
în fruntea partidului a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. comunistul de 
omenie, revoluționar consecvent, 
clarvăzător in gindire și faptă, 
omul in care poporul român și-a 
găsit întruchiparea propriilor vir
tuți și aspirații. Tot ceea ce am 
înfăptuit de la Congresul al IX- 
lea al partidului și pînă astăzi 
poartă amprenta personalității și 

^concepției sale de o excepționa-

Convorbire cu tovarășul GHEORGHE PANĂ 
prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.

lă forță novatoare. întemeiată pe 
cunoașterea aprofundată a reali
tăților societății noastre /socialis
te. a cerințelor și perspectivelor 
ei de dezvoltare continuă și ac
celerată. pe încrederea nelimita
tă in inepuizabilele energii și re- 

, surse creatoare ale harnicului și 
talentatului nostru popor. Pentru 
toate acestea, pentru inflăcăratul 
patriotism și spirit revoluționar cu 
care conduce opera de edificare a 
noului destin socialist al patriei, in 
aceste zile, asemeni intregului 
partid, intregului popor. oamenii 
muncii din Capitală, comuhiștii (Continuare in pag. a Il-a)

Imagini-simbol pentru noul destin al celui mai mare oraș al țării. O binecunoscută arteră bucureșteană - Calea Moșilor. Așa cum o puteam vedea pînă mai ieri, la scara măruntelor prăvălii și dughene înghesuite de-a lungul 
vechiului Pod al Tirgului de Afară. Și replica ei durată în ultimii doi ani, care alcătuiește astăzi, împreună cu noua Colentir.ă, o impunătoare magistrală, demnă de luminile civilizației socialiste Foto : S. Cristian
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de puternic avînt creator in construcția socialistă

Capitala
ti nară a țării în ritmurile

aduc vibrantul lor omagiu celui 
mai iubit si ales fiu al țării.

Prefacerile înnoitoare pe care, in 
acest scurt răstimp, odată cu tara, 
le-a cunoscut si Capitala ei. ilus
trează cu putere justețea hotăriri- 
lor Congresului al IX-lea. a 
Programului partidului — chinte
sență a opțiunilor. înțelepciunii si 
voinței întregului popor pentru 
definirea drumului propriu de dez
voltare economico-socială. Din per
spectiva împlinirii obiectivelor me
reu mai ample, prefigurate de con
gresele și conferințele naționale ale 
partidului in această perioadă — pe 

le regăsim in forța și 
industriei bucurestene. 
capacității cercetării 

si iiivățămintului. în 
urbanistică si in rit

a

care acum 
dinamismul 
în sporirea 
științifice 
dezvoltarea
murile înalte ale creșterii nivelu
lui de. viată — rememorăm astăzi 
biografia unei etape dense in fan
te. în ale cărei trăsături de esență 
identificăm viziunea științifică și 
spiritul revoluționar, cutezător ce 
caracterizează activitatea prodi
gioasă a secretarului general al 
partidului, preocuparea sa stator
nică. de zi cu zi. ceas de ceas, 
pentru a imprima in modul nostru 
de a munci și acționa un suflu în-

Convorbire consemnată de 
Dumitru TÎRCOB
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viteze maxime Ia seceriș!
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Stadiul recoltării

plină 
si se 
tării.

Recoltarea griului se desfășoară 
intens in cea mai mare parte a tării, 
potrivit datelor furnizate de Minis
terul Agriculturii și Industriei' Ali
mentare. oină in seara zilei de 
20 iulie griul a fost strâns de pe 
1 137 500 hectare — 51 la sută din 
suprafața cultivată. După județele 
Ialomița. Brăila. Constanta si Ilfov, 
ieri au anunțat încheierea recoltării 
griului și județele Dolj. Mehedinți 
și Olt. Sint rezultate care demon
strează că. acționind in spiri
tul indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a stringe recolta in 
timp scurt și fără pierderi, oamenii 
muncii din agricultura acestor ju
dețe, cu sprijinul organelor de 
partid și agricole, au folosit din 
plin combinele și celelalte utilaje, 
reușind astfel să desfășoare cea, mai 
scurtă campanie de recoltare.

Acum, secerișul este în 
desfășurare in zona colinară 
extinde și in partea de nord a 
Există toate condițiile ca. pretutir.- 
dfeni. recoltarea griului să se în
cheie cit mai repede. Dealtfel, din 
județele situate in sudul tării au 
fost transferate in nord un însem
nat număr de combine si alte uti
laje. Important este ca. printr-o 
temeinică organizare a muncii, prin 
realizarea și depășirea vitezelor 
zilnice prevăzute, in toate unitățile 
agricole. în toate județele., griul să 
fie strîns în cel mai scurt timp, 
spre a se evita orice pierderi de 
recoltă. Practic, in această săptă- 
mină — așa cum a indicat coman
damentul central pentru agricultură 
— recoltarea' trebuie sa se încheie in 
zona colinară din sudul țării și Mol
dova. precum și in cimpia de vest.

Concomitent cu secerișul, trebuie 
să fie intensificate transportul, de
pozitarea si livrarea cantităților de 
grîu contractate la fondul de stat.

în această săptămînă

Indeplinirea sarcinilor de livrări 
trebuie să preocupe îndeaproape 
consiliile de conducere și organiza
țiile de partid din fiecare coopera
tivă agricolă, aceasta constituind o 
obligație fundamentală, o înaltă 
îndatorire patriotică.

Tot atit .de..important este să se 
stringă și să se. transporte’mai re
pede paiele din cimp la locurile de 
depozitare a furajelor. • Subliniem 
aceasta intrucit. in nu puține,locuri 
s-au creat. decalaje mari intre su
prafețele recoltate si cele eliberate 
de paie Aceasta explică in bună

iulie au
697 500

măsură de ce pînă la 20 
fost, insămințate numai 
hectare — adică 49 la sută din su
prafața destinată culturilor duble.

In aceste zile hotăritoarc ale 
bătăliei secerișului, organizațiile de 
partid de la sate, conducerile uni
tăților agricole, sprijinite îndea
proape .de organele . județene de 
partid si agricole, au datoria să 
acționeze energic pentru mobilizarea 
tuturor forțelor umane si mecanice 
in vederea strîngerii si inmaaazio- 
narii >n cel mai scurt timp a în
tregii recolte de grîu.
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^15 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI -
I ani de istorie nouă, revoluționară a patriei, 
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI»

în această săptămînă

PRETUTINDENI - VITEZE 
MAXIME LA SECERIȘ!

(Urmare din pag. I)
noitor. vizind permanenta emulație 
si competitivitate pentru atingerea 
unor teluri mereu mai înalte. în
totdeauna, la bine și la greu, a 
fost mereu alături de noi, ne-a îm
bărbătat cu căldură și adincă înțe
legere și, cunoscind ca nimeni al
tul marele potential de care dispu
ne Capitala, ne-a îndrumat și sti
mulat. ne-a orientat în toate ac
țiunile de anvergură ce conturează 
astăzi noul chip al cetății, tabloul 
marilor ei împliniri.

Dacă am răsfoi, fie si în treacăt, 
filele impresionantului dialog al to
varășului Nicolae Ceausescu cu oa
menii muncii din Capitală, derulînd 
filmul nenumăratelor discuții de 
lucru asupra celor mai diverse pro
bleme ale dezvoltării acesteia — 
suficient pentru a ne da seama cit 
de mare este volumul timpului din 
prețiosul său timp de muncă afec
tat orașului în care, de aproape o 
jumătate de secol, adaugă noi va
lențe activității sale revoluționare
— am redescoperi si retrăi. în toată 
autentica ei măreție, pasionanta 
devenire socialistă a orașului si im
plicit a noastră, a locuitorilor săi. 
am putea realiza totodată, din atîtea 
și atîtea episoade aparent dispa
rate. liniile directoare ale unei 
concepții unitare, de lungă per
spectivă. asupra procesului complex 
de modernizare si integrare armo
nioasă a noilor dotări urbanistice 
într-o relație firească si necesară cu 
punerea in valoare a zestrei moște
nite prin veacuri, am înțelege mai 
exact infuzia de tinerețe ne care o 
cunoaște azi Capitala — inima tării
— marile ei deschideri spre orizon
turile viitorului.

Pe temeiul elementelor ce dau 
acum o nouă configurație geografiei 
urbane și al vastei acțiuni de sis- 

' tematizare a. sa în spiritul unei 
viziuni urbanistice moderne. îndrăz
nețe. noi. cei ce muncim si trăim in 
Capitala României socialiste, îl 
numim cu mindrie pe secretarul 
general al partidului, în semn de 
fierbinte dragoste si adîncă recu
noștință, CTITORUL NOULUI 
BUCUREȘTI. V-ati gîndit vreo
dată cum ar arăta. în dimensiunile 
ei exacte, imaginea acestei ctitorii, 
parte integrantă din marea frescă 
a ctitoriei socialiste a tării, durată 
în ultimul deceniu si jumătate ? In- 
cercind să conturăm, din datele sta
tistice. evoluția municipiului Bucu
rești între 1965—1980. descoperim 
aevea chipul unui mare oraș ne 
care, altminteri, cu greu l-am putea 
bănui. Și iată cum ni s-ar înfățișa 
el. la virsta de numai 15 ani : lo
cuitori — 525 000 : personal munci
tor — 363 000 persoane : producție 
industrială — de peste trei ori mai 
mare decît aceea a Bucurestiului 
anului 1965 : locuințe construite — 
aproape 340 000, la care s-ar adăuga 
60 000 locuri in cămine muncitorești, 
peste 2100 săli ,de clasă în școli 
generale. 10 500 locuri in cămine 
studențești, aproape 31 000 mp în 
policlinici, 5 300 paturi în spitale. 
Asa ar arăta. în linii mari, noul 
oraș clădit în etapa inaugurată de 
Congresul al IX-lea în vechiul 
București. Comparati-1 cu Bucu- 
reștiul pe care-1 știam în 1965 și 
veți vedea cite veacuri s-au com
primat în 15 ani ! Si aceasta nu-i 
decit o secvență parțială ce su
gerează locul distinct pe care orașul 
nostru îl ocupă în prezentul socialist 
al tării.

— V-am ruga să relevați succint 
citeva din laturile calitative esen
țiale ale dezvoltării economico-so- 
ciale a orașului. Prin ce mutații de 
substanță s-ar caracteriza mal bine 
munca desfășurată de bucureșteni 
in perioada la care ne referim ?

— întotdeauna am considerat că

Incâ un vis al bucureștenilor transformat in acești ani rodnici in realitate : 
metroul !

prima datorie de onoare a organiza
ției noastre de partid, a fiecărui om 
ai muncii este de a răspunde prin 
fapte grijii si îndrumării permanen
te de care ne-am bucurat din partea 
secretarului general al partidului, 
preocupărilor sale stăruitoare pen
tru perfectionarea continuă a acti
vității noastre. în orice unitate 
economică bucureșteană acesta este 
criteriul esențial dună care, de ani 
de zile, oamenii își evaluează pro
pria activitate, actionînd cu hotărîre 
pentru aplicarea în viată la fiecare 
loc de muncă a cerințelor și exi
gentelor formulate de conducerea 
partidului.

In anii socialismului, Bucureștiul 
și-a consacrat vocația de cel mai 
puternic centru industrial al țării. 
Astăzi volumul producției indus
triale bucurestene este de 56 de ori 
mai mare decit în 1938 si de aproa
pe șapte ori decît producția indus
trială a întregii țări în același an 
de referință. Este un salt ce depă
șește chiar și cele mai optimiste 
date ce se luau in calcul în urmă 
cu trei cincinale. Iar temeiul care a 
făcut posibilă realizarea lui a fost 
orientarea statornică și fermă, din 
toată această perioadă, spre înnoire 
și modernizare, spre o eficientă tot 
mai inaltă. în ultimii 15 ani Ca
pitala a beneficiat de un volum de 
investiții de peste patru ori mai 
mare decit în perioada similară 
anterioară. Au fost puse în func
țiune 864 capacități de producție ; 
pe harta orașului au apărut si s-au 
dezvoltat mari platforme industria
le. cu un înalt grad de integrare, 
care asigură folosirea superioară a 
materiilor prime, materialelor si 
energiei, a întregii baze tehnico- 
materiale.

In acest context, un loc prioritar 
l-a ocupat dezvoltarea ramurilor de 
virf. purtătoare ale progresului 
tehnic — consecință firească a po
liticii consecvente promovate de 
partidul nostru în această etapă 
hotărîtoare pentru afirmarea vi
guroasă în producție a cuceririlor 
revoluției tehnico-știintifice con
temporane pentru asigurarea con
dițiilor menite să determine valo
rificarea tot mai înaltă a resurselor 
materiale de care dispunem. în a- 
ceasta se vădește însemnătatea 
preocupării perseverente. în pe
rioada la care ne referim, a condu
cerii partidului pentru crearea unei 
industrii moderne dinamice. înzes
trată cu tehnică avansată, capabilă 
să rezolve cele măi complexe Pro
bleme ale progresului contemporan, 
să asigure dotarea economici cu 
mașini și utilaje de inalt randament. 
Este vorba. în esență, de o opțiune 
fermă spre o nouă calitate, de adu
cerea industriei la parametrii de 
competitivitate ai progresului teh- 
nico-stiintific mondial, ca singura 
și sigura cale de depășire a sta
diului de tară in curs de dezvoltare, 
de înaintare a României spre co
munism. Mi se nare concludent, in 
acest sens, să amintesc aici faptul 
că. in etaoa inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului, pro
ducția industriei constructoare de 
mașini a crescut de 7,6 ori (pon
derea ei în industria Capitalei 
alungind, de Ia 29 la sută in 1965, 
la 50 la suta în 1980), iar cea a ejec-.. 
tronicii și electrotehnicii de 11 ori, - 
Asemenea ' mutatii structurale atf 
determinat asimilarea a -numeroase 
produse de înaltă tehnicitate — 
mijloace .ale tehnicii de calcul, 
produse de mecanică fină, mijloace 
de automatizare, mașini si utilaje 
tehnologice de mare complexitate. 
Paralel, s-a lărgit considerabil baza 
materială a invătămîntului, cerce
tării si proiectării tehnologice, care, 
pe baza indicațiilor conducerii 
partidului, au fost tot mai pronun
țat integrate cu producția, comite

tul municipal de partid acționind 
stăruitor pentru antrenarea specia
liștilor din aceste sectoare în re
zolvarea unora dintre cele mai im
portante probleme ale perfecționă
rii producției, in afirmarea viguroa
să a concepției tehnice proprii, 
îndeosebi in asimilarea unor mașini 
și utilaje de inaltă tehnicitate, cum 
ar fi presa de 12 000 tone forță, 
strungul carusel de 16 m'_ turbo- 
agregatele cu puteri pînă la 330 
MW, reactoarele chimice și altele.

Toate acestea au amplificat con
tinuu potențialul productiv al Ca
pitalei. sporind contribuția ei in 
dezvoltarea accelerată a patriei. De 
aceea. în repetate rînduri, secreta
rul general al partidului a pus in 
fata organizației municipale de 
partid, ca una din sarcinile ei cele 
mai importante, folosirea cu o efi
cientă mereu mai inaltă a unui 
asemenea puternic potential de pro
ducție. învătămînt si cercetare. în 
ultimele două cincinale, oamenii 
muncii din București, înțelegind în
semnătatea acestei sarcini, au ac
ționat astfel incit bilanțul acestei 
perioade va fi încheiat cu o pro
ducție industrială suplimentară 
echivalentă cu cea a anului 1974. 
Bătălia lor cu timpul inscrie astfel 
în cronica celei mai rodnice etape 
din istora tării faptul că intr-un 
deceniu am cîstigat un an (și, in 
paranteză fie spus, acest ciștig pu
tea fi mai substantial, pentru că în 
multe unităti sint încă resurse co 
așteaptă să fie mai deplin puse in 
valoare). Bucureșteanul făurar de 
bunuri materiale realizează azi o 
producție de trei ori mai mare de
cit în 1965, iar ca rezultat al pri
ceperii și participării lui la buna 
gospodărire si economisire a resur
selor materiale, al creșterii gradu
lui său de conștiință, producția in
dustrială a anului 1980. care este 
cu 33 la sută mai mare decît cea 
din 1976 se realizează cu consumul 
de energie prevăzut pentru primul 
an al cincinalului actual. îndepli
nind astfel sarcina trasată de 
conducerea partidului.

— Ce a însemnat și înseamnă 
Bucureștiul industrial pentru... 
Bucureștiul urbanistic, care intere
sează, de fapt, în egală măsură, pe 
toți locuitorii săi ?

— înțeleg această demarcație ca 
strict convențională. București in
dustrial ? București urbanistic ? 
Bucureștiul este un univers ce nu 
poate fi despărțit, care îșj moder 
lează toate structurile intr-o corela
ție reciprocă firească. Argumente ? 
Oricine le poate vedea în structuri 
industriale si urbanistice armon-os 
îngemănate : platforma industrială 
„23 August" — cartierul Titan ; 
noua și moderna platformă Berceni 
— cartierul cu același nume ; com
plexul industrial Militari — magis
trala Armata Poporului ; zona elec
tronicii Pipera — noua Colentină 
și așa mai departe. La acestea se 
adăugă numeroase edificii social- 
culturale și alte dotări, intre care 
un loc deosebit îl ocupă construcția 
metroului, lucrare de mare an
vergură si complexitate, care se 
realizează din inițiativa si cu spri
jinul nemijlocit al tovarășului 
Nicolae Ceausescu. în loquintele 
construite ân-ultimii 15 ani s-au mu- 
țnt P£Ste un.MIlon de bucureșteni. 
Iu acerași-perioadă, volupțul desfa
cerilor de mărfuri s-a triplat. Re
tribuția medie netă a crescut de la 
1 711 lei in 1973, la 2 244 lei in 
11)75?' Sint date ce ilustrează, cred, 
concludent finalitatea supremă a 
politicii partidului, care, cu de
osebire de la Congresul al IX- 
lea, urmărește și realizează in 
fapt asigurarea unei calități tot 
mai înalte a vieții oamenilor mun
cii. Iar acestea ar putea fi întregite 
cu alte date și elemente noi ce vor 
înfrumuseța și îmbogăți, material și 
spiritual. Bucureștiul de miine, pe 
care ni-1 prefigurează cu claritate 
indicațiile date de secretarul ge
neral al partidului la ultima con
ferință a organizației municipale 
de partid : un oraș socialist mo
dern. cu noi^și reprezentative an
sambluri urbanistice, intre care 
noul centru politico-administra- 
tiv. demn de epoca societății socia
liste multilateral dezvoltate, o min
drie a întregului nostru popor.

Proiecte însuflețitoare, pe deplin 
realizabile. Și cind spun aceasta, 
mă gîndesc. în primul rînd. la co
muniștii organizației municipale de 
partid, la toți oamenii muncii din 
Capitală, care, de atitea ori. au fă
cut dovada capacității lor de orga
nizare. a abnegației, patriotismului 
și spiritului civic, a spiritului lor 
revoluționar in înfăptuirea sarcinilor 
ce le revin din Programul parti
dului. Lor, acestor oameni mi
nunați. care, fie că lucrează la ma
șină ori Ia planșetă, fn amfiteatre, 
laboratoare sau în instituții de 
artă si cultură, si care, cu recepti
vitate fată de tot ce înseamnă în
noire si perfecționare, demonstrează 
prin fapte dăruirea intr-o muncă

Laminorul de țevi inoxidabile de la 
întreprinderea „Republica", pus in 

funcțiune la începutul lui ’80

eroică tenace pentru împlinirea 
datoriei, le aducem elogiul meritat 
din plin, căci ei dau admirabila 
strălucire a Capitalei noastre, ei și 
faptele lor pun în lumină fiziono
mia spirituală a omului nou. con
structor al viitorului comunist al 
patriei.

— Ce concluzii mai importante 
credeți că s-ar cuveni să fie reți
nute, in finalul desfășurării unei 
asemenea ample retrospective ?

— Prima pe care, în treacăt, am 
țnenționat-o deja mai înainte : a 
Stat și stă în puterea noastră să 
realizăm mai mult, pentru că, a- 
proape in fiecare domeniu, avem re
surse din care nu obținem maxi
mum din ceea ce se poate obține. 
Avem realizări cu care, pe drept 
cuvint. ne mindrim, dar nu uităm 
dă in același timp, în munca noas
tră.' există și neimpliniri, neajuns 
suri și deficiente cu sare nu tre
buie să ne împăcăm nici un mo
ment. acționind eficient pe'ntfti 
înlăturarea lor. De aici, fireasca și 
imperioasa cerință a îmbunătățirii 
întregii munci politico-organizato- 
rice desfășurate de organele și 
Organizațiile de partid, astfel in
cit aceasta să se reflecte mai preg
nant în rezultatele economice ob
ținute, in realizarea de către fie
care colectiv de muncă a sarcinilor 
și angajamentelor asumate.

■ Șînțem hotărîți să imprimăm 
în toate domeniile un stil de mun
că dinamic, revoluționar, să întă
rim tot mai mult rolul organiza
țiilor de partid, promovînd și ex- 
tinzînd ■ experiența înaintată, ini
țiativele valoroase, să cultivăm cu 
perseverență exigența și respon
sabilitatea la toate eșaloanele. In- 
tr-urt cuvînt,. să .... creăm . în toate 
unitățile un climat care să stimu
leze :efortul de* autodepășire, -să 
combată orice manifestare de
automulțumire. Dealtfel, toate a- 
ceste aspecte, ptțecum și altele 
similare au fost dezbătute te
meinic în fiecare organizație de 
partid, stabilindu-se programe con
crete de acțiune pentru înfăptui
rea orientărilor șl indicațiilor de 
excepțională importanță pentru 
realizarea unei calități noi, supe
rioare, în întreaga noastră activi
tate, cuprinse in cuvîntările to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea de lucru de la C.C.
al P.C.R. și la Plenara Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii. 
Aici avem în vedere. în primul 
rînd, asigurarea tuturor condiții
lor pentru aplicarea fermă a 
noului mecanism economico-finan-
ciar, folosirea 
organizatoric 
autogestiunii 
muncitorești.

deplină a cadrului 
institutionalizat, al 

și autoconduceril 
înțelegem bine că

aceste orientări corespund pe de
plin stadiului actual al econo
miei noastre și că ele vor con
tribui la accentuarea tot mai pu
ternică a laturilor calitative ale a-
cesteia, la transpunerea în viață 
a mărețelor obiective stabilite de
Congresul al XII-lea al partidului.

Județele Constanța, Ilfov, Mehedinți, Dolj și Olt 
au încheiat secerișul

în telegrame adresate C.C. al P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
comitetele județene de partid raportează încheierea recoltării griului

CONSTANȚA. Raportînd încheie
rea recoltării griului pe cele 112 000 
hectare, Comitetul județean Con
stanța al P.C.R. arată că în prezent 
toate forțele sint mobilizate pentru 
stringerea paielor, executarea arătu
rilor și însămințarea culturilor duble, 
pentru intensificarea irigațiilor, în
treținerea, recoltarea și valorificarșa 
legumelor și fructelor. „Vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral — sg spune in încheierea tele
gramei — că vom acționa cu în
treaga noastră capacitate de muncă 
pentru a ne îndeplini în mod exem
plar sarcinile ce ne revin din hotă- 
rîrile de partid și de stat, indicațiile 
și orientările prețioase pe care ni 
le-ați dat cu prilejul recentelor vi
zite de lucru întreprinse în județul 
nostru".

