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Entuziastă manifestare a sentimentelor de dragoste și înaltă stimă față de secretarul general

al partidului, vie satisfacție pentru marile succese dobîndite, botărîre unanimă de a îndeplini exemplar
obiectivele stabilite de Congresul alXll-lea al P.C.R.—sub aceste auspicii s-a desfășurat, ieri,

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JUDEȚUL BRĂILA
orice sărbătoare, rememorarea îm
plinirilor, recapitularea succeselor,
reprezentări bilanțiere. Locuitorii
Brăilei au ocazia să raporteze tova
rășului Nicolae Ceaușescu cite s-au
adăugat în ghirlanda împlinirilor so
cialiste de la ultima sa vizită pe
aeeste pămînturi mănoase.
Brăilenii se mîndresc astăzi cu fap
tul că producția globală industrială a
județului a crescut față de 1965 de
circa 5 ori. în realizarea unor produ
se industriale de bază pentru întrea
ga economie națională statisticile sînt
tot atît de semnificative, județul situîndu-se pe locuri fruntașe. Brăila,
știută în perioada interbelică doar
prin confecționarea de căruțe, cuie
și sape, este astăzi o puternică cita
delă industrială care asigură întrea
ga producție românească de excava
toare, o mare parte din producția de
fibre artificiale : ea ocupă locul 2 la
producția de plăci aglomerate din
lemn, locul 3 la celuloză, locul 5 la
producția de laminate finite pline din
oțel și la cea de acid sulfuric, locul
7 la producția de hlrtie.
Șl agricultura a cunoscut o dezvol(Continuare in pag. a Il-a)

In raza localității Rogojești au
început lucrările de amenajare și
construcții la cea mai nordică acumulare de apă de pe rîul Șiret.
Capacitatea acesteia va fi, la darea
în folosință a obiectivului, in se
mestrul 1/1983, de 55 milioane mc
apă. Pe lîngă regularizarea rîului Șiret, crearea condițiilor pen
tru extinderea irigațiilor pe o mare
suprafață de teren arabil și asi
gurarea unui debit de apă sporit
pentru orașele Botoșani și Dorohoi,

importanța acestui obiectiv constă
și în aceea că în digul de
retenție va funcționa și o microhidrocentrală cu o putere de 3,8
MW. în cinstea zilei de 23 August,
lucrătorii șantierului local aparținind Trustului de lucrări hidroteh
nice București s-au angajat să ac
celereze ritmul de execute al excavațiilor și turnărilor de betoane,
realizînd astfel, pînă la sfîrșitul anului, un avans de cel puțin 30 de
zile față de graficele stabilite. (Sil
vestri Ailenei).

contribuit cu peste 6 milioane kWh
la reducerea amintită. O notă bună
și pentru distribuitorii de energie,
lucrătorii de la Secția de distribu
ție a energiei electrice Bistrița, care
au redus consumurile proprii cu
peste 10 la sută, față de nivelul
planificat, prin sporirea randa
mentelor tehnice ale instalațiilor
de transport, stabilirea unor sche
me optime de funcționare, verifi
carea permanentă a grupurilor de
măsură. (Gh. Crișan).

Aici, unde Istoria
respiră din toate
brazdele pămîntului
In semn de adincă recunoștință șl prețuire, secretarului general al partidului I se oferă macheta celui mai recent
produs realizat la întreprinderea „Progresul" : draglina hidraulică de 8-10 metri cubi

la adunarea populară din municipiul Brăila
ridicat, cît șl utilaj metalurgic și
pentru alte necesități. Doresc să
adresez felicitări muncitorilor, teh
nicienilor, inginerilor, tuturor oame
nilor muncii de la această mare
uzină și să le urez succese tot mai
mari in activitatea lor. (Aplauze și
urale puternice ; se scandează :
„Ceaușescu-P.C.R. !“, „Ceaușescu și
poporul !“
De asemenea, ne-a produs o im
presie plăcută felul în care au acțio
nat oamenii muncii de la „Lamino
rul", atît pentru a realiza în bune
Condiții funcționarea noului laminor,
cît și a întregii activități a uzinei.
Doresc să adresez și acestui harnic
colectiv multe felicitări,, precum și
urarea de noi succese. (Aplauze și
urale puternice ; se scandează :
„Ceaușescu și poporul !").
Știu că șl celelalte uzine din
Brăila au rezultate bune, că toate
colectivele de oameni ai muncii ac
ționează cu fermitate pentru îndepli
nirea planului pe acest an și deci a
întregului cincinal. Pentru aceste
rezultate minunate obținute de toți
oamenii muncii din Brăila, le adresez
tuturor felicitări și urarea de noi și
noi succese. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează : „Ceaușescu
și poporul !“).
în general Industria socialistă a
României a înregistrat și în acest
cincinal rezultate importante. Avem

BOTOȘANI : Au început lucrările
la o mare acumulare de apă pe Șiret

La 15 311 000 kWh, adică aproa
pe echivalentul repartiției pentru o
lună întreagă, se ridică cuantumul
economiilor de energie electrică ob
ținute pînă în prezent de consuma
torii din județul Blstrița-Năsăud. Cu
un bilanț bogat se prezintă colec
tivele de muncă de la întreprin
derea de construcții și NETEX din
Bistrița, Fabrica de hîrtie Prundu
Bîrgăului — unități care și-au rea
lizat și depășit sarcinile producției
.fizice. Masa utilizatorilor casnici a

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc, în primul rînd, să vă adre
sez dumneavoastră, tuturor locuitori
lor municipiului și județului Brăila,
din partea Comitetului Central al
partidului, a Consiliului de Stat și
guV'țnului, precum și a mea perso
na? un salut călduros, împreună cu
ceîfe mai bune urări. (Aplauze și
urale puternice ; se scandează :
„Ceaușescu-P.C.R. !“, „Ceaușescu și
poporul !“).
Ne aflăm din nou, într-o vizită de
lucru, în municipiul și județul Brăila.
Dorim să cunoaștem cum lucrează
constructorii socialismului din aceas
tă veche așezare a țării românești,
cum acționează pentru înfăptuirea
politicii partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate in România, de ridicare a bu
năstării și fericirii întregii noastre
națiuni. (Urale și aplauze puternice,
prelungite; se scandează: „CeaușescuP.C.R. !“).
Am vizitat, în această dimineață,
uzinele „Progresul" și noul laminor
de profile mijlocii de la întreprin
derea „Laminorul". Pot declara că,
în general, avem impresii bune des
pre felul cum oamenii muncii de la
„Progresul" acționează pentru ridi
carea nivelului tehnic al producției,
pentru a produce atît excavatoare de
mare capacitate și de nivel tehnic

30 de intreprinderi din județul
Ilfov
Pînă în prezent 30 de întreprin
deri 'din județul Ilfov au realizat
sarcinile planului cincinal și ur
mează să livreze suplimentar pină
la sfîrșitul anului produse in va
loare de peste 1,5 miliarde lei. In
tre acestea se numără întreprinde
rile de poduri și „Automecanica"
din Giurgiu, Fabrica de produse ce
ramice din Urziceni, întreprinderi
le de nutrețuri combinate din Ol
tenița și Periș, întreprinderea ds
sere „30 Decembrie", Fabrica de fe
rite din Urziceni. (Lucian Ciubo
tarul.

BISTRIȚA-NĂSĂUD: Peste 15 milioane kWh
economisiți

Joi, 7 august, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar geeral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a fost oaspetele locuitorilor județului
Brâila.
Secretarul general al partidului, președintele republicii,
a fost însoțit în această vizită de lucru de tovarășa Elena
Ceaușescu, de tovarășii llie Verdeț, Emil Bobu, Nicolae Con
stantin, Constantin Dâscălescu, Gheorghe Oprea, Richard
Winter, Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C.
Locuitorii județului îl întimpină pe
•ecretarul general al partidului cu
cele mai alese sentimente de dragos
te și înaltă prețuire, cu vibrante ma
nifestări de recunoștință, exprimindu-și și pe această cale profunda
gratitudine față de tot ce a făcut to
varășul Nicolae Ceaușescu în cei 15
ani de cînd se află în fruntea parti
dului pentru înflorirea României,
pentru afirmarea ei in lume.
In toți acești ani, Brăila venerabi
lă a cunoscut, asemenea întregii
noastre patrii, o tinerețe nouă, o
spectaculoasă ascensiune, pregnantă,
în toate domeniile economico-sociale,
rod al politicii consecvente a parti
dului de dezvoltare echilibrată a tu
turor județelor, de repartizare armo
nioasă a forțelor de producție pe în
tregul cuprins al țării.
Este pentru a șasea oară cînd ce
tățenii Brăilei se întîlnesc la ei aca
să cu conducătorul partidului și sta
tului, pentru a dezbate împreună
probleme de cea mai mare importan
ță care privesc prezentul și viitorul
județului, ca parte a prezentului și
viitorului țării.
Fiecare nouă întîlnire cu secretarul
general al partidului prilejuiește, ca

Unitățile industriale din Lugoj
Unitățile industriale din muni
cipiul Lugoj raportează, în cinstea
zilei de 23 August, un important
succes : îndeplinirea planului cinci
nal la producția marfă. S-au creat
astfel condiții ca pînă la finele anului oamenii muncii lugojeni să
livreze suplimentar economiei na
ționale mașini de ridicat și trans
portat utilaje, piese de schimb pen
tru industria ușoară, piese turnate
din oțel și fontă, mobilă, cărămizi,
faianță, țesături, fire de bumbac și
alte produse in valoare de peste un
miliard lei. (Cezar Ioana).

toate condițiile pentru îndeplinirea
planului și, chiar cu o anumită de
pășire, a întregului cincinal — ceea
ce asigură ridicarea patriei noastre
pe noi culmi de progres și civiliza
ție. S-a dezvoltat, de asemenea, ac
tivitatea învățămintului, științei, cul
turii ; dealtfel, tocmai ca rezultat al
activității științifice și a tnvățămintului am putut obține aceste realizări
importante in dezvoltarea industriei
noastre pe baza tehnicii celei mai
avansate. (Urale și aplauze pu
ternice, îndelungate).
Am obținut, de asemenea, o creș
tere continuă a producției agricole.
După cîte știu, și județul Brăila a
realizat progrese Însemnate și în
acest an. Cu toate condițiile climati
ce nu din cele mai favorabile, s-au
obținut producții bune la recoltele de
vară și se prevede ca și la recoltele
de toamnă să se obțină rezultate
bune. Tocmai dezvoltarea continuă a
agriculturii a asigurat condițiile unei
mai bune aprovizionări și creșterii
puternice a nivelului de trai al în
tregului nostru popor. (Urale și
aplauze ; se scandează : „Ceaușescu
și poporul !“).
Doresc să menționez șl la această
mare adunare populară că, odată cu
dezvoltarea economico-socială, am
asigurat înfăptuirea programului de
creștere a veniturilor, a nivelului de
trai al poporului. Retribuția în acest
cincinal va crește cu circa 30 la sută,
față de 20 la sută cit era prevăzut In

plan. Această creștere importantă a
veniturilor oamenilor muncii a fost
posibilă datorită măsurilor luate pen
tru a dezvolta mai puternic întreaga
activitate industrială, precum și pe
baza sporirii productivității muncii,
a reducerii cheltuielilor materiale, a
creșterii mai puternice a eficienței
economice. Toate acestea demonstrea
ză că stă în puterea poporului nostru
ca — înfăptuind neabătut politica
partidului, acționînd pentru o mai
bună funcționare a tuturor întreprin
derilor, aplicînd consecvent noul me
canism economic — să asigure creș
terea intr-un ritm mai rapid a veni
tului național, a avuției naționale și,
pe această bază, dezvoltarea generală
a țării, ridicarea bunăstării întregului
popor — țelul suprem al politicii
partidului, esența societății socialiste
multilateral dezvoltate în România,
care pornește de la faptul că tot ceea
ce realizăm trebuie să servească po
porului, oamenilor, întăririi patriei,
bunăstării întregii națiuni. (Urale și
aplauze puternice ; se scandează :
„Ceaușescu — P.C.R. 1", „Ceaușescu
și poporul l“).
Numai în ultimii 15 ani venitul na
țional a crescut de 3,7 ori, producția
globală industrială de peste 5 ori,
producția netă industrială de peste
5,5 ori, iar producția agricolă de
aproape 2 ori. Pe această bază, fondul
de retribuire a întregului personal
muncitor a crescut de la 57 miliarde
in 1965 la 220 miliarde In 1980, de

aproape 4 ori — ceea ce demonstrea
ză in mod grăitor preocuparea de a
asigura, pe măsura creșterii econo
miei naționale, ridicarea continuă a
nivelului de trai al poporului. Aceasta
se exprimă în creșterea consumurilor
fizice — așa cum am menționat și
ieri — de Ia 26 kg de carne in 1965
la 62 kg în 1980, o creștere de 2,3
ori ; de asemenea, aceasta iși găseș
te expresie în creșterea consumu
rilor fizice la lapte, ouă, zahăr, le
gume ; totodată, a avut loc o creș
tere serioasă a consumurilor la pro
dusele industriale : la țesături și îm
brăcăminte de 2—3 ori, la televizoa
re, frigidere și altele de 6, 7, 8 ori
în acești ani.
Toate acestea demonstrează că so
cietatea noastră socialistă asigură
toate condițiile pentru dezvoltarea
rapidă a forțelor de producție și rea
lizarea intr-un ritm înalt a creșterii
bunăstării poporului. Nu există în
lume țară care să poată să se pre
zinte în 15 ani cu asemenea ritmuri
de dezvoltare și de creștere a nive
lului de trai al poporului ! Numai o
societate socialistă poate realiza aceasta 1 (Aplauze și urale puternice ;
se scandează : „Ceaușescu și po
porul !“).
Se dezvoltă puternic formele de
mocratice de conducere, de partici
pare activă a maselor populare, a
întregului popor la conducerea so-

Pe un deal al satu
lui natal, învelit In
umbra deasă a unui
arbore
multisecular,
răsfoiesc ziarul, înminat de poștaș în cli
pa cînd mă pregăteam
de plecare spre pă
dure. îmi cad ochii pe
o informație despre
Congresul internațio
nal al istoricilor ale
cărui lucrări vor înce
pe peste cîteva zile la
București. Eveniment
de seamă ce va prile
jui, încă o dată, istori
cilor noștri să afirme
adevăruri de necon
testat despre existen
ța noastră veche și
neîntreruptă pe aceste
meleaguri, pe care am
durat o cultură și o ci
vilizație ce ne dau
dreptul să stăm cu
mîndrie printre mîndrele popoare ale lu
mii.
închid
ziarul
și-mi las ochii roată
peste împrejurimi. Din
toate brazdele de pămînt ale acestui ținut
românesc respiră is
toria, istoria zbuciu
mată a românilor să
raci și asupriți în țara
lor bogată, înfrățiți cu
maghiarii sărmani și
germanii nevoiași care
sufereau aceeași ex
ploatare feudală ; cît
vezi cu ochii, pe cîmpurile din șes și pe
dealurile Zarandului,
plini de aur altădată
și de amărăciuni, e
numai istorie. Se văd
parcă umbrele lui Ho
rea, Cloșca și Crișan,
a Iul Avram Iancu și
ale tribunilor'săi ; se
văd umbrele moților
de atîtea ori eroi de-a
lungul
zbuciumatei
noastre Istorii. Sus, pe
rîul Orăștiei, în mun
ții Grădiștei se zăresc
încă ruinele capitalei
Sarmizegetusa, a lui

Decebal, rege glorios
pe care localnicii îl
numesc și astăzi sim
bolic împăratul Alb.
Ceva mai spre apus e
Sarmizegetusa romană.
Iată, în vale, spre Mu
reș, satul Cioara de
unde a Izbucnit, la
1738, răscoala ce îl
avea în frunte pe Sofronie ; cîțiva kilome
tri mai la vale se În
tinde renumitul Cîmpul Pinii, unde în
tr-o zi de toamnă cu
lapoviță și cu ploaie,
Ia 12 octombrie 1479,

însemnări de
Ion DODU BĂLAN
Paul Chinezul, Vitea
zul român care lupta
ca-n poveste, cu două
săbii, a înfrînt arma
ta turcească a lui Ma
homed al II-lea, ar
mată de o sută de mii
de oameni. La alți cî
țiva kilometri, pe Mu
reș devale, este Bințintiul lui Aurel Vlaicu ; peste drum, Cugirul — cu acele uimi
toare descoperiri ar
heologice, care vor
besc de civilizația, ge
niul creator și puterea
strămoșilor noștri, și
peste un deal, Vaideiul unde, după spusele
lui Vasile Pîrvan din
Getica, s-au găsit bră
țări spirale de argint,
cu capete de șerpi, din
epoca La Tene, iar
peste două dealuri,
Romosul legendarului
student din secolul al
XV-lea, întemnițat la
Constantinopol în te
muta închisoare „Șap
te turnuri". La 5—6
km, spre apus, e locul
vestitei Palii de la Orăștie, tipărită, la 1582,

(Continuare în pag. a III-a)

■■MMI

de Șerban fiul lui Co
res!, de loan, protopop
de Hunedoara, Moise
Peștișel și Efrem Zâgan. Peste Mureș, sus
pe dealurile care duc
către Munții Apuseni,
veghează Cigmăul lui
loan Budai Deleanu,
autorul epopeii eroicomice „Țiganiada" și
al poemului „Trei vi
teji". în zare, pe un
deal impunător, ceta
tea Devei, atît de mult
acoperită și aureolată
de legende. Spre sud
de ea, pe valea Streiului, vestitele monu
mente arhitectonice în
stil roman de la Sîntămăria Orlea, iar in
Țara Hațegului propriu-zisă, biserica atit
de originală de la
Densuș, în ale cărei
picturi închipuita lume
celestă poartă chipu
rile și portul național
al oamenilor de la
noi ; tot acolo e cele
bra mînăstire a Silvașului, unde s-a scris,
în secolul al XVIIIlea, o strălucită cro
nică ritmată, deosebit
de importantă
din
multiple puncte de ve
dere : „Plîngerea mănăstirei Silvașului".
Cit vezi cu ochii,
fiecare brazdă de pămînt e plină de isto
rie, fiecare piatră e
un document de ne
clintit. Lîngă Țara
Hațegului e Valea Jiu
lui cu eroicele lupte
de la Lupeni, din 1929,
cu istoria ei nouă de
astăzi ; este castelul
Huniazilor și cetatea
de foc a Hunedoarei
de azi ; e pretutindeni
o lume nouă, înflori
toare, socialistă, în
care se răsfrîng ca pe
(Continuare
in pag. a V-a)

PAGINA 2

SCINTE1A — vineri 8 august 1980

VIZITA K U A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU W IIIOHIIIBRĂIIA
(Urmare din pag. I)

tare fără precedent, realizîndu-se as
tăzi o producție globală anuală de
două ori mai mare decît cu un de
ceniu în urmă.
Bătrinul Danubiu nu-și mai re
varsă apele peste grindurile și
smîrcurile pustiului din Balta Brăi
lei, ci este strunit de digul lung de
154 de kilometri, care protejează
„Bărăganul dintre ape“ — pămintul
nou al Insulei Mari a Brăilei, unde,
în urmă cu 13 ani, a luat ființă cea
mai mare întreprindere agricolă de
stat din România. în fiecare an, de
aici pleacă spre hambarele țării o
recoltă bogată, care însumează zeci
de mii de vagoane.
Este o dezvoltare grăitoare, care a
determinat îmbunătățirea corespun
zătoare a nivelului de trai al tuturor
oamenilor muncii. Istoria celor 15 ani
care au trecut de la Congresul al
IX-lea al partidului consemnează în
Brăila, ca dealtfel în toate județele
țării, rezultate remarcabile în dome
niile artei, culturii, învățămîntului.
Locuitorii Brăilei au așteptat cu
cele mai alese sentimente pe secreta
rul general al partidului, cu convin
gerea că noul dialog, ca totdeauna,
deschis, profund creator, la fața lo
cului, în unități industriale, agricole,
din municipiul și județul Brăila, cu
activiști de partid, cadre din econo
mie, reprezentanți ai oamenilor mun
cii prilejuiește o analiză cit se poate
de binevenită asupra modului în care
se înfăptuiesc sarcinile actualului
plan cincinal, că indicațiile sale vor
da un nou impuls dezvoltării viitoare
a județului, potrivit directivelor Con
gresului al Xll-lea al partidului.
...Ora 9,00. Elicopterul prezidențial
aterizează pe stadionul „Progresul"
din Brăila, care cunoaște freamătul a
mii și mii de locuitori ai orașului. Ei
au venit aici pentru a-i întîmpina cu
emoție, cu cuvinte alese, cu întreaga
căldură a inimii pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu, pe tovarășa Elena
Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși din
conducerea partidului și statului. Sta
dionul este împodobit cu drapele roșii
și tricolore, cu ghirlande de flori și
verdeață. La înălțimea tribunei ofi
ciale, dominată de portretul tovară
șului Nicolae Ceaușescu, se află în
scrisă urarea : „Bine ați venit, mult
iubite și stimate tovarășe secretar
general al partidului !“. Mulțimea so
sită în întimpinare poartă portretul
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pan
carte pe care sînt înscrise urări de
slavă dedicate partidului, României
socialiste, celui ce se află în fruntea
partidului și statului.
Sînt prezenți pentru a-i saluta pe
tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu, pe ceilalți
tovarăși din conducerea partidului și
statului prim-secretarul Comitetu
lui județean Brăila al P.C.R., Ion
Catrinescu, membrii biroului comi
tetului județean de partid.
Coborirea din elicopter a tovară
șului Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu este marcată de
puternice urale și ovații, atmos
feră proprie intîlnirilor secreta
rului general al partidului cu oa
menii muncii. Se scandează cu
înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R.
„Ceaușescu și poporul !“, „Stima
noastră și mîndria, Ceaușescu —
România !“, „Ceaușescu — pace !“.
In continuarea ceremoniei se into
nează Imnul de stat al Republicii
Socialiste
România.
Tovarășul
Nicolae Ceaușescu trece în revistă
garda de onoare, alcătuită din mili
tari ai forțelor noastre armate, din
membri ai gărzilor patriotice și ti
neri din detașamentele de pregătire
pentru apărarea patriei.
Un moment intrat în tradiție : ca
semn al ospitalității, președintele
cooperativei agricole de prpducție
din comuna Chiscani, Ștefan Mitu,
oferă distinșilor oaspeți piine și sare.
Tineri și tinere, pionieri și.șoimi ai
patriei inminează tovarășului Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășei
Elena
Ceaușescu frumoase buchete de
flori.
în această atmosferă de puterni
că însuflețire, tovarășul .Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășa
Elena
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din ctfriducerea partidului și statului se în
dreaptă spre primul punct al vizitei

- ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ GREU „PROGRESUL".
Locuitorii municipiului salută cu
căldură pe înalții oaspeți, aplaudă
cu însuflețire, ovaționează îndelung
pentru partid, pentru secretarul său
general, exprimindu-și și cu acest
prilej sentimentele lor de prețuire,
de adine respect, de recunoștință
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pentru contribuția sa la dezvoltarea
continuă economico-socială a țării, a
tuturor județelor, a tuturor localită
ților.
Dintr-o mașină deschisă, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu răspund cu căldură mani
festărilor prietenești și entuziaste
ale mulțimii ieșite în întimpinare.
La sosirea în întreprindere, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa
Elena Ceaușescu sînt întîmpinați de
ministrul industriei construcțiilor de
mașini, Ion Avram, de membri ai
consiliului oamenilor muncii din în
treprindere. Directorul întreprinderii,
inginer Mihai Moraru, prezintă prin
intermediul unor machete și grafice
dezvoltarea accelerată pe care a cu
noscut-o întreprinderea în ultimii
ani, modul de realizare a sarcinilor
ce i-au revenit, precizînd in acest
context că, prin îndeplinirea în avans
a planului cincinal, colectivul uzinei
va realiza pînă la sfîrșitul anului o
producție industrială suplimentară
de 2,2 miliarde lei. Gazdei^ raportează că in actualul cincinal între
prinderea a parcurs o etapă rodnică
în direcția modernizării producției
și tehnologiilor, a creșterii eficienței
economice, subliniind că aplicarea
noului mecanism economico-financiar dă posibilitatea măsurării exac
te a eforturilor proprii, stimulează
spiritul gospodăresc al colectivului.
Relevîndu-se realizările obținute
pînă acum, secretarul general al
partidului este informat despre pro
gramul de diversificare a fabricației
în perioada 1981—1985, cînd vor fi in
troduse în producția de serie noi
excavatoare și dragline de mare pu
tere. destinate lucrărilor în cariere,
exploatărilor miniere la suprafață,
șantierelor de construcții și îmbună
tățiri funciare.
O serie de realizări deosebite vin
să probeze pe parcursul vizitării
principalelor secții ale întreprinderii
maturitatea tehnică, competența și
hărnicia muncitorilor și specialiștilor
de aici, hotărîți să amplifice presti
giul întreprinderii, competitivitatea
produselor fabricate, multe dintre acestea realizate la indicația secreta
rului general al partidului Astfel,
draglina hidraulică de 8—10 m cubi,
destinată accelerării lucrărilor pe
șantierul Canalului Dunăre-Marea
Neagră, excavatorul cu braț telesco
pic, alte utilaje mobile de excavat

de mare capacitate cu comandă
electrică și hidraulică au fost asimi
late în fabricație în răstimpul de la
ultima vizită a tovarășului Nicolae
Ceaușescu la „Progresul".
Realizările menționate, ca și multe
altele au fost posibile și datorită fap
tului că activitatea de cercetare, pro
iectare și inginerie tehnologică a
institutului afiliat uzinei este con
centrată spre rezolvarea unor pro
bleme de mare complexitate tehnică,
cu aplicabilitate imediată în procesul
de producție. Astfel, așa cum se
menționează la secția de hidraulică,
aportul specialiștilor întreprinderii a
fost decisiv în asimilarea aparaturii
și elementelor hidraulice, părți vitale
ale excavatoarelor, asigurate acum
în totalitate în cadrul unității. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu îndeamnă
pe specialiștii de aici să dezvolte pe
mai departe experiența acumulată in
acest domeniu de mare tehnicitate,
cerînd ca noile tipuri de excavatoare
și dragline de mare capacitate ce vor
fi fabricate să fie dotate integral cu
aparatură hidraulică realizată în ca
drul întreprinderii.
Pe parcursul vizitării fabricii de
utilaj industrial și fabricii de exca
vatoare se remarcă buna folosire a
spațiilor uzinale, organizarea liniilor
de producție în flux, pe centre și
nuclee specializate de operațiuni,
care permit obținerea unei producti
vități ridicate, polideservirea mași
nilor, dotarea prin autoutilare cu
mașini agregat de mare performanță
și bancuri de probă, așa cum a in
dicat tovarășul Nicolae Ceaușescu la
precedenta vizită. Apreciind aceste
realizări, secretarul general al parti
dului remarcă faptul că sînt nece
sare eforturi susținute pentru mo
dernizarea sectoarelor calde ale în
treprinderii, care trebuie aduse rapid
la nivelul tehnic atins în secțiile de
prelucrări mecanice și montaj, ceea
ce va determina un salt calitativ în
întreaga producție a unității.
în continuare, pe o platformă în
care stau aliniate în careu zeci de
excavatoare de diferite tipuri, pre
gătite pentru expediție la beneficiarii
din țară sau la cliqnții din peste 40
de țări, are loc o demonstrație in re
gim de funcționare a celor mai re
cente produse realizate la „Pro
gresul". Secretarul general al parti
dului este informat despre perfor
manțele unui nou tip de excavator
prezentat, utilaj care, prin concepția
nouă a instalației hidraulice, foloseș
te toate energiile secundare ale
ciclului de lucru. Acest fapt reduce
consumul energetic cu 35—50 la sută
și permite folosirea unui motor de
65 cai putere în locul celui de 120 cai
putere, fără scăderea performanțe
lor. Felicitîndu-i pe autorii acestei
realizări tehnice remarcabile, tova
rășul Nicolae Ceaușescu cere condu
cerii uzinei și ministerului ca, în cel
mai scurt timp posibil, să se treacă
de la faza de prototip la producția de
serie, ceea ce va permite reducerea
simțitoare a consumurilor de com
bustibil pe șantiere și oferirea la ex
port a unui produs cu performanțe
de excepție.
La sfîrșitul vizitei, tovarășului
Nicolae Ceaușescu i se înmînează, în
semn de recunoștință și prețuire,
pentru grija permanentă pe care o
poartă dezvoltării întreprinderii, ma
cheta dragliriei hidraulice de 8—10
metri cubi, cel mai recent și complex
produs realizat de colectivul de la
„Progresul“-Brăila.
în ovațiile miilor de oameni ai
muncii veniți să-1 salute la plecarea
din uzină, tovarășul Nicolae
Ceaușescu adresează felicitări con
structorilor de excavatoare și utilaje
din Brăila și le urează rezultate și
mai bune, realizarea de produse cu
performanțe superioare, care să poa
tă concura cu cele mai bune din
lume in următorii ani.
Dialogul tovarășului Nicolae
Ceaușescu cu oamenii muncii de la

LAMINORUL DE PROFILE
MIJLOCII — cea mai mare inves
tiție a județului Brăila din actualul
cincinal — este axat pe probleme pri
vind realizarea amplului program de
dezvoltare și modernizare a între
prinderii. El are în obiectiv analiza
măsurilor impuse de grăbirea ritmu
lui de punere în funcțiune a noii ca
pacități de producție, potrivit indi
cațiilor date de secretarul general al
partidului cu prilejul vizitei de lucru
efectuate, în urmă cu doi ani, pe
șantierul acestui important obiectiv
al industriei noastre metalurgice.
Integrarea în circuitul economic a
noului laminor, cu o capacitate anua
lă de 400 000 tone, precum și a trăgătoriei de bare, dată recent în fo
losință, oferă condiții optime pentru
dezvoltarea metalurgiei în județul
Brăila, pe bază de procedee tehnolo
gice înaintate, pe sporirea accen
tuată a producției de metal și diver
sificarea gamei sortimentale. Astfel,
producția fizică a întreprinderii s-a
dublat față de anul 1976. înregistrîndu-se, totodată, o creștere a pro
ducției nete de 65 la sută.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu anali
zează, împreună cu ministrul indus
triei metalurgice, Neculai Agachi, mi
nistrul
construcțiilor
industriale,
Dumitru Popa, și factorii de condu
cere ai întreprinderii sarcinile de
plan și stadiul îndeplinirii angaja
mentelor asumate. Directorul între
prinderii, inginer Teodor Ciorici,
informează pe secretarul general al
partidului asupra modului in care
oamenii muncii de aici au acționat
pentru aplicarea noului mecanism
economico-financiar.
Saltul impresionant pe. care l-a în
registrat metalurgia in această zonă
a țării se materializează nu doar in
masive creșteri cantitative, ci, mai
ales, in evidente mutații de ordin ca
litativ, exprimate prin lărgirea și di
versificarea considerabilă a nomen
clatorului de produse pe care le li
vrează astăzi întreprinderea brăileanâ
unui mare număr de beneficiari in
terni și externi. Gazdele îl informează
pe secretarul general al partidului că
70 la sută din producția realizată o
reprezintă produsele noi, ponderea
revenind oțelurilor aliate, a căror
producție începută în 1969 s-a extins
an de an. Se precizează totodată că,
în cele 7 luni care au trecut din
acest an, au fost asimilate în produc
ție un însemnat număr de sorturi de
laminate cu caracteristici superioare,
fiind create condițiile ca pînă la sfîr
șitul anului 1981 să fie introdusă in
fabricație întreaga gamă de produse
metalurgice stabilită a se realiza in
cadrul noilor capacjtăți de producție
ale intreprinderii.
Apreciind rezultatele obținute de
harnicul colectiv al laminoriștilor
brăileni, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a indicat să se acționeze cu și mai
multă hotărîre pentru ridicarea con
tinuă a calității produselor, pentru
creșterea și mai accentuată a pro
ducției de oțeluri speciale, pentru
valorificarea superioară a metalului.
Totodată, secretarul general al parti
dului a indicat să se întreprindă mă
suri susținute pentru reducerea in