ILFOV. Comitetul județean Ilfov 
al P.C.R., raportind conducerii parti
dului că oamenii muncii din agri
cultura ilfoveană au încheiat recol
tatul- griului pe întreaga suprafață, 
arată că acum, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, ei depun în con
tinuare eforturi pentru buna între
ținere a culturilor prăsitoare, asigu
rarea irigațiilor, recoltarea legume
lor și realizarea tuturor Indicatorilor 
de plan din zootehnie.

Vă asigurăm, stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că organi
zația de partid, toți oamenii muncii 
din Ilfov vor munci cu însuflețire și 
devotament pentru a cinsti cu noi 
realizări in industrie, în agricultură 
și in celelalte domenii de activitate 
luminoasa aniversare pe care in 
aceste zile o sărbătorește cu mindrie 
întregul nostru popor, pentru a ne 
aduce o contribuție tot mai mare la 
realizarea hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român.

MEHEDINȚI. Luni, in județul Me
hedinți a fost recoltat griul de pe 
ultimele suprafețe. în același timp, 
în unitățile agricole de stat și coope
ratiste din județ s-au însămințat 

teleorman , „Recolta este bună; 
livrăm suplimentar la fondul de stat“

este hotărîrea multor cooperative
în cursul zilei de azi, în unitățile 

agricole din partea de nord a ju
dețului Teleorman se recoltează ul
timele suprafețe cu griu, cultură 
care anul acesta a ocupat în județ 
aproape 110 000 hectare. Este un 
succes cu atit mai demn de sub
liniat cu cit întreaga campanie de 
recoltare a griului s-a desfășurat, în 
acest an, pe parcursul a numai 10 

, zile,bune de lucru».
TL? T- ®3te cea nțai' scurtă campanie 

de .seceriș din cile-cunosc ne spu
nea., tovarășul Marin Nisipasu. secre
tar al comitetului județean de 
partid. Noi nu considerăm totuși se
cerișul încheiat ".decit atunci cind 
toate unitățile agricole își vor achita 
integral obligațiile contractuale la 
fondul de stat.

Biroul comitetului județean de 
partid a hotărit ca. pînă cel tîrziu 
la jumătatea acestei săptămini.

GORJ: Specialiștii și activiștii — pe cîmp, 
in mijlocul mecanizatorilor

SâptăTnina trecută a marcat și în
județul Gorj o amplă mobilizare de 
forte la recoltarea griului. Pină la 
sfîrșitul zilei de 20 iulie s-a strins 
recolta de pe 46 la sută din totalul 
de 24 421 hectare cultivate. Dacă la 
începutul săptăminii care a trecut 
s-a realizat o viteză zilnică de 1 000— 
1 500 hectare, aceasta a crescut la a- 
proape 2 000 hectare.

în cursul, raidului întreprins în 
citeva unităti agricole am constatat 
că se acționează cu răspundere pen
tru stringerea neîntîrziată a recoltei 
acestui an. ..Lucrăm cu o formație 
de 10 combine — ne spune tovarășa 
Emilia Vodislav. președinta coopera
tivei agricole din comuna Scoarța. 
Printr-o bună organizare asigurăm 
toate condițiile pentru a recolta cu 
fiecare combină 6 hectare pe zi. în 
acest fel. recoltarea se va încheia, 
asa cum am prevăzut. în 10 zile bune 
de lucru". Buna organizare a mun
cii este cuvîntul de ordine sub care 
se acționează în această unitate. De la 

peste 30 de mii hectare cu culturi 
succesive, din care 2 600 hectare cu 
legume, au fost însilozate aproape 
130 000 tone furaje și s-a continuat 
efectuarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor prășitoare. Printr-o muncă 
susținută și la fel de spornică, 
lucrătorii ogoarelor mehedințene, 
în frunte cu comuniștii, acționea
ză acum, cu aceeași hotărire și 
răspundere, pentru a incheia in 
2—3 zile semănatul culturilor succe
sive pe suprafețele planificate șl a 
livra la fondul centralizat ultimele 
cantități de griu prevăzute in plan. 
Mîndri că în fruntea partidului șj a 
țării vă avem pe dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — se arată în tele
grama adresată cu acest prilej 
de Comitetul județean de partid și 
Consiliul popular județean — toți cei 
care trăiesc și muncesc în acest colț 
prosper de țară românească de lingă 
Dunăre se angajează în fața parti
dului. a dumneavoastră personal, 
iubite conducător, că vă vor urma 
neabătut strălucitul exemplu de 
dăruire pentru fericirea și prosperi
tatea continuă a națiunii noastre, că 
nu-și vor precupeți eforturile si pri
ceperea în vasta și nobila operă de 
ridicare a patriei pe culmile înalte 
ale civilizației comuniste.

DOLJ. Hotărîți să cinstească cu 
succese cît mai mari în muncă îm
plinirea a 15 ani de la istoricul Con
gres al IX-lea al P.C.R., cooperatorii 
și mecanizatorii de pe ogoarele ju
dețului Dolj au încheiat, la 21 iulie, 
recoltarea griului — se arată în tele
grama Comitetului județean Dolj al 
P.C.R. Folosind cît mai bine forțele 
și mijloacele de muncă, ei au reușit 
să stringă în fiecare unitate recolta 
de griu în nouă zile, ceea ce repre
zintă cea mai scurtă campanie din 
ultimii ani. In momentul de față, oa
menii muncii de pe ogoarele doljene 
acționează energic pentru transpor
tarea în bazele de recepție a produc
ției destinate fondului central al sta
tului, pentru eliberarea terenului.

toate unitățile agricole să livrele la 
fondul de stat cantitățile de griu 
contractate. Cum se desfășoară 
această acțiune ? Sintem la baza de 
recepție unde livrează griul unită
țile agricole din consiliile agroindus
triale Turnu Măgurele. Lunca. Tra
ian. Slobozia Mîndra. Aflăm că 6 
cooperative agricole au încheiat li
vrările. iar celelalte transportă ulti
mele cantități Notăm si un fapt 
semnificativ : consiliile de conduce
re din multe cooperative agricole au 
hotărit să suplimenteze livrările la 
fondul de stat. Cooperativele agri
cole Seaca si Vinățpri au liyrat peste 
prevederi 300.. și. respectiv. 100 tone 
de griu. La fel procedează si coope
rativele agricole BeciU, Plopii Slă- 
vitesti. Slobozia Mîndra. Uda Cloco- 
ciov, care vor livră suplimentar la 
fondul de stat între 100 si 400 tone 
de griu. Tovarășul Vladimir Chiru, 

buncărele combinelor griul este pre
luat de mijloacele de transport si ex
pediat direct la baza de recepție.

In punctul ..Dumbrava" al coope
rativei agricole de producție din co
muna Bengești-Ciocadia se aflau la 
lucru, alături de mecanizatori, ingi
nerul Petre Tomoiu. șeful forma
ției. Gheorghe Troi. primarul comu
nei. și Ion Egăroiu. activist al uniu
nii județene a cooperativelor agrico
le de producție. Sprijinul concret 
acordat, prezenta activă a specialiști
lor in cîmp s-au reflectat pozitiv în 
bilanțul zilei : 62 hectare recoltate 
cu o formație de 10 combine. Pre
ședintele consiliului unic agroindus
trial Tg. Cărbunesti. tovarășul Ion 
Vulpoi, care coordona direct campa
nia pe raza satului Pojogeni. ne-a 
relatat : ..în unitățile din consiliu 
sînt concentrate 25 de combine dis
puse în trei formații de lucru. Lu- 
crîndu-se din zori si oină seara, 
avem toate condițiile să încheiem re

pregătirea patului germinativ și !n- 
sămînțarea cît mai grabnică a cultu
rilor duble pe suprafețele programate.

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de Comitetul ju
dețean Dolj al P.C.R. se spune : Vă 
asigurăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a 
înfăptui o profundă revoluție agrară 
— așa cum ne-ați cerut de la înalta 
tribună a Congresului al XII-lea al 
P.C.R., pentru a descoperi și pune 
în valoare marile rezerve econo- 
mico-naturale de care dispune agri
cultura Doljului, pentru a obține 
producții sporite in condițiile unei 
eficiente ridicate. Ne amplificăm 
astfel contribuția la realizarea sarci
nilor ce revin agriculturii româ
nești, la creșterea avuției naționale, 
la ridicarea nivelului de trai al har
nicului și talentatului nostru popor.

OLT. Comitetul județean de partid 
Olt raportează că la 21 iulie lucrăto
rii ogoarelor din această parte a țării 
au terminat recoltarea griului. în te
legramă se spune : Am înfăntuit,, 
astfel, indicațiile date de dumneavoas-, 
tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de a strînge în timp 
optim, fără pierderi, întreagă recoltă, 
printr-o mai bună organizare a 
muncii, desfășurarea lucrărilor în 
flux continuu, folosind cu randament 
sporit întreaga forță mecanică și 
umană.

Folosim acest prilej — se spune mai 
departe in telegramă — pentru a da 
glas sentimentelor de profundă dra
goste, aleasă stimă și prețuire ale 
comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii din județul Olt, față de modul 
strălucit in care dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
conduceți destinele întregii națiuni, 
împreună cu nețărmurita lor recu
noștință pentru atenția și grija părin
tească ce le manifestați permanent 
pentru înflorirea acestor străvechi 
meleaguri românești.

din județ
președintele C.A.P. Cetatea din 
T.urnu Măgurele, a tinut să precize
ze : ..Cum recolta este bună, consi
liul de conducere, consultindu-se cu 
cooperatorii, a hotărit ca. după ce 
vom retine griul pentru consumul 
propriu, să livrăm statului, peste 
prevederi, încă 300 de tone".

Este un mod de a gîndi și a ac
ționa care caracterizează acum ac
tivitatea majorității unităților agri
cole din județ. Și stadiul livrărilor 
la fondul de stat dovedește: cu pri
sosință acest lucru : pînă in seara 
zilei de 21 iulie unitățile agricole 
din județul Teleorman au livrat pes
te 71 la sută din cantitățile de grîu 
contractate cu statul ; 65 de unități 
agricole din sudul județului au în
cheiat această importantă acțiune.

Aurel PAPADIUC

coltarea in limitele timpului stabilit".
Așadar, coordonarea activității de 

către factori de răspundere si specia
liști la punctele unde se dă bătălia 
pentru recoltă, folosirea la intreaga 
capacitate a mijloacelor mecanice, 
buna organizare a muncii isi spun în 
mod.hotăritor cuvintul asupra ritmu
lui lâ recoltare. Este necesar ca or
ganizațiile de partid, organele agri
cole județene să acționeze mai ferm 
pentru instaurarea acestui climat 
responsabil de muncă în toate unită
țile agricole, pentru că mai sînt .și 
situații în care secerișul decurge în 
ritm lent. Condițiile sînt intr-ade
văr diferențiate intre unitățile din 
zona de cîmoie si cele de deal, dar 
nimic nu poate justifica nefolosirea 
în aceste zile fierbinți a întregului 
potential tehnic, a tuturor forțelor 
umane de la sate.

Dumitru PRUNA
corespondentul „Scînteil*

Cuvîntul cititorilor 
CUVÎNTUL

OAMENILOR MUNCII

inaugurată de Congre
sul al IX-lea al parti
dului, în comuna Ra- 
domirești s-au con
struit, cu contribuția 
directă a populației, o 
seamă de obiective 
ca, de pildă, o moară 
modernă, siloz și de
pozit de combustibil, 
trei școli generale cu 
14 săli de clasă, un 
dispensar uman, un 
cămin cultural cu 300 
de locuri în satul Cră- 
ciundi, baie comunală

și oficiu P.T.T.R., etc. 
S-a introdus instalație 
de alimentare cu apă 
potabilă in satul Căli- 
nești, s-au construit 
trotuare pe o lungime 
de 5 km etc.

Și în acest an ne-am 
asumat o seamă de an
gajamente, prin înde
plinirea cărora dorim 
să ne menținem intre 
fruntași. In prezent 
se lucrează intens la 
construcția celor 85 de 
apartamente ce vor fi

date in folosință pină 
la sfîrșitul anului ; au 
început, de asemenea, 
lucrările de canalizare 
și de introducere a in
stalației de alimentare 
cu apă potabilă pe 
încă 3 km etc.

Gheorcjhe
ROTARU
secretarul comitetului 
comunal de partid 
Radomirești, 
județul Olt

Materialele recuperabile — 
mai operativ valorificate

„Ne construim comuna ca viitor oraș“
Un concurs cu importante 

rezultate practice
Alături de alte loca

lități din țară, comu
na noastră, Radom i- 
rești, județul Olt, ur
mează să devină cen
tru urban. înțelegind 
să-și aducă propria 
contribuție in acest 
sens, locuitorii comu
nei au obținut impor
tante realizări în dez
voltarea economică, 
social-culturală și edi- 
litar-gospodărească a 
localității. S-a extins

baza materială a celor 
trei cooperative agri
cole de producție din 
comună și a fermei 
agricole de stat. Astfel, 
s-au construit mai 
multe grajduri, o 
uscătorie de tutun 
ș.a..' iar producțiile 
agricole au crescut de 
la un an la altul. Anul 
trecut, de pildă, s-au 
livrat la fondul de stat 
6 200 tone griu, 2 115 
tone floarea-soarelui,

6 530 tone , porumb, 
21 500 hectolitri lapte 
de vacă, 270 tone 
carne, peste 3 700 tone 
legume și alte însem
nate cantități de pro
duse agroalimentare. 
Ca urmare a rezulta
telor obținute in anul 
1979, comuna Radomi- 
rești a ocupat locul al 
11-lea pe țară, primind 
pentru aceasta „Ordi
nul Muncii" clasa a 
Il-a. In perioada

Nu de mult, la Combinatul de 
prelucrare a lemnului Piatra Neamț 
a fost organizat, in etapa de masă, 
concursul „Cel mai bun timplar". 
Prin organizarea acestuia s-a ur
mărit popularizarea meseriei, atra
gerea tinerilor către activitatea pro
ductivă. stimularea interesului si 
preocupării oamenilor muncii din 
combinat pentru perfecționarea 
pregătirii profesionale, executarea 
cit mai cordctă a lucrărilor, obți
nerea unor produse de calitate su
perioară cu un consum redus de 
material lemnos. Concursul a avut.

de asemenea, drept scop, extin
derea și generalizarea metodelor de 
muncă ce și-au dovedit eficienta în 
producție.

Ciștigătorii — tîmplarii Gheor
ghe Gh. Cozmescu, locul I, Neculai 
Andrei Tudosia, locul II, și Anton 
Dumitru Croitoru, locul III — vor 
participa la faza următoare, pe ra
mură, a concursului „Cel mai bun 
timplar al anului 1980“.

Grlqore BOTEZ
C.P.L. - Piatra Neamț

Lucrez la serviciul financiar al 
stațiilor din cadrul Regionalei de 
căi ferate Galați și mă adresez 
ziarului „Scinteia" cu o problemă 
pe care, cu toate demersurile fă
cute. nu am putut să o rezolvăm pe 
plan local. Despre ce este vorba ? 
Stațiile de cale ferată, la fel ca 
toate unitățile economice, sînt do
tate, pentru buna desfășurare a 
procesului de producție, cu diferite 
obiecte de inventar șj echipamente- 
de protecție. Aceste bunuri, pe 
măsura utilizării lor. se uzează, iar, 
după expirarea perioadei normat^, 
dacă nu mai pot fi folosite, sînt 
casate. Dacă pînă anul trecut obiec
tele cauciucate casate — prelate de 
vagon, cizme de cauciuc, scurte de 
ploaie etc. — erau eliminate prin 
ardere, în prezent acestea trebuie 
strinse și predate unităților pentru 
recuperarea și valorificarea mate
rialelor refolosibile. Dar. cu toate 
insistențele noastre, aceste unități 
refuză să primească asemenea 
obiecte cauciucate, pe motiv că nu 
dispun de instrucțiuni privitoare la 
condițiile de colectare : la ce uni

tate de măsură, la ce preț, cui le 
vor expedia etc.

Așa stind lucrurile, solicităm să

se urgenteze clarificarea acestor 
probleme, incit să degrevăm gestiu
nile de aceste obiecte, creîndu-se 
totodată condiții ca să poată fi re
introduse mai operativ în circuitul 
economic.

Sava LEON
Regionala de câi ferate Galați

Pe scurt, din scrisori
© îmbunătățirea condițiilor de muncă. La sectorul forestier de ex

ploatare Gurahonț se va amenaja și pune in curind in funcțiune o cantină 
pentru servirea mesei calde. De asemenea, în prezent se desfășoară lu
crările de punere în funcțiune a unui lanț transportor de sortare a mate
rialului lemnos și a 4 descărcătoare mecanice, care vor ușura efortul 
muncitorilor și vor reduce timpul de staționare a mașinilor la descărcat in 
depozit. (Alexandru Herlău, Gurahonț — Arad). ® Risipă. La circa 400 m 
distantă de noul pod ce s-a construit peste riul Tirgului, în apropierea 
comunei Dîrmănești, au fost abandonate 20 bucăți de tablă de oțel, care 
cintăresc sute de kilograme. Cum vor fi reușit oare să justifice in ges
tiune aceste materiale cei care le-au avut în primire și le-au părăsit aici 
cu ani în urmă ? (Ion Puricei, pensionar, comuna Dirmănești. județul 
Argeș). • O propunere. Complexul Dumitrana. unul din pbpasurile de 
agrement din împrejurimile Capitalei, asigură oaspeților condiții bune de 
odihnă, precum șj o servire corespunzătoare. Sugerez ca aici să se insta
leze și un post telefonic, prin intermediul căruia să se poată lua legătura 
cu complexul in vederea rezervării locurilor pe o perioadă mai scurtă 
sau mai îndelungată. (Nicu Petrescu, profesor). © Economii de 4 000 tone 
combustibil convențional se vor realiza anual la Centrala industrială pen
tru produse refractare Braș.ov prin înlocuirea instalaților de 
ardere cu randamente termice scăzute. (Nicolae Lepădatu, învățător). 
• Apa sărată — ca factor de trâtament — va fi adăugată in curind ga
mei largi de proceduri (hidroterapie, electroterapie, tratament cu ultrasu
nete etc.) ce se aplică la noua secție de fizioterapie și recuperare medicală 
a spitalului din orașul Sebeș. (Remus Năstase. orașul Sebeș — Alba).
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PARTIDULUI, ÎNDRUMĂRILE SECRETARULUI SĂU GENERAL"

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
Perioada inaugurată de Congresul 

al IX-lea al partidului — ale cărui 
hotărîri poartă din plin pecetea per
sonalității dumneavoastră, a gîndirii 
novatoare pe care o promovați, a 
înaltei răspunderi pentru prezentul 
și viitorul patriei — a adus un spirit 
profund creator in toate sectoarele 
construcției socialiste. deschizînd 
cîmp nelimitat de afirmare persona
lității umane, determinind prefaceri 
revoluționare nemaiintilnite in isto
ria milenară a acestui străvechi nă- 
mint — se arată in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN ARAD AL 
P.C.R.

Pentru noi. arădenii, nu pot fi ui
tate. si capătă o valoare inestimabi
lă. vizitele efectuate de dumneavoas
tră în județul nostru, care, prin in
dicațiile Si orientările deosebit de 
valoroase pe care ni le-ati dat, s-au 
constituit, de fiecare dată, in direc
ții clare de acțiune, au determinat o 
mobilizare efectivă a tuturor oame
nilor muncii la înfăptuirea exempla
ră a sarcinilor ce ne-au revenit.

Avînd permanent în fată exem
plul dumneavoastră pilduitor, capa
citatea remarcabilă de a ne conduce 
cu fermitate spre înfăptuirea neabă
tută a celor mai înalte idealuri de 
civilizație socialistă si comunistă, 
oamenii muncii din județul Arad, 
tineri și virstnici. bărbați si femei, 
în strlnsă unitate, vor acționa cu 
hotărire, cu întreaga capacitate crea
toare pentru a da viată mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al 
XII-lea al P.C.R.. pentru creșterea 
măreției și demnității României so
cialiste.

Acum, cind întregul partid si popor 
fac bilanțul drumului parcurs in cei 
15 ani, putem aprecia, cu argumen
tele de netăgăduit ale faptelor, ale 
marilor izbînzi obținute, importanța 
deosebită a hotărîrilor Congresului 
al IX-lea. acești ani constituindu-se 
Ia scara istoriei României, a poporu
lui într-o autentică epocă de renaș
tere in întreaga viată materială și 
spirituală — se subliniază in tele
grama trimisă de COMITETUL JU
DEȚEAN bistrița-năsAud al 
P.C.R.

Dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
poporul, întreaga națiune vă dato
rează instituirea unui dialog per
manent și deosebit de fructuos 
cu masele, ce își găsește ex
presia în transpunerea in forme 
noi. superioare a organizării so
ciale. in legislația țării, într-un sis
tem unitar al unei democrații socia
liste ce asigură participarea directă 
a oamenilor muncii la conducerea 
societății, la înfăptuirea obiectivelor 
ei politice, economice si sociale.

Comuniștii, toti cei ce muncesc în 
întreprinderi, pe ogoarele și in insti
tuțiile județului Bistrița-Năsăud. 
asemenea întregii națiuni. întregului 
popor, știu că aceste realizări poartă 
pe frontispiciu grija partidului, pă
rinteasca dumneavoastră strădanie ca 
și aceste locuri să inflorească si să 
prospere. continuu spre a oferi tutu
ror locuitorilor lor, fără deosebire de 
naționalitate, nelimitate posibilități de 
afirmare in planul vieții economice, 
politice și sociale.

Este o realitate incontestabilă fap
tul că de la Congresul al IX-lea am 
parcurs epoca cea mai fertilă, cea 
mai bogată în' realizări și mărețe 
succese din intreaga existență mile
nară a poporului român. Denumită 
pe drept cuvint „Epoca Ceaușescu", a- 
ceastă perioadă, înscrisă cu litere de 
aur în cronica eroică a neamului, 
poartă adine si definitiv pecetea per
sonalității dumneavoastră. mult 
stimate tovarășe secretar general, 
a strălucitelor calități de militant și 
conducător comunist, de mare iubitor 
de pace, destindere și cooperare in
ternațională. minunată întruchipare 
a cinstei, demnității, omeniei și pa
triotismului — se menționează in te
legrama trimisă de COMITETUL 
JUDEȚEAN BRAlLA AL P.C.R.

Evocăm, de asemenea, cu deplină 
recunoștință și aleasă prețuire, ideile 
și indicațiile ce ni legali dat cu ocazia 
vizitelor de lucru in județul Brăila, 
întilniri de neuitat, care au avut 
extraordinara virtute de a ne canaliza 
energiile creatoare, de a trezi in con
știința noastră ambiția permanentă a 
autodepășirii.

Vă rugăm să primiți, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, omagiul 
stimei și prețuirii noastre nețărmuri
te. odată cu cele mai sincere urări 
de sănătate, fericire si viată îndelun
gată pentru strălucirea si măreția 
României socialiste.

Marile realizări obținute în această 
etapă sînt strins legate de activitatea 
prodigioasă pe care o desfășurați in 
fruntea partidului și a tării, de con
tribuția decisivă pe care dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. o aduceți la dez
voltarea susținută și modernizarea 
rapidă a forțelor de producție, a tu
turor ramurilor economiei naționale, 
puternica înflorire a științei, invăță- 
mintului și culturii, creșterea conti
nuă a calității vieții materiale și spi
rituale a poporului, perfectionarea 
relațiilor de producție si sociale, 
instituirea unui cadru profund de
mocratic de participare directă a tu
turor cetățenilor la viata social-poli- 
tică a tării — se precizează in tele
grama adresată de COMITETUL JU
DEȚEAN BUZĂU AL P.C.R.

Sub conducerea dumneavoastră a 
fost dinamizată întreaga viată poli
tică si socială, a crescut rolul condu
cător al partidului in toate domeniile 
de activitate, s-au instaurat legalita
tea socialistă, un nou mod. de viată 
în spiritul principiilor eticii si echi
tății, al afirmării conștiinței înain
tate și a umanismului socialist.

Urmînd cu fermitate politica în
țeleaptă a partidului. în fruntea că
ruia acționați cu strălucire, vă rapor
tăm, mult iubite si stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu, că toti oamenii 
muncii din județul nostru sint an
gajați cu toate forțele pentru reali
zarea obiectivelor ce ne revin din 
documentele Congresului al XII-lea 
al partidului.

Exprimînd simțămintele întregii or
ganizații județene Carăș-Severin a 
Partidului Comunist Român, vrerea 
fierbinte a tuturor celor ce trăiesc și 
muncesc, animați de aceleași idea
luri, pe această străveche vatră 
românească, permiteti-ne, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
să vă adresăm cu nemărginită dra
goste și bucurie cele mai călduroase 
felicitări, profunda noastră gratitu
dine și recunoștință, cu prilejul îm
plinirii unui deceniu și jumătate de 
la istoricul Congres al IX-lea al 
partidului, generatorul unei epoci de 
uriașe transformări revoluționare 
pentru destinul României socialiste — 
se relevă în telegrama trimisă de 
COMITETUL JUDEȚEAN (ARAȘ- 
SEVERIN AL P.C.R.

Comuniștii, toti oamenii muncii din 
Caraș-Severin — români. germani, 
sirbi și de alte naționalități — ase
menea întregului nostru popor, dau 
cea mai înaltă apreciere pilduitoru
lui stil de muncă și conducere pe 
care dumneavoastră. înflăcărat revo
luționar și patriot hotărît, strălucit 
om politic și bărbat de stat, l-ați im
primat întregii noastre activitâti.

I STORIE

în semn de profundă recunoștință 
pentru gloriosul drum parcurs de pa
tria noastră dragă in acești cincispre
zece ani, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, in frunte cu 
dumneavoastră, permiteți-ne. mult 
stimate si iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca in aceste emoționante 
și sărbătorești momente aniversare să 
vă dorim mulți ani fericiți, deplină 
putere de muncă pentru a ne condu
ce spre noi victorii în marea operă 
de făurire a civilizației socialiste și 
comuniste in România.

în conștiința generațiilor de azi și 
a celor viitoare, grandioasele realizări 
ale muncii si creației poporului ro
mân sînt și. vor fi indisolubil legate 
de numele si activitatea teoretică, 
politică și organizatorică a dumnea
voastră. mult stimate tovarășe secre
tar general, ilustru conducător de 
partid si tară, revoluționar cutezător 
și clarvăzător, patriot înflăcărat, in
ternationalist consecvent, militant de 
frunte al mișcării comuniste si mun
citorești mondiale, personalitate pro
eminentă a istoriei universale — se 
subliniază in telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN CLUJ AL 
P.C.R.

Locuitorii acestor milenare si stră
bune meleaguri românești, tineri și 
virstnici. bărbați si femei, români, 
maghiari si de alte naționalități, 
strins uniți în jurul eroicului nostru 
partid comunist, pe care îl conduceți 
cu înaltă înțelepciune si pilduitoare 
dăruire comunistă, cu nețărmurit pa
triotism. de un deceniu și jumătate, 
vă roagă, din adincul ființei lor, în 
zilele acestui istoric jubileu, să pri
miți sentimentele lor de aleasă admi
rație. fierbinte mulțumire si vie re
cunoștință si vă încredințează, mult 
iubite si stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. de hotărirea lor unanimă 
de a vă urma cu cea mai înaltă cre
dință în tot ceea ce gînditi si între
prindeți spre binele, prosperitatea si 
fericirea poporului român, al cauzei 
nobile a socialismului si comunismu
lui. că vor munci fără preget, alâtu- 
rindu-se întregii suflări românești în 
efortul de înfăptuire exemplară a 
prevederilor actualului cincinal si de 
pregătire a tuturor condițiilor tehni
ce. economice si politico-organizato- 
rice pentru îndeplinirea ritmică a 
obiectivelor cincinalului 1981—1985 și 
sporirea aportului județului nostru 
la înălțarea României ne piscuri tot 
mai luminoase de civilizație si bună
stare.

Trăind aceste momente, cu adinei 
semnificații în conștiința fiecăruia 
dintre noi. gîndurile comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii români si 
maghiari de pe aceste minunate pla
iuri ale patriei milenare se îndreap
tă către conducerea partidului, că
tre dumneavoastră, mult stimate si 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
eminent om politic si de stat, con

ducător revoluționar încercat, patriot 
înflăcărat si devotat poporului, pro
eminentă personalitate a vieții inter
naționale. în semn de fierbinte dra
goste si mulțumire, deplină recunoș
tință pentru tot ceea ce ati făcut si 
faceți pentru dezvoltarea armonioasă 
Si multilaterală a tuturor zonelor pa
triei. pentru bunăstarea materială si 
spirituală a fiilor acesteia — se spu
ne în telegrama trimisă de COMI
TETUL JUDEȚEAN COVASNA AL 
P.C.R.

Cu aleasă stimă si satisfacție ra
portăm faptul că pe fundalul uriașe
lor transformări si împliniri ale 
României socialiste, meleagurile co- 
văsnene. unde in deplină unitate și 
frăție oamenii muncii români și 
maghiari făuresc istoria nouă a lor 
sub stindardul Partidului Comunist 
Român, cunosc o înflorire nemaiîn- 
tîlnită. Impetuoasa și armonioasa 
dezvoltare a județului exprimă cu 
puterea faptelor grija părintească a 
dumneavoastră manifestată în per
manență, este o materializare a pre
țioaselor indicații. îndrumări si sar
cini pe care ni le-ati dat cu ocazia 
vizitelor de lucru efectuate în aceas
tă parte a tării, cind. putem strane 
cu deplin temei, au fost puse bazele 
industrializării, fiind astfel împlinite 
năzuințele de veacuri ale locuitorilor 
județului de a-1 vedea inaintind cu 
pași siguri pe calea progresului, a 
civilizației.

Geniul dumneavoastră strălucit, 
mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. capacitatea ex
cepțională de analiză si prospectivă, 
hotărirea cu care ati trecut la mo
dernizarea tuturor laturilor vieții po
litice. economice si social-culturale, 
minunata însușire de a trezi si cana
liza într-un șuvoi unic energiile na
țiunii au făcut ca într-un timp isto
ric scurt, in numai un deceniu si ju
mătate. România să renască, să de
vină un glas respectat si prețuit in 
concertul națiunilor lumii — se ara
tă în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN GALAȚI AL 
P.C.R.

Comuniștii, oamenii muncii din 
județul nostru vă sînt recunoscători, 
mare și iubit conducător, pentru tot 
ceea ce reprezintă astăzi Galatiul in 
contextul amplu al dezvoltării Româ
niei socialiste, pentru avîntul fără 
seamăn pe care l-au luat industria, 
agricultura si construcțiile sale, pen
tru emanciparea in ritmuri fără pre
cedent a tuturor sectoarelor vieții 
economice si social-culturale. pentru 
grija permanentă acordată creșterii 
continue a nivelului de viată al po
porului nostru.

Permiteti-ne. mult stimate si iubi
te tovarășe secretar general, sâ dăm 
glas în acest ceas de sărbătoare a 
tării, cind facem bilanțul acestor ani 
rodnici, sentimentului adine de mîn- 
drie patriotică pentru tot ceea ce am 
Înfăptuit sub inteleapta dumneavoas
tră îndrumare, sâ ne exprimăm recu
noștința pentru această viată minu
nată pe care o trăim, sub semnul în
sorit al libertății, viață pe care o de
dicăm. urmindu-vă inaltul exemplu, 
împlinirii idealului măreț înscris pe 
steagul partidului. — comunismul.

Prin hotărîrile istorice elaborate 
de congresele ce au urmat celui 
de-al IX-lea forum al partidului, la 
elaborarea si înfăptuirea cărora 
dumneavoastră v-ati adus contribu
ția esențială. hotăritoare. patria 
noastră a devenit tot mai înflori
toare. dezvoltindu-se în mod echili
brat toate zonele tării, cu adinei 
amprente. puternic ilustrate si in 
județul Harghita.

Prin grija permanentă pe care o 
manifestați dumneavoastră pentru 
viitorul acestor meleaguri străbune 
românești, județul Harghita, ca și 
întreaga tară, a cunoscut cea mai 
bogată etapă din intreaga construc
ție socialistă — se menționează în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN HARGHITA AL P.C.R. Apli
carea cu consecventă si fermitate a 
politicii partidului in problema na
țională a creat condiții egale de afir
mare plenară a personalității uma- 
,ne. de participare la crearea valo- 
"rilor materiale și spirituale, la con
ducerea întregii vieți economice si 
sociale. S-a realizat înfăptuirea con
dițiilor economico-sociale ale deplinei 

egalități în drepturi a tuturor oame
nilor muncii, fără- deosebire de na
ționalitate. izvorul trăiniciei unității 
și frăției dintre toti fiii patriei.

Hotărîti să aplice cu fermitate po
litica partidului, indicațiile dumnea
voastră cu privire la creșterea efi
cientei economice in toate sectoarele 
de activitate, oamenii muncii har- 
ghiteni au realizat pină în prezent 
1,5 miliarde lei din angajamentul 
actualului cincinal, ceea ce ne dă 
garanția că Vom îndeplini înainte de 
termen sarcina de mare importantă 
ce ne-am asumat-o pentru dezvol
tarea acestor meleaguri ale patriei 
socialiste, a țării in ansamblu.

în aceste momente solemne, cind 
întreaga noastră națiune trăiește 
cele mai adinei sentimente de sti
mă. respect și înaltă prețuire pentru 
dumneavoastră, minerii si siderur- 
giștii. ehergeticienii și constructorii, 
oamenii ogoarelor și cărturarii de 
pe meleagurile de istorie milenară 
și împliniri socialiste vă aduc un 
călduros omagiu pentru credința și 
devotamentul cu care slujiți mereu 
neobosit cauza dreaptă a partidului 
și poporului. generoasele idei ale 
păcii, independentei si suveranității 
naționale, ale triumfului socialismu
lui și comunismultii — se relevă în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R.

Urmînd neabătut orientările gene- 

rale ale făuririi noii societăți, con
gresele și conferințele naționale ale 
partidului care au avut loc în aceas
tă etapă de impresionante transfor
mări au ridicat pe trepte mereu 
mai înalte uriașa operă de creație 
socialistă, de progres multilateral al 
patriei, situind tara noastră intre 
statele cu cea mai dinamică și vi
guroasă evoluție economico-socială.

însuflețiți de puternica dumnea
voastră personalitate. de inaltul 
dumneavoastră exemplu de gindire 
și acțiune revoluționară. încrezători 
în idealurile socialismului si comu
nismului pe care le promovați cu 
deosebită forță și abnegație, vă în
credințăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
acționa cu răspundere si devotament 
pentru a adinei și lărgi aportul nos
tru la înfăptuirea neabătută a isto
ricelor hotăriri ale Congresului al 
XII-lea. spre continua inălțare si 
înflorire a scumpei noastre patrii.

Noi. toti cei ce trăim și muncim în 
frumoasa cîmpie a soarelui, sîntem 
profund recunoscători conducerii 
partidului si statului nostru, dum
neavoastră personal, tovarășe Nicolae 
Ceausescu, pentru grija ca România 
să fie tot mai puternică si frumoasă, 
pentru sprijinul direct si neprecupe
țit ce ni-1 acordați pentru dezvolta
rea armonioasă a județului Ialomița, 
județ care in acest deceniu si jumă
tate cunoaște o dezvoltare fără pre
cedent — se subliniază in telegrama 
trimisă de COMITETUL JUDEȚEAN 
IALOMIȚA AL P.C.R.

Aprecierile si îndemnurile dum
neavoastră permanente, sfaturile si 
indicațiile prețioase date cu prilejul 
vizitelor de lucru în județ, al intîlnl- 
rilor cu oamenii muncii, asa cum a 
fost și adunarea - populară din mu
nicipiul Călărași din luna septembrie 
1976. cind ati inaugurat lucrările de 
construcție ale combinatului siderur
gic. grandios obiectiv al actualului 
cincinal, au jalonat în mod hotâritor 
activitatea organelor si organizațiilor 
de partid, deschizînd noi orizonturi 
si perspective muncii noastre. Anul 
1976. în care județul a fost declarat 
..Erou al Muncii Socialiste" pentru 
producția de porumb obținută la hec
tar. s-a înscris în cartea de aur a 
acestor meleaguri, nu numai pentru 
această mare împlinire, ci pentru le- 
gămîntul pe care l-au făcut oamenii 
muncii în fata conducerii partidului, 
a dumneavoastră personal, mult sti
mate si iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. de a munci în asa fel în- 
cît agricultura ialomiteană să ocupe 
un loc de frunte in agricultura 
României socialiste.

într-un asemenea moment sărbăto
resc. scrutîndu-și atît istoria multi
milenară. frămîntată si glorioasă, cît 
si fierbintea, pasionata istorie a ulti
milor 15 ani — cei mai rodnici, mai 
demni și mai frumoși din întreaga 

noastră durată în lume — poporul 
român își îndreaptă gîndul său de 
bine si recunoștință către dumnea
voastră. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. ctitor al României mo
derne. arhitect al istoricelor sale îm
pliniri. initiator al fertilei politici in
terne si externe care i-a adus o bine
meritată prosperitate si un inalt 
prestigiu in lumea contemporană — 
se menționează in telegrama trimisă 
de COMITETUL JUDEȚEAN ILFOV 
AL P.C.R.

Au trecut 15 ani de cind necesitatea 
istorică si voința suverană a națiunii 
v-au așezat la cirma partidului si a 
tării. 15 ani de renaștere națională și 
construcție socialistă, ani de efort so
lidar si de sănătate morală, ani care 
încununează strădanii si nădejdi, ani 
care deschid noi si minunate perspec
tive patriei noastre si oamenilor ei.

Comuniștii, toti cei ce muncesc și 
trăiesc in iudetul Ilfov își exprimă 
încă o dată atașamentul nemărginit 
fală de politica internă si externă a 
partidului, hotărirea fermă de a 
munci in spiritul exigențelor dum
neavoastră. astfel incit, prin muncă, 
prin realizările obținute, să fim la 
înălțimea acestor ani de istorie nouă, 
revoluționară, a patriei socialiste.

Cu aceste ginduri si sentimente vă 
urăm, mult 'iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. multă sănă
tate. multă fericire, viată îndelunga
tă si putere de muncă pentru a ne 

conduce cu aceeași clarviziune pe 
drumul luminos al socialismului si 
comunismului, al fericirii poporului 
român.

Chipul nou, luminos al României 
socialiste poartă adine încrustată 
viguroasa dumneavoastră semnătură 
de gind și faptă revoluționară. Din 
el răzbate cu putere cutezanța comu
nistă. înțelepciunea, spiritul dinamic, 
revoluționar, uriașa capacitate de a 
pătrunde în esența fenomenelor so
cietății noastre, de a descifra solu
țiile optime ale înaintării accelerate 
a patriei pe calea socialismului și 
comunismului, atribute ce caracteri
zează plenar activitatea dumnea
voastră — se precizează în telegrama 
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R.

Știm cit de mult vă datorăm, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. Știm că 
dacă azi avem o țară aflată în uriaș 
avînt spre cele mai înalte culmi ale 
civilizației, o țară a fericirii și liber
tății. a muncii harnice și demnității 
umane, a democrației și liniștii, o 
țară ce strălucește tot mai puternic 
în constelația națiunilor lumii, aceas
ta o datorăm in primul rind dumnea
voastră. abnegației și devotamentu
lui. pasiunii revoluționare. înaltei 
responsabilități comuniste cu care 
slujiți interesele poporului.

în ce ne privește pe noi. maramu
reșenii. vă încredințăm, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, 
că vom acționa neabătut, cu toate 
forțele minților și brațelor noastre, 
pentru îndeplinirea întocmai a hotă
rîrilor Congresului al XII-lea al 
partidului, a Programului P.C.R. de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

împlinirea a 15 ani de la Congre
sul al IX-lea al Partidului Comu
nist Român — eveniment de referin
ță. cu semnificații istorice. început 
de epocă nouă în activitatea partidu
lui. în viața întregii noastre națiuni 
socialiste — este și pentru noi. cei 
care trăim și muncim in Mehedinți 
— leagăn al plămădirii ființei noas
tre naționale, colț de țară ce vibrează 
intens la mărețele prefaceri ale pre
zentului și scrutează cu încredere 
viitorul luminos, comunist — un fe
ricit prilej de a da expresie. din 
adincul inimilor, celor mai alese și 
sincere sentimente de stimă și res
pect. de nemărginită recunoștință ce 
le nutrim față de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — strălucit condu
cător. arhitect de geniu al celei mai 
dinamice și înfloritoare etape din 
milenara istorie a României — se 
subliniază în telegrama adresată 
de COMITETUL JUDEȚEAN ME
HEDINȚI AL P.C.R.

Acum, cind țara, partidul și po
porul fac bilanțul izbînzilor remar
cabile. fără precedent, dobîndite in 
acest deceniu și jumătate de istorie 

revoluționară a patriei, de puternic 
avînt creator jn construcția socialistă, 
adueîndu-vă. în semn de profundă 
recunoștință, un fierbinte omagiu, 
noi. fiii Mehedințiului. venim și vă 
raportăm, mult iubite și stimate con
ducător. că prin muncă fără preget 
și permanentă dăruire am reușit să 
Înfăptuim mobilizatoarele sarcini și 
obiective ce ne-au revenit, că am 
transpus în fapte prețioasele indi
cații care ni le-ați dat cu prilejul 
vizitelor de lucru in acest minunat 
colț de țară.

în inimile poporului român ca si în 
conștiința lumii, importantele succe
se obținute in dezvoltarea socialistă 
a tării. în acești ultimi 15 ani. ca si 
afirmarea liberă si demnă a Româ
niei socialiste între națiunile lumii, 
sint indisolubil legate de activitatea 
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceausescu, de rolul hotă- 
ritor pe care îl aveți in elaborarea 
si traducerea în viată a politicii in
terne si externe a partidului și sta
tului nostru — se spune în telegra
ma trimisă de MINISTERUL CON
STRUCȚIILOR INDUSTRIALE.

Noi. constructorii, conștienți de 
sarcinile ce ne revin in edificarea 
amplului program de investitii-con- 
structii inițiat de partid, vom acțio
na cu hotărire pentru traducerea în 
viată a orientării pe care o impri
mați cu consecventă politicii de in-

vestiții. Vă asigurăm și cu acest pri
lej că nu vom precupeți nici un efort 
pentru realizarea obiectivelor de in
vestiții de pe marile platforme in
dustriale ale tării, că vom face totul 
pentru punerea in funcțiune a noilor 
obiective si capacități de producție.

împlinirea unui deceniu și jumă
tate de cind dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, conduceți cu genială în
țelepciune și neîntrecut spirit revo
luționar destinele României socia
liste constituie pentru noi toți nu 
numai un prilej solemn de a trece 
în revistă bogatul bilanț al realiză- 

, rilor. ci și o fericită ocazie de a vă 
exprima cele mai fierbinți simță
minte de dragoste, prețuire și recu
noștință pentru tot ceea ce ați în
făptuit, pentru inestimabila dumnea
voastră contribuție la implinirea ce
lor mai înalte năzuințe ale poporului 
nostru — se arată în telegrama tri
misă de MINISTERUL AGRICUL
TURII ȘI INDUSTRIEI ALIMEN
TARE.

Dorim să vă exprimăm cele mai 
vii mulțumiri pentru sprijinul deo
sebit de prețios pe care ii acordați 
agriculturii, pentru grija ce o mani
festați, zi de zi, în vederea promo
vării celor .mai eficace căi și soluții, 
care să determine progresul mai 
rapid al acestei ramuri de bază a 
economiei naționale, înfăptuirea unei 
profunde revoluții agrare. Analizele 
de o mare profunzime pe care le-ați 
făcut problemelor agriculturii în nu
meroase ocazii — cea mai recentă 
constituind-o consfătuirea de lucru 
cu cadre din zootehnie — concluziile 
clare și ferme, străbătute de spiritul 
revoluționar care vă caracterizează 
întreaga activitate, reprezintă pentru 
noi un ghid de o inestimabilă va
loare teoretică și practică.

Alături de întregul popor, vă adu
cem un fierbinte omagiu și intrea
ga recunoștință pentru activitatea 
neobosită, desfășurată cu profundă 
pasiune revoluționară și înaltă răs
pundere pentru destinul luminos al 
patriei — se spune in telegrama tri
misă de MINISTERUL COMERȚU
LUI EXTERIOR ȘI COOPERĂRII 
ECONOMICE INTERNAȚIONALE.

Vă exprimăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. înalta noastră considera
ție si profunde mulțumiri pentru 
aportul dumneavoastră hotâritor la 
elaborarea si înfăptuirea politicii 
interne si externe a României socia
liste. într-un concept original de 
construcție a societății socialiste, care 
a făcut posibile marile realizări în 
toate domeniile economice, politice și 
sociale, afirmarea tot mai puternică 
a partidului ca centru vital al na
țiunii si adincirea democrației socia
liste. ridicarea bunăstării poporului 
român. întărirea colaborării pe mul
tiple planuri a tării noastre cu țările 
socialiste, cu tarile in curs de dez
voltare, cu toate popoarele iubitoare 

de pace, afirmarea fără precedent a 
prestigiului României în lume. Per
miteti-ne. mult iubite tovarășe 
secretar general, să vă exprimăm 
deplina noastră recunoștință pentru 
îndrumarea și conducerea de zi cu 
zi a activității de comerț exterior, 
pentru noile căi de progres deschise 
dezvoltării relațiilor comerciale și 
cooperării internaționale reciproc a- 
vantajoase ale țării noastre cu ce
lelalte țări ale lumii.

Recunoscind în acești 15 ani cea 
mai fructuoasă epocă constructivă 
din zbuciumata istorie a țării, noi, cei 
de astăzi — așa cum o vor face ge
nerații după generații — unim inse
parabil marile prefaceri și înfăptuiri, 
care au inălțat România in stima și 
considerația întregii lumi, cu perso
nalitatea dumneavoastră de înaltă 
excepție, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — se subliniază în tele
grama trimisă de BIROUL EXECU
TIV AL CONSILIULUI NAȚIONAL 
PENTRU ȘTIINTA ȘI TEHNOLO
GIE.

România și Nicolae Ceaușescu sint 
astăzi două valori îngemănate indes
tructibil in conștiința mondială și 
desemnează voința fermă de liber
tate. independență și suveranitate, 
năzuința cea mai autentică de înțe
legere și cooperare, respectul sincer 
al dreptului fiecărui popor de a-și 
alege singur soarta, fără amestec din 
afară; încununind acești 15 ani, cel 
de-al XII-lea Congres al partidului 
a constituit cea mai înaltă pildă de 
conducere științifică a societății, 
inspirată nemijlocit de dumneavoas
tră, iubite tovarășe secretar general 
al partidului.

Beneficiind de indicațiile dumnea
voastră, de îndrumarea directă a 
tovarășei Elena Ceaușescu, prim 
viceprim-minlstru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, ne vom strădui 
să fim demni de inalta încredere și 
sprijinul fără precedent acordate 
științei și tehnologiei, de marele rol 
cu care le-ați învestit pentru viitorul 
deceniu — al calității și eficienței.