continuare a costurilor de producție,
coborîrea din elicopter, oaspeții sînt
pentru folosirea și mai judicioasă a
întîmpinați de tovarășii Angelo Mimetalului — elemente esențiale în
culescu, viceprim-ministru, ministrul
procesul de obținere și creștere a be
agriculturii și industriei alimentare,
neficiilor.
Gheorghe Ciolănescu. secretar de stat
Vizitînd linia de laminare, care
în Ministerul Agriculturii și Indus
funcționează intr-o modernă hală, to
triei Alimentare, de reprezentanți ăl
varășului Nicolae Ceaușescu îl sînt
organelor județene de partid, de stat
prezentate principalele utilaje aflate
și agricole. în uralele sutelor de oa
in dotarea laminorului, relevîndu-se
meni adunați aici, oaspeții trec pe
înaltele calități tehnice ale acestora.
sub o poartă îmbrăcată in stuf, pe
Realizat integral pe baza proiectelor
care sînt înscrise cuvintele „Bine ați
elaborate de specialiștii Institutului
venit, mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu!". Secretarul gene
de proiectări de laminodte, noul
ral
al partidului, ceilalți oaspeți răs
obiectiv este totodată dotat cu utilaje
pund vibrantei primiri care li se face
fabricate in exclusivitate de între
de către oamenii muncii de pe aceste
prinderi românești constructoare de
meleaguri.
mașini — întreprinderea de utilaj
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
greu „Progresul“-Brâila, întreprin
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
derea de mașini grele București,
varăși
din conducerea de partid și de
întreprinderea de construcții de ma
stat se opresc în fața unor panouri
șini Reșița, întreprinderea „Electroși hărți care înfățișează rezultatele
putere“-Craiova și întreprinderea
obținute in agricultura județului
metalurgică Aiud.
Brăila în creșterea producției vege
Informindu-I pe secretarul general
tale și animale, ca urmare a măsuri
al partidului că laminorul lucreazff
lor luate de conducerea partidului
in prezent cu 60 la sjită din capaci
privind organizarea producției și a
tatea proiectată, gazdele și-au expri
muncii in agricultură, materializate în
mat hotărîrea de a munci in conti
crearea consiliilor unice agroindus
nuare mai organizat, de a folosi cit
triale de stat și. cooperatiste. To
mai judicios suprafețele de producție
varășul
Gheorghe David, directorul
și utilajele din dotare, angajîndu-se
direcției agricole județene, prezintă
să devanseze cu un trimestru ter
înalților oaspeți citeva date care re
menul de atingere a parametrilor
flectă succesele actuale ale agricultu
proiectați, să-și sporească eforturile
rii județului Brăila.
pentru obținerea unei producții de
Secretarul general al partidului se
înaltă calitate și în condiții de efi
interesează
îndeaproape de modul
ciență sporită.
cum
este organizată creșterea anima
în încheierea vizitei la întreprin
lelor și ce se întreprinde in vederea
derea „Laminorul", tovarășul Nicolae
sporirii efectivelor matcă. Gazdele
Ceaușescu a felicitat călduros colec
arată că, in lumina sarcinilor stabi
tivul de muncitori, ingineri și tehni
lite la Consfătuirea de lucru de la
cieni pentru succesele obținute în
C.C. al P.C.R. consacrată problemelor
producție, recomandindu-le totodată
zootehniei, a fost intensificată acțiu
să acționeze și mai ferm pentru mo
nea de creștere a acestor efective. Pe
dernizarea tuturor secțiilor și sectoa
o hartă sint marcate acțiunile de
relor acestei importante unități me
cooperare între complexele de creș
talurgice, pentru ridicarea continuă
tere
a animalelor și cooperativele
a eficienței economice.
agricole în producția de carne de
Elicopterul prezidențial survolează
porc și de bovine. Secretarul general
din nou cartiere ale orașului, permial partidului cere reprezentanților or
țind o panoramă largă, cuprinzătoare
ganelor județene de partid și agricole
asupra chipului de azi al Brăilei, cu
să acționeze ferm in vederea înde
noile sale cartiere de locuințe. Eli
plinirii întocmai a programelor de
copterul a aterizat pe o platformă
dezvoltare a zootehniei.
specială în zona gării fluviale. Aici,
în fața planșelor care înfățișează
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa
rezultatele I.A.S. Insula Mare a
Elena Ceaușescu sînt întîmpinați cu
Brăilei,
tovarășul Nicolae Ceaușescu
deosebită stimă și căldură de mii de
se interesează îndeaproape de efi
brăileni. Se scandează îndelung, cu
ciența lucrărilor de îmbunătățiri
însuflețire, „Ceaușescu — P.C.R. !“,
funciare executate aici, de producțiile
„Ceaușescu — România!", „Ceaușescu
obținute. Directorul întrenrinderii,
și poporul !".
ing. Ion Vlad, arată înalților oaspeți
Secretarul general al partidului,
că, datorită lucrărilor de hidroamelio
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rații
executate în fosta baltă a Brăi
rășa Elena Ceaușescu iau loc apoi
lei, suprafața arabilă, ca și valoarea
într-o mașină deschisă și parcurg,
producției globale au crescut consi
în aplauzele și uralele entuziaste ale
derabil, Întreprinderea livrînd statu
mulțimii venite în întimpinare, stră
lui in anii ei de activitate 2,8 milioa
zile, pină în Piața Independenței,
ne tone cereale, din care 2,15 milioane
unde are loc marea adunare popu
tone porumb. Raportînd aceste suc
lară.
cese, conducerea unității îl asigură
După încheierea adunării populare,
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa
lucrătorii intreprinderii vor acționa
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din
și în viitor pentru aplicarea tehnolo
conducerea partidului și statului pă
giilor moderne de cultivare a plan
răsesc Piața Independenței, îndreptelor, astfel incit să se ajungă la
tindu-se spre platforma gării flu
producții mari și constante de po
viale.
rumb la hectar.
Străzile orașului Brăila, împodobi
în continuare este vizitată o inte
te sărbătorește, cunosc din nou en
resantă expoziție de produse agrico
tuziasmul popular prilejuit de pre
le
și produse agroalimentare — roade
zența tovarășului Nicolae Ceaușescu
ale hărniciei oamenilor muncii din
și a tovarășei Elena Ceaușescu in
agricultura județului Brăila. Apreci
frumosul oraș de pe Dunăre. Cu mic,
ind diversitatea produselor agroali
cu mare, practic toți locuitorii Brăi
mentare, tovarășul Nicolae Ceaușescu
lei au ieșit în întîmpinarea distinși
și tovarășa Elena Ceaușescu arată că
lor oaspeți pentru a-i saluta cu ace
la Brăila trebuie să se facă eforturi
leași manifestări de stimă șl înaltă
pentru a se îmbunătăți calitatea pli
prețuire. Prin ovații și urale puter
nii. „Piinea trebuie să fie mai cres
nice, brăilenii dau din nou glas simcută, mai pufoasă, astfel îneît să sa
țămintelor de profundă recunoștință
tisfacă cerințele consumatorilor" — a
față de tot ce a făcut secretarul ge
spus
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
neral al partidului pentru dezvol
Se vizitează apoi un cimp expe
tarea continuă a orașului lor și a
rimental, unde sint testați hibrizii de
întregii țări. Orchestre, formații ar
porumb cultivați în toată țara, atit
tistice, echipe de dansatori dau, la
cei obținuți in institutele noastre de
rîndul lor, expresie bucuriei fără
cercetări,
cit și cei aduși din import.
margini manifestate de locuitorii
Specialiștii întreprinderii formulează
Brăilei încă din primele clipe
unele observații critice privind com
ale prezenței tovarășului Nicolae
portarea in cultură a diferiților hi
Ceaușescu in municipiul lor.
brizi românești de porumb. Se reco
într-o mașină deschisă, străbătînd
mandă ca cercetătorii din agricultură
adevărate culoare vii, formate din
să obțină cit mai repede hibrizi cu o
mulțimea venită să-și ia rămas bun
perioadă de vegetație scurtă, să aibă
de 1a iubiții lor oaspeți, tovarășul
o talie redusă, știuleți cu inserție
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
uniformă, care să se preteze la recol
Ceaușescu răspund cu multă priete
tarea mecanizată. înalții oaspeți sint
nie, cu caldă simpatie manifestărilor
invitați să viziteze o expoziție de
entuziaste ale cetățenilor.
f mașini agricole de mare productivi
Aceeași atmosferă sărbătorească
tate, specifice culturii porumbului :
domnește pe platforma gării fluvia
tractorul A-l 800 cu plug și un disc
le, unde se aflau alte mii și mii de
avind o lățime de 6.4 metri, semănă
oameni ai muncii. Se scandează cu
tori cu 12 rinduri, combina C-12 și
putere „Ceaușescu — P.C.R. !“,
noua combină de mare productivitate
„Ceaușescu — România, stima noas
C.A.R.P. Reprezentanții industriei
tră și mîndria !“, Ceaușescu și po
construcțiilor de mașini agricole ra
porul !“, cuvinte care exprimă legă
portează cum se îndeplinește progra
tura indestructibilă dintre partid și
mul de îmbunătățire a combinelor de
popor, unitatea de monolit în jurul
recoltat porumb. Secretarul general
secretarului său general. Sint adre
al partidului cere să se acționeze în
sate din inimă tovarășului Nicolae
vederea recondiționării și refolosirii
Ceaușescu urări de viață lungă, pen
pieselor de schimb de la tractoare și
tru a conduce România socialistă pe
mașinile agricole.
noi culmi de civilizație și progres.
La încheierea vizitei, secretarul
Se intonează Imnul de stat al Re
general al partidului, felicitîndu-i pe
publicii Socialiste România. Tovară
specialiștii, muncitorii și tehnicienii
șul Nicolae Ceaușescu trece în re
întreprinderii pentru realizările lor în
vistă garda de onoare.
creșterea producției' agricole, le cere
Tovarășului Nicolae Ceaușescu,
să acționeze cu și mai multă hotă
tovarășei Elena Ceaușescu le sînt
rî re pentru îndeplinirea sarcinilor de
oferite buchete de flori de către gru
plan pe acest an și în viitorul cinci
puri de tineri și tinere îmbrăcați in
nal și indică Ministerului Agricultu
frumoase costume populare, de pio
rii și Industriei Alimentare să rezol
nieri și șoimi ai patriei.
ve operativ și cu cea mai mare răs
Luindu-și rămas bun de la dis
pundere problemele complexe legate
tinșii oaspeți, mulțimea aplaudă din
de buna desfășurare a activității in
nou, scandează numele partidului,
cea mai mare unitate agricolă de stat
a țării — I.A.S. Insula Mare a
salută cu deosebită căldură și entu
Brăilei.
ziasm pe secretarul general al
partidului.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
Elicopterul prezidențial survolează
varăși din conducerea de partid și de
Dunărea și pătrunde adine deasupra
stat iși iau rămas bun de la repre
celor mai tinere păminturi ale țării,
zentanții organelor județene, de la
cuprinse intre cele două brațe ale
oamenii muncii din județul Brăila.
bătrînului fluviu. Este INSULA
Cei prezenți scandează „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“,
MARE A BRĂILEI, vast teritoriu
„Ceaușescu — România !“. Răspunsmuls stihiei apelor prin ample lu
zind ovațiilor celor prezenți, to
crări de îmbunătățiri funciare — în
varășul Nicolae Ceaușescu le-a adre
diguiri, desecări, desțeleniri, care au
sat următoarele cuvinte : „La reve
transformat fosta baltă a Brăilei in
dere, dragi tovarăși, vă doresc multă
terenuri roditoare ce însumează
sănătate și multă fericire !“.
72 000 hectare, din care 66 000 hec
Primirea entuziastă făcută tovară
tare sînt arabile. De la înălțimea la
șului Nicolae Ceaușescu de oamenii
care zboară elicopterul cuprinzi cu
muncii de pe aceste străvechi me
privirea lanurile nesfirșite de po
leaguri românești, dragostea și recu
rumb, floarea-soarelui și soia, ce al
noștința cu care a fost intimpinat in
ternează cu solele brăzdate proaspăt
toate unitățile economice vizitate, pe
de pe care s-a strîns griul și orzul.
întregul traseu, au oferit încă o ima
Mii de jeturi de apă — aspersoarele
gine a adeziunii celor ce muncesc și
marelui sistem de • irigații ce func
trăiesc la Brăila față de întreaga po
ționează aici — completează imagi
litică a partidului, față de nobila
nea feerică a acestor pămînturi, unul
cauză a edificării societății socialiste
din cele mai mari grînare ale .țării,
multilateral dezvoltate in patria
rod al investițiilor importante făcute
noastră.
de statul nostru în această zonă, al
Prin importanța problematicii abor
impresionantului efort al oamenilor
dată, a concluziilor de însemnătate
care au răspuns chemării lansate cu
deosebită pentru dezvoltarea în ritm
15 ani în urmă de conducerea parti
accelerat a economiei județului și a
dului, personal de tovarășul Nicolae
unor întregi ramuri industriale, vizi
Ceaușescu, de a pune in valoare te
ta a reprezentat, în același timp, un
renurile inundabile din Lunca Dună
moment de remarcabilă insemnătate
rii. A treia vizită pe care secretarul
nu numai pentru unitățile vizitate, ci
general al partidului o face pe pă
și pentru ansamblul economiei națio
mintul dintre cele două brațe ale Du
nale. întreaga desfășurare a vizitei
nării are valoare de simbol. Acum, re
a
pus în mod pregnant in evidență
vede pe viu materializarea indicații
hotărîrea de neclintit a comuniștilor,
lor conducerii partidului, ceea ce în
a tuturor oamenilor muncii din ju
seamnă o producție agricolă în va
dețul Brăila de a nu-și precupeți
loare de 4,6 miliarde lei, realizată în
eforturile pentru transpunerea inte
perioada 1966—1979.
grală în viață a istoricelor hotărri
Noua vizită de lucru a tovarășului
ale Congresului al Xll-lea al P.C.R.,
Nicolae Ceaușescu la I.A.S. Insula
de a-și spori contribuția la progresul
Mare a Brăilei incepe la complexul
rapid, multilateral al României so
nr. 1 al acestei întreprinderi. La
cialiste»

Plecarea din Galați

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și-a încheiat, joi,
7 august, vizita de lucru în județul
Galați.
Locuitorii municipiului Galați au
făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu,
tovarășei Elena Ceaușescu o caldă și
entuziastă manifestare de dragoste și
stimă. Ei și-au reafirmat, astfel,
profunda recunoștință pentru tot ceea
ce a făcut și face secretarul general
al partidului pentru inflorirea’ conti
nuă a patriei noastre socialiste, pen
tru dezvoltarea armonioasă, în ritm
accelerat, a tuturor județelor și lo
calităților țării, pentru bunăstarea și
fericirea- poporului nostru, pentru
creșterea rolului și prestigiului
României socialiste în lume.
De la reședință și pînă la stadionul
„Portul Roșu", coloana oficială stră
bate principalele artere ale frumosu
lui oraș de la Dunăre, devenite, în
dimineața de august, adevărate cu
loare vii. Mii de oameni ai muncii,
bărbați și femei, tineri și vîrstnici au

venit să-1 salute din toată inima pe
conducătorul iubit al partidului și
statului', să exprime, direct și cald,
bucuria de a-l avea din nou oaspete
drag, de a-i mulțumi din suflet pen
tru grija și sprijinul dat orașului și
județului lor.
Din mii de piepturi se scandează
neîntrerupt, într-o impresionantă
unitate de gindire și simțire :
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu
și poporul !“, „Stima noastră și mindria, Ceaușescu — România !“. Cîntece și dansuri, interpretate de artiști
amatori, întregesc atmosfera acestei
zile sărbătorești, trăite cu entuziasm
de toți locuitorii acestor meleaguri.
Aceleași sentimente de profundă dra
goste și recunoștință sînt manifesta
te fierbinte de marele număr de gălățeni aflați pe stadionul „Portul
Roșu", unde a avut loc ceremonia
plecării.
O gardă, alcătuită din ostași ai for
țelor noastre armate, din membri ai
gărzilor patriotice și ai detașamente
lor de pregătire a tineretului pentru
apărarea patriei, prezintă onorul. Se

intonează Imnul de stat al Republi
cii Socialiste România.
Tineri și tinere, pionieri șto oimi
ai patriei oferă tovarășului Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășei
Elena
Ceaușescu buchete de flori.
Prim-secretarul Comitetului jude
țean Galați al P.C.R., tovarășul Paraschiv Benescu, adresează secreta
rului general al partidului, in numele
comuniștilor, al tuturor oamenilor
muncii din județ, mulțumiri fierbinți
peptru vizita de lucru efectuată, exprimind voința lor de a munci cu
abnegație și dăruire pentru transpu
nerea in viață a indicațiilor date,
pentru realizarea hotăririlor Con
gresului al Xll-lea. a Programului de
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, de înaintare a
României spre comunism.
Pe stadion răsună din nou puter
nice aplauze, urale și ovații. Mulți■ mea scandează cu înflăcărare nu
mele partidului și al secretarului său
general.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu răspund cu
prietenie aclamațiilor celor prezenți.