Aniversarea, în aceste zile, a unul 
deceniu și jumătate de la Congresul 
al IX-lea al partidului, constituie 
pentru comuniști, pentru toți OA
MENII MUNCII DIN PLATFORMA 
SIDERURGICA IALOMIȚEANA un 
prilej de evocare, cu înaltă mîndrie 
patriotică și deplină satisfacție, a pa
ginilor de istorie nouă, revoluționară 
a patriei, pe care întregul nosttu po
por le-a înscris sub conducerea glo
riosului nostru partid, a dumnea
voastră personal, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Vă informăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că pe lingă 
cuptorul de 100 tone, care a realizat 
prima șarjă în cinstea deschiderii 
lucrărilor celui de-al XII-lea Con
gres al partidului, in prezent pregă
tim condițiile pentru începerea pro
belor tehnologice și intrarea în func
țiune a celui de-al doilea cuptor de 
100 tone, a turnării continue și a 
laminorului de profile mijlocii, obiec
tive din prima etapă a marelui nos
tru combinat.

Cu fiecare șarjă de oțel, cu fiecare 
succes al nostru, gindurile ni se în
dreaptă spre dumneavoastră cu stimă 
și recunoștință, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru amplasarea 
acestui obiectiv in municipiul Călă- ' 
rași. pentru perspectivele care se 
deschid locuitorilor municipiului și 
județului nostru.

Noi, constructorii tractorului har- 
ghitean. traducind in fapte prețioa
sele dumneavoastră indicații, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
date cu ocazia vizitelor de lucru în 
întreprinderea noastră, vă raportăm 
realizarea unor noi tipuri de trac
toare, SM-800 și SIV-445, cu caracter, 
ristici tehnico-economice și de ex
ploatare superioare, adevăratele pre
miere ale industriei constructoare de 
mașini, care să ducă peste hotare 
faima tractorului românesc. Vrem ca 
și prin aceste noi realizări să adu
cem aportul nostru la propășirea 
scumpei noastre patrii — România 
socialistă, să dovedim prin fapte în
crederea ce ni s-a acordat, să con
tribuim la realizarea mărețelor sar
cini stabilite de Congresul al XII-lea 
al Partidului Comunist Român — se 
arată în telegrama colectivului ÎN
TREPRINDERII DE TRACTOARE 
DIN MIERCUREA CIUC.

Moment politic de însemnătate 
cardinală ce a deschis o epocă nouă 
în istoria partidului și poporului nos
tru, Congresul al IX-lea al P.C.R. a 
conturat și pentru colectivul de oa
meni ai muncii din BAZINUL MI
NIER MOTRU perspective luminoa
se de dezvoltare a extracției de 
lignit. Pe harta economică a bazi
nului carbonifer au apărut noi uni
tăți miniere dotate cu utilaje de 
mare capacitate și complexitate la 
nivelul tehnicii mondiale care îm
preună cu cele existente au situat 
extracția de lignit din bazin pe o 
curbă mereu ascendentă ce a condus 
la o creștere a producției în 1980 de 
peste 11 ori față de anul 1965 — anul 
istoricului Congres al IX-lea al 
Partidului Comunist Român — cînd 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
secretar general, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați fost ales în fruntea 
partidului și statului nostru. Vă 
asigurăm, tovarășe secretar general, 
că noi. minerii, simțim permanent 
preocuparea dumneavoastră pentru a 
ne asigura condiții tot mai bune de 
muncă și viață și vom răspunde prin 
faplg indicațiilor date de dumnea- 
voaSBtă ia consfătuirea de lucru da 
la C.C. al P.C.R. din mai a.c. șl la 
plenara lărgită a Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii dind patriei 
tot mai mult cărbune.
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Moment emoționant la școala 
generală nr. 2. lăcașul primului 
liceu românesc al 'orașului Bis
trița. Și-au dat întilnire aidi, 
dună 50 de ani. 20 dintre ioștli 
absolvenți. Ei au fost primiți cu 
flori si bucurie de cadrele di
dactice si elevii de azi ai scolii. 
Bătrinii s-au bucurat nespus de 
minunatele condiții de învățătu
ră pe care le au astăzi copiii 
bistrițenilor — si nu numai ai 
lor. Emoția absolvenților de odi
nioară a fost cu atit mai mare, 
in clipa in care. în mijlocul tor, 
a apărut si unul din foștii profe
sori de atunci : A. Candale, In 
virstă de 92 de ani. Multi îna
inte 1
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„Către cooperativa ..Electro
mecanica". localitatea Ploiești, 
județul Satu Mare." (?!).

Nu rideți ! Așa începe coman
da nr. 185/1980 pentru niște ma
teriale. expediată de cooperativa 
..Meșteșugarul" din Alesd. ju
dețul Bihor, ne adresa de mai 
sus. Oricit ai căuta ne hartă, 
nu găsești în județul Satu Mare 
nici o localitate cu numele de 
Ploiești. Plicul cu adresa bu
clucașă a ajuns nu la Ploiești, 
ci la cooperativa „Metalo-lemn" 
din Satu Mare. Pusă in încurcă
tură. cooperativa „Metalo-lemn" 
a expediat comanda pe adresa 
reprezentantei din Satu Mare 
a întreprinderii „Electronica" 
București. Pusă și „reprezen
tanta" in aceeași încurcătură, a 
trimis adresa pe... adresa Fap
tului divers.

tn ce ne privește, adresăm o 
întrebare cooperativei bihorene: 
„De ce. soro, in materie de geo
grafie. ai întors- o„. ca la Plo
iești 1"
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| Degeaba a fost 

avertizatI
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De cum și-a luat motocicletă, 
inginerul agronom D.G.P.. din 
Fulga-Prahova. a sfmtit că-și 
pierde răbdarea, tot astevtind 
pină să obțină permis de con
ducere. Organele de ordine l-au 
avertizat să nu se încumete la 
drum fără permis. Dar pe 
D.G.P. avertismentul l-a lăsat 
rece. Deunăzi, a încălecat ve 
motocicletă si a pornit la plim
bare. Pină intr-o curbă, unde a 
pierdut controlul ghidonului si 
s-a izbit de un parapet de be
ton. Inginerul s-a ales cu vătă
mări grave. Să sperăm că și cu 
o învățătură de minte.

I
I
I
I
I
I
I

Rezultatele obținute în perioada 
care a trecut din acest an de între
prinderile de utilai chimic Ploiești si 
de anvelope „Victoria" Florești — ca. 
dealtfel, de majoritatea unităților 
prahovene — atestă fără echivoc că 
introducerea noului mecanism eco- 
nomico-financiar determină impor
tante mutații in ceea ce privește ca
litatea și eficienta producției. Este 
concludent în acest sens, de pildă, 
că dacă anul trecut întreprinderea de 
utilai chimic (I.U.C.) nu si-a realizat 
producția netă cu circa 33 milioane 
lei, anul acesta numai pe primele 
patru luni același indicator a fost 
realizat în proporție de 103 la sută, 
depășire care a devenit posibilă toc
mai datorită încadrării în normele 
de consum la metal, diminuării con
sumului de energie electrică, crește
rii productivității muncii. O situație 
asemănătoare am întîlnit și la între
prinderea de anvelope ..Victoria" 
Florești. Consumul de cauciuc, 
care reprezintă aici materia pri
mă d« bază si cheltuielile la mia 
de lei product ie-marfă — ambele 
depășite anul trecut — se situează 
acum sub nivelul planificat, ceea ce 
a făcut posibil ca producția netă si 
beneficiile să fie realizate si chiar 
depășite într-o proporție apreciabilă. 
Toate acestea dovedesc cît de mult 
a stimulat si pus in valoare noul 
mecanism economico-financiar capa
citățile creatoare ale colectivelor de 
muncă.

Din discuțiile purtate cu comuniș
tii. cu.alti oameni ai muncii, cu fac
torii de răspundere, a reieșit limpede 
că la dohindirea acestor rezultate 
pozitive o importantă contribuție a 
adus si munca poiitico-ideoloăică. 
La locurile lor de muncă. întrebați 
fără o înștiințare prealabilă, o serie 
de muncitori ne-au definit în cuvinte 
simple, dar precise, exigentele nou
lui mecanism economico-financiar. 
„Pentru mine, ne spunea tovarășa 
Cocos Vasilica — confecționară de 
anvelope la Florești — noul me
canism înseamnă o activitate cu 
adevărat gospodărească tn care să nu 
se risipească, să nu se facă rebuturi, 
să lucrăm cauciucul ne care îl Impor
tăm sau îl facem > din tone de 
petrol cu atentia cu care pă
rinții noștri lucrau, de Pildă, iile". 
Am descifrat în aceste declarații, din 
care am reprodus numai una. roa
dele muncii politice desfășurate sis
tematic și în forme diverse, cum ar 
fi dezbateri, emisiuni ale stației de 
radioamplificare, editarea in cazul 
întreprinderii din Florești a unei foi 
volante. „Anvelopa", etc.

Menționăm ca un aspect pozitiv 
faptul că în ambele unități comite
tele de partid și-au coordonat activi
tatea cu aceea a conducerilor tehnice, 
unindu-și eforturile in realizarea 
unor obiective prioritare- Realizarea 
unor adevărate salturi in direcția di
minuării consumurilor de metal la 
I.U.C.. de pildă, se datorează si 
adoptării unui plan unic de acțiune 
în care munca politică, pe lingă alte 
obiective, si-a propus să explice sem
nificația diferitelor măsuri tehnico- 
economice. să releve importanta 
pentru economia națională a econo
misirii metalului. „Pîriă acum, ne 
spunea tovarășul Nlcolae Boancă. se
cretarul comitetului de partid din ca
drul întreprinderii, un rebut, de pil
dă. sau orice altă încălcare a disci

plinei tehnologice erau sancționate 
administrativ. în noile condiții, acest 
lucru a devenit cu totul insuficient, 
pentru că scopul nu este atit de a 
sancționa sau a recupera o parte din 
pagubă, ci de a economisi materia 
primă, de a nu greva realizarea con
sumurilor normate, a beneficiilor. Cu 
alte cuvinte, acționăm ca fiecare mă
sură tehnică să fie insolită de o 
schimbare de optică pe planul con
științei. să fie resimțită ca absolut 
necesară.

Fapt confirmat, printre altele, de 
micile calcule afișate pe grupuri de 
mașini care evaluează ce cantitate 
de metal se economisește prin redu
cerea cu 1 la sută a consumului, ce 
cantitate da electrozi ar rezulta dacă 
flecare echipă de sudori ar economisi 
zilnic un kilogram de electrozi etc.. 
de dezbaterile organizate in iurul 
acestora etc.

Investigațiile noastre au reliefat 
însă si persistenta unor deficiente în

însemnări din întreprinderi 
prahovene

munca politico-ideologică. între aces
tea, caracterul încă general al unor 
acțiuni, care se adresează tuturor 
deopotrivă, dar nimănui. în special si 
care tocmai de aoeea au o finalitate 
educativă minimă.

Dună cum arătam mai sus. cele 
două unități au înscris realizări bune 
în ultimele luni, mai ales în privința 
reducerii consumurilor materiale. 
Ceea ce nu înseamnă că nu se mai 
mențin si unele neaîunsuri. Iată de 
pildă, la I.U.C. nu s-au realizat indi
cele de utilizare a mașinilor si uti
lajelor. precum și cifrele planificate 
Ia consumul de energie, productivi
tatea muncii, cheltuielile totale la 
mia de lei productie-marfă : de ase
menea, la I.A.V.-Fiorești indicele 
de utilizare a mașinilor și fondului 
de timp este necorespunzător, consu
mul de energie electrică si combus
tibili este depășit, toate acestea cre- 
vînd asupra eficientei activității eco
nomice. afectînd considerabil reali
zarea planului la beneficii. Iată deci, 
ne-am spus, un teren amplu pentru 
multiplele forme ale muncii politice.

Mergind insă prin citeva secții ale 
I.U.C. nu am putut nota decît acțiuni 
sporadice, oarecum întîmnlătoare si 
formale. Nu ni s-au putut arăta un 
plan de perspectivă, obiective care 
concentrează atentia muncii politice. 
Asemenea deficiente parcă erau sin
tetic exprimate de gazetele de pe
rete. La secția debitare, gazeta con
ținea doar citeva articole decupate 
din ziarele centrale. Este drept că. în 
privința actualității. gazetele din 
secții erau totuși ceva mal la zi fată 
de cea a uzinei.

La „Victoria‘‘-Floresti propaganda 
vizuală nu era reprezentată decit de 
niște panouri cu lozinci dintre cele 
mai generale si. trebuie spus, foarte 
vechi.

O altă ipostază a aceleiași defi
ciente am întilnit-o in acele acțiuni 
generale, nediferentiate. avind drept 
punct de plecare realizările medii, 
sintetizate in cifrele contabile globa

le. Cum bine se știe însă. In soațele 
acestor realizări medîi se ascund re
zultate diferite, plusuri si minusuri 
care „urcă" sau .jscad" media res
pectivă. Astfel, dacă pe ansamblu 
I.U.C. a depășit consumurile la ener
gia electrică cu peste 100 MWh, in 
acest rezultat final sînt cuprinse atit 
economiile obținute de Fabrica Nord, 
cit și depășirile reale .înregistrate de 
celelalte două fabrici ale uzinei — 
Sud și de Utilai complex, care nu 
s-au limitat să „mânînce" ceea ce 
economisise sora lor. ci au încărcat 
si balanța de consumuri a întreprin
derii. Or. acțiunile muncii politice, 
atitea cite au fost organizate, erau 
identice în cele trei fabrici, con
cepute parcă dintr-un birou unde se 
lucra cu cifre globale.

Din discuția cu tovarășul Dumitru 
Gugui, directorul tehnic al întreprin
derii din Florești. a reieșit clar că 
unitatea dispune de o dotare tehni
că la nivel mondial, că. acum, deter
minante pentru sporirea eficientei si 
calității producției sînt perfectio
narea calificării oamenilor. întărirea 
disciplinei tehnologice si de muncă, 
intensificarea preocupărilor pentru 
recuperarea si reoonditionarea pier
derilor tehnologice. La conducerea 
tehnică ni s-a prezentat un olan de 
acțiune cu măsuri interesante, mal 
ales in ceea ce privește reducerea si 
recuperarea pierderilor tehnologice. 
Am vrut să urmărim și modul în 
care se acționează pe linia muncii 
politico-ideologice în toate aceste di
recții. Trebuie să spunem însă că 
nu am avut de notat decît tot cam 
aceleași măsuri tehnice. aflate 
de la conducerea administrativă. 
Drept justificare, secretarul comite
tului de partid de la unitatea nouă, 
tovarășul Constantin Popescu. încer
ca să ne convingă că si aceste mă
suri au fost luate tot sub îndrumarea 
organizației de partid. De acord, dar 
in asemenea probleme, cum ar fi per
fectionarea calificării oamenilor, fo
losire* la randamentul maxim a uti
lajelor, reducerea rebuturilor — do
menii in care întreprinderea mai are 
multe de făcut — munca politico- 
educatîvă, munca de partid în gene
ral, poate și trebuie să intervină cu 
mijloacele sale specifice care să se 
adreseze conștiinței, să contribuie la 
modelarea comportamentului. întă- 

•rirea răspunderii în muncă, mai ales 
că este vorba de un colectiv tinăr.

Autogestiunea economică si auto- 
conducerea muncitoreasca ridică exi
gente noi. sau mai bine-zis întăresc 
anumite cerințe proprii muncii poli
tice. cum ar fi caracterul incisiv, 
combativitatea fată de unele menta
lități si atitudini înapoiate. In condi
țiile in care fiecare nerealizare. indi
ferent de locul de muncă, se repercu
tează negativ asupra beneficiilor în
tregului colectiv, a practica formele 
generale, neutre si neangajate, care 
nu se inspiră dintr-o situație de 
viată, nu vizează nimic concret, este 
total inutil, prezentind șl pericolul 
că poate crea impresia unei activi
tăți. Tocmai de aceea, se impune în
lăturarea hotărită a unor asemenea 
forme generale, orientarea întregii 
activități politice spre mobilizarea 
oamenilor la realizarea sarcinilor con
crete ce le revin.

Paul DOBRESCU

Ca expresie a grijii permanente pe 
care partidul și statul nostru, perso
nal tovarășul Nicolae Ceaușescu, o 
manifestă față de condițiile de via
tă și de pregătire ale tinerelor ge
nerații, a fost emis, cu citva timp 
in urmă. Decretul Consiliului de Stat 
privind atribuirea de burse și alte 
forme de sprijin material elevilor și 
studenților de la invătămiiîtul de zi. 
Pentru a tace cunoscute cititorilor 
semnificațiile, conținutul și modul 
de aplicare specifice prevederilor 
noului decret, ce va intra în rigoare 
la începutul anului de învățămînt 
1980—1981, am adresat citeva între
bări tovarășului luliu FURO, secre
tar de stat în Ministerul Educației 
și Învățămîntului. care ne-a decla
rat :

— în temeiul noului decret, elevii 
și studenții de la învățămintul de zi 
beneficiază din partea statului sau 
a unităților socialiste de burse, pre
cum șî de alte forme de sprijin ma
terial, pe toată durata școlarizării 
lor. Elevii din învățămintul primar, 
gimnazial și liceal beneficiază de 
burse de școlarizare. Elevîî din 
treapta I a liceelor industriale, de 
chimie industrială, agroindustriale fi 
silvice, precum și elevii școlîior pro
fesionale beneficiază de burse pe 
baz* de contract. Cel care benefici
ază de burse pe bază de contract 
vor lucra cel puțin 5 ani in unita
tea socialistă cu care au încheiat 
contractul, avind posibilitatea să-și 
continue studiile prin învățămintul 
seral. Studenții beneficiază de burse 
categoria I sau a Il-a, integrale ori 
parțiale, precum șî de burse „Repu
blicane". în raport de numărul lor, 
care se stabilește anual și se repar
tizează pe fiecare unitate de învă- 
tămînt, bursele se acordă elevilor și 
studenților in funcție de rezultatele 
obținute la învățătură și dp venitu
rile părinților sau ale altor susțină
tori legali.

— In limitele acestor criterii, care 
este ordinea prioritară in distribuirea 
burselor pentru elevi ?

— La învățămintul primar și gim
nazial. ordinea este următoarea : 
elevii orfani de ambii părinți, cei 
necuprinși în case de copii deși în
deplinesc condițiile pentru a fi pri
miți în aceste unități sau proveniți 
din plasament familial ; elevii care 
au fost bolnavi TBC și sint în evi
dența dispensarelor medicale, numai 
dacă locuiesc în internat sau la gaz
dă. Pentru învățămintul liceal, cla
sele IX—X, ordinea este aceeași, 
plus condiția ca elevii din a doua 
categorie amintită mai sus să fi pro
movat clasa ; celorlalți elevi din 
treapta I de liceu, bursa li se atri
buie in ordinea crescindă a venitu
rilor părinților, altor susținători le
gali ori ale elevilor înșiși, dacă au 
promovat clasa, au obținut minimum 
media 7 pentru rezultatele in acti
vitatea practică și minimum media 
9 la purtare. Cu unele deosebiri, 
specifice unor meserii deficitare în 
forță de muncă, ordinea este ace
eași și pentru învățămintul liceal, 
clasele XI—XII. La invățămintul 
profesional, bursele pe bază de con

tract se acordă elevilor din anii I 
și celor care au promovat anul de 
studii.

— tn ce condiții se atribuie bursele 
pentru student! ?

— Bursele categoria I (integrale 
sau parțiale) se atribuie studenților 
din anii II—VI care au realizat cel 
puțin media 8,50 la învățămintul teh
nic, agronomic, economic și la spe
cializările matematică, fizică și chi
mie, respectiv cel puțin media B la 
celelalte specializări, șl au obținut 
minimum media 7 pentru rezultatele 
în activitatea practică; bursele catego
ria a Il-a (integrale sau parțiale) se 
atribuie studenților care au obținut 
minimum media 7 pentru rezultatele 
in activitatea practică și au realizat 
mediile ; 10—6.50. la concursul de 
admitere, și 8.49—6,50, în anii II—VI, 
la învățămintul tehnic, agrono
mic, economic și la specializă
rile matematică, fizică șî chi
mie ; 10—7, la concursul de ad
mitere, și 8,99—7, in anii II—VI, 
ia celelalte specializări. Bursele 
„Republicane" se atribuie în nume
rar, incepînd din anul III de studii 
și în ordinea descrescindă a medii
lor, studenților care au obținut în 
anul precedent de studii nota 10 Ia 
cel puțin jumătate plus una din dis
ciplinele prevăzute in planul de în- 
vățămînt, iar la celelalte nota 9. 
Bursele ..Republicam" se atribuie 
de către senatele unităților de în- 
vățămînt superior, pe baza propune
rilor consiliilor profesorale ale fa
cultăților șl ale consiliilor asociații
lor studenților comuniști.

— tn ce constă caracterul stimula
tiv al noului sistem de bursei

— Noul sistem de atribuire a bur
selor este astfel conceput incit să 
stimuleze pregătirea profesională in 
ansamblul ei. cu accent deosebit pe 
pregătirea practică, evaluată si din 
acest punct de vedere ca element 
principal in formarea elevilor și stu
denților. Și prin noul sistem de a- 
tribuire a burselor se sprijină. în 
continuare, copiii și tinerii proveniți 
din familii cu situații deosebite, ast
fel incit evoluția lor să nu fie stin- 
jenită. Noul act normativ reglemen
tează în mod unitar sistemul de a- 
tribuire a burselor și determină in
stituțiile de învățămînt ca in apli; 
carea noilor prevederi să cunoască 
mai amănunțit situația socială și la 
învățătură a elevilor, astfel incit 
bursele să poată fi atribuite tineri
lor celor mai îndreptățiți. Cu alte 
cuvinte, atribuirea bursei dobîndește 
acum un caracter activ, fiind de fapt 
asociată unui instrument concret de 
perfecționare a procesului de invăță- 
mint ia ansamblul iui. Tocmai în 
acest scop, in comisiile constituite in 
fiecare unitate de învățămînt pentru 
atribuirea burselor intră acum, îm
preună cu conducerea unității de în- 
vățămint, și secretarul organizației 
de partid, reprezentanți, după caz, ai 
organizațiilor de pionieri și U.T.C. 
din școli, precum și reprezentanți ai 
comitetelor de părinți.

Interviu coniemnct de
Mihai IORDANESCU

NĂVODARI:
S-a deschis festivalul 
internațional „Copiii 
lumii doresc pacea“
Luni, 21 iulie, la complexul de 

odihnă pentru copii de la Năvodari 
s-a deschis festivalul international' 
„Copiii lumii doresc pacea". La 
această manifestare cultural-artistică. 
devenită tradițională in orășelul va
cantelor de ne țărmurile litoralului 
românesc, participă în acest an dele
gații de copii din aproape 30 de țări 
ale lumii. Programul festivalului, 
care se va desfășura între 21—26 
iulie, cuprinde numeroase spectaco
le artistice si manifestări sportive. 
(George Mihăescu).

tv
PROGRAMUL 1

10,00 Album de personaje literare.
11,0# Jocurile Olimpice de vară — Mos

cova 1980 • Selecțiuni din cea
de-a doua zi a Olimpiadei

11.50 Film serial : „Temerarul". Relua
rea episodului 2

12.35 Jocurile Olimpice de vară Mo»- 
cova 1980 • Box

15.30 Telex
15.35 Televiztanea polonez» prezintă

• Polonia ’80. Documentar • Ctn- 
tece populare poloneze • Chopin 
la Zelazow* Wola

17.20 Sigiliile — mărturii ale istoriei — 
reportaj

17,39 Jocurile Olimpice de vexZ — Mos
cova 1980 » Volei masculin: Româ
nia — Polonia

:».5O MXM. de seri
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zile! !n economie
20,M Seara televiziunii poloneze a Film 

artistic : „Clntărețul buclucaș". 
Premieră TV. Producție a studiou
rilor poloneze.

21,25 15 ani lumină • Cultura. Docu- 
mentar-anchetă

22,05 Telejurnal
22.20 Jocurile Olimpice de var* — Mos

cova 1990 * Rezumatul întreceri
lor din ziua a 3-a
PROGRAMUL « I

17.20 Seara televiziunii poloneze • I 
vechea Cracovie — documentar
• Muzică ușoară

«.20 1001 (ie seri
10.3# Telejurnal
19.50 Concertul pentru vioară de Johan

nes Brahms
20.30 Viata economică a Capitalei
21,05 Itinerare turistice
21,25 Pagini din opere și operete
22,05 Tele.turnai
22.20 Jocurile Olimpice de vară — Mos

cova 1980

vremea
Timpul probabil pentru 23. M și 15 

iulie. In (ară s Vremea va £i în general 
instabilă in regiunile din vestul șl nor
dul țării, unde cerul va prezenta tnno- 
rări mal accentuate și vor cădea averse 
locale de ploaie însoțite de descărcări 
electrice. Pte alocuri, cantitățile de apă 
vor putea depăși 20 de litri ne metrul 
pătrat in 24 de ore. în celelalte re
giuni, vreme* vă fi io general frumoa
să, cu cerul variabil. Vor cădea averse 
Izolate de ploaie. Vtnt. moderat, cu in
tensificări din nordul tara și zona de 
munte. Minimele vor fi cuprinse intre 
11 și 21 de grade, iar maximele între 
22 și 32 de grade, local mal ridicate. 
Izolat condiții de grindină. In Bucu
rești t Vreme* va fi in general frumoa
să. cu cerul variabil. îavoraM aversei 
de ploaie după-amiaza. Vtnt moderat. 
Minimele vor fi cuprinse intre 1S și 20 
de grade, iar maximele între 28 și 3» 
de grade.

I
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Tizii din Smeeni
Doi tizi Vasile — Mîrza si 

Lupașcu — din comuna Smeeni, 
județul Buzău, au început să 
dea tîrcoale unei autobasculante. 
S-au urcat la volan și au por
nit la drum. S-o facă ne smell, 
că nu degeaba sini ei din 
Smeeni! Un drum foarte scurt, 
pentru că autobasculanta fu
rată a fost avariată si abando
nată. Cei doi 
„norocul" cu un ——.....
prietatea unui consătean, dar 
au avut același ' 
„împrumutată"

si-au Incereat 
autoturism t>ro~

I

ghinion. mașina 
..... ................ fiind tot ava
riată si abandonată. Acum cei 
doi „staționează" in așteptarea 
notei de plată.

I
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Clasic sau... 
scurt ?

Cititorul nostru Dumitru Ola- 
rtu ne sesizează că la frizeria 
din cadrul complexului Steagul 
Roșu I' din Brașov, in tabelul 
cu tarifele lucrărilor afișat pe 
perete, cineva a operat o modi
ficare aparent nevinovată. In 
loc de „tuns clasic", cum era 
scris inainte. s-a trecut „tuns 
scurt", lucrare ce nu apare in 
nici unul din tabelele cu tarife 
din celelalte frizerii. „Această 
mică modificare — ne scrie ci
titorul — aduce mari cistiguri 
respectivilor frizeri. Deși cetă
țeanul este tuns clasic, lucrare 
prevăzută cu tariful de 5 lei. el 
este taxat cu 7 lei. lucru care 
mi s-a intimplat și mie in mai 
multe rinduri" tn încheiere, se 
întreabă : „Oare nu se găsește 
nici o foarfecă să -tundă» o a- 
semenea practică reprobabilă ~ 
Si dacă se găsește — că trebuie 
să se găsească — atunci să tun
dă cum o tunde : ori -clasic- ori 
-scurt'-, numai la... zero să fie I .

I Ludea, secretara
Ludea P era secretară-dacti- 

lografă la Filiala Casei de aăigu- 
rări sociale pentru cooperativele 
meșteșugărești din Bata Mare. 
Tot ea avea ca atribuție de 
serviciu să încaseze sumele pro
venite de la micii meseriași pen
tru obligațiile de asigurări so
ciale. Din ziua in care s-a văzut 
cu un chitanțier in mină, a cre
zut că de-acum are „piinea și 
cuțitul". Asa se face că Ludea a 
început să confunde casieria cu 
propria ei„ poșetă. însușindu-si 
peste 21 000 de lei.

Acum. Lucica nu mal e nici 
secretară, nici dactilografă, nici 
casieră. Ispășește o pedeapsă 
prin muncă în altă parte și 
învață o altă meserie. $i poate 
că

I
I
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I
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I nu numai meserie...
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IRubrics realizată de 

Petre POPA 
ți corespondenții „ScinteH^j

Popasuri agreabile 
în unități turistice 

tulcene
Excursioniștilor atrași de fru

musețile Deltei Dunării, cooperația 
de consum le recomandă citeva uni
tăți turistice și de alimentație con
struite în ultimii ani în județul 
Tul cea.

La Măcin. de exemplu, a fost dat 
în folosință complexul „Turist", ce 
se integrează armonios in noua ar
hitectură a centrului civic. Noul 
complex hotelier-turistlc dispu
ne de un elegant restaurant, o bra
serie. terasă, precum și'de camere 
de cazare confortabile cu Încălzire 
centrală.

Hotelul „Albatros" din localitatea 
Jurilovca este, de asemenea, un 
plăcut popas pentru turiști. El 
cuprinde un restaurant cu terasă, o 
cofetărie cu laborator propriu și 
citeva camere cu cite două paturi.

în sezonul estival, popasurile 
„Portita" — Jurilovca (la confluenta 
lacului Razelm cu Marea Neagră), 
„Pelicanul" — Murighiol (pe bra

țul Sf. Gheorghe), „Doi iepurași" 
(la circa 3 km de Babadag), „Cerbul 
lopătar" (la 4 km de localitatea To- 
pologu spre Hîrșova), „Căprioara" 
(lingă localitatea Horia, pe drumul 
national Măcin — Tulcea km 43), 
precum și Hanul Baia (pe șoseaua

Tulcea — Constanta l«m 64) oferă, 
de asemenea, găzduire celor ce do
resc să-și petreacă vacanta pe a- 
ceste frumoase meleaguri.

în fotografie : Complexul „Tu
rist" din Măcin.

ARGEȘ 0 în scopul cunoaș
terii mai în profunzime a 
operelor tovarășului Nicolae . 
Ceaușescu. a prestigiului de care 
patria noastră si personalitatea 
președintelui republicii se bucură 
pe meridianele lumii. Biblioteca 
județeană Argeș a organizat o 
expoziție itinerantă intitulată : 
„Opera tovarășului Ceaușescu 
— sinteză a gindirii si practicii 
revoluționare românești" • La 
Palatul culturii din Pitești au 

■■ fost organizate dezbateri ne teme 
ale educației materialist-stiin- 
țifioe a maselor — cu partici
parea activului de partid și de 
U.T.C. de la întreprinderea de 
autoturisme • Sub egida Filia
lei Argeș a U.A.P. s-a constituit 
cenaclul tinerilor plasticieni ar
geșeni — moment marcat. în 
sala „Metopa" din Pitești, prin 
vernisarea unei expoziții cuorin- 
zind lucrări semnate de Gheor
ghe Dobrică. Mircea Gojgărea. 
Nadia Ion, Narcis Tcodoreanu. 
Șerban Popescu și Ionel Tatiana. 
(Gh. Cîrstea).

BOTOȘANI 0 în cadrul uni
versității cultural-știintifice mu
nicipale se desfășoară „Zilele 
consultațiilor tehnico-știintifi- 
ce“. Ele îsi propun să sprijine 
colectivele de oameni ai muncii 
In vederea introducerii în pro
ducție a celor mai noi si mai 
eficiente tehnologii, care să ducă 
la scăderea consumurilor de 
materiale, materii prime, ener
gie electrică și combustibil. în 
timpul consultațiilor au loc, de 
asemenea, prezentări ale unor

cărți de specialitate si filme do
cumentare privind experiența 
înaintată. Se fac recomandări 
ale unor noi apariții editoriale. 
(S, Ailenei).

SATV MARE • La clubul în
treprinderii „Unio" a avut loc 
simpozionul cu tema „Procedee 
de mare productivitate in sudu

ită". Si-au dat concursul cadre 
din cercetare Si specialiști în 
sudură din diferite centre indus
triale. de cercetare si universi

tare din tară. • în comuna 
Turt a avut loc deschiderea 
unei tabere de creație pentru ar
tiștii plastici amatori. Participă 
15 pictori sătmăreni conduși de 
artistul plastic Lucian Cociuba. 
care și-au propus să realizeze 
peisaje din Oaș si lucrări inspi
rate din dezvoltarea viitorului 
oraș Turț. (Octav Grumeza).

VASLUI O Consiliul județean 
al sindicatelor Vaslui a desfă
șurat un ciclu de manifestări 
politice și cultural-educative de
dicate „Zilei constructorului" — 
20 iulie a.c. Sărbătorirea frunta
șilor în producție a fost urmată 
de spectacolul „Omagiu muncii" 
susținut de formații artistice de 
amatori ale sindicatelor eviden
țiate in cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea României". în
tre acestea au fost brigada ar
tistică a I.J.C.M.. formația in
strumentală „Octava", de la în

treprinderea de confecții Vaslui, 
echipa de dansuri a ansamblu
lui „Hora" al Casei de cultură 
a sindicatelor Vaslui, fanfara și 
taraful „Briulețul" de la între
prinderea de rulmenți Birlad. 
(Crăciun Lăluci).

TULCEA 0 în perioada 20—23 
iulie ia Tulcea se desfășoară cea 
de-a 5-a ediție a Festivalului 
interjudețean al cintecului, dan
sului și portului popular româ
nesc „Cununa cintului româ
nesc". Iși dau concursul ansam
bluri folclorice din județele 
Arad, Argeș, Brașov, Constanța. 
Ialomița, Iași, Hunedoara, 
Neamț, Olt, Prahova, Sălaj. Te
leorman și Tulcea. în deschide- , 
rea festivalului a avut loc o 
paradă a portului popular. (Ne- 
culai Amihulesei).

BRAȘOV 0 în sala artiștilor 
plastici amatori din Brașov s-a 
deschis o expoziție de lucrări de 
tapiserie din lină. Sint prezen
tate lucrările profesoarei Tatia- >
na Constanținescu din Zărnești, 
azi pensionară, organizatoarea și 
conducătoarea unui cerc de ta
piserie din lină care-și desfășoa
ră activitatea în cadrul clubului 
„Femina" din Zărnești. Reține 
atentia tematica bogată si va
riată a lucrărilor expuse, care 
redau momente de seamă din 
istoria poporului nostru — in
trarea lui Mihai Viteazul in 
Alba Iulia, Ștefan cel Mare la 
Podul înalt, precum și subiecte 
din balade populare, aspecte din 
construcția socialistă etc.‘ (Nico
lae Mocanu).

i

UNITATEA DE NECLINTIT 
DINTRE PARTID SI POPOR

(Urmare din pag. I)
rienț* de acum, dacă am fl in fața 
Congresului al iX-lea — nici o modi
ficare. Dacă am fi avut experiența 
de astăzi — din punct de vedere or
ganizatoric, al activității practice — 
am fi pus poate un accent mai mare 
pe unele aspecte și am fi lucrat, 
cred, mai bine ca să evităm unele 
din greșelile care s-au făcut. Dar 
am adopta aceeași linie politică, ba
zată pe concepția revoluționară a 
socialismului științific, pe materialis
mul dialectic și istoric, pentru că 
această concepție revoluționară a co
respuns pe deplin realităților Româ
niei".

Este în tradițiile partidului si ale 
poporului nostru ca analizind drumul 
străbătut tntr-o perioadă sau alta, 
evaluind rezultatele pe care le-a ob
ținut. să nu cantoneze tn automultu- 
mire. oricit ar fi de insemnate suc
cesele. ci să privească mereu înainte, 
să-și propună și să lupte pentru rea
lizarea unor țeluri mereu mai înalte, 
intr-un efort de permanentă autode- 
pășire. Asupra acestei idei a stăruit 
in mod deosebit, în spiritul exigen
ței ce-i este proprii, secretarul gene
ral al partidului in cuvîntarea rosti
tă Ia reuniunea solemnă consacrată 
împlinirii a 15 ani de la Congresul 
al IX-lea. idee de o mare actualitate 
și forță mobilizatoare In condițiile In 
care întregul popor se află angajat 
în realizarea integrală a planului pe 
acest an. ultimul din actualul cinci
nal, in pregătirii® pentru trecerea la 
viitorul cincinal, care va marca o eta
pă nouă, superioară, în făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol

tate. în înfăptuirea grandioaselor 
obiective stabilite de Congresul al 
Xll-lea. de Programul partidului.

Dispunem de o linie generală jus
tă. de programe de acțiune pe de
plin corespunzătoare posibilităiilor și 
necesităților de progres ale tării, in 
măsură să determine înaintarea 
neabătută a țârii noastre pe calea 
socialismului și comunismului, a 
bunăstării și fericirii. Ceea ce se im
pune în prezent este să asigurăm 
transpunerea lor în viată printr-o 
muncă bine organizată, actionînd — 
cum sublinia secretarul general al 
partidului — in spirit revoluționar, cu 
mai multă inițiativă răspundere și 
disciplină pentru înfăptuirea sarci
nilor ce revin fiecăruia, in cadrul di
viziunii muncii, manifestînd mai 
multă fermitate în înlăturarea ve
chiului. a tot ceea ce nu mai cores
punde actualei etape, în promovarea 
nouiui. a tot ceea ce este înaintat și 
poate accelera progresul.

Apropierea sărbătorii atit de scum
pe poporului nostru de la 23 August, 
cînd vom aniversa împlinirea a 36 de 
ani de la începutul revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
ciste și antiimperialiste și eliberarea 
României de sub dominația fascistă, 
stimulează și mai puternic voința co
muniștilor. a tuturor oamenilor mun
cii de a-și perfecționa continuu ac
tivitatea. în spiritul exigentelor for
mulate de secretarul general al 
partidului, de a obține tot mai în
semnate succese in activitatea lor și 
a-și aduce o contribuție c!t mai sub
stanțială la măreața operă de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate pe pămintul României.

In evantaiul larg al ma
nifestărilor dedicate aniver
sării a 2050 de ani de la în
temeierea statului dac inde
pendent, teatrul „Mihai 
Etninescu" din Botoșani 
și-a făcut un titlu de cins
te prezentind. la sfirșit de 
stagiune, in premieră ab
solută. piesa „Regele Bure- 
bista" („Getica") de Mircea 
Alexandrescu. care con
semnează un nou debut 
in dramaturgia româneas
că. respectiv al autorului 
ei. ieșeanul Mircea Alexan
drescu.

„Regele Burebista" se 
sprijină pe o amplă și mi
nuțioasă documentare isto
rică. autorul folosind nume
roase izvoare privind con
stituirea primului stat dao 
centralizat, inclusiv cele ale 
mitologiei. Acesta e un 
merit, dar si un obstacol 
pe care — poate si datori
tă lipsei de experiență — 
autorul îl depășește destul 
de greu sub raport artis
tic.

flîndu-se mereu între oa
meni. alinîndu-le durerea, 
imbârbătindu-i. aruncin- 
du-se cel dinții în luptă. 
Cu aceste calități, cu acest 
destin istoric, cum se re
marcă în lucrare. Burebista 
lși va vedea visul împlinit.

tate artistică, expresie dra- 
maturgică. Pe de altă par
te. Mircea Alexandrescu 
este aproape obsedat de 
tendința actualizării de 
dragul actualizării. prin 
formulări de curind Intrate 
în limbajul nostru uzual.

Dar. trecînd peste toate 
acestea, regizorul Eugen 
Traian Bordușanu — secon
dat de scenograful Vasile 
Jurje și cu o notabilă ilus
trație muzicală realizată 
de Comeliu Slătinaru — 
realizează un spectacol me-

Premieră la teatrul „Mihai Eminescu“ din Botoșani

„REGELE BUREBISTA
de Mircea ALEXANDRESCU

Lucrarea Începe in mo
mentul in care Burebis
ta își propune unifica
rea tuturor daco-gețllor 
Intr-un singur stat. Carac
terologic. Burebista este 
portretizat ca un bărbat 
dîrz, curajos, bun cunoscă
tor al tuturor ținuturilor ce 
aparțineau dintotdeauna da-
co-getilor si oe care doreș
te să le unifice cu orice sa
crificiu. Este conducătorul
ce coboară în rîndul pătu
rilor celor mai de jos. a-

punind bazele primului stat 
al geto-dacilor si devenind 
o personalitate de mare 
prestigiu, deținătorul unei 
forte puternice, care atrage 
atentia vecinilor, inclusiv a 
romanilor.

Sub raport tematic ar 
fi vorba, deci. de o 
dramă istorică eroică, gen 
In care literatura noastră 
dispune de o recunoscută 
tradiție. Strădania autoru
lui nu se realizează De de
plin. deoarece marele vo
lum de informații .nu de
vine decit De alocuri caii-

practici de ultimă oră ale 
actului de conducere ori ale 
vieții sociale, ce au fost in
cluse tn piesă, crelnd o dis
crepantă cu tonul general 
al lucrării, cu epoca a că
rei reflectare o dorește. A- 
cegsta este poate deficienta 
esențială a textului. Pen
tru că. în paralel, se între
văd si altele ca. de pildă, 
excesul de toponime a că
ror localizare in perimetru! 
în care s-a întemeiat sta
tul dac centralizat si inde
pendent o cunosc doar oa
menii de strictă specialitate.

ritoriu. Astfel, cadrul sce
nic si costumația persona
jelor introduc si mențin 
spectatorul într-o autentică 
atmosferă antică. (Memo
rabilă. de exemplu, este 
scena de început. In care 
un grup feminin readuce 
în memorie o străveche 'în
deletnicire. tesutul. configu- 
rînd totodată acuratețea 
morală, sensibilitatea, dra
gostea de glie și de neam 
a femeii daco-getice). Pie
sa este susținută si de emo
ționante pasa ie muzicale 
preluate mai ales din opera

„Oedip" de George Enescu. 
Cu aceste intervenții, piesa 
a devenit mai tensionată, 
acțiunea mai dinamică, pe 
alocuri chiar captivantă.

Sub raport interpretativ, 
doi actori îsi dau întreaga 
măsură a talentului : Ste- 
lian Preda (Burebista) și 
Sebastian Comănici (Dece- 
neu). Stelian Preda a înțe
les și redat in amănunt 
psihologia conducătorului 
dac. calitățile sale eviden
țiate anterior. E un actor 
care, ajuns la deplină ma
turitate, poate aborda cu 
succes oricare mare roi al 
dramelor istorice. La rîn- 
du-i. Sebastian Comănici 
își dovedește si de această 
dată suplețea interpretati
vă — înțelepciunea, calmul 
Si tactul lui Deceneu con- 
turîndu-se clar si echill- 
brind avintul eroic al per
sonajului principal. în cele
lalte roluri: Mihai Păunes- 
cu. Ștefan Pană. George 
Țoropoc. Silvia Brădescu și 
alții.

Spectacolul cu piesa lui 
Mircea Alexandrescu. asa 
cum a fost aindit. nus în 
scenă și interpretat la Bo
toșani. rămîne. cu scăderile
amintite, un spectacol de 
succes, cu reală atracție 
pentru marele public. Ceea 
ce — bucurindu-1 si dindu-i 
optimism autorului debu
tant — ar trebui să deter
mine. dună Părerea noastră, 
o perfecționare a textului.

Silvestri AILENEI

A
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Tovarășului ATHOS FAVA
Secretar general al Partidului Comunist din Argentina

Desemnarea dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului 
Comunist din Argentina îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde 
felicitări. împreună cu cele mai bune urări de sănătate și succes In Înalta 
funcție încredințată de partid.

îmi exprim convingerea că relațiile statornicite între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din Argentina vor cunoaște și în viitor același 
curs ascendent. în folosul întăririi raporturilor de conlucrare și prietenie 
dintre țările și popoarele noastre, al cauzei păcii, progresului și colaborării 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu cea mai mare plăcere mesajul de felicitări și urările pe 
care Excelența Voastră a binevoit să mi le adreseze cu prilejul aniversării 
zilei mele de naștere.

Exprimind Excelentei Voastre sincere mulțumiri. îmi este deosebit de 
plăcut să vă adresez dumneavoastră și poporului României urări de fericire 
și de prosperitate și să vă asigur de înalta noastră considerațiune.

HASSAN AL ll-LEA
Regele Marocului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Eu însumi și poporul iordanian am primit cu recunoștință și sinceră 
apreciere amabilul mesaj de condoleanțe pe care ni l-ați adresat în legătură 
cu încetarea din viață a fostului nostru prim-ministru. Sharif Abdel Hamid 
Sharaf.

Participarea Excelenței Voastre la durerea noastră a fost pentru noi 
un sprijin pentru depășirea Încercării la care am fost supuși prin dispariția 
sa prematură.

HUSSEIN I

Intre 2 și 31 august, la bucurești

Tîrgul de mostre 
de bunuri de consum

A apărut în limbile maghiară și germană volumul:

DIN GÎNDIREA SOCIAL-POLITICĂ 
A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI, 

NICOLAE CEAUȘESCU
„Pentru unitatea forțelor democratice 

progresiste, revoluționare de pretutindeni"
EDITURA POLITICA

Zile de
Cei peste 4 200 000 elevi din invă- 

țămintul primar, gimnazial și liceal 
se bucură, in aceste zile, de o bine
meritată și plăcută vacanță. De cu- 
rînd, acestora li s-au alăturat stu
denții. pentru care s-au organizat 
tabere de odihnă și recreare la Pre
deal. Bușteni, Suceava, Geoagiu Băi, 
Eforie Sud, Costinești, Baia Mare, 
Buziaș. Tușnad, Vatra Dornei. Alături 
de tinerii români își petrec o parte 
din vacantă in frumoase localități tu
ristice și cunoscute stațiuni balneo
climaterice din tara noastră si elevi 
si studenți de neste hotare. Astfel. în 
tabăra internațională de la Năvodari 
se bucură de o vacantă reconfortan
tă prima serie de oaspeți de Dește ho- 
tare — copii din Austria, Bulgaria,

• SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

vacantă
Cehoslovacia, Danemarca, Finlanda, 
Franța, Italia, Iugoslavia, Mongolia, 
Polonia, Siria, Ungaria. U.R.S.S. Pen
tru ei se organizează, zilnic; carna
valuri, olimpiade ale prieteniei, 
focuri de tabără, seri de folclor, com
petiții sportive, croaziere ne mare, 
concursuri de desene și construcții în 
nisip, vizite în stațiunile de pe li
toralul românesc și la muzeele con- 
stănțene.

în zilele care urmează, pe litoral 
mai sînt așteptați copii din Algeria, 
Marea Britanie, Cuba, Costa Rica, E- 
gipt, Filipine, R.D. Germană. Grecia, 
Israel. Mexic. Norvegia. Portugalia. 
Senegal, Suedia, S.U.A. și Turcia.