Adunarea populară
din municipiul Brăila
Un moment cteosebit de important
început să producă trăgâtoria de bare
al vizitei de lucru a secretarului ge
și laminorul de profile mijlocii. Conneral al partidului în județul Brăila
tinuind ritmurile accelerate ale dez
l-a constituit marea adunare populară
voltării economico-sociale, puse sub
imperativul noii calități — strălucită
desfășurată in Piața Independenței.
Sint prezenți aici aproape 100 000 de
teză și inițiativă ce vă aparține —
oameni ai muncii din întreprinderile
vă raportăm că, în 7 luni din acest
și instituțiile orașului — constructori
an, în industrie s-a realizat o pro
de mașini, laminoriști, chimiști, lu
ducție industrială de circa 10 miliarde
crători în port — cărora li s-au
lei, planul producției nete pe primul
alăturat numeroși țărani din localită
semestru a fost îndeplinit, iar sarci
țile învecinate, elevi și pionieri.
nile la export au fost depășite atit la
total, cit și pe devize libere. încă
Marea piață freamătă de entuzias
*de
pe acum un număr de 23 unități,
mul și bucuria celor veniți la aceas
printre
care I.U.G. „Progresul", trus
tă nouă intîlnire cu secretarul gene
tul de construcții industriale, trustu
ral al partidului, căruia îi fac o
rile I.A.S. și S.M.A. și altele și-au în
călduroasă primire.
deplinit sarcinile perioadei de cinci
Apariția tovarășului Nicolae
ani, cu o depășire la zi în valoare de
Ceaușescu, a tovarășei Elena
peste 1,8 miliarde lei.
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din
. De la inceputul anului și pină în
conducerea partidului și statului la
prezent am realizat, pe ansamblul
balconul sediului comitetului jude
economiei
județului, peste 133 mili
țean de partid este întîmpinată prinoane lei, rezultate din recondițiotr-o manifestare de puternică vibra
narea unor piese de schimb și subție patriotică. Se scandează minute
ansamble, din valorificarea materia
în șir „Ceaușescu — P.C.R. !“,
lelor refolosibile.
„Ceaușescu și poporul !“.
Oamenii muncii din agricultură,
Adunarea populară este deschisă de
mobilizați de organele și organizații
tovarășul Ion Catrinescu, primle de partid, au executat cea mai
secretar al Comitetului județean
scurtă campanie de recoltare a griu
Brăila' al P.C.R., care a spus :
lui din istoria județului nostru. în
Vă rog să-mi permiteți ca, în aces
aceste zile, comuniștii, toți oamenii
te momente înălțătoare, de profundă
muncii de Ia sate acționează cu elan
vibrație patriotică, în numele comu
și abnegație pentru executarea lu
niștilor, al tuturor locuitorilor jude
crărilor de sezon, existînd toate con
țului Brăila, să vă adresez, din adîndițiile ca să încheiem anul agricol
cul inimii, salutul nostru fierbinte, să
1980 cu rezultate pe măsura exigen
exprim cele mai alese sentimente de
țelor
impuse de profunda revoluție
dragoste, de stimă și înaltă conside
agrară, obiectiv stabilit la cel de-al
rație, dumneavoastră, mult iubite și
Xll-lea Congres al partidului.
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
cel mai iubit și devotat fiu al națiu
Sîntem pe deplin conștienți că tn
nii române, suflet din sufletul po
activitatea noastră — in industrie, aporului, militant revoluționar și gingricultură, investiții — s-au manifes
ditor cutezător, flacără vie în istoria
tat și unele neajunsuri, că nu întot
neamului nostru, care v-a(i dăruit
deauna organele și organizațiile de
întreaga muncă și viață idealurilor
partid au acționat energic pentru
sacre de libertate, independență și
înlăturarea lor. Mai avem incă
progres ale României socialiste.
multe de făcut pentru aplicarea
fermă a noului mecanism eco
Salutăm cu deosebit respect, cu
nomico-financiar, pentru realizarea
căldură și aleasă prețuire prezența
producției nete și fizice, diversifi
tovarășei academician doctor inginer
carea producției, îmbunătățirea con
Elena Ceaușescu, savant de renume
tinuă
a calității produselor. Vom ac
mondial, personalitate politică de sea
ționa cu mai multă consecvență pen
mă a partidului, luptătoare neobosită
tru afirmarea plenară a democrației
pentru inflorirea și prosperitatea na
muncitorești, prin întărirea autoconțiunii noastre.
ducerii și autogestiunii economicoPrintr-o fericită coincidență, vizita
financiare, a ordinii și disciplinei, a
dumneavoastră de lucru in județul
spiritului
revoluționar in toate sfe
Brăila, mult iubite tovarășe secretar
rele vieții materiale, sociale și spiri
general, se desfășoară sub semnul
tuale. în agricultură, vom acționa cu
sărbătoririi unui glorios jubileu — 15
toată hotărirea pentru creșterea ro
ani de la Congresul al IX-lea al
lului consiliilor unice agroirtdustriapartidului — care a inaugurat și a
le in conducerea unitară a agricul
determinat perioada celor mai minu
turii, pentru folosirea eficientă a în
nate împliniri — excepționale însem
tregului fond funciar, ridicarea zoo
ne ale gindirii și acțiunii dumnea
tehniei la nivelul realizărilor din ce
voastră revoluționare, ale spiritului
lelalte sectoare ale agriculturii. Vom
înnoitor promovat cu fermitate in
milita cu toată responsabilitatea
viața țării și a poporului nostru.
pentru ca, așa cum ne-ați indicat și
în toți acești ani — puțini la nu
la Consfătuirea de’ lucru de la C.C.
măr, dar denși în prefaceri de esență
al P.C.R., să integrăm munca de
— și județul Brăila, asemenea între
partid in întreaga viață economicogii țări, a realizat progrese remarca
socială, pentru a contribui în și mai
bile în toate domeniile de activitate.
mare măsură la perfecționarea con
Față de anul 1965, producția globală
ducerii științifice a tuturor domenii
industrială a crescut de circa 5 ori,
lor și sectoarelor de activitate.
producția agricolă vegetală a sporit
Dind glas voinței tuturor locuitori
cu 162 la sută, iar cea animală cu 267
la sută. Un bilanț bogat se înscrie
lor județului Brăila, exprim adeziu
și în celelalte domenii ale vieții econea noastră deplină, mîndria și sa
nomico-sociale, creîndu-se condiții
tisfacția nețărmurită față de conți
mereu mai bune pentru dezvoltarea
nutul vibrantei cuvîntări rostite de
culturii, învățămîntului, asigurarea
dumneavoastră cu prilejul împlinirii
sănătății oamenilor muncii.
a cinci ani de la semnarea Actului
Vă raportăm, mult stimate tovarășe
final de la Helsinki, ca și față de resecretar general, că indicațiile dum
neavoastră date cu prilejul vizitei de - centa Declarație-apel a forurilor
noastre supreme ale puterii de stat,
lucru din septembrie 1978 sint astăzi
îndemn constructiv Ia acțiune pen
realități concludente, care au îmbo
tru reușita reuniunii de la Madrid,
gățit patrimoniul economic și social
pentru înfăptuirea țelurilor secu
al județului Brăila. întreprinderea
rității, destinderii și cooperării in
„Progresul" a trecut cu succes la di
Europa și în lume.
versificarea utilajelor electrice și hi
draulice de mare capacitate, iar în ca
în spiritul acestei politici se înscrie
drul întreprinderii „Laminorul" au
și recenta dumneavoastră lntilnire
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prietenească cu tovarășul Leonid
Ilici Brejnev, moment remarcabil al
dialogului româno-sovietic la nivel
înalt, o nouă contribuție la întărirea
și dezvoltarea, pe multiple planuri, a
prieteniei și colaborării românosovietice, in interesul reciproc, al
cauzei socialismului și păcii, al des
tinderii și conlucrării internaționale.
Vă rog să-mi permiteți să vă mul
țumim incă o dată, din adincul inimi
lor noastre, pentru onoarea ce ne-ați
făcut-o vizitind astăzi județul nostru,
pentru recomandările și indicațiile
strălucite ce ni le-ați dat. Ne anga
jăm in fața dumneavoastră că vom
înfăptui neabătut politica partidului
și statului nostru, trasată cu clarvi
ziune in documentele Congresului al
Xll-lea al partidului, spre gloria și
măreția patriei noastre socialiste,
pentru creșterea prestigiului ei pe
toate meridianele lumii.
< ,
Luind cuvîntul, tovarășul CoiS'untin Preda, secretar al comitetul- . de
partid al întreprinderii de utilaj greu
„Progresul", a spus : In aceste mo
mente de mare sărbătoare pentru
locuitorii județului Brăila, vă rog
să-mi permiteți ca, în numele con
structorilor de utilaje grele de la în
treprinderea „Progresul", să exprim
recunoștința noastră fierbinte față de
dumneavoastră, mult iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, pentru grija per
manentă pe care o acordați dezvoltă
rii continue a industriei constructoare
de mașini.
însuflețit de indicațiile dumnea
voastră, date cu prilejul vizitei din
septembrie 1978, colectivul de munci
tori, ingineri, tehnicieni și proiectanți
din Întreprinderea noastră, in frunte
cu cei peste 4 400 comuniști, a ac
ționat cu înaltă responsabilitate pen
tru o mai bună organizare a produc
ției și a muncii, introducerea și ex
tinderea progresului tehnic, redu
cerea cheltuielilor materiale de pro
ducție, aplicarea noului mecanism
economico-financiar.
Vă raportăm
că întreprinderea
noastră și-a indeplinit planul actua
lului cincinal la producția globală
încă de la 28 iunie a.c.
Am acționat cu toată răspunderea
pentru infăptuirea indicațiilor dum
neavoastră cu privire la diversificarea
fabricației excavatoarelor și reali
zarea de utilaje grele electrice și hi
draulice de mare capacitate. Efortu
rile noastre s-au materializat in nu
meroase produse, executate pentru
prima oară in România.
Așa după cum ați putut constata
cu prilejul vizitei în întreprinderea
noastră, oamenii muncii de la plan
șetă și din secțiile de fabricație sint
hotărîți să găsească și să folosească
noi soluții, menite să contribuie la
fabricația de utilaje competitive, la
costuri cit mai reduse.
De la tribuna acestei adunări popu
lare ne reafirmăm adeziunea deplină
față de politica externă a partidului
și statului nostru, politică de pace, in
dependență și libertate, de conlu
crare cu toate popoarele lumii.
Ne angajăm in fața dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că vom acționa cu toată
hotărirea, că vom face totul pentru a
ne spori contribuția la dezvoltarea și
înflorirea patriei noastre, pentru
apărarea independenței naționale și a
păcii in lume.
A luat apoi cuvintul ing. Teodor
Ciorici, directorul intreprinderii „La
minorul" Brăila. îmi revine înalta
cinste, a spus el, de a vă transmite
la această adunare populară salutul
muncitoresc al colectivului intreprin
derii „Laminorul", stima nemărginită
și profunda recunoștință pentru grija
(Continuare în pag. a IV-a)

PAGINA 3

SClNTEIA — vineri 8 august 1980

Cuvântarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag, I)

cietății, la făurirea conștientă a pro
priului viitor ; socialist și comunist.
Una din trăsăturile deosebite ale so
cialismului în patria noastră constă
în faptul că tot ceea ce realizăm se
înfăptuiește cu poporul și pentru po
por. Numai prin participarea tot mai
activă a poporului la conducerea so
cietății putem asigura mersul ferm
înainte și realiza cea mai dreaptă și
Înaintată societate din lume — so
cietatea socialistă multilateral dez
voltată, societatea comunistă. ("plauze și urale puternice ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R. !“).
Avem, fără nici o îndoială, tot
dreptul să privim cu satisfacție la
ceea ce am realizat. Nu uităm însă
nici un moment că am avut și avem
Încă lipsuri și greutăți, că trebuie să
Intensificăm activitatea pentru ridi
carea în continuare a nivelului teh
nic, pentru creșterea productivității,
pentru aplicarea fermă a noului me
canism economic, pentru reducerea
consumurilor materiale și creșterea
eficienței economice. Fără îndoială
că și în Brăila1? în întreprinderile Vi
zitate, sînt și lucruri de criticat. Dar,
așa cum am declarat ieri la Galați, nu
doresc să mă refer critic acum la ac
tivitatea acestor întreprinderi. Dar
Îmi exprim convingerea că oamenii
muncii, conducerile întreprinderilor,
organizațiile de partid vor înțelege
că, prin aceasta, acord un credit co
muniștilor, tuturor oamenilor mun
cii, conducerilor întreprinderilor, că
vor trage singuri concluzia că,
nefiind criticați, trebuie să lucreze
mai bine pentru a putea să aducă o
contribuție tot mai însemnată la dfezvoltarea generală a patriei noastre.
(Aplauze și urale puternice).

Dragi tovarăși și prieteni,
Punem pe primul plan înfăptuirea
neabătută a hotărîrilor Congresului
*1 XII-!ea, a Programului de făurire
' societății socialiste multilateral
"dezvoltate. Prin toate acestea ne în
deplinim, fără îndoială, în primul
rînd, îndatorirea față de poporul
nostru de a ridica continuu nivelul
construcției socialiste, de a asigura
dezvoltarea generală a patriei, de a
Întări forța materială, politică, uni
tatea întregii națiuni, de a crește ca
pacitatea poporului nostru de a-și
apăra independența și suveranitatea,
de a fi o forță activă în lupta pentru
pace și independență pe plan mon
dial. (Aplauze și urale puternice : se
scandează : „Ceaușescu — pace
Știm însă că îndeplinirea îndatori
rilor naționale constituie, totodată, și
o parte însemnată a îndeplinirii obli
gațiilor pe plan internațional, pentru
că numai în măsura in care fiecare