(Agerpres)

între 2 și 31 august, pavilioanele 
Complexului expozițional din Piața 
Scinteii vor găzdui cel de-al XI-lea 
Tîrg de mostre de bunuri de con
sum. Actuala ediție prezintă, pe o 
suprafață de 42 000 metri nătrați, 
un bogat sortiment de mărfuri 
realizat de producători de bunuri 
de consum din întreaga țară. Des
pre cîteva din obiectivele pe care 
și le-au propus organizatorii actua
lei ediții ne-a vorbit tovarășul ION 
MAZILU, directorul tirgului.

— Dorim ca această tradițională 
manifestare economică din dome
niul bunurilor de consum să fie. 
realmente, un tîrg comercial. 
Aceasta, pe de o parte, pentru că 
tîrgul constituie un loc de întilnire 
a producătorilor cu întreprinderile 
comerciale beneficiare în vederea 
perfectării de'tranzacții, iar. pe de 
altă parte, prin desfacerea unui 
mare volum de marfă. Vom răs
punde acestei cerințe justificate a 
vizitatorilor tirgului Drintr-o amplă 
rețea de magazine. în incinta tir
gului vor funcționa peste 120 de 
puncte comerciale, care vor desface 
un volum de marfă cu 60 la sută 
mai mare fată de anul trecut. De 
alțfel. pe teritoriul complexului 
expozițional își desfășoară activi
tatea. încă de la începutul lunii 
iunie, unităti comerciale cu desfa
cere permanentă apartinînd maga
zinelor Romarta. Bucur-Obor. I.C.S. 
București. Textila I. I.C.L. Mobila, 
întreprinderii de desfacere a ma
terialelor sportive. Centralei indus
triei de confecții si tricotaje si 
altele. Avind un program de func
ționare non-stop. între orele 10 și 
18, el oferă tuturor celor interesați 
posibilitatea de a cumpăra o gamă 
largă de produse de uz curent, noi 
și modernizate, inclusiv unele sor
timente dintre cele cuprinse în 
standurile pavilioanelor. Valoarea 
mărfurilor noi, care vor fi vîndute 
în perimetrul tirgului, precum și 
în 30 de magazine universale din 
întreaga tară, se va ridica la peste 
160 milioane lei.

S-au stabilit măsuri pentru tes
tarea noilor sortimente expuse 
în cele 17 pavilioane ale tirgu
lui, între care mobilă, produse 
de uz casnic, electronice, tricotaje, 
confecții. încălțăminte, articole de 
galanterie si altele. Este vorba de 
creații noi ale unităților industriale 
și ale cooperației meșteșugărești si 
de consum, realizate prin valorifi
carea superioară a resurselor exis
tente in tară si prin utilizarea 
materiilor prime secundare.

— Ce se întreprinde pentru o mai 
bună corelare o activității indus
triei si comerțului, pentru orien
tarea Și dimensionarea ofertei in 
raport cu cerințele și exigențele 
consumatorilor ?

— Potrivit indicațiilor și orientă
rilor conducerii partidului și statu
lui referitoare la participarea di
rectă a populației la stabilirea 
structurii fondului de marfă. Mi
nisterul Comerțului Interior va an
trena delegații consiliilor județene 
ale reprezentanților consumatorilor. 
La manifestarea expozitională din 
august au fost invitați peste 500 de 
delegați din toate județele țării, 
grupați în 4 serii în așa fel con
stituite incit să asigure o judici
oasă reprezentare atît din punct de 
vedere teritorial, cit și al structurii 
socio-profesionale. Delegații vor 
completa chestionare prin care se 
sondează preferințele pentru pro
dusele noi sau modernizate. De 
asemenea, vor participa la dialo
gurile consumatori-producători-co- 
merț; unde,își vor prezenta opiniile 
privind gradul de accentabilitate a 
produselor expuse, modul in care 
este satisfăcută cererea în profil 
teritorial, calitatea produselor. Tot
odată, reprezentanții consumatorilor 
vor lua parte la specificarea sorti
mentală a fondului de marfă cu oca
zia contractărilor pentru primul se
mestru al anului viitor. Activitatea 
lor la tîrg se înscrie pe linia unei 
mai largi consultări a maselor în 
probleme de aprovizionare și servi
re a populației, concluziile ce se vor 
desprinde urmînd să fie prezentate 
ministerelor furnizoare, centralelor 
industriale. întreprinderilor comer
ciale și producătoare interesate 
pentru valorificarea în cadrul ac
țiunii de contractare a fondului de 
marfă. De asemenea. în pavilioanele 
tirgului se va efectua, ca si în alti 
ani, o acțiune de sondare a cererii 
si preferințelor consumatorilor pen
tru numeroase produse expuse, noi 
și modernizate, la care .<;nt antre
nate colective de studenți si cadre 
didactice de la Academia de studii 
economice. Opiniile vizitatorilor, 
consemnate în chestionarele de 
sondaj, vor fi analizate temeinic si 
prelucrate operativ De calculator, 
iar concluziile vor fi Duse la dis
poziția comerțului si industriei, in 
vederea fundamentării contractelor.

Ministerul Comerțului Interior 
are în vedere si alte măsuri, cum 
sînt : organizarea de prezentări 
de modă cu notificarea grada
tă a preferințelor vizitatorilor, 
luarea în considerație a sugestiilor 
vizitatorilor ediției precedente a 
Tirgului de mostre, efectuarea co
recturilor necesare la structura fon
dului de marfă ca urmare a discu
țiilor purtate cu șefii de unităti de 
control, cu grupuri de cumpărători 
și a notificărilor făcute în registrul- 
iurnal de zi ale șefilor de maga
zine. Toate aceste acțiuni vor con
tribui la o corelare dt mai apro
piată a cererii cu structura fondu
lui de marfă contractată.

Un cald salut prietenesc 
poporului polonez cu prilejul 

Zilei Renașterii Poloniei
Tovarășului EDWARD GIEREK

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

Tovarășului EDWARD BABIUCH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone
Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru perso
nal, vă adresăm dumneavoastră. Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Polone, 
întregului popor polonez, un cald salut tovărășesc și fe
licitări cordiale cu prilejul celei de-a 36-a aniversări a 
Zilei Renașterii Poloniei.

Poporul român urmărește cu mult interes și dă o înaltă 
apreciere rezultatelor obținute de oamenii muncii din Re
publica Populară Polonă, sub conducerea Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, în dezvoltarea economiei, științei și 
culturii, în ridicarea nivelului de trai material și spiri
tual al poporului, în edificarea societății socialiste dez
voltate.

Exprimind satisfacția pentru evoluția mereu ascendentă, 
pe multiple planuri, a bunelor raporturi dintre țările 
noastre, reafirmăm hotărirea de a acționa și in viitor, în 
spiritul înțelegerilor convenite la nivel inalt, pentru dez
voltarea tot mai puternică a prieteniei, solidarității și 
colaborării dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Polonă, atit oe nlan bi
lateral, cît și pfe arena mondială, în interesul și spre bi
nele ambelor noastre popoare, al cauzei generale a socia
lismului, păcii și colaborării in Europa și în lume.

De ziua sărbătorii naționale, vă transmitem dumneavoas
tră și poporului frate polonez urări de noi și importante 
succese in transpunerea in viață a hotăririlor celui de-al 
VIII-lea Congres al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
pentru bunăstarea și prosperitatea tuturor oamenilor mun
cii. pentru înflorirea continuă a Poloniei socialiste prie
tene.

Se împlinesc 36 de ani de cînd 
Comitetul polonez de eliberare na
țională, înființat de forțele patrio
tice și democratice, în frunte cu 
comuniștii, a proclamat instaurarea 
puterii populare în Polonia. Prin 
actul glorios de la 22 iulie 1944 
și-a găsit o strălucită încununare 
lupta eroică, plină de grele sacri
ficii, desfășurată de poporul po
lonez din momentul dezlănțuirii 
agresiunii naziste, pentru salvare 
națională și eliberarea patriei. Pro
clamarea puterii populare a deschis 
o nouă etapă in istoria poporului 
polonez, etapa unor profunde trans
formări politice Și social-economice, 
a făuririi socialismului.

Prin uriașe eforturi, oamenii ‘ 
muncii polonezi, însuflețiți de idea
lul renașterii naționale, au reușit, 
sub conducerea Partidului Munci
toresc Unit, să înlăture, intr-un 
timp scurt, rănile profunde provo
cate de război, să-și reconstruiască 
din temelii patria. Ca urmare a 
prefacerilor structurale ce au avut 
Ioc în toate domeniile activității 
sociale, a creșterii puternice a for
țelor de producție, Polonia prezintă 
azi imaginea ținui stat socialist în
floritor, situat intre țările cu un 
înalt grad de industrializare din 
lume. Q dezvoltare neîntreruptă au 
cunoscut știința, învățămintul și 
cultura, a crescut simțitor nivelul

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

de trai, material și spiritual, al în
tregului popor.

în prezent, poporul polonez își 
concentrează eforturile asupra în
făptuirii hotăririlor celui de-al 
VIII-lea Congres al P.M.U.P., care 
a fixat noi și ample obiective pe 
calea făuririi societății socialiste 
dezvoltate în următoarele două 
decenii.

Animat de calde sentimente de 
prietenie și solidaritate frățească 
față de poporul polonez, poporul 
român dă o înaltă apreciere și se 
bucură din inimă de succesele de 
seamă dobindite de acesta pe calea 
înfloririi continue a patriei sale. 
Tradiționalele legături de prietenie 
și colaborare dintre țările și po
poarele noastre au căpătat, așa cum 
este bine cunoscut, un conținut nou 
și s-au dezvoltat continuu in anii 
socialismului. Evoluția mereu as
cendentă a acestor raporturi a pus 
cu putere în evidență rolul hotă- 
ritor pe care-1 au pentru ansam
blul relațiilor româno-polone legă
turile de prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncitoresc Unit Polo
nez și, in acest cadru, însemnătatea 
esențială a întilnirilor și convorbi
rilor la nivelul cel mai inalt. Vizita 
efectuată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Polonia în anul 1977, 
cib și vizita întreprinsă, cu un an

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

înainte, de tovarășul Edward Gierek 
în România, convorbirile purtate 
cu aceste prilejuri. încheierea nu
meroaselor documente de colabo
rare au deschis noi și ample per
spective conlucrării multilaterale 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, pe cele mai diverse pla
nuri, in interesul construcției so
cialismului in cele două state, al 
cauzei generale a socialismului, 
colaborării și păcii în lume.

O puternică extindere și diversi
ficare au cunoscut schimburile eco
nomice. care, in lumina înțelegeri
lor la nivel înalt, reprezintă in ac
tualul cincinal un volum de circa 
trei ori mai mare decit in cincina
lul precedent, concomitent cu in
tensificarea cooperării și speciali
zării în producție. Se dezvoltă, tot
odată, colaborarea dintre țările 
noastre în domeniile culturii și 
științei.

Pe planul vieții internaționale, 
România și Polonia își întăresc 
conlucrarea in lupta pentru făuri
rea securității și dezvoltarea co
laborării in Europa, pentru destin
dere și pace in Întreaga lume.

Cu prilejul aniversării Zilei Re
nașterii Poloniei, poporul român 
adresează calde felicitări poporului 
polonez, urarea izvorită din inimă 
de a obține noi și noi izbinzi în 
înfăptuirea idealurilor sale de pros
peritate și pace.

JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ - EDIȚIA A XXII-A

GIMNASTELE NOASTRE AU EVOLUAT 
BINE LA EXERCIȚIILE IMPUSE

• Nadia, excelent: 10 la bîrnă și un total de 39,85 la cele patru aparate!
• Sanda Toma-în semifinale la schif simplu

Cum probabil se cunoaște la aceas
tă oră, handbaliștii au învins cu 
32—12 formația Kuweitului, pregătită 
de fostul mare jucător Adorjan din 
Ungaria. Am privit meciul stind in 
tribună cu căpitanul nostru, Radu 
Voina. („Sper să intru și eu în joc 
începind de marți" — îmi spunea la 
început ; „Intru precis în meciul ur
mător, să-i mai potolesc pe băieți, că 
prea se pripesc și se avintă toți spre 
gol" — îmi spunea la sfirșit). Prima 
repriză a decurs conform așteptări
lor (18—3), dar în a doua ai noștri 
au cam neglijat apărarea și jucătorul 
advers Al-Qasăar le-a inscris numai 
el singur 9 goluri, fără să fie oprit 
prin blocaj sau printr-o apăra
re care să-l țină „om la om“. La o- 
bișnuita conferință de presă care se 
organizează după meci, antrenorului 
Nicolae Nedef i s-au adresat mai 
multe întrebări, din care consemnăm 
două : Ce țintește echipa română la 
această Olimpiadă ? Răspuns : „Bine
înțeles, medalia de aur" ; Sinteți 
mulțumit de jocul făcut astăzi ? Răs
puns : „Nu, pentru că am făcut multe 
greșeli, pe care nu trebuie să le mai 
repetăm in celelalte meciuri". Ieri, 
handbaliștii au avut zi de odihnă, 
astăzi întilnesc formația Algeriei (in 
primul meci : 18—22 cu Iugoslavia).

Voleibaliștii au încheiat în 32 de 
minute jocul lor cu echipa Libiei, 
care în trei seturi nu a reușit să adu
ne în total decit 5 puncte. A jucat 
tot timpul sextetul de bază, fără să 
intre vreun jucător de rezervă. 
Echipa a fost condusă de antrenorul 
Nicolae Sotir, secundul Florin Ba- 
laiș fiind la acea oră în tribunele 
altei săli pentru a urmări partida 
Po'onia — Iugoslavia (3—1) din 
cadrul grupei noastre. Astăzi, volei
baliștii noștri întilnesc reprezentativa 
Poloniei (pe care nu de mult au în
vins-o cu 3—0, reușind chiar un set 
de 15—0). Dar confruntarea de acum 
este foarte dificilă, dat fiind că, după 
cum se vede, campioana olimpică a 
atins o formă competițională de vîrf. 
O victorie în fața voleibaliștilor po
lonezi ar însemna o opțiune reală 
pentru medalie (ța volei se califică 
două formații din grupa noastră care, 
împreună cu celelalte două calificate 
din grupa in care evoluează U.R.S.S. 
și Cuba, vor juca semifinalele în 
sistem încrucișat).

Mergînd la jocuri sportive, nu am 
putut fi de față la victoriile boxe
rilor Cipere și Livadaru (acesta din 
urmă s-a ales cu arcada spartă, dar 
am aflat că rana nu este gravă), nici 
la exercițiile impuse ale gimnaștilor 
(Dan Grecu, 9.80 la inele, insă al 
18-lea în clasamentul general, primul 
dintre ai noștri fiind Szilier : locul 
15), nici la finala 4x100 metri mixt 
(în care înotătoarele noastre au ve
nit în poziția a 7-a) și nici Ia probele 
eliminatorii din canotajul masculin 
(unde echipajul de 2+1 a ciștigai 
seria șl s-a calificat direct în finală. 
Un alt echipaj concurează în semifi
nală, iar altul în recalificări).

Tot duminică am avut de ales între 
polo, pentatlon și pistol liber. Prefe
rind să fiu de față la o probă care 
se încheia, am luat drumul de 30 km 
pină la poligonul de tragere. Am 
pierdut astfel o neașteptat de fru
moasă evoluție a poloiștilor (am vă
zut apoi meciul România — Ungaria 
la televizor ; a fost 4—3, 5—4, 5—6 
și, în final, 6—6), ca și un excelent 
debut al pentatlonistului Dumitru 
Spirlea (zero puncte penalizare, deci 
maximum de 1 100 puncte acumulate, 
în proba de călărie). La pdligon, di- 

CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA

namovistul Dan Iuga a început prima 
serie de 10 focuri (la pistol liber se 
trag 6 serii de cite 10 focuri) cu 3 
„noari", după care a reușit consecu
tiv 5 „decari", realizind seria de 95 
puncte dătătoare de speranță. Urmă
toarele trei serii au fost insă slabe 
(90, 92 și, respectiv, 91 puncte), a 
urmat din nou o serie cu 95 puncte, 
dar ultima a fost de 92 puncte. Cu un 
total de numai 24 decari (față de 41 
ciți a reușit campionul olimpic al 
probei) și cu 555 de puncte (față de 
581, 568, 565 ale primilor trei clasați), 
trăgătorul nostru nu a putut ocupa 
decit locul 17. L-am așteptat după 
concurs, era foarte afectat, nu dădea 
vina nici pe vînt, nici pe răcoare, 
nici pe bruma de ploaie ; pur și 
simplu, spunea că s-a chinuit îngro
zitor și că nu știe de ce nu i-a mers 
din plin. Personal însă nu-1 socotesc 
vinovat pe Dan Iuga ; la Miinchen 
el a ciștigat argintul cu 562 puncte 
— performanță cu care aici abia dacă

Alte rezultate ale sportivilor români
• Echipajul feminin de 4+1 vîsle — în finala probei • Victorii ale luptătorilor 

la stilul greco-roman • La polo, România—Grecia 6—4
In ' concursul feminin de canotaj 

academic, echipajul român de 4 plus 
1 vîsle (Maria Macoviciuc, Aneta 
Mihaly, Stela Banovici, Mariana 
Zaharia și Elena Giurcă) a cîștigat 
seria I, califieîndu-se direct în finala 
probei. Celelalte echipaje românești 
— 2 vîsle, 2 rame fără cirmaci, 4 plus 
1 rame și 8 plus 1, clasate pe locul 2 
în seriile respective — vor concura 
in recalificări.

Concursul de lupte greco-romane 
a continuat luni în sala Complexului 
Ț.S.K.A. cu meciuri la categoriile 48, 
52, 74, 90 și 100 kg. Cei peste 6 000 
de spectatori prezenți în tribune au 
urmărit întîlniri spectaculoase, multe 
dintre ele încheiate înainte de limi
tă, printre protagoniști numărîndu-se 
și cinci sportivi români, toți învin
gători.

In turul trei la categoria 48 kg, Con
stantin Alexandru a obținut o rapidă 
victorie prin tuș (min. 2,29) la mexi- 

ar fi intrat în primii 10. Or, anii au 
trecut și, în timp ce valoarea sa a 
mai scăzut, valoarea concursurilor a 
crescut vertiginos. Totuși, noi concu
răm în continuare cu Dan Iuga (deși 
a ajuns la 35 de ani), fiindcă, pro
babil, nu am știut să creștem tineri 
competitivi care să-1 poată înlocui 
cu succes.

Luni, ziua a doua, a fost ziua 
Sandei Toma. care, deși a concurat 
în compania unor sportive din R.D.G., 
U.R.S.S. și Olanda, a cîștigat seria 
preliminară cu aproape O barcă 

avans, calificîndu-se în semifinalele 
probei de 1 000 metri simplu. Și a 
mai fost ziua intrării în competiție 
a gimnastelor soților Karoly. După- 
amiază, ele au intrat in exercițiile 
impuse.

Echipa României, alcătuită din 
Nadia Comăneci, Emilia Eberle, Ro- 
dica Dunca, Melita Riihn, Dumitrița 
Turner și Cristina Grigoraș, a con
curat în prima serie, alături de for
mațiile Bulgariei și Ungariei. Renu
mita noastră gimnastă, Nadia Comă
neci, aflșind o excelentă dispoziție 
de concurs, a debutat, ca și în urmă 
cu 4 ani la Montreal, cu o notă ma
ximă : 10, obținută de data aceasta 
la aparatul cel mai dificil — bîrna ; 
aproape de perfecțiune au fost și 
prestațiile sale la celelalte trei apa
rate — paralele, sol și sărituri — Ia 
care a fost notată în serie cu 9,95. 
Evoluția sa de ansamblu, amintind 
de tripla campioană de la Montreal, 

canul Alfredo Olvera, continuînd în
trecerea cu trei puncte penalizare, cu 
șanse la o medalie. O victorie spec
taculoasă a realizat P. Dicu (categ. 
90 kg) în turul 4, prin descalificare, 
în fața lui Thomas Horschel (R.D.G.). 
In continuare, el 11 va întilni pe sue
dezul Andersson.

Ceilalți luptători români au debu
tat cu victorii : Vasile Andrei (categ. 
100 kg), prin descalificare la Refic 
Miemisevici (Iugoslavia), Nicu Gingă 
(categ. 52 kg), la puncte, întilnirea 
cu polonezul Wroblewski, iar Gh. 
Minea (categ. 74 kg), tot la puncte, 
cu Ahmed Shihab (Irak).

Reprezentativa României a întrecut 
cu 6—4 (0—1, 2—0, 3—2, 1—1) selec
ționata Greciei, în cadrul grupei A 
a turneului olimpic de polo pe apă. 
In alt meci. Ungaria — Olanda 5—3.

In turneul de volei feminin, echipa 

cu grația și precizia ce și le-a men
ținut cu strălucire în acest interval 
olimpic, a întrunit nu numai adeziu
nea arbitretor, dar și a tuturor teh
nicienilor, precum și aplauzele entu
ziaste ale publicului. Nadia a fost 
secundată bine de Emilia Eberle și 
Rodica Dunca.

Tripla campioană olimpică Nadia 
Comăneci s-a instalat în fruntea 
clasamentului individual, cu 39,85 
puncte, urmată de Natalia Șapoșni- 
kova (U.R.S.S.) — 39,85 puncte, Maxi 
Gnauck (R. D. Germană) — 39,70 
puncte, Nelli Kim (U.R.S.S.) — 39,60 
puncte, Emilia Eberle (România) —
39.55 puncte, Maria Filatova (U.R.S.S.) 
— 39,45. Stela Zaharova (U.R.S.S.) — 
39,40, Elena Davidova (U.R.S.S.) — 
39,40, Rodica Dunca (România) — 
39,35 puncte etc.

In clasamentul pe echipe con
duce U.R.S.S.. cu 197,75 puncte, ur
mată de R. D. Germană — 196,80 
puncte, România — 196,70 puncte, 
Cehoslovacia — 195,10, Ungaria —
193.55 puncte. Bulgaria — 193,10.

Echipa campioană olimpică va fi 
desemnată miercuri, odată cu des
fășurarea exercițiilor liber alese la 
concursul general pe echipe.

Astăzi, marți, in ziua a treia, se 
dispută 10 finale. Șansele noastre 
sînt la lupte greco-romane : Petre 
Dicu și Constantin Alexandru (acesta 
deși a fost învins în primul tur) pot 
urca pe podium (Ion Păun a ieșit din 
cursă). La gimnastică băieți (au loc 
exercițiile liber alese) așteptăm ca 
echipa noastră să urce mai sus de 
locul 5, pe care se află după exer
cițiile impuse.

Gheorghe MITROI

Bulgariei a întrecut formația Româ
niei cu 3—1.

Luni dimineață, în cadrul competi
ției de tir, s-a disputat proba de armă 
liberă calibru mic — 60 focuri pozi
ția culcat. Medalia de aur a revenit 
țintașului Karoly Varga (Ungaria) 
cu performanța de 599 puncte (re
cord mondial egalat). Medalia de 
argint a fost cucerită de Hellfried 
Heilfort (R. D. Germană) cu 599 
puncte, iar cea de bronz de bulgarul 
Petar Zaprianov cu 598 puncte. Spor
tivul român Mircea Ilca s-a clasat 
pe locul 13 cu 596 p.

In turneul olimpic de box, pugilis- 
tul român Dumitru Șchiopu a obți
nut, in limitele categoriei semimuscă, 
o victorie prin KO tehnic în repriza 
a doua in fața lui Adel Hammoude 
(Siria). La categoria ușoară, sovieti
cul Konakbaev l-a întrecut la 
puncte pe Simion Cuțov.

Recepție oferită de ambasadorul R.P. Polone 
la București

Cu prilejul celei de-a 36-a aniver
sări a Zilei Renașterii Poloniei, am
basadorul acestei țări la București, 
Jerzy Kusiak. a oferit, luni, o re
cepție.

Au participat tovarășii Janos Fa- 
zekas. membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
miniștru al guvernului. Nicolae Gio- 
san. membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări Naționa
le. Marin Vasile. secretai al C.C. al 
P.C.R.. Angelo Miculescu viceprim- 
ministru al guvernului. ministrul 
agriculturii și industriei alimentare, 
Mihai Burcă, vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste. Neculai 
Agachi. ministrul industriei metalur

TELEGRAME
Cu ocazia celei de-a 36-a aniver

sări a Zilei Renașterii Poloniei, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Nicolae Giosan, a adresat o telegra
mă de felicitare mareșalului Seimu
lui Republicii Populare Polone, Sta
nislaw Gucwa.

Consiliul Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, Con
siliul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, Comitetul

ISTORIE
Verdele crud al nămintului si al

bastrul intens al Mării Baltice sint 
culorile care te însoțesc pretutindeni 
cind străbați voievodatul Koszalin, 
una din regiunile poloneze ce se în
frățesc cu marea. Orașul' Koszalin. 
capitala voievodatului. întemeiat în 
vremuri de demult, se înalță astăzi 
pe verticala generoasă a dezvoltării 
socialiste, adăugind dimensiuni noi. 
materiale si snirituale. vechii așezări. 
Distrus în cea mai mare parte de 
război. Koszalinul renaște din pro
pria cenușă, afirmînd forța de crea
ție a oamenilor harnici si Drimitori 
de pe aceste meleaguri.

Statisticile atestă cu prisosință sal
tul făcut- de această localitate in anii 
socialismului. In 1939 Koszalinul nu
măra 33 560 de locuitori, olasindu-se 
în rîndul orașelor anodine. în care 
trăiau mici funcționari si pensionari. 
Astăzi. Koszalinul proiectează pe 
harta tării imaginea unui oraș si a 
unui voievodat cu o amplă dezvol
tare industrială si agrară, cu o creș
tere impetuoasă a instituțiilor de in- 
vătămînt si cultură.

în capitala voievodatului, care nu
mără azi peste 85 000 de locuitori, a 
crescut mult ponderea clasei munci
toare. industria cunrinzind o samă 
largă de ramuri, de la construcții de 
mașini la electronică, de la între
prinderile de prelucrare a peștelui la 
cele destinate industrializării produ
selor agricole.

Vizita pe care o facem la întreprin
derea „Bumar" ne oferă imagi
nea evoluției spectaculoase a in
dustriei în acest voievodat, in 
trecut recunoscut numai ca fur
nizor de produse agricole. în spe
cial de cartofi. Vocația pentru in
dustrie, pentru nou și modern, ca o 
expresie a spiritului creator, este 
prezentă și aici la „Bumar". ca si în 
alte zeci de întreprinderi din voie
vodat. Vechea si mica cooperativă de 
reparații din 1945 s-a transformat în 

gice. Gheorghe Caranfil. ministrul 
industriei chimice. Dumitru Popa, 
ministrul construcțiilor industriale, 
Alexandru Mărgăritescu. ministru 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale. Emilia Sonea 
și Dumitru Turcuș, adjuncți de șefi 
de secție la C.C. al P.C.R.. Constan
tin Oancea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, membri ai condu
cerii unor instituții centrale și orga
nizații obștești, reprezentanți ai vie
ții cultural-artistice. generali și ofi
țeri superiori, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră. alțl membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

Central al Uniunii Tineretului Comu
nist, Consiliul Național al Femeilor, 
Comitetul Național pentru apărarea 
păcii. Comitetul foștilor luptători și 
veteranilor de război împotriva fas
cismului, alte instituții centrale și 
organizații de masă din țara noastră 
au transmis, de asemenea, telegra
me de felicitare instituțiilor și orga
nizațiilor similare din Republica 
Populară Polonă:

(Agerpres)

NOUÂ LA KOSZALIN
anii socialismului într-o întreprindere 
utilată cu tehnică înaltă, care exportă 
ne plata mondială automacarale de 
30 si 60 tone, iar în perspectivă de 
100 de tone. „Bumarul" produce, de 
asemenea, mașini de ridicat pentru 
instalații electrice înalte de 18 metri. 
Conducătorii întreprinderii ne vor
beau cu mîndrie de proiectele de 
modernizare si extindere în conti
nuare a întreprinderii. Drecum si des
pre preocuparea constantă pentru in-

Note de drum 
din R. P. Polonă

traducerea noului în producție, pen
tru creșterea eficientei economice, 
folosirea de metode noi de sporire a 
funcționalități! mașinilor. pentru 
economisirea metalului.

Pe lingă fabricile apartinînd in
dustriei constructoare de mașini, in
dustriei ușoare si alimentare s-a 
dezvoltat intr-un ritm rapid indus
tria electronică, cu totul nouă in 
peisajul economic local, ceea ce face 
să crească tot mai mult valențele in
dustriale ale orașului, ponderea aces
tuia în economia voievodatului si a 
țării.

Koszalin înseamnă. în același timp, 
dragoste de frumos, aspirație spre 
cultură. Anii socialismului au ridi
cat invătămîntul. cultura, stiinta si 
în această zonă a țării pe un piedes
tal inalt. pe măsura marilor dispo
nibilități spirituale ale oamenilor de 
pe aceste meleaguri.

Viata i-a făcut pe locuitorii din 
Koszalin să pretulască libertatea, să 
dorească liniștea si pacea. In această 
regiune, războiul a lăsat urme adinei. 
Pe aici, prin sernuirea munților, fas
ciștii germani au organizat valul de 
apărare al Pomeraniei, ce făcea par-

VERNISAJ
La Muzeul de istorie a partidului 

comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România s-a des
chis. luni, expoziția fotodocumentară 
„Polonia — timpul luptei, timpul 
creației".

în alocuțiunile rostite la vernisai, 
prof. Ion Ardeleanu. director adjunct 
al Muzeului de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare si 
democratice din România, si Jerzy 
Kusiak, ambasadorul R.P. Polone la 
București, au relevat semnificația 
evenimentului aniversat si au evocat 
tradiționalele legături de prietenie si 
solidaritate româno-poloneze. sub
liniind rolul determinant al intilniri- 
lor si convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si Edward Gierek 
in întărirea si adincirea ne multiple 
planuri a relațiilor dintre Partidul 
•Comunist Român și Partidul Munci
toresc Unit Polonez, dintre cele două 
țări si popoare.

La vernisai au participat tovarășii 
Aneta Spornic, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul educației și învățămintulul, 
Emilia Sonea si Dumitru Turcuș. 
adjuncți de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R.. Constantin Oancea. adjunct 
al ministrului afacerilor externe. 
Aurel Duca, secretar al Consi
liului Central al U.G.S.R.. Ladlslau 
Hegedus, secretar de stat la Consi
liul Culturii si Educației Socialiste, 
Dumitru Necsoiu. secretar al Comi
tetului municipal București al P.C.R., 
activiști de partid si de stat, un nu
meros public.

te din sistemul Nibelunei. un obsta
col natural întărit, o ultimă si dis
perată speranță a lui Hitler. Se văd 
și astăzi urmele si însemnele care 
omagiază eroismul armatei poloneze, 
al partizanilor polonezi, care au stră
puns cu prețul unor mari iertfe for
tificațiile. De curind. intr-o pădure 
din zona valului nomeranian s-a gă
sit o armă. O armă veche, ruginită 
de trecerea timpului. Dar ea a căpă
tat o valoare de simbol : ramurile 
unui arbust au crescut de-a lungul 
anilor incolăcindu-se în iurul armei 
parcă pentru a o înăbuși si a o face 
impracticabilă. Natura insăsi a sim
țit nevoia de a distruge arma. în 
muzeul din Kolobrzeg. această armă 
încolăcită de ramuri groase se Păs
trează pentru a aminti generațiilor 
de azi si celor de miine că armele 
sint respinse pină si de natură.

Pretutindeni in întilnirile cu oame
nii din Koszalin. Kolobrzea. Dravsko. 
Mia^ko, aprecierile la adresa Româ
niei. a politicii sale, a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, interesul sincer 
pentru modul in care muncesc si 
trăiesc oame'nii muncii din tara noas
tră au dat expresie unei prietenii 
ce-si are rădăcinile adine infiote in 
istorie. Primul secretar al Comitetu
lui voievodal al Partidului Muncito
resc Unit Polonez. Wladyslaw 
Kozdra. evoca, cu deosebită căldură, 
prietenia strinsă. tradițională, colabo
rarea fructuoasă care caracterizează 
relațiile dintre partidele si țările 
noastre, relații care au căpătat o pu
ternică dezvoltare datorită intilnirilor 
si contactelor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Edward Gierek.

Prin profilul său modern, prin 
capacitatea creatoare a locuitorilor 
săi. Koszalinul reprezintă un exem
plu grăitor al transformărilor socia
liste din Polonia prietenă.

Petru IGNAT

i



IN capitala CEHOSLOVACIEI S-A DESCHIS EXPOZIȚIA:

„România -15 ani de istorie nouă, 
revoluționară"

PRAGA 21 (Agerpres). - La Mu
zeul mișcării revoluționare, muncito
rești și al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia „Klement Gottwald" din 
Praga a avut loc deschiderea expo
ziției „România - 15 ani de istorie 
nouă, revoluționară", cu ocazia îm
plinirii unui deceniu și jumătate de 
ia Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român.

Exponatele — fotografii, grafice, 
extrase din documentele cu caracter 
istoric - ilustrează sugestiv principa
lele momente ale celor 15 ani de 
construcție a socialismului în Româ
nia, de cind în fruntea partidului se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu, pu- 
nind în evidență profundele transfor
mări revoluționare care au avut loc 
în toate compartimentele vieții eco
nomice, sociale, politice și spirituale 
a țârii.

Un loc de frunte este rezervat lu
crărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
„România pe drumul construirii so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate", volumelor conținînd materiale
le ultimelor congrese ale partidului, 
alte documente de partid și de stat.

La deschiderea expoziției, la care 
a participat un numeros public, di
rectorul muzeului „Klement Gott
wald" și ambasadorul României jn 
Cehoslovacia au relevat marile succe
se dobîndite în această perioadă de 
poporul român, succese indisolubil le
gate de gîndirea și activitatea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Totodată, 
s-a subliniat că expoziția reprezintă 
o expresie a relațiilor de strînsă co
laborare și conlucrare dintre cele 
două partide comuniste, țări și po
poare prietene.

IRAN

Alegerea președintelui parlamentului
TEHERAN (Agerpres). — Aduna

rea Națională Consultativă (Majlis) 
a Iranului a procedat duminică Ia 
alegerea președintelui său, încheind 
astfel perioada rezervată soluționării 
unor probleme organizatorice și pro
cedurale. Președinte al Majlisului a 
devenit deputatul de Teheran hoja- 
toleslamul Hashemi Rafsanjani, mem
bru al Partidului Republican Isla

mic și al Consiliului Revoluției, care 
a obținut 146 de voturi din cele 196 
exprimate. Celelalte voturi au fost 
acordate altor candidați la această 
funcție.

La Teheran s-a anunțat, de aseme
nea, că organul suprem al puterii în 
Iran. Consiliul Revoluției, a remis 
parlamentului toate împuternicirile 
sale, autodizolvîndu-se, așa cum pre
vede constituția țării.

LA BEIJING. Luni 
intilnire intre Li
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Aniversarea victoriei Revoluției 
populare sandiniste

Festivitățile desfășurate în capitala Republicii Nicaragua
MANAGUA 21 (Agerpres). — în 

capitala Republicii Nicaragua s-au 
desfășurat festivitățile prilejuite de 
aniversarea unui an de la victoria 
Revoluției populare sandiniste. Cu 
acest prilej au avut loc o mare adu
nare populară, precum și o paradă 
militară. Au asistat membri ai 
conducerii Frontului Sandinist de 
Eliberare Națională (F.S.L.N.). mem
bri ai Juntei Guvernului de Recon
strucție Națională, oaspeți si invitați 
oficiali de peste hotare. Din tara 
noastră a fost prezentă o delegație 
de partid si de stat, condusă de to
varășul Ion Coman. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Luind cuvîntul. în numele condu
cerii colective a Frontului Sandinist 
de Eliberare Națională, comandantul 
Tomas Borge, membru al Direcțiunii 
Naționale a F.S.L.N.. a reafirmat an
gajamentele asumate privind conti

nuarea si aprofundarea revoluției 
populare sandiniste.

în numele Juntei Guvernului de 
Reconstrucție Națională, comandantul 
Daniel Ortega Saavedra, membru al 
Direcțiunii Naționale a F.S.L.N-, 
membru al Juntei Guvernului de Re
construcție Națională, a evocat lupta 
poporului nicaraguan pentru dobîn- 
direa independentei, evoluția proce
sului de transformări democratice, 
social-politice și economice care au 
avut loc după cucerirea puterii, sar
cinile si obiectivele viitoare ale re
voluției.

Abordînd probleme de politică ex
ternă. vorbitorul a subliniat hotă- 
rîrea F.S.L.N.. a Juntei Guvernului 
de Reconstrucție Națională de a dez
volta relații de prietenie si colabo
rare. cu toate statele lumii, pe baza 
respectării independentei si suvera
nității naționale. a egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne si avantajului reciproc.

In* favoarea dezvoltării 
colaborării 

dintre Grecia și Turcia
ANKARA 21 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută reprezentanților 
presei la Istanbul, președintele Or
ganizației naționale de turism a 
Greciei. George Daskalakis. care a 
efectuat o vizită oficială în Turcia, 
s-a pronunțat pentru normalizarea 
deplină a raporturilor dintre cele 
două țări și dezvoltarea între ele 
a unor relații bazate pe înțele
gere. colaborare si bună vecinătate. 
„Trebuie să dăm uitării trecutul și 
să ne orientăm spre viitor. într-un 
climat de bună vecinătate si priete
nie" — a declarat George Daskalakis. 
El a confirmat faptul că ..Olympic 
Airways" ,— compania națională de 
aviație a Greciei — intenționează să 
reia în curînd cursele aeriene spre 
Istanbul, după ce. săptămîna trecu
tă. societatea de stat ..Turkish 
Airlines" a reînceput, după sase ani 
de întrerupere, zborurile sale spre 
Atena.

PREȘEDINTELE PORTUGALIEI l-A PRIMIT 
PE ȘEFUL DELEGAȚIEI PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

întrevedere a reprezentantului P.C.R.
MANAGUA 21 (Agerpres). — în 

timpul participării la prima aniver
sare a victoriei revoluției populare 
din Nicaragua, tovarășul Ion Coman, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. a 
avut o întrevedere cu tovarășul Fi
del Castro Ruz, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, președintele Con
siliului de Stat si al Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Cuba.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, au fost transmise to
varășului Fidel Castro Ruz un salut

călduros, urări de sănătate și ferici
re personală, precum și prosperitate 
poporului prieten cubanez.

Mulțumind pentru salutul și urări
le adresate, tovarășul Fidel Castro 
Ruz a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut cordial, urări de 
multă sănătate și fericire, iar po
porului român mari infăptuiri în eT 
dificarea noii societăți socialiste.

Abordindu-se aspecte ale evoluți
ei relațiilor dintre cele două partide 
și state, tovarășul Fidel Castro Ruz 
a apreciat că acestea cunosc o dez
voltare ascendentă, în interesul ce
lor două țări și popoare.

ÎNTÎLNIRE 
a avut loc o
Xiannian, vicepre.mier al Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, și 
Ziaur Rahman, președintele R. P. 
Bangladesh, care se află intr-o vi-' 
zită de stat in R. P. Chineză, După 
cum precizează agenția China 
Nouă, cu acest prilej au fost dis
cutate probleme privind 
ale situației internaționale 
teresează cele două părți.

AGENȚIILE DE PRESA
BP pg scurt_____

aspecte 
care in-

Bonn aVIZITA ÎN R.F.G. La 
avut loc, luni, o întrevedere intre 
Hans-Dietrich Genscher, ministrul 
afacerilor externe al R. F. Germa
nia, și Chedli Klibi, secretar ge
neral al Ligii Arabe. După cum 
relevă agenția D.P.A., in centrul 
discuției s-au aflat probleme refe
ritoare lg situația din 
Mijlociu, precum și la 
arabo—vest-european.

Orientul 
dialogul

La To-CONGRES SINDICAL.
kio au început, luni, lucrările con
gresului ordinar al celei mai mari 
centrale sindicale nipone — Consi
liul General al Sindicatelor din 
Japonia (SOHYO). Participanții — 
care reprezintă circa 4,5 milioane 
de muncitori si funcționari — vor 
examina o serie de probleme de 
actualitate ale mișcării sindicale 
japoneze. între care rezultatele 
tradiționalei ofensive de primăvară 
a oamenilor muncii niponi si pro
gramul 
SOHYO 
apărării 
maselor

viitoarelor acțiuni ale 
pe linia promovării și 
drepturilor si intereselor 

muncitoare din Japonia.

încheiam corespondența din nu
mărul precedent al ziarului nostru, 
în care prezentam realizări presti
gioase în domeniul industriilor de 
virf din unități economice renumite 
din Franța, cu constatarea că pretu
tindeni ni s-a vorbit cu căldură, cu 
interes și cu dorința de a adăuga noi 
pagini unei bune tradiții de colabo
rare economică dintre unitățile res
pective și întreprinderi similare din 
România. Aprecierile elogioase cu 
privire la tehnica și știinta româ
nească rostite de specialiști, de re
prezentanți ai unor prestigioase so
cietăți industriale constituie reale 
motive de satisfacție. Multi dintre 
specialiștii pe care i-am intîlnit au 
subliniat faptul că roadele colaboră
rii economice româno-franceze sini 
expresia bunelor relații dintre țările 
noastre, existentei la baza acestor 
relații a unor principii realiste și 
constructive, consecventei cu care se 
urmăresc avantajul reciproc, slujirea 
in activitatea economică a idealuri
lor de prietenie dintre popoarele 
noastre.

La întreprinderile „THOMPSON 
C.S.F.", ROLAND POIRIER. în- 
fățișind marea diversitate de ac
tivități industriale a grupului, sub
linia existenta a numeroase con
tacte. a unei largi game de co
laborări cu România, precum și 
perspectivele acestora, materializate 
într-o seamă de noi proiecte de 
cooperare. Iar MICHEL LUCONI, 
specialist din partea grupului in do
meniul relațiilor cu tarile socialiste, 
pronunța numele unor întreprinderi 
și instituții românești cu o exacti
tate care ne-a surprins. „V-os pu
tea Vorbi. pentru că o cunosc bine, 
despre activitatea de la I.P.R.S. Bă- 
neasa. despre colaborarea noastră in 
domeniul comunicațiilor. O colaborare 
cu un partener preocupat și capabil 
să dezvolte o producție proprie, com
petitivă. Motiv pentru care privim 
cu încredere perspectivele colaboră
rii viitoare, proiectele de cooperare 
vizind produse cum ar fi aparate ȚV 
sau centrale telefonice, incorporind 
elementele de noutate care se succed 
cu o repeziciune impresionantă, con
figurând ceea ce curent numim 
-noua generație-". în acest context, 
dl. Michel Luconi si-a exprimat 
bucuria că din nou. ca un semn al 
bunelor relații dintre țările noastre, 
președintele României. Nicolae 
Ceaușescu. va fi oaspete de onoare 
al Franței, această vizită avind da
rul de a adinei si dezvolta bunele 
relații dintre cele două țări.

Despre România, despre colabo
rarea economică ni s-a vorbit cu 
respect și la „ALTSHOM ATLAN- 
TIQUE". Astfel, am reținut din pre
zentarea făcută de dl. MICHEL 
GRATALOUP că multe întreprin
deri și șantiere românești au cunos
cut. la vremea respectivă, roadele 
acestei colaborări. Ele pot fi în- 
tîlnite la Lotru, unde una din tur
bine a fost furnizată integral de 
firma franceză, industria românească

ADUNARE FESTIVA. Sub auspi
ciile Asociației ucrainene de prie
tenie și relații culturale cu străină
tatea si filialei republicane din 
Ucraina a Asociației de prietenie 
sovieto-română 
treprindere din 
adunare festivă 
rării a 200 de 
revoluționarului 

. dimirescu.

(A.P.S.R.). la o în- 
Kiev a avut loc o 
dedicată comemo- 

ani de la nașterea 
român Tudor Via-

POLONO—INDO-COMUNICAT
NEZIAN. La încheierea convorbi
rilor purtate de ministrul_afacer_ilor 
externe al 
taszek, cu
Indoneziei, 
madja. la 
un comunicat care evidențiază do
rința celor două tari de a dezvolta 
relațiile bilaterale. îndeosebi în do
meniile economic și comercial. Păr
țile și-au exprimat, de asemenea, 
îngrijorarea fată de înrăutățirea si
tuației internaționale si au subliniat 
necesitatea de a se intensifica efor
turile in vederea asigurării păcii, 
destinderii, dezarmării, lichidării 
surselor de încordare si de conflicte 
pe căi pașnice.

R.P. Polone. Emil Woj- 
ministrul de externe al 

Mochtar' Kusumaat- 
Varșovia a fost publicat

PREȘEDINTELE EMIRATELOR
ARABE UNITE, șeicul Zayed Bin

dezvoltindu-și apoi o producție pro
prie. ceea ce a creat condiții pentru 
o bună cooperare in acest domeniu. 
Semnele colaborării si cooperării pot 
fi descoperite, de asemenea, la Re
șița. la Rovinari sau la întreprin
derea de mașini grele București. 
„Acum, ne spunea dl. Grataloup. tara 
dumneavoastră și-a dezvoltat o pu
ternică și modernă industrie con
structoare de mașini, iar ca om 
care am cunoscut I.M.G.B.-ul ' încă 
de la începuturi, pot să spun că îmi 
face plăcere că aceasta realizează 
turbine de mare putere, utilaje de 
înaltă performantă, adevărati coloși 
industriali. Putem declara cu satis
facție că avem o colaborare foarte 
strinsă. că ea s-a dezvoltat continuu, 
și ne dă. sper, satisfacții reciproce".

Sultan Al-Nahayyan. a primit un 
mesaj din partea primului minis
tru al Indiei, Indira Gandhi, in 
legătură cu dezvoltarea cooperării 
bilaterale în domeniile economic si 
petrolier, precum si in ce privește 
politica externă. Mesajul a fost 
remis președintelui Emiratelor de 
către ministrul indian al resurselor 
miniere, care a sosit la Abu Dhabi, 
venind de la Bagdad.

PLENARA C.C. AL PARTIDULUI 
FRELIMO, care a avut loc la Ma
puto. a analizat situația internă și 
a definit direcțiile dezvoltării mun
cii de partid în domeniul consoli
dării cuceririlor revoluției mozam- 
bicane. Documentele adoptate de 
plenară fac o analiză concretă a 
activității politico-organizatorice 
desfășurate pentru întărirea unității 
partidului și a maselor muncitoare. 
Samota Machel, președintele Parti
dului FRELIMO, președintele Re
publicii Populare Mozambic, a sub
liniat că plenara a dovedit viabili
tatea revoluției mozambicane și 
maturitatea politică și ideologică 
sporită a partidului.