țară socialistă își asigură dezvoltarea
în cit mai bune condiții se întărește
forța țărilor socialiste, crește presti
giul socialismului, capacitatea de a
acționa cu mai multă forță pe plan
internațional, pentru progres, pentru
socialism, pentru pace. (Aplauze și
urale puternice, prelungite).
Acționăm neabătut pentru întărirea
colaborării și cooperării cu toate ță
rile socialiste, pentru întărirea uni
tății și colaborării lor, considerînd că
aceasta constituie o necesitate pentru
afirmarea forței și prestigiului socia
lismului in lume. (Aplauze și urale
puternice).
întărim continuu solidaritatea șl co
laborarea cu țările în curs de dezvol
tare în lupta pentru lichidarea sub
dezvoltării, pentru o nouă ordine eco
nomică și politică internațională, care
să asigure fiecărui popor progresul
mai rapid, consolidarea independenței
și suveranității naționale. (Aplauze și
urale puternice).
în spiritul principiilor coexistenței
pașnice, dezvoltăm, de asemenea, re
lațiile cu țările capitaliste dezvoltate,
cu toate statele lumii, fără deosebire
de orînduire socială. Participăm tot
mai activ la diviziunea internațională
a muncii, la schimbul mondial de va
lori materiale și spirituale. Punem în
mod constant la baza relațiilor noas
tre cu toate statele principiile depli
nei egalități în drepturi, respectul
neabătut al independenței și Su
veranității naționale, . neamestecul
în treburile interne, precum și
colaborarea reciproc avantajoasă.
Ne pronunțăm ferm impotriva forței
și amenințării cu forța, pentru res
pectarea dreptului fiecărui popor la
dezvoltare liberă, independentă, co
respunzător voinței sale. (Aplauze și
urale puternice).
,
Ținînd seama de încordarea deo
sebită care s-a produs in viața in
ternațională în prima parte a aces
tui an, am acționat și ne pronunțăm
cu toată hotărirea pentru diminuarea
încordării, pentru soluționarea, pe
calea tratativelor politice, a tuturor
problemelor ce au generat această
încordare, pornindu-se de la respec
tul independenței fiecărui popor, de
la necesitatea ca orice problemă, oricît de grea ar fi, să fie rezolvată nu
mai și numai prin tratative pașnice,
în interesul păcii, destinderii și in
dependenței naționale. (Aplauze și
urale puternice ; se scandează :
„Ceaușescu — pace !*
).
In mod deosebit, acționăm pentru
pregătirea temeinică a reuniunii din
toamnă de la Madrid, consacrată
securității și cooperării în Europa.
Dorim ca Ia această reuniune să se
adopte măsuri practice în direcția
destinderii, a pregătirii unei confe
rințe pentru dezarmare în Europa,
precum și alte măsuri de întărire a
colaborării și încrederii între po

poarele continentului nostru. Este în
interesul tuturor națiunilor europene
de a face totul pentru ca Europa să
devină un continent al colaborării, al
păcii, și destinderii, bazat pe inde
pendența națională a fiecărui popor !
(Urale și aplauze puternice ; se scan
dează : „Ceaușescu și poporul !“,
„Ceaușescu — pace !“).
în Europa sînt concentrate astăzi
cele mai puternice armamente, in
clusiv armamentul nuclear, iar, din
toamnă, s-a hotărît amplasarea de
noi rachete cu rază medie de ac
țiune. Este necesar să oprim ampla
sarea și dezvoltarea de noi rachete
distrugătoare, să se înceapă tratati
vele intre cele două părți• pentru a
opri această amplasare și apoi pen
tru- a trece la reducerea și a celor
existente. Trebuie să facem totul
pentru a reduce înarmarea în Euro
pa și în întreaga lume, și în primul
rind pentru a reduce armamentul atomic ! Noi, popoarele europene, tre
buie să înțelegem că este în joc via
ța fiecărui cetățean al continentului
nostru, că trebuie să facem totul
pentru a asigura dreptul' fundamen
tal al națiunilor, al oamenilor la
viață, la existență. Pentru aceasta nu
trebuie să precupețim nimic ! Tre
buie să ne unim forțele și să spu
nem răspicat : trebuie să se reducă
armamentele, în primul rind cel nu
clear ! Trebuie să se respecte viața,
independența națiunilor, să se asi
gure pacea ! (Urale și aplauze pu
ternice : se scandează îndelung :
„Ceaușescu — pace !“).
Creșterea uriașă a cheltuielilor mi
litare, care anul acesta reprezintă 500
miliarde de dolari, devine o povară
tot mai grea pe umerii tuturor po
poarelor. Nici un popor nu va putea
suporta multă vreme această inten
sificare continuă a cursei înarmărilor.
Trebuie să șe pună capăt cheltuieli
lor militare, să se treacă la reducerea
acestora și să se îndrepte mijloacele
economisite în direcția dezvoltării
economico-sociale, a ridicării culturii
și științei, a sprijinirii popoarelor slab
dezvoltate, a asigurării progresului
general al omenirii. (Urale și aplauze
puternice ; se scandează : „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).
Trebuie să facem totul pentru ca mi
nunatele cuceriri ale științei, ale ge
niului uman să fie puse numai și nu
mai în folosul popoarelor, al oameni
lor, al libertății și bunăstării lor 1
Popoarele au demonstrat că dispun
de forța necesară de a opri politica
de înarmări, de a asigura destinderea,
dezarmarea și pacea. Trebuie să unim
tot mai puternic milioanele și mili
oanele, sutele de milioane de oameni
de pretutindeni într-o singură forță
pentru oprirea politicii de distrugere
a omenirii, pentru o politică de dez
armare, de pace, pentru viață, pentru
civilizație ! (Urale și aplauze puter
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nice ; se scandează : „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul
„Ceaușescu — pace !“).
Pornind de la aceasta, Partidul Co
munist Român, intregul nostru popor
vor acționa neabătut pentru a-și
aduce
contribuția la realizarea
acestor obiective fundamentale ale
întregii omeniri, de care depin
de posibilitatea dezvoltării fiecă
rei națiuni. Sintem ferm hotăriți
să facem totul pentru a contribui ia
victoria păcii, la asigurarea indepen
denței naționale a poporului nostru,
a tuturor, națiunilor 1 (Aplauze și
urale puternice).
Dragi tovarăși și prieteni,
în încheiere, doresc încă o dată
să-mi exprim convingerea că oame
nii muncii, toți cetățenii din muni
cipiul și județul Brăila vor face to
tul pentru a-și îndeplini sarcinile
mărețe pe care le au in toate dome
niile de activitate. Avem in Brăila
o organizație puternică de partid,
care cuprinde peste 60 000 de comu
niști. Avem pyternice colective de
conducere în toate unitățile econo
mico-sociale, minunați constructori
ai socialismului, care demonstrează
prin întreaga lor activitate că vor
face și in viitor totul pentru a adu
ce o contribuție tot mai însemnată
la dezvoltarea și înălțarea patriei
noastre pe noi culmi de progres și
civilizație. (Aplauze și urale pu
ternice : se scandează : „Ceaușescu —
P.C.R.
„Ceaușescu și poporul !“).
Doresc să mulțumesc tuturor, să vă
mulțumesc dumneavoastră pentru
manifestările călduroase cu care
ne-ați întimpinat, pentru felul in
care v-ați exprimat încrederea in
politica partidului nostru comunist,
pentru modul in care acționați pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce izvo
răsc din Congresul al XII-lea al
partidului.
Să facem totul pentru întărirea și
mai puternică a unității întregului
nostru -popor în cadrul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, in
frunte cu comuniștii, pentru a asi
gura înfăptuirea Programului parti
dului, ridicarea bunăstării și ferici
rii întregii noastre națiuni ! (Aplauze
și urale puternice).
Vă urez, dragi tovarăși și prieteni,
succese tot mai mari, multă sănă
tate, multă fericire ! (Aplauze și
urale puternice, îndelungate ; se
scandează minute în șir : „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul
„Ceaușescu — pace !“. Toți cei prezenți la marea adunare populară
ovaționează puternic, intr-o atmosfe
ră de vibrant entuziasm, pentru
Partidul Comunist Român, pentru
secretarul general al partidului și
președintele țării, tovarășul Nicolae
Ceaușescu).

Se vizitează expoziția de produse agricole și agroalimentare

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu

răspund cu căldură manifestărilor entuziaste ale locuitorilor

La întreprinderea „Laminorul" este prezentată gama de produse metalurgice larg diversificată
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Adunarea populară
din municipiul Brăila
(Urmare din pag. a Il-a)

deosebită pe care dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general, o manifestați pentru creș
terea continuă a bunăstării materiale
și spirituale a intregului nostru
popor.
Ne este deosebit de plăcut să ne
reamintim de vizita făcută de dum
neavoastră, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, in județul Brăila, in
urmă cu doi ani, unul din obiectivele
vizitate fiind și Întreprinderea
noastră.
Așa cum ne-ați indicat, ne preocu
păm de sporirea capacității proiec
tate la trăgătoria de bare cu încă
20 000 tone anual, iar prin atingerea
capacității proiectate cu 3 luni inainte
de termen la laminorul de profile
mijlocii vom livra in plus economiei
naționale 100 000 de tone.
Prin creșterea participării active a
oamenilor muncii la conducerea și
organizarea producției, la Înfăptuirea
deciziilor, prin lărgirea creației teh
nice de masă, am reușit să sporim
anul acesta productivitatea pe fiecare
om al muncii cu peste 60 la sută,
comparativ cu 1976, beneficiile au
crescut cu 65 000 000 lei, iar volumul
exportului s-a mărit de 12 ori față
de 1979.
Toate aceste realizări stau la baza
angajamentului nostru ferm ca in
cincinalul viitor să dublăm producția
netă, să obținem o creștere cu peste
300 milioane lei a producției indus
triale, iar a producției de laminate cu
30 000 de tone. In felul acesta ne adu
cem contribuția la întărirea econo
mică a patriei.
Vă rog să-mi permiteți, mult iubite
și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, să vă asigur de înalta
prețuire a comuniștilor, angajindu-ne Să muncim cu răspundere și
perseverență
pentru
înfăptuirea
neabătută a sarcinilor stabilite de
Congresul al XII-lea al partidului.
In continuare a luat cuvintul to
varășa Elena Vasiîe, operatoare chimistă la Combinatul de fibre artifi
ciale, care a spus : Vă rog să-mi în
găduiți ca, în numele celor aproape
5 000 de oameni ai muncii de la Com
binatul de fibre artificiale, să dau
glas sentimentelor de profundă recu
noștință ce vi le purtăm dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secre
tar general, eminent om politic, mi
litant revoluționar și gînditor cuteză
tor, cel mai iubit fiu al poporului
român, care v-ați dăruit întreaga
activitate idealurilor de libertate, in
dependență și progres ale națiunii
noastre.
Aceeași sentimente vă adresăm
dumneavoastră, mult iubită tovarășă
Elena Ceaușescu, pentru neobosita
activitate pe care o desfășurați pe
plan politic, social,. științific, pentru
înaltele dumneavoastră virtuți de .so
ție și mamă, constituind pentru noi
un minunat exemplu, un prețios im
bold în muncă.
îmi revine deosebita onoare de a vă

raporta că în această perioadă, bo
gată în realizări, în toate domeniile
activității economico-sociale, produc
ția globală industrială a combinatu
lui nostru a crescut de peste 3 ori, iar
în cinstea zilei de 23 August, sărbă
toarea națională a poporului nostru,
am realizat depășirea cu 22 milioane
lei a planului producției globale, cu
8 milioane lei a planului producției
marfă, cu aproape 15 milioane lei
valută a planului de export. Am re
dus în aceeași perioadă volumul im
porturilor, îndeosebi prin asimilarea
de piese de schimb, prin folosirea coloranților produși in țară și a celu
lozei indigene.
Vă rog să-mi permiteți, mult sti
mate tovarășe secretar general, să
vă adresez mulțumirile noastre fier
binți pentru grija și atenția pe care
le manifestați permanent față de toți
oamenii muncii, de întregul popor,
asigurîndu-vă că noi, toți cei care ne
desfășurăm activitatea în Combi
natul de fibre artificiale, vom
munci cu exigență sporită, cu elan și
pasiune revoluționare pentru îndepli
nirea sarcinilor ce ne revin din ac
tualul cincinal, pentru înfăptuirea
neabătută a istoricelor hotărîri ale
Congresului al XII-lea al partidului.
Vă rog să-mi îngăduiți, a arătat în
cuvintul său tovarășul Nicolae Caraman. președintele C.A.P. Vișani, ca
Ia această mare adunare populară
să dau glas simțămintelor de adîncă
recunoștință ale consătenilor mei
pentru grija ce o purtați dezvoltării
agriculturii noastre socialiste, pen
tru tot ceea ce faceți spre fericirea
țărănimii muncitoare.
Exprim adeziunea deplină a tutu
ror cooperatorilor din comuna noas
tră fgță de politica externă a parti
dului și statului nostru, o politică de
pace, colaborare și înțelegere între
popoare.
«Cooperativa în care îmi desfășor
activitatea este o unitate puternică,
cu peste 4 000 hectare. Beneficiind de
sprijinul acordat de stat, la care se
adaugă hărnicia și priceperea coope
ratorilor și mecanizatorilor, am re
ușit să ridicăm, an de an, nivelul
producțiilor agricole. în ultimii 15
ani am reușit să dublănr producțiile
de grîu, porumb și de legume și să
le triplăm pe cele de sfeclă de zahăr
și struguri.
Vă raportăm, mult stimate tovară
șe secretar general, că în acest an
am obținut de pe o suprafață de 950
hectare, în condiții de neirigare, o re
coltă medie de 4 174 kg grîu la hec
tar, cu 274 kg mai mult față de plan.
Acest lucru ne-a permis să livrăm la
.fondul de stat o cantitate de 2 700
tone de griu, cu 343 tone mai mult
față de prevederile contractuale.
Valorificînd resursele existente în
zona noastră, am pus un mare ac
cent, în ultimii ani, pe dezvoltarea
zootehniei ; am organizat uri sector
profilat pe creșterea vacilor de lapte,
ăsigurînd sporirea și împrospătarea
efectivelor pe baza creșterii animale

lor tinere de prăsilă în adăposturi
special amenajate. Desigur, rezulta
tele obținute în zootehnie nu sint incă
pe măsura posibilităților de care dis
punem. De aceea, în viitor vom pune
un mai mare accent pe modernizarea
zootehniei, pe-asigurarea necesarului
de furaje și extinderea pășunilor ar
tificiale.
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe
secretar general, că ne vom înzeci
eforturile pentru creșterea continuă
a producției agricole, pentru sporirea
aportului nostru la înfăptuirea hotăririlor Congresului al XII-lea al parti
dului.
Să ne trăiți mulți ani, cu sănătate,
în fruntea partidului și statului nos
tru, spre binele și fericirea intregu
lui popor român !
A luat apoi cuvintul tovarășul Ma
rian Strîmbeanu, secretarul comite
tului U.T.C. de la șantierul naval,
care a spus : Cu inimile pline de
bucurie, cu sentimente de cea mai
înaltă prețuire, stimă și respect, vă
rog să-mi îngăduiți să vă adresez, in
numele tinerilor constructori de
nave, al întregului tineret din ju
dețul Brăila, cele mai calde și pli
ne de recunoștință mulțumiri pentru
minunatele condiții de muncă, învă
țătură șl viață pe care ni le-ați asigu
rat, pentru grija și atenția părinteas
că pe care le manifestați față de tînăra generație a patriei.
(
Vă raportăm, mult iubite tovarășe
secretar general Nicolae Ceaușescu,
că tineretul brăilean, sub îndrumarea
și conducerea permanentă a organi
zațiilor de partid, este angajat cu
toate forțele în vasta activitate pe
care o desfășoară oamenii muncii, in
toate domeniile, pentru înfăptuirea
istoricelor hotăriri ale Congresului al
XII-lea al partidului. In prezent, pes
te 23 000 de tineri — muncitori, ță
rani, elevi — organizați în 44 tabe
re și șantiere de muncă patriotică,
își aduc o contribuție însemnată la
realizarea noilor obiective de inves
tiții din industrie, la construcția de
locuințe, la efectuarea lucrărilor agri
cole.
Urmind neabătut prețioasele dum
neavoastră indicații, orientările și
sarcinile puse in fața noastră cu pri
lejul recentului Forum al tinerei ge
nerații, organizația de tineret din
Șantierul naval Brăila, ca dealtfel
toate organizațiile U.T.C. din județ,
pune în centrul preocupărilor sale
educarea comunistă, revoluționară,
prin muncă și pentru muncă a tine
retului, formarea și dezvoltarea la ti
neri a unei înalte conștiințe so
cialiste.
Pentru noi, tinerii, exemplul dum
neavoastră de revoluționar cutezător
și patriot înflăcărat, dă strălucit mi
litant, dăruit trup și suflet țării,
cauzei
partidului și poporului,
exemplul desăvirșit al comunistului
de omenie, om intre oameni și pen
tru oameni constituie lin puternic im
bold, un izvor minunat de învăță
minte și energie.
Vă asigurăm că întregul tineret
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brăilean, animat de un fierbinte pa
triotism, va fi prezent clipă de clipă,
cu înflăcărare revoluționară, pe
marele șantier al construcției socia
liste, că va acționa cu toată răspun
derea și spiritul său revoluționar, cu
energie și elan tineresc pentru înde
plinirea sarcinilor ce-i revin, pzntru
înfăptuirea neabătută a politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru.
In atmosfera entuziastă, semnifica
tivă pentru unitatea intregului popot
in jurul partidului, al secretarului
său general, pentru dragostea, recu
noștința și încrederea deplină cu care
toți oamenii muncii îl înconjoară pe
cel mai iubit fiu al națiunii noastre,
a luat cuvintul tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU.
Urmărită cu deosebit interes de toți
cei prezenți, cuvintarea secretarului
general al partidului a fost subliniată
în repetate rinduri de puternice
aplauze, de îndelungi urale și ovații.
Mulțimea adunată in piață a scan
dat cu însuflețire minute in șir
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu
și poporul !“, „Ceaușescu luptător
pentru pace și popor !“, exprimindu-și adeziunea deplină față de poli
tica internă și externă promovată
consecvent de partidul și statul nos
tru. hotărirea de a acționa neabătut
pentru transpunerea in viață a isto
ricelor obiective trasate de cel de-al
XII-lea forum al comuniștilor. Este,
in același timp, angajamentul ferm
al comuniștilor, al tuturor oamenilor
muncii din județul Brăila de a-și in
tensifica eforturile în vederea înfăp
tuirii Programului partidului de edi
ficare a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.
In' numele comuniștilor, al tuturor
locuitorijor județului Brăila, primul
secretar al comitetului județean de
partid a adresat tovarășului Nicolae

Ceaușescu calde mulțumiri pentru
noua vizită de lucru întreprinsă in
acest județ. „Vă asigurăm, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. a
spus vorbitorul, că organizația jude
țeană de partid, comuniștii, toți oa
menii muncii din județul nostru nu
vor p/ecupeți nici un efort pentru ca
sarcinile și indicațiile pe care ni
le-ați dat să le îndeplinim întocmai.
Pentru noua pagină de istorie re
voluționară a Brăilei care ați scris-o
astăzi, vă mulțumim incă o dată din
suflet, strălucite conducător, și va
dorim din adincul inimilor noastre
ani mulți și fericiți, multă sănătate
și putere de muncă, pentru ca in
fruntea partidului și a țării să ne
conduceți pe culmile mărețe ale so
cialismului și comunismului, pentru
ca viața poporului nostru să fie încu
nunată și luminată de roadele mun
cii și realizărilor, de pace și bună
stare".
Marea adunare populară se încheie
în aceeași atmosferă vibrantă, entu
ziastă, de fierbinte patriotism.
Piața Independenței este inundată
de veselia și optimismul cintecului și
jocului popular, ce sporesc ambianța
sărbătorească a finalului adunării. Se
face auzit apoi cunoscutul cintec pa
triotic „Trăiască România, trăiască
Tricolorul !“. In scurt timp, intreaga
piață se transfolmă, in mod spontan,
intr-un impresionant cor de mii de
glasuri.
După acest emoționant moment,
toți participanții la adunarea popu
lară au aclamat din nou pentru partid
și secretarul său general, pentru mi
nunatul nostru popor, făuritorul so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate in patria noastră, pentru pace.
Tovarășul 'Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns
cu prietenie caldelor manifestări de
dragoste și prețuire făcute de oamenii
muncii brâileni.
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AUGUST
— Cu ce sentimente intlmpină
comun.știi, oamenii muncii din ju
dețul Maramureș ziua de 23 August
— borna care a marcat in urmă cu
36 de ani începutul noii istorii a pa
triei noastre ?
— Ca întreaga țară, și oamenii
muncii din județul nostru se află
angajați cu toate forțele in lupta
pentru a incheia anul 1980 cu un
bilanț cit mai bogat de realizări și
pentru a pune baze trainice, in
acest fel, primului an din viitorul
cincinal. In aceste zile, oamenii
munc i din Maramureș — români,
maghiari, ucrainieni șl de alte na
ționalități — desfășoară larg în
trecerea socialistă. fac dovada
unor înalte fapte de conștiință mun
citorească pentru a îmbogăți cu
noi succese „marea carte de aur“ a
împlinirilor socialiste inaugurate la
23 August 1944.
Județul Maramureș datorează arii
lor de după eliberare neîntrerupta
ascensiune nu numai în realizarea
unora dintre cele mai importante
obiective economico-sociale și cul
turale, care compun astăzi zestrea

lui materială, ci in primul rînd
echilibrarea structurală a dezvoltă
rii industriale și teritoriale pe sea
ma transpunerii în fapte a politicii
principiale și consecvente promovate
da conducerea partidului și statului
nostru, in special după Congresul al
IX-lea. Această perioadă, cea mal
bogată în împliniri din întreaga is
torie a țârii, este legată nemijlocit
de activitatea neobosită desfășurată
cu profundă pasiune revoluționară
și inaltă răspundere pentru desti
nele patriei de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
— V-ați referit la locul deosebit
pe care-l ocupă in dezvoltarea ju
dețului anii de după Congresul al
IX-lea al partidului. Ce au însem
nat ei pentru Maramureș ?
— în acești ani, industria jude
țului și-a consolidat poziția sa de
important furnizor de metale nefe
roase pentru economia națională,
îndeosebi Ia minereuri complexe si
la cupru convertizor, creindu-și. in
același timp, o serie de activități
industriale noi, practic inexistente
înainte pe aceste meleaguri, cum

sint cele aparținătoare construcții
lor de mașini și prelucrării metale
lor, cu o creștere a ponderii in
structura producției globale de la
4.2 la sută in 1965 la 16 la sută
in prezent.
în ultimii 15 ani, Maramureșul a
beneficiat de peste 22 miliarde lei
investiții, fonduri dirijate cu prio
ritate spre producția materială, din
acestea o bună parte pentru dez
voltarea sectorului minier și meta
lurgic, județul avind importante
sarcini de realizat pe linia punerii
in exploatare a unor noi zone mi
neralizate, a valorificării complexe
a resurselor de metale neferoase,
precum și a altor elemente minera
le nemetalifere atit de necesare
economiei naționale.
Orientările noi promovate după
Congresul al IX-lea au determinat,
totodată, valorificarea mai judicioa
să a resurselor locale, materiale și
de forță de muncă, ceea ce se re
flectă și in dezvoltarea producției
industriale globale care în 1980 este
de 3,3 ori mai mare decît cea din
1965. Ritmuri și niveluri superioare
de dezvoltare au Înregistrat in acest
interval construcția de mașini și
prelucrarea metalelor — cu o creș
tere de aproape 13 ori, industria
textilă — cu o creștere de aproape
26 ori și industria confecțiilor — cu

Plaiuri legendare, înnobilate
de faptele vrednicilor
constructori ai prezentului
Convorbire cu tovarășul Gheorghe POP
prim-secretar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R.

o creștere de peste 16 ori. Acestea
au permis și sporirea contribuției
județului Ia producția pentru ex
port. care in ultimii zece ani a cres
cut de peste patru ori. Pe fondul
acestei dezvoltări impetuoase, ju
dețul Maramureș va realiza, la sfirșitul actualului cincinal, o producție
industrială globală anuală de circa
17 miliarde lei.
In consens cu voința și hotărîrea
tuturor comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din județ, precum
și in concordanță cu angajamentul
asumat in întrecerea socialistă pen
tru depășirea sarcinilor actualu
lui cincinal, in industria județului
planul pe 4 ani a fost realizat cu 85
de zile mai devreme obținîndu-se
o producție globală suplimentară in valoare de 3,2 miliarde lei.
Acest avans a creat premise certe ca in luna septembrie să pu
tem raporta conducerii partidului
îndeplinirea planului cincinal pe
Întreaga industrie a județului.
Conferirea
distincției
„Ordinul
Muncii" clasa a IlI-a organizației județene de partid pentru rezultatele din anul 1979 in depășirea

planului național unic de dezvoltare
economico-socială și a angajamen
telor asumate, pentru ocuparea lo
cului III în întrecerea dintre orga
nizațiile județene de partid în in
dustrie, construcții, transporturi și
circulația mărfurilor constituie un
puternic imbold și, totodată, un fac
tor de largă mobilizare a colective
lor de muncă din industria județu
lui in activitatea consacrată înfăp
tuirii tuturor sarcinilor ce ne revin.
— Cu ce bilanț se prezintă in
această perioadă agricultura — ra
mură cu tradiție in județul Mara
mureș 1
— în agricultura județului, cele
două sectoare prioritare — zooteh
nia și pomicultura — s-au bucurat
de o atenție specială, elaborindu-se
pentru fiecare programe de dezvol
tare de lungă durată, pe baze știin
țifice moderne și eficiente, care se
înfăptuiesc etapă cu etapă. Crescă
torii de vite maramureșeni iși fac
o sarcină de onoare din înfăptuirea
indicației secretarului general al
partidului ca județul nostru să de
vină un important furnizor de ani
male de rasă pentru alte județe ale

zona gării vechi din Baia Mare - așa cum arată azi șl cum a fost surprinsă de obiectivul aparatului fotografic in urmă cu 20 de ani
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țării. Eforturile de ameliorare a
rasei Brune de Maramureș — rasă
care anul viitor împlinește 100 de
ani de existență, in care sens un rol
hotăritor revine colectivului de cer
cetători de la Stațiunea experimen
tală zootehnică din Sighetu Marmațiai — ca și măsurile consacrate
sporirii efectivelor se reflectă in
creșterea pfbducțiilor și a încărcă
turii de animale la 100 hectare
teren agricol, încărcătură care față
de 1965 reprezintă un spor de 36.4
la sută la bovine, 168,6 la sută la
porcine și 639,9 la sută la păsări.
De asemenea, in pomicultură s-au
extins plantațiile intensive și superintensive de pomi fructiferi, valorificindu-se terenurile inapte culturi
lor cerealiere, punindu-se tot mai
mult în evidență valoroasa expe
riență a Stațiu'nii de cercetare și
' producție pomicolă din Baia. Mare’
— Dacă ar fi să alegeți citeva
fapte, citeva mogiente cu semnifi
cații deosebite din anii care s-au
scurs după eliberare, la care v-ați
Teferi cu precădere?
— Cred fă fiecare maramureșean,
ca oricare alt om din patria noas
tră, încearcă un puternic sentiment
de bucurie și mindrie patrio
tică văzind transformările fun
damentale petrecute in viqta social-economică, politică și culturală
a țării noastre în ultimii 15 ani, de
cina în fruntea partidului și statu
lui se află tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Schimbările atit de
profunde in fizionomia generală a
unui județ ca Maramureșul, handi
capat vreme îndelungată de situa
rea lui într-o arie geografică peri
ferică. avind de recuperat in anii
Socialismului un Însemnat decalaj
economic și cultural, sint cele mai
impresionante. In cadrul acestora,
un indicator de bază îl constituie
dinamica și structura personalului
muncitor, care, față de 1965, a înre
gistrat o creștere de 68 la sută,
adică peste 62 000 de persoane au
dobindit calitatea de om al muncii.
Din acest punct de vedere, ca ele
ment de distincție ar putea fi so
coti faptul că nu numai totalitatea
industriei moderne, pe care o deține
județul este o investiție și o crea
ție a anilor de după Congresul al
IX-lea, ci și o seamă de schimbări
care au răspuns cerințelor și parti
cularităților județului. Mă refer la
faptul că din 1965 și pînă in pre
zent au fost create peste 34 860

locuri de muncă pentru femei, soții
de mineri, metalurgiști, construc
tori, forestieri și altele, care nu nu
mai că au asigurat o bună folosire a
rezervelor de forță de muncă dar
au determinat și stabilitatea mese
riilor cu tradiție pe aceste me
leaguri.
Efortul de echilibrare a dezvoltă
rii economico-sociale a intregului,
teritoriu al județului prin orientarea
investițiilor și spre zonele mai puțin
dezvoltate a avut' drept .urmare și
accelerarea procesului de urbani
zare. Pe harta Maramureșului au
apărut orașe noi — Borșa. Tirgu
Lăpuș, Cavnic — iar celelalte —
cum sint Baia Sprie, Vișeu de Sus
— au cunoscut o dezvoltare mai
intensă ; alte localități rurale sint
pregătite pentru a trece in rîndul
centrelor urbane — Seini, Șomcuta
Mare, Ulmeni și altele. In prezent,
peste jumătate din populația jude
țului locuiește în orașe.
Comitetul județean de partid și
consiliul popular județean acțio
nează cu consecvență pentru înfăp
tuirea întocmai a sarcinilor ce revin
județului in domeniul dezvoltării
armonioase a tuturor compartimen
telor vieții social-economice și cul
turale, asigurind îmbogățirea con
tinuă nu numai a fondului de lo
cuit, a dotărilor social-culturale, a
echipării edllitar-gospodărești, ci șl
a rețelei de invățămint liceal, co
respunzător nevoilor locale de
pregătire a forței de muncă, re
țelei comerciale și a serviciilor
către populație, rețelei sanitare.
Ca rezultat, în ultimul deceniu și
jumătate s-au dat în folosință
aproape 1000 săli de clasă, 4 700
locuri in internate, peste 4 800 locuri
în grădinițe și creșe, circa 3 000
locuri in cantine școlare. Se disting
prin arhitectură- și funcționalitate
citeva obiective realizate în această
perioadă, printre care spitalul ju
dețean cu 1 400 paturi, institutul de
invățămint superior, sala sporturi
lor, bazinul de înot și altele.
Acum, in ultimul an al cincinalu
lui care marchează trecerea la o
nouă treaptă calitativă a întregii
activități, cînd ne aflăm în preajma
marii sărbători naționale a po
porului nostru — împlinirea a 36 de
ani de la declanșarea revoluției
de eliberare națională și socială,
antifascistă și antiimperial istă —
sintem pe deplin conștienți de
marea răspundere politică ce ne
revine în înfăptuirea mărețe
lor sarcini stabdite de Congresul al
XII-lea al partidului, precum și a
prețioaselor indicații ale tova-ășului
Nicolae Ceaușescu. cuprinse în cuvintările rostite la importantele con
sfătuiri organizate in acest an.
Sintem ferm hotărițl să nu ne pre
cupețim nici o clipă eforturile pen
tru a obține rezultate tot mai bo
gate, pe măsura nevisatelor condi
ții pe care le avem, bazîndu-ne pe
Înalta conștiință politică și civică,
pe hărnicia minunaților oameni
care trăiesc și muncesc pe aceste
străvechi meleaguri româpești.
Convorbire realizată de

Gh. SUSA
corespondentul
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă,
Mulțumindu-vă pentru mesajul de felicitare adresat cu ocazia Zilei
independenței noastre și exprimînd aceleași sentimente prietenești, folosesc
acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre cele mai bune urări de
fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul dumneavoastră.

MAUMOON ABDUL GAYOOM
Președintele

Republicii Maldivelor

Secretarul general al O.U.A. și-a încheiat
vizita in țara, noastră
în perioada 28 iulie — 7 august,
secretarul general al O.U.A.. Edem
Kodjo, a efectuat o vizită oficială in
țara noastră la invitația tovarășului
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor
externe al Republicii Socialiste
România.
în cursul vizitei. Edem Kodjo a
fost primit de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România: Cu acest prilej,
oaspetele a reliefat profunda satis
facție de a se Intilni cu șeful statu
lui român și a dat o inaltă apreciere
sprijinului activ al României, al
președintelui ei acordat luptei po
poarelor africane pentru eliberare
națională, impotriva politicii impe
rialiste, colonialiste și neocolonialism
te de discriminare rasială și apar
theid, pentru consolidarea indepen
denței și suveranității naționale,
pentru o dezvoltare economică și
socială independentă. Secretarul ge
neral al O.U.A. a subliniat, in
acest context, prestigiul de care
se bucură in rindul popoarelor
africane șeful statului român, care
desfășoară o intensă activitate pusă
in slujba păcii, colaborării și în
țelegerii între națiuni, înfăptuirii
idealurilor de libertate, indepen
dență și progres ale tuturor popoare
lor, a dezideratelor majore ale uma
nității. .
în
tul discuțiilor cu ministrul
român («1 afacerilor externe au fost
relevate relațiile de prietenie și co
laborare existente intre România și

țările din această parte a lumii,
hotărîrea poporului român și a po
poarelor africane de a întări și mai
mult conlucrarea lor pe plan inter
național, în interesul . politicii de
pace, securitate, destindere și inde
pendență națională, pentru lichidarea
subdezvoltării șț instaurarea unei noi
ordini economice în lume.
Secretarul general al Organizației
Unității Africane a avut, de aseme
nea, convorbiri la conducerea Mi
nisterului Comerțului Exterior șl
Cooperării Economice Internaționale,
unde au fost analizate aspecte ale
diversificării raporturilor economi
ce dintre România și țările africane.
Oaspetele a vizitat obiective eco
nomice și culturale din Capitală și
județele Constanța și Prahova.
Miercuri după-amiază, secretarul
general al O.U.A., Edem Kodjo, a ți
nut o conferință de presă la care au
luat parte reprezentanți ai ziarelor
centrale, ai Agerpres și Radioteleviziunii, precum și corespondenți
străini acreditați la București.

★

Joi dimineața, secretarul general
al Organizației Unității Africane,
Edem Kodjo, a părăsit Capitala.
Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a
fost salutat de Gheorghe Dolgu, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, funcționari superiori din M.A.E.,
alte persoane oficiale.
Au fost prezenți șefi de misiuni
diplomatice ale unor țări africane
acreditați în țara noastră.

Conferință de presă o delegației Fundației
„Apelul pentru conștiință din S. U. A.“
Membrii delegației Fundației „Ape
lul pentru conștiință" din S.U.A., care
fac o vizită in țara noastră, s-au
întilnit, joi după-amiază, in Capita
lă, cu ziariști români și corespon
denți ai presei străine, in cadrul unei
conferințe de presă. Oaspeții și-au
manifestat, prin cuvinte calde, recu
noștința pentru invitația de a vizită
România, pentru primirea deosebită
ce li s-a făcut, prietenia și tradițio
nala ospitalitate românească cu care
au fost intimpinați peste tot, de toți
cei cu care au stat de vorbă, de
personalități ale vieții politice și so
ciale, de reprezentanții cultelor reli
gioase din țara noastră.
Exprimindu-și satisfacția deosebită
pentru primirea sa de către pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. Arthur
Schneier,
președintele
Fundației
„Apelul pentru conștiință", a decla
rat că a fost profund impresionat de
personalitatea conducătorului Româ
*
niei;
că a avut privilegiu! de a-1 fi
întilnit de mai multe, ori, atât in țară,
cit și.In Statele-Unite.
Ultima intîlnire pe care am avut-o
zilele trecute la Neptun, a spus pre
ședintele Fundației „Apelul pentru
conștiință", mi-a reconfirmat politica
realistă, profund înțeleaptă a pre
ședintelui Ceaușescu, care in esență
poate fi rezumată in formula : „Tră
iește și lasă-1 și pe altul, să trăias
că !“ Statele mari sau mici, socialis
te sau nu, cu sisteme economice di
ferite, sînt toate in aceeași barcă și
de. aceea este esențial să existe co
laborare, ca suveranitatea și neames
tecul in treburile interne să fie res

pectate. Președintele Ceaușescu — a
spus vorbitorul — are o viziune
globală a lumii, este preocupat de
supraviețuirea întregii omeniri. De
aceea. în călătoriile sale, el abordea
ză problemele zilei — problema de
calajului dintre bogați și săraci, cea
a relațiilor dintre Nord și Sud,
cursa înarmărilor, relațiile Est-Vest,
Orientul Mijlociu. Și totdeauna
am constatat la domnia sa o
mare putere de pătrundere și ca
pacitatea de a înțelege nu numai
momentul, ci și pe aceea de a anti
cipa evenimentele. Vorbitorul a rele
vat, de asemenea, fermitatea cu care
președintele Nicolae Ceaușescu mi
litează pentru îndeplinirea prevede
rilor Actului final de la Helsinki,
pentru succesul reuniunii de la Ma
drid a reprezentanților țărilor par
ticipante la Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa.
în cadrul conferinței de presă au
mal luat cuvintul pastorul David
H. Read, conducătorul Bisericii presbiteriene din S.U.A., vicepreședinte
al Fundației, mitropolitul Silas, con
ducătorul Arhiepiscopiei ortodoxe
greacă din New York, dr. Donald
Schriver, președintele Seminarului
teologic unit din New York, mem
bru al Bisericii presbiteriene unite,
reverendul Karl Eugen Fleminster,
administratorul executiv al Bisericii
baptiste' americane, reverendul Ralph
Peterson, pastorul Bisericii luterane
„Sf. Petru", din New York, și alți
membri ai delegației, care au subli
niat impresia deosebită produsă de
vizita in țara noastră.
(Agerpres)
PROGRAMUL 2

tV
PROGRAMUL 1

16.03
16.30
18.25
18.35
18.50
19,00

Cimece de sînziene
K I&une in limba germană
tragerea Loto
La volan
1001 de seri
Telejurnal
•
Țara
întîmpină
marea sărbătoare
13.25 Națiunea română : împliniri so
cialiste in unitate și suveranitate
19,55 Film artistic : ..Columna" O pro
ducție a studioului cinematografic
București.
22,05 Telejurnal

Vînzarea

16.00 Muzică ușoară
16,45 O viață pentru o idee : Constan
tin Giurescu istoric (1875—1318)
17,15 Album coral. Noi înregistrări in
interpretarea corului și orchestrei
de studio ale Radioteleviziunii ro
mâne
17.30 Blocnotes — informații utilitare
17.50 Caseta cu imagini
18.50 1004 de seri
19,00 Telejurnal
o
Tara
întâmpină
marea sărbătoare
19,25 Instantanee
19.50 Estivala ’80. Concert simfonic. In
terpretează orchestra Filarmonicii
..George Enescu". Dirijor: Georges
Octors (Belgia)
22,05 Telejurnal
*

obligațiunilor

Casa de Economii și Consemnațiuni informează populația că
pină la data de 10 august a.c.
inclusiv, obligațiunile C.E.C. cu
ciștiguri se pot procura la va
loarea lor nominală, fără dife
rență de preț, de la oricare uni
tate C.E.C. sau unitate poștală
din țară.
După cum s-a mai anunțat,
incepind cu tragerea la sorti a
obligațiunilor C.E.C. din 31 mai
a.c., Casa da Economii și Consemnațiunl a majorat numărul

C.E.C.

cu

cîștiguri

și valoarea ciștigurilor acordate
la depunerile pe acest instru
ment de economisire. Astfel,
potrivit noului plan de ciștiguri,
posesorii de obligațiuni C.E.C.
beneficiază la fiecare tragere la
sorți lunară de 14 327 de ciști
guri. in valoare totală de
io 790 000 lei, față de 9 825 cîș
tiguri in valoare de 9 260 000 de
lei. cit se acordau după planul
de ciștiguri anterior. Valoarea
ciștigurilor este cuprinsă intre
50 000 de lei și 800 de lei.

„Infernul din zgîrie nori"
Lâ SALA PALATULUI REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA se
prezintă in zilele de 8, 11 și 12 august 1980 ultimele spectacole cu filmul
panoramic in culori „INFERNUL DIN ZGÎRIE NORI“, producție a stu
diourilor americane cu : Steve McQueen, Paul Newman, Fred Astaire,
Richard Chamberlain și Faye Dunaway.
Film de mare tensiune dramatică, cu spectaculoase efecte cinematogra
fice. Biletele se găsesc la Agenția Sălii Palatului Republicii Socialiste Ro
mânia, zilnic intre orele 10—20. Tel. 15 73 72.

PLANETEOLOGIA
COMPARATĂ. Ministerul
G

Geologiei al U.R.S.S. a pregătit
hărți minuțioase ale planetelor,
insotite de comentarii ale spe
cialiștilor. Hărțile cuprind date
noi despre Pămint. Lună. Mar
te, Venus. Mercur. Cercetătorii
au constatat că in evoluția
structurii planetelor există nu
meroase elemente comune, cum
ar fi faptul că toate au mantie și
scoarță, iar in litosferă s-au ob
servat falii asemănătoare. Re
zultatele studiilor realizate asu
pra craterelor meteoritice ale
Lunii, ca și planetelor Marte și
Mercur au imoulsionat realiza
rea unor cercetări asemănătoare
și pe planeta noastră. Metoda
planetologiei comparate are o
importanță practică pentru geo

logi, deoarece, in funcție de
structuri, se pot obține noi date
despre locurile unde se află bo
gățiile minerale.
G ROLUL PĂDURI
LOR ÎN DEPOLUAREA
ATMOSFEREI este mu!t

mai activ decjt s-a crezut Dină
acum. Acest lucru reiese din
cercetări și calcule făcute in
S.U.A., în cadrul Universității
Duke (statul Indiana). Astfel, se
consideră câ, din 1950. pădurile
din zona temperată — cea mai
afectată de poluare — au ab
sorbit un miliard două sute de
mii tone de reziduuri carbonice,
această cantitate reorezentînd 20
la sută din totalul reziduurilor
produse în intervalul respectiv

Sesiune științifică consacrată aniversării a 2050 de ani Cronica
de la crearea primului stat dac centralizat și independent
în aula Academiei Republicii So
cialiste România au început, joi, lu
crările sesiunii științifice cu partici
pare internațională, pe tema „2 050
de ani de la crearea statului dac
centralizat și independent pe terito
riul României. Contribuția poporului
român la dezvoltarea culturii și civi
lizației universale", organizată de
Academia Republicii Socialiste Româ
nia. Academia de științe sociale și
politice, Ministerul Educației și învățămintului. Ministerul Apărării
Naționale șl Consiliul Culturii și
Educației Socialiste.
La ședința plenară de deschidere a
lucrărilor au fost prezenți tovarășii
Ilie Râdulescu, secretar al C.C. al
P.C.R., acad. Gheorghe Mihoc, pre
ședintele Academiei Republicii So
cialiste România, prof. dr. docent
Mihnea Gheorghiu, președintele Aca
demiei de științe sociale și politice,
Ion Popescu-Puțuri, directorul Insti
tutului de studii istorice și socialpolitice de pe lingă C.C. al P.C.R.,
general-locotenent Gheorghe Gomoiu,
adjunct al ministrului apărării națio
nale, secretar al Consiliului Politic
Superior al Armatei, Petre Constan
tin, adjunct al ministrului educației
și invățămintului, Aurel Duca, vice
președinte al Consiliului Culturii și
Educației Socialiste.
La ședința inaugurală au fost pre
zenți Karl Erdmann, președintele Co
mitetului Internațional de Științe
Istorice (C.I.S.I.), Franțois Michel,
secretar general al C.I.S.I., și mem
bri ai Biroului Executiv al C.I.S.I„
aflați la București cu ocazia celui
de-al XV-lea Congres internațional
de științe istorice.
La lucrările sesiunii științifice, care
se desfășoară în ședințe plenare și pe
secțiuni, iau parte academicieni, oa
meni de știință și cultură, cadre di
dactice din București și alte centre
din țară, cercetători științifici. Parti
cipă, de asemenea, cu comunicări isr
torici de peste hotare, invitați la
această reuniune științifică.
Relevînd importanța istorico-politică a formării statului dac, centra
lizat și independent acum 2050 de
ani, președintele Academiei de știin
țe sociale și politice a menționat in
cuvintul de deschidere civilizația
memorabilă a statului dac condus de
Burebista. civilizație care s-ta impus
în aria de convergență a zonei in
care a . conviețuit cu civilizația altor
popoare din timpul său.
în continuare, pornind de la in
dicațiile date de secretarul general al
partidului, președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la intilnirea din acest an cu oamenii de,
știință din domeniul istoriei, vorbito
rul a trecut în revistă preocupările
și contribuțiile istoricilor și cercetă
torilor români la cercetarea și expli
carea procesului istoric de formare
și dezvoltare a poporului român, a
permanenței sale pe teriU>riul stră
moșesc al Daciei, a luptei sale
necurmate pentru independență și li
bertate, a dorinței sale de pace și
conlucrare cu popoarele vecine, cu
alte popoare din Balcani, din Europa
și din întreaga lume.
Referindu-se la rolul esențial al
națiunii și statului național in viața
societății umane, în lupta pentru
progresul social, vorbitorul a reliefat
necesitatea ca știința istoriei, respectind adevărul, să contribuie ia
afirmarea conceptelor de indepen
dență și suveranitate, să dea o ri
postă hotărită politicilor și tezelor
care sprijină dominația imperialistă,
colonialistă, expansionistă, să afirme
cu tărie dreptul popoarelor la auto
determinare, la o viață liberă și
independentă.
A urmat apoi prezentarea comuni
cărilor in ședință plenară. în comu
nicarea intitulată „Vatra străveche a
traco-geto-dacilor", prof. dr. docent
Mircea Petrescu-Dîmbovițâ, directo
rul Institutului de istorie și arheolo
gie din Iași, membru al Academiei de
științe sociale și politice,, a relevat
că cercetările cu privire la tracogeto-daci și civilizația lor au condus
la descoperirea de noi, bogate și va
riate date, potrivit cărora spațiul
carpato-ponto-dunărean.
corespun
zător in genere vetrei traco-getodacilor, a cunoscut o dezvoltare con
tinuă din punct de vedere socialeconomic și cultural, Ia aceasta
contribuind, pe de o parte, dez
voltarea ' internă pe baza tradiți
ilor locale, iar, pe de alta, contac
tele variate și multiple din această zonă de interferență cu civi
lizațiile din teritoriile învecinate din
centrul, estul și sud-estul Europei
sau mai îndepărtate, din restul Euro
pei și Orientul Apropiat. Pe baza
datelor prezentate,-a subliniat autorul
comunicării, reiese că societatea traco-geto-dacică a evoluat lin, de la
individualismul tribal, prin forme
unional tribale, la aspecte prestatale
din epoca premergătoare lui Bure
bista, care a realizat unirea acestora,
făurind primul stat centralizat inde
pendent al dacilor.
în comunicarea „Organizarea mili
tară și luptele daco-getilor pentru
apărarea libertății și
indepen
denței lor", general-maior dr. Ilie
Ceaușescu a subliniat permanența
istorică, de-a lungul a peste 2 000 de
ani, cu care poporul român și-a apa
rat ființa națională, a asigurat con
tinuitatea pe teritoriul pe care s-a
născut și s-a dezvoltat in ciuda vici
situdinilor istoriei. Vorbitorul a ară
tat că, incă de la începuturile exis
tenței sale, poporul nostru a opus o
rezistență dirză in fața tuturor inva
datorilor străini, că a fost silit ade
seori să-și Întrerupă munca și ac
tivitatea sa creatoare pentru a-șl
apăra patria cu armele in mină. Ni
mic și nimeni nu i-a putut îndepăr
ta pe strămoșii noștri de pe pămintul lor. ei și-au apărat întotdeauna
limba, obiceiurile și intreaga exis
tență cu o inegalabilă fermitate.
în continuare, autorul s-a referit
la principalele momente ale luptei
pline de sacrificii a locuitorilor pămintului românesc împotriva cotro

pitorilor străini, atestate încă din anul 514 î.e.n. de părintele istoriei,
Herodot, și pină la crearea statului
dac centralizat și independent al lui
Burebista — expresie politică supe
rioară a voinței de libertate și in
dependență a strămoșilor noștri getodaci. Tradițiile militare ale strămo
șilor noștri geto-daci au intrat de
finitiv in Pantheonul gindirii și prac
ticii militare românești, sînt un bun
exemplu in educarea patriotică a
maselor.
Prof. dr. docent Radu Vulpe, în co
municarea științifică intitulată „îm
pletirea celor două civilizații — a da
cilor și a romanilor ; continuitatea și
unitatea poporului român", a înfăți
șat pe larg factorii politici, economici
și spirituali, precum și condițiile geo
grafice care au favorizat sinteza ci
vilizațiilor dacă și romană care dă
substanță etnică formării poporului
român.
Dacia — a relevat vorbitorul — a
devenit încă din prima generație un
puternic focar de civilizație romană,
la care populația locală va adera cu
tot zelul, adoptind formele unei vieți
noi, insușindu-și treptat limba latină,
muncind pentru reconstrucția și dez
voltarea țării.
în continuare, înfățișînd principa
lele aspecte ale procesului istoric de
geneză daco-romană a poporului ro
mân, vorbitorul a supus unei analize
critice, cu numeroase date și argu
mente științifice concrete, aduse de
istoricii români și străini, o serie de
idei, teze și concepții eronate, fante
ziste, aberante, care ignoră sau
falsifică adevărul istoric in privința
închegării poporului român și a con
tinuității și permanenței sale în spa
țiul carpato-dunărean.
Azi -T a spus vorbitorul — nu mai
stăruie nici o îndoială, în cercurile
științifice, asupra acestei simbioze
daco-romane, pe care o atestă exce
lent și constatările arheologice cu re
alitatea lor concretă. De asemenea,
el a sintetizat principalele date in
contestabile ale continuității daco-romane în acest spațiu, reliefînd con
tribuția valoroasă la clarificarea
acestei probleme a unor istorici reputați ca A. D. Xenopol, D. Onciul,
N. Iorga, V. Pârvan, Gh. Brătianu,
C. Daicoviciu și alții.
Participanții români și străini la
sesiune au urmărit cu un interes deo
sebit comunicarea „Istoria statală la
români in opera președintelui Nicolae
Ceaușescu", prezentată de directorul
Institutului de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al
P.C.R., Ion Popescu-Puțuri. Vorbito
rul a relevat, in primul rînd, anali
zele valoroase ale președintelui
României socialiste asupra istoriei
noastre, definitorii pentru stabilirea
coordonatelor majore ale dezvoltării
poporului român și rezultate prin
aplicarea legităților generale la reali
tățile României, reflectînd totodată
contribuții de seamă la îmbogățirea
patrimoniului politic și spiritual, na
tional și universal. S-a subliniat, de
asemenea, că- gindirea istorică a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu este pă
trunsă în întreaga sa substanță de
principiile materialismului dialectic
și istoric, de cerințele științifice ale
interpretării și evaluării procesului
istoric ca rezultantă complexă, fi
rească a evoluției societății românești
în ansamblul său, in care se înglo
bează atit dezvoltarea forțelor de
producție, a vieții spirituale, cit și
acțiunea forțelor sociale și politice,
în raport cu problemele vitale aflate
în fața poporului de la o epocă la
alta. Expresie elocventă a interpre
tării profunde a semnificației actului
înfăptuit de Burebista, crearea pri
mului stat dac centralizat și indepen
dent este apreciată de președintele
Nicolae Ceaușescu ca „moment de
cea mai mare însemnătate în istoria
poporului român".
Referindu-se in continuare la epo
cile succesive din trecutul patriei,
vorbitorul a arătat că noile cercetări
documentare, impulsionate la indcmnul insistent al președintelui Nicolae
Ceaușescu. au scos la lumină docu
mente care atestă faptul că românii
dispuneau în secolul al IX-lea de
forme statale superioare — dezvol
tări ale formațiunilor politice autoh
tone anterioare — care acopereau
practic, din p'unct de vedere geogra
fic. aria străvechiului stat dac cen
tralizat și independent al lui Bure
bista.
Cu o deosebită forță este reflectat

în scrierile istorice ale președintelui
Nicolae Ceaușescu obiectivul stator
nicirii independenței noastre absolu
te de stat, promovat constant de po
porul român, alături de acela al
unității naționale, ca o necesitate
imperioasă pe drumul propășirii
patriei.
în Încheierea comunicării, autorul
a subliniat referirile multiple ale
preșecțjntelui României socialiste la
perioada contemporană a istoriei pa
triei, marcată decisiv de activitatea
Partidului Comunist Român de or
ganizare și conducere a luptei pen
tru dreptate socială și libertate na
țională, pentru edificarea socialis
mului. Rolul Partidului Comunist
Român, așa cum a arătat pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. de con
ducător politic al națiunii noastre, al
statului nostru socialist, abnegația și
capacitatea cu care slujește intere
sele întregului popor român repre
zintă dezvoltarea și ridicarea pe un
plan superior a tradițiilor revoluțio
nare și patriotice ale poporului ro
mân.
• în prima zi a sesiunii, în secțiuni
au fost prezentate comunicările :
„Cultura materială și spirituală a
traco-geto-dacilor în cadrul civiliza
țiilor vremii" — prof. dr. Hadrian
Daicoviciu. directorul Muzeului de
istorie al Transilvapiei, Cluj-Napoca;
„Civilizația romană in Dacia" — conf.
dr. Dumitru Protase, Universitatea
„Babeș-Bolyai", Ciuj-Napoca ; „Au
tohtonii și migratorii pe teritoriu! ve
chii Dacii" — dr. Dan Teodor, cerce
tător principal. Institutul de istorie și
arheologie Iași : „Romanitatea carpato-dunăreană-pontică și rolul Bizan
țului la Dunărea de jos" — dr. Răzvan Theodorescu, cercetător prin
cipal, Institutul de istoria artei ;
„Primele formațiuni statale româ
nești. Cnezatele și voievodatele din
secolul X—XIII" — prof. dr. Dinu
Giurescu, Institutul de arte plastice
„N. Grigorescu" ; „Lupta pentru
unitate statală la români în evul
mediu. însemnătatea istorică a uni
rii țărilor române sub Mihai Vitea
zul (1599—1600)“ — Eugen Stănescu,
director, Institutul de studii sud-est
europene, membru corespondent al
Academiei de științe sociale și poli
tice ; „Problema unității statale și a
independenței naționale în progra
mele revoluției române din 1848—
1849" — dr. Dan Berindei, cercetător
principal, Institutul de istorie „N.
Iorga" ; „Caracterul popular al lup
telor armate duse de români pentru
libertate, independență și unitate sta
tală" — coi. dr. Alexandru Savu, șef
de secție, Centrul de studii și cerce
tări de istorie și teorie militară ;
„Făurirea statului național unitar
român in 1918, rezultat al luptei ma
selor populare pentru realizarea idea
lului secular al poporului român" —
conf. dr. Mircea Mușat, Academia de
studii economice ; conf. dr. Ion Ardeleanu, director adjunct, Muzeu! de
istorie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice din
România, membru corespondent al
Academiei de științe sociale și poli
tice ; „Făurirea orinduirii socialiste
— temelie a independenței și suvera
nității statului român" — prof. dr.
Nicolae Petreanu, Academia „Ștefan
Gheorghiu"; prof. dr. Ștefan Lache,
Academia „Ștefan Gheorghiu"; „Ro
lul ha'țiuniî, al statului național inde
pendent și suveran in epoca contem
porană" — prof. dr. Constantin Vlad,
directorul Institutului de științe po
litice și de studiere a problemei na
ționale, membru al Academiei de
științe sociale și politice ; conf. dr.
Victor Duculescu. director adjunct,
Institutul de științe politice și de
studiere a problemei naționale, „în
semnătatea primului stat dac în mile
nara istorie de luptă a poporului
român pentru apărarea entității na
ționale" — prof. dr. Liu San Tan —
R. P. Chineză ; „Importanța statului
lui Burebista pentru formarea po
porului român din punct de vedere
etnic și lingvistic" — prof. dr. M. Savici — Iugoslavia ; „Dacii in istorio-,
grafia Iugoslaviei" — prof. drf
M. Vancu — Iugoslavia și .,2050 de
ani de istorie — o apreciere a lui
Burebista și a celor care i-au urmat"
— colonel prof. dr. E. Jessus —
S. U.A., vicepreședinte al Comisiei
internaționale de istorie militară
comparată.
Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

Aici, unde Istoria respira
(Urmare din pag. I)

o imensă medalie de
aur trăsăturile perso
nalității ctitorului is
toriei
noastre
de
astăzi — tovarășul
Nicolae Ceaușescu —
de atitea ori prezent
pe aceste meleaguri
istorice, omul care ne-a
redat demnitatea tre
cutului nostru istorjc,
sub conducerea căruia
ne infăptuim istoria
socialistă de astăzi și
ne ctitorim viitorul
comunist.
Oamenii,
oamenii
sint insă documen
tele cele mai grăitoa
re pentru orice istoric.
Iată, coboară din
depărtări, din munți,
șl dintotdeauna un
pilc de femei, călări
pe cai mărunți, cu
șele de lemn și ple
duri de lină groasă
pe ei, pe care, parcă,
nu le-au mai schim
bat de pe vremea da
cilor. Coboară ca niș
te zeități, cu broboa

de albe pe cap, in
straie albe, curate, ca
ale femeilor dace. Așa
au coborit mamele,
bunicile și străbunicile lor ; așa au curs
prin vreme și vremea
a curs peste ele, ma
mele, bunicile și străbunicile acestora, și
tot așa, în urmă, pină
la fiica lui Decebal,
intrată în legenda cu
Dochia și mai de de
mult. Urmele de opinci, de copitele oi
lor din „Miorița" și
de cai mărunți ce dăi
nuie în balade, ur
mele rămase pe pote
cile munților ca o
diră de neîntreruptă
viață, ca un nescris
alfabet al istoriei vii,
perpetue, sint sufi
ciente pentru a de
monstra unora care
nu știu citi corect in
arhive, că sintem de
aici, dintotdeauna, că
am rămas mereu la
noi acasă
păstrindu-ne limba, portul și
obiceiurile, durind o

prin combustia carburanților fo
sili. Un motiv in plus care în
dreptățește afirmația că pădurile
sint „plăminii Terrei".

© TELEVIZIUNEA... IN
CONCEDIU. în Islanda, in
fiecare an, in luna iulie, Înce
tează cu desăvirșlre emisiunile
de televiziune și tot persona
lul studiourilor pleacă, timp de
o lună, in concediu. Islandezii
socotesc că in această narte a
anului, cind noaptea se confun
dă cu ziua, nu este bine să stea
în fata micului ecran. Tot
timpul acesta, el îl petrec in aer
liber, fac excursii s.a. De fapt,
telespectatorul islandez nu în
drăgește prea mult micul ecran.
Programele TV totalizează doar
26 de ore pe săptămînă, iar

sîmbăta și duminica nu se trans
mit nici un fel de programe.

© ȘAMPANIE SAU...
BENZINĂ ? Perechile de
dans care au ocupat primele
locuri la concursul unei disco
teci din Istanbul au fost cu
prinse de entuziasm la vederea
premiilor : fiecare din ei a
obținut cite o canistră plină cu...
benzină. Premiul trei, o sticlă de
șampanie, i-a dezamăgit pe concurenți. Laureații acestui premiu
au mărturisit că s-ar fi bucu
rat mai mult dacă sticla res
pectivă ar fi fost plină tot cu
prețiosul carburant...

G JOGGING LA DO

MICILIU. Pentru cei amatori

cultură și o civilizație
originală, înfloritoare,
în care s-au răsfrînt
propria noastră exis
tentă, gîndire, simțire
și istorie.
Un pilc de femei de
o tulburătoare frumu
sețe vin peste dealu
rile vremii ca niște
documente vii, grăi
toare, vin spre civili
zația noastră socialis
tă, in plină dezvolta
re, vin cu tot geniul
creator al neamului
nostru, vin neîntre
rupt, depânind pe
mari gheme de timp
destinul nostru istoric,
povestea atit de zbu
ciumată și de lumi
noasă a oamenilor de
pe aceste meleaguri,
care au fost mereu
Ion al lui Ion și
Gheorghe al lui Gheor
ghe și Nicolae al Iui
Nicolae pină la fiul lui
Decebal și al lui Bu
rebista și mai departe,
un lung șir de vieți —
șira spinării istoriei
noastre naționale.

Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, a primit, joi, pe
Kenneth Dadzie, director general al
O.N.U. pentru dezvoltare și coope
rare economică internațională.
Cu această ocazie s-a efectuat un
schimb de păreri in problemele de
pe ordinea de zi a Sesiunii speciale
a O.N.U. consacrate noii ordini eco
nomice internaționale, cooperării din
tre România și Organizația Națiuni
lor Unite.
La întrevedere au fost prezenți
Gheorghe Dolgu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și Costln
Murgescu, directorul Institutului de
economie mondială.
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul

zilei
afacerilor externe, a oferit un de
jun in onoarea oaspetelui.

★

în sala „Arghezi" din Capitală s-a
deschis joi expoziția „Grafica luptei
populare din Columbia". Noua ma
nifestare expozițională își propune
să ofere o grăitoare perspectivă asu
pra graficii militante din Columbia.
La vernisaj au rostit alocuțiuni criti
cul Marin Mihalache șl ambasadorul
acestei țări la București, Gloria
Gaitan.
Au luat parte Ladislau Hegedus,
secretar de stat în Consiliul Culturii
și Educației Socialiste, reprezentanți
ai Ministerului Afacerilor Externe,
oameni de artă și cultură, un nume
ros public.
(Agerpres)

Accident de aviație
Un avion aparținind companiei
TAROM, avind la bord 152 de pasa
geri și 16 membri ai echipajului, care
trebuia să aterizeze pe aeroportul
Nouadhibou — Mauritania, la proce
dura de aterizare a luat contact cu
apa intr-o lagună a Oceanului Atlan
tic, la aproximativ 300 metri de ca
pătul pistei.
Ca urmare a accidentului, o per
soană și-a pierdut viața și cîteva au
fost rănite. Restul pasagerilor au fost
salvați. Operațiile de salvare au fost
efectuate de nave românești care se
aflau in rada portului, în cooperare
cu autoritățile mauritane.
Guvernul
Republicii
Socialiste
Romania a hotărit să se constituie o
comisie de specialiști care să cerce
teze cauzele accidentului.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9,
10 și u august. în țară : Vreme căl
duroasă. îndeosebi la începutul inter
valului. Cerul va fi. variabil. înnorări
mai accentuate se vor produce în jumă
tatea de nord a țării, unde vor cădea
averse locale de
ploaie însoțite
de
descărcări electrice. In celelalte regiuni,
averse izolate. Vînt moderat, cu inten
sificări in zona de munte. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 10 și
20 de grade, cele maxime între 24 și
34 de grade, local mai ridicate. Izolat,
condiții de grindină.
In
București :
Vreme călduroasă, îndeosebi Ia începu
tul intervalului. Cerul va fi variabil.
Vînt slab. Temperaturile minime vor fi
cuprinse intre 17 și 19 grade, cele
maxime între 30 și 33 de grade. (Mar
gareta Struțu. meteorolog de serviciu).

• SPORT • SPORT e SPORT • SPORT
Cei mai buni sportivi ai tuturor timpurilor
® Nadia Comăneci — locul III
într-o recentă anchetă efectuată
de hebdomadarul francez „L’Equipe
Magazine" pentru desemnarea celor
mai buni sportivi ai tuturor timpu
rilor, pe locul intîi a fost clasat fot
balistul brazilian Pele, urmat de atle
tul american de culoare Jessie Owens,
ciclistul belgian Eddy Merckx și atle
tul finlandez Paavo Numii.
în domeniul sportului feminin, pe
primul loc, la egalitate, au fost cla

sate înotătoarea australiană Dawn
Eraser și atleta poloneză Irena
Szewinska — 25 puncte, urmate de
gimnasta româncă Nadia Comăneci
— 23 puncte, patinatoarea norvegia
nă Sonja Henie — 21 puncte, înotă
toarea din R.D. Germană Kornelia
Eiider — 9 puncte, atleta olandeza
Fanny Blankers Koen — 3 puncte și
gimnasta sovietică Larissa Latinina
— 2 puncte.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Etapa a 2-a a competiției cicliste
internaționale „Cupa Voința", desfă
șurată pe traseul Ploiești — Vălenii
de Munte și retur (106 km), a revenit
Iui Ionel Gancea in 2h37', iar etapa
a 3-a (circuit, la Ploiești) a fost ciștigată de Andrei Antal, cronometrat
pe distanța de 54 km in lh31'15”. In
clasamentul general conduce polone
zul Jan Raszkowski, urmat de Cornel
Nicolae, la 5 sec.
• La Salonic au început campiona
tele balcanice de atletism pentru ju
niori. în prima zi, sportivii români
au obținut trei victorii : Anișoara
Cușmir a ciștigat proba de săritură
în lungime cu 6,46 m, Gh. Frecățeanu
s-a clasat pe primul loc la 10 km
marș cu 46’56”, iar Cristina Cojoearu
a terminat învingătoare in cursa de
1 500 m cu 4T9”.
• La Sittard s-au încheiat meciu
rile preliminarii ale campionatului
european de polo pe apă pentru echi pe de juniori. Selecționata României
a învins cu 12—3 (1—0, 2—0, 6—2,
3—1) echipa Austriei. Alte rezultate
înregistrate în această grupă : Sue

cinema
• Infernul din zgirie nori : SALA
PALATULUI — 17; 20,15.
• Un ostatic în plus : PATRIA —
9; 11.15; 13,30; 15.45: 18 : 20.15.
BUCUREȘTI — 9; 11.15:
13.30;
15.4'5; 18; 20.15. PALATUL^ SPOR
TURILOR ST CULTURII — 18,30.
• Viața dublă : SCALA — 9; 11.15:
13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Sacrificiul de Anul nou : CEN
TRAL — 9; 1L15:
13.30:
15,45:
18; 20.
• Animalele răspund : TIMPURI
NOI — 9; 11.15; 13,30; 15.45: 18: 20.
• Intîlnire de gradul trei : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,30:
14:
17;
19.45.
• Al treilea salt mortal : CAPI
TOL — 9: 11.15; 13.30: 15.45: 18;
20,15. la grădină — 21. CULTURAL
— 9; 11,15; 13.30: 15.45; 18: 20,15.
• Drapelul rupt ; FESTIVAL —
9: 11,15; 13,30; 15.45: 18: 20. ME
LODIA — 9; 11,15; 13.30: 15.45; 18;
20,115.
• Drumul oaselor : STUDIO
—
10; 12,30; 15: 17,30; 20. MIORIȚA
— 