GREVA LA HOLLYWOOD. La 
inițiativa organizațiilor sindicale, 
una din cele mai mari uniuni

profesionale a actorilor de la 
Hollywood — ..The Screen Actors 
Guild" (SAG) — a declanșat, in- 

. cepind de luni, o grevă care a dus 
la sistarea tuturor activităților de 
turnare de filme de lung metraj si 
de televiziune, precum si a func
ționării serviciilor comerciale din 
această ramură. Acțiunea revendi
cativă a fost declanșată după ce au 
eșuat negocierile cu patronatul 
principalelor trei rețele de televi
ziune americane in vederea majo
rării salariilor personalului SAG.

STAGFLATIE. Potrivit unui ra
port al Băncii Israelului, in această 
tară încep să se .manifeste semnele 
unei „stagflații" (stagnare econo
mică insotită de inflație), relatează 
agenția France Presse. Ea se ma
nifestă prin scăderea producției 
industriale si a consumului. înso
țite de un somai crescînd si o 
inflație galopantă. Nivelul actual al 
șomajului este de. 4.3 la sută — 
aproape dublul celui de anul trecut. 
Producția industrială. a scăzut cu 
10 la sută, menționează sursa citată.

MIȘCĂRI SEISMICE. In zona 
vulcanului de pe muntele St. He
lens. din statul Washington, situat 
in vestul Statelor Unite, s-a înre
gistrat duminică noaptea o nouă 
activitate seismică, ce a. atins in
tensitatea maximă de 3.2 grade pe 
scara Richter. Seismologii ameri
cani au anunțat că aceste cutremu
re nu reprezintă indicii 
rii activității vulcanului, 
plică prin reașezarea 
scoarței terestre in jurul
după erupțiile anterioare.

ale reluă
ri se ex- 
straturilor 
craterului,

I

întîmpinat cu aceleași cuvinte de 
apreciere fată de tara noastră, fată 
de oamenii ei : „Colaborarea cu 
România s-a materializat, in ceea ce 
ne privește, in contribuția la con
struirea unor unități industriale mo
derne. cum este cea de calculatoare 
electronice de la Pipera. Astfel. Româ
nia dezvoltă propria-i informatică, 
gama .,FELIX" vădind foarte bune 
performante. $tim că președintele 
Nicolae Ceaușescu este un om care 
prețuiește mult știinta. se preocupă 
de informatică, de tot ce este nou și 
încurajează cercetările originale. în
drăznețe. Sint convins că noile con
vorbiri prilejuite de apropiata vizită 
a domniei sale in Franța vor aduce 
și noi impulsuri pentru dezvoltarea 
colaborării economice".

un laitmotiv, aprecierile pozitive 
privind bunele raporturi statornicite 
intre România și Franța, perspectiva 
dezvoltării lor.

La Direcția generală a relațiilor 
culturale din Ministerul Afacerilor 
Externe. )d-na MONIQUE LAN- 
CHON. evocind preocupările pentru 
aprofundarea cooperării cultural-ști- 
ințified, iși exprima satisfacția față 
de noua vizită pe care președintele 
României urmează să O' facă în Fran
ța. declarîndu-ne, între altele: „In
tre Franța și România există relații 
de colaborare în domeniul cultural- 
artistic, tradiționale si de înaltă cali
tate. Sititem preocupați să aflăm mo
dalități noi pentru a difuza mai bine 
cultura românească in Franța, știind 
că in țara dumneavoastră există

ZIMBABWE
Priorități in activitatea 

guvernului
PARIS (Agerpres). — Principala 

sarcină a guvernului din Zimbabwe 
este de a asigura pacea și securitatea 
în țară, a declarat premierul Robert 
Mugabe, într-un interviu acordat 
ziarului francez „Le Monde". Numai 
în condiții de pace, a subliniat el, 
vom putea trece la înfăptuirea pro
blemelor sociale și economice strin
gente, în special la refacerea econo
miei, la garantarea în practică a 
dreptului la învățămînt și la asigu
rarea ocrotirii sănătății populației.

Tinînd seama de realitățile concre
te din Zimbabwe, a arătat primul 
ministru. într-o serie de sectoare ale 
economiei vom menține inițiativa 
particulară. Dar în domenii de im
portanță majoră, cum ar fi industria 
extractivă, este necesară intervenția 
statului, preconizîndu-se, de aseme
nea, colectivizarea agriculturii. Au 
fost deja trecute sub controlul sta
tului sistemele de învățămînt și 
ocrotire a sănătății.

Robert Mugabe a respins posibili
tatea unor relații politice între Zim
babwe și Republica Sud-Africană. 
„Nouă, a subliniat el. ne repugnă 
sistemul de apartheid. Rînduielile pe 
care noi le-am lichidat în Zimbabwe 
se mențin în R.S.A.".

LISABONA 21 (Agerpres). — Ge
neralul Antonio Ramalho Eanes. pre
ședintele Portugaliei, a primit la 
Palatul Belem pe Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
care se află în Portugalia în fruntea 
unei delegații a Partidului Comunist 
Român, la invitația Partidului So
cialist Portughez.

Din partea președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a 
transmis președintelui Ramalho Eanes 
un mesaj de salut împreună cu cele 
mai bune urări.

Mulțumind, președintele Ramalho 
Eanes a adresat la rîndul său un 
salut cordial și urări de sănătate și 
succes președintelui Republicii Socia
liste România.

în cadrul intrevederii au fost evo
cate întîlnirile. convorbirile și înțele
gerile la care s-a ajuns între cei doi 
președinți cu ocazia vizitei președin
telui Ramalho Eanes in România, 
apreciindu-se că acestea constituie o 
bază bună, temeinică pentru dezvol
tarea pe mai departe, pe un plan 
superior. a bunelor relații dintre 
Portugalia și România, dintre cele 
două popoare, legate prin afinități de 
origine, cultură și limbă. S-a expri
mat dorința- ambelor părți de a se 
intensifica schimburile economice și 
cooperarea bilaterală pe multiple

planuri, fn interesul propășirii eco- 
nomico-sociale a ambelor popoare, 

în cadrul convorbirilor s-a relev t 
convergența de păreri a celor do vă 
țări în ce privește necesitatea inten
sificării eforturilor pentru edificarea 
unei securități reale pe continentul 
european și, in acest sens, pentru suc-* 
cesul apropiatei reuniuni de la M' - 
drid, care să ducă la măsuri ce 
dezangajare militară, de dezarmare, 
la întărirea- colaborării, destinderii 
și păcii în Europa și in lume.

S-a subliniat, de asemenea, carac
terul imperios al soluționării proble
melor grave ale vieții international ’. 
ale încordării mondiale, ale diferen
delor dintre state pe cale politice, 
prin tratative pentru diminuarea 
tensiunii, reluarea ' și dezvoltarea 
cursului destinderii.

în acest sens, s-a reliefat Impor
tanta deosebită pe care o are parti
ciparea tot mai activă la viata inter
națională. la solutionarea probleme
lor complexe, la promovarea unei 
politici nof de egalitate si respect al 
independentei fiecărei națiuni, a ță
rilor mici si mijlocii, care constituie 
marea majoritate a statelor lumii si 
sint profund interesate în democra
tizarea relațiilor internaționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, caracteristică ra
porturilor de prietenie dintre cele 
două popoare.

Prima conferință mondială de viitorologe
In dezbatere : probleme majore cu care este confruntată 

omenirea

.Reuniune ministerială

OTTAWA 21 (Agerpres). — In ora
șul canadian Toronto s-au deschis 
lucrările primei conferințe mondia
le de viitorologie. la care iau parte 
aproximativ 5 000 de delegați din 
diferite țări ale lumii. In cadrul 
reuniunii, a cărei temă de ansamblu 
a fost formulată „Prin anii ’80 — 
gîndire la scară globală, acțiune la 
scară locală", vor fi examinate nu 
mai puțin de 21 de probleme majore 
cărora omenirea trebuie să le facă 
față în viitorul apropiat, cum sint 
combaterea foametei și asigurarea 
hranei pentru toți locuitorii planetei, 
soluționarea problemei locuințelor, 
utilizarea și economisirea resurselor 
■naturale, promovarea valorilor uniu
ne și altele. Un loc prioritar pe agen
da dezbaterilor îl vor deține conser
varea și economisirea energiei, pre
cum și punerea la punct a unor sur
se energetice alternative, care să so

luționeze problemele ridicate de r 
mondială în acest domeniu. \

In discursul de inaugurare L l 
arărilor conferinței, guvernatorul 
neral al Canadei. Edward Schreyer, 
s-a oprit cu precădere asupra impac
tului negativ al crizei energetice si 
a relevat necesitatea mobilizării re
surselor naționale, precum si a in
tensificării conlucrării internaționale, 
in vederea rezolvării problemelor 
complexe pe care le ridică acoperirea 
nevoilor energetice ale umanității. 
Relevind necesitatea orientării ome
nirii spre noi surse de energie, mei 
economicoase, vorbitorul a exprimat 
opinia că în viitor cercetarea științi
fică nu va trebui să neglijeze nici o 
modalitate — oricit de modestă ar 
fi aceasta — pentru producerea de 
energie ieftină.

Următoarea conferință de acest 
gen va avea loc la Bombay, in ia
nuarie 1984.

a C. E. E.
BRUXELLES 21 (Agerpres). — în

trunit. luni, la Bruxelles, in cadrul 
ultimei întîlniri înaintea vacantei 
estivale. Consiliul ministerial al Pie
ței comune va analiza îndeosebi 
perspectivele negocierilor în vederea 
lărgirii Pieței comune. în cadrul unei 
ședințe pregătitoare a reuniunii mi
niștrilor de externe va fi examinat, 
împreună cu delegații ale Spaniei si 
Portugaliei, țări care au cerut să 
adere la C.E.E.. un text orientativ 
pregătit de ministrul luxemburghez 
de externe, care prezidează în cursul 
acestui semestru lucrările ..celor 
nouă".

Cea mai optimistă ipoteză cu pri
vire la viitoarea aderare a celor două 
țări la Piața comună este aceea că 
negocierile se vor putea încheia în 
primul semestru al anului 1981. ur- 
mind să permită intrarea Spaniei și 
Portugaliei in Piața comună la 1 
ianuarie 1983.

nuă adincire, relații care atestă exis
tența unei politici de consecventă co
laborare, desfășurată intr-un mod 
care dă satisfacție ambelor părți. 
Desfășurindu-se intr-un climat inter
național deosebit de complex, avem 
speranța că întilnirea dintre președin
ții Nicolae Ceaușescu și Valery 
Giscard d’Estaing va dobîndi o va
loare de exemplu, va sluji cauza pă
cii, se va constitui intr-o contribuție 
concretă la îmbunătățirea situației 
actuale din Europa și din lume".

Aceleași gînduri, aceeași convin
gere că apropiata vizită a președin
telui Nicolae Ceaușescu în Franța va 
determina noi pași in dezvoltarea 
prieteniei și colaborării franco-româ- 
ne ne-au fost împărtășite de pre
ședintele grupului de prietenie Fran-

„Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu 
va da noi impulsuri colaborării 
prietenești româno - franceze"

Declarații ale unor oameni politici și reprezentanți ai opiniei publice din Franța
Reprezentanții UZINELOR „RE

NAULT". domnii M. COURSAT și 
PIERRE AUBERGER. au adăugat, 
cu același prilej, alte nume de între
prinderi și localități românești care 
pot aduce argumente ale bunei co
laborări economice româno-franceze. 
Am notat, așadar. nume familiare 
nouă, cum ar fi „Steagul roșu“-Bra- 
șov. Uzina de autoturisme Pitești. 
Uzina de autoturisme de teren din 
Cimpulung — ca să dăm doar 
cîteva exemple — unităti cu care 
„Renault" dezvoltă o bună cola
borare. reciproc avantajoasă. „In 
domeniul la care ne referim, tura 
dumneavoastră a inreaistrat realizări 
deosebite, industria românească fiind 
capabilă să producă mașini proprii, 
care iși impun tot mai mult numele 
pe piața internațională. Cunoscînd 
îndeaproape realizările dumneavoas
tră. voința de progres, succesele în
registrate. nu putem avea decît cu
vinte de prețuire pentru tehnicienii 
și muncitorii români, pentru inteli
genta lor tehnică. Sint oameni cu 
care poți și merită să colaborezi".

La „HONEYWELL BUL L“, 
JAQUES SOUBRIER. specialist în 
direcția cooperării comerciale si teh
nice. care a vizitat, de asemenea. în 
această calitate, de mai multe ori 
România. în vederea dezvoltării co
laborării în domeniul calculatoarelor 
și ordinatoarelor electronice, ne-a

..Relațiile economice cu România 
sint importante — ne-a declarat, la 
Ministerul Economiei, domnul PE- 
BEREAU. Aș aminti proiectul de 
cooperare, aflat in faza culegerii 
roadelor, cu Uzinele Citroen, o 
cooperare care nu are precedent. Sint 
perspective bune pentru colaborare 
in domeniul telecomunicațiilor, al 
centralelor electrice, in alte domenii. 
Noi sintem convinși că schimburile 
economice se vor dezvolta in intere
sul ambelor popoare.

In acest sens apreciem că vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu in 
Franța, pe lingă semnificația ei poli
tică, va constitui un moment impor
tant pentru dezvoltarea relațiilor eco
nomice. parte integrantă a relațiilor 
generale".

Asemenea declarații și aDrecieri 
sint o dovadă elocventă a faptului 
că atunci cînd două tari cu orînduiri 
diferite așază la baza relațiilor din
tre ele principiile respectului mutual, 
ale întrajutorării si cooperării reci
proc avantajoase, cind sint animate 
de dorința de a aduce contribuții 
concrete la statornicirea unui climat 
de înțelegere si stimă între popoare, 
rezultatele nu întîrzie să se arate. 
Dealtfel. în întrevederile pe care 
le-am avut în aceste zile la Ministe
rul Afacerilor Externe, la Ministerul 
Economiei, la Senat si la Adunarea 
Națională, pretutindeni au revenit, ca

creații de valoare, noi fiind animați 
de dorința de a realiza ceea ce s-ar 
numi un veritabil dialog al culturilor.

In Franța este bine cunoscut ca o 
personalitate deosebită președintele 
Nicolae Ceaușescu, un om politic 
foarte apreciat. România este pre
țuită de către noi pentru politica ei 
rațională, pentru consecventa cu care, 
militează pentru independentă. Cu
noaștem, de asemenea, că doamna 
Elena Ceaușescu este un reputat om 
de știință. Avem speranța că, aseme
nea altor domenii, și relațiile cultu- 
ral-științifice vor beneficia de rezul
tatele apropiatei vizite".

„Vizita oficială de stat pe care 
președintele României, domnul 
Nicolae Ceaușescu. o face în Franța 
este pentru noi un eveniment foarte 
important — ne-a declarat dl. MAS- 
SET, director adjunct în Ministerul 
Afacerilor Externe. După cum cu
noașteți, anul trecut președintele 
nostru a vizitat România. La un an 
de la această vizită, președintele 
României este oaspete de onoare al 
Franței. Desfășurate într-un scurt 
interval de timp, aceste vizite arată 
importanța pe care cele două țări o 
acordă relațiilor dintre ele, pun'in lu
mină continuitatea și cursivitatea 
dialogului. Relațiile bilaterale dintre 
Franța și România sint relații priete
nești, aflate într-un proces de conti-

ța-România din Senat, dl. LUCIEN 
GAUTHIER. „Intre noi — spunea 
domnia sa — nu au existat și nu 
există divergențe. In acest context 
este plăcut să constați că grupul de 
prietenie Franța-România din Senat, 
unul din cele mai active și presti
gioase grupuri, contribuie cu bune 
reușite la dezvoltarea acestei priete
nii. Personal, am avut privilegiul de 
a cunoaște, la fața locului, realitățile 
românești, prin două vizite făcute în 
țara dumneavoastră. De fiecare dată 
am fost impresionat de realizările po
porului român, un popor muncitor, 
care face totul pentru a-și dezvolta 
țara. Mi s-a părut, de pildă, extraor
dinar că, după cutremurul devastator 
din 1977, totul a fost reconstruit. Este 
aceasta una din dovezile cele mai 
evidente ale vigorii și spiritului la
borios al românilor, ale muncii po
porului și înțelepciunii conducători
lor țării,

Chiar dacă țările noastre nu au 
aceeași poziție in toate problemele 
— a continuat interlocutorul — ele 
au demonstrat și demonstrează posi
bilitatea găsirii unui limbaj comun. 
Îmi exprim speranța că, valorificind 
cadrul tradițional al relațiilor dintre 
cele două popoare, vizita președin
telui Nicolae Ceaușescu va așeza o 
nouă piatră la edificarea prieteniei 
româno-franceze".

Realizarea planului economiei naționale 
a U.R.S.S. în primul semestru 1980
MOSCOVA 21 (Agerpres). — A- 

genția T.A.S.S. anunță că la Mos
cova a fost dat publicității conîuni- 
catul Direcției centrale de statistică 
privind realizarea planului economi
ei naționale sovietice pe primul se
mestru al anului în curs. în com
parație cu aceeași perioadă a anului 
trecut, sporul producției industriale 
a fost de 4,2 la sută, productivitatea 
muncii a crescut cu 3,2 la sută, ob- 
ținindu-se pe această bază aproxi
mativ patru cincimi din sporul pro
ducției industriale.

In primul semestru s-au produs 
652 miliarde kWh de energie elec
trică și 297 milioane tone de petrol 
(inclusiv gaze condensate). S-a de
pășit planul semestrial la producția 
de gaze, mijloace de automatizare și

tehnică de calcul, tractoare și mașini 
agricole, precum și la alte produse, 

în agricultură au fost extinse su
prafețele cultivate, a crescut șepte- 
lul de vite cornute mari și s-a rea
lizat planul pe primul semestru la 
achizițiile de vite, păsări, ouă.

Volumul schimburilor comerciala 
externe ale U.R.S.S. a crescut in pe
rioada respectivă cu 20 la sută.

Evocind recenta sa vizită în Româ
nia, președintele Comisiei de politică 
externă a Adunării Naționale, dl. 
COUVE DE MURVILLE, sublinia 
faptul că relațiile cu România se 
dezvoltă foarte bine, fără dificultăți, 
locul preponderent revenind raportu
rilor economice. „Avind loc intr-un 
context internațional deosebit de 
complex, aprecia domnia-sa. apropia
ta vizită a președintelui Nicolae 
Ceaușescu dobindește o semnificație 
deosebită". Președintele Comisiei de 
politică externă a Adunării Națio
nale releva. în primul rînd. im
portanta vizitei pentru dezvoltarea 
relațiilor dintre Franța si România, 
evidențiind faptul că ea are loc la 
numai un an de la vizita președinte
lui Franței la București, ilustrind 
astfel continuitatea dialogului, exis
tenta unor bune raporturi de cola
borare.

La rîndul său. dl. ALAIN POHER, 
președintele Senatului Francez, ne-a 
declarat: „Sintem fericiți că intre ță
rile noastre există contacte atit de 
bune. Cooperarea în plan politic in
tre Franța și România este înteme
iată pe interesul celor două țări pen
tru destindere, pentru colaborare in 
condiții de independență. Există, 
deci, afinități certe. Prin conduita 
lor, prin dezvoltarea acestor contacte, 
țările noastre contribuie la ameliora
rea climatului actual. Franța este o 
țară deschisă colaborării și dialogu
lui și pot afirma că intre țările noas
tre s-a statornicit un dialog sincer, 
deschis. Argumente concrete sint 
multe. Personal, sint bucuros că voi 
avea prilejul să-l intîlnesc din nou 
pe președintele Nicolae Ceaușescu, 
personalitate politică marcantă, om 
politic de mare curaj. Îmi amintesc 
cu plăcere de întrevederile avute la 
București cu șeful statului român, 
care, de fiecare dată, au demonstrat 
convergența de opinii intre țările 
noastre".

...A mai rămas puțin timp pînă la 
începerea vizitei oficiale a președin
telui țării noastre în Franța. înscriin- 
du-se — așa cum au subliniat nu
meroase personalități ale vieții poli
tice și economice din Franța în con
vorbirile pe care le-am avut în aceste 
zile — în spiritul bunelor relații de 
colaborare și respect reciproc, noul 
dialog la nivel înalt româno-francez 
este așteptat aici cu cel mai viu in
teres, pentru semnificațiile sale pri
vind atit dezvoltarea relațiilor bilate
rale, cit și viața internațională și, în 
același timp, cu convingerea că va 
da noi impulsuri colaborării priete
nești româno-franceze, va marca o 
nouă și substanțială contribuție la 
adîncirea tradiționalei colaborări pe 
multiple planuri dintre cele două 
țări și popoare, spre binele cauzei 
generale a păcii, destinderii și înțe
legerii.

Nicolae DRAGOȘ
Paris, iulie 1980

Situația se menține 
încordată în Bolivia

LA PAZ 21 (Agerpres). — Potrivit 
agențiilor internaționale de presă, si
tuația din Bolivia continuă să ră- 
mînă încordată. Junta militară care 
a preluat puterea recurge, in mod 
repetat, la armată pentru a infringe 
centrele de rezistentă apărute în dife
rite regiuni ale tării. Principalei 
focare de rezistentă împotriva juntei 
au devenit regiunile miniere. Se men
ționează. astfel. că în orașul Sania 
Ana au avut loc puternice ciocniri 
între detașamente de mineri si for
țele armate. în zona localității Hua- 
nuni. detașamentele de muncitori au 
fost atacate de avioane militare. A- 
viatia a bombardat, de asemenea, 
unele cartiere muncitorești de la pe
riferia capitalei boliviene. La Paz. 1 
capitală, prezenta armatei era Iu* 
masivă și blindatele patrulau pe 
străzi.

Noile autorități militare au cerut 
oamenilor muncii să înceteze greva 
generală, declanșată la apelul Cen
tralei Muncitorești Boliviene (C.O.B.), 
în semn de protest împotriva lovitu
rii de stat mijitare. amenintindu-i pe 
muncitori cu concedierea. în caz de 
nesupunere. Transporturile publice 
au continuat însă să fie paralizate, la 
fel ca si activitatea în diferite între
prinderi industriale și miniere, anre- 
ciindu-se că. luni, la grevă luau parte 
95 la sută din muncitorii tării.

Intrat după lovitura de stat în ile
galitate. Heman Siles Zuazo. candi
datul la funcția de președinte al tării 
al frontului de centru-stînga Uniu
nea Democrată si Populară, care la 
alegerile din 29 iunie a obtinut cel 
mai mare număr de voturi, a denun
țat. într-o declarație făcută duminică, 
lovitura militară de stat.

Capriciile 
vremii

Temperaturi scăzute pentru luna 
iulie în Anglia. Luna iulie a fost 
in acest an. în Marea Britanie. cea 
mai rece din ultimele trei secole, a 
declarat profesorul Hubert Lamb, 
de la Universitatea ..East Anglia". El 
a precizat că media temperaturii a 
fost de numai 13 grade Celsius, doar 
în luna iulie 1802 fiind înregistrată o 
temperatură medie lunară compara
bilă (13.5 grade).

Experții emit opinia că vremea 
deosebit de rece s-ar datora. in 
parte, stratului de praf vulcanic care 
a acoperit o mare parte a emisferei 
nordice a planetei, refinind radiațiile 
calorice solare. Această „pătură" de 
praf iși are originea, se pare, in pu
ternica erupție a vulcanului „St. 
Helens" din statul american Wa
shington. precum si în erupția din no
iembrie anul trecut a unui vulcan din 
arhipelagul Galapagos.

Agenția D.P.A. subliniază, citind, 
de asemenea, declarații ale experți- 
lor britanici, că în intervalul 15 iu
nie—15 iulie a.c.. în Marea Britanie 
au fost înregistrate cele mai bogate 
precipitații căzute in perioada cores
punzătoare a anului în ultimii... 174 
de ani I
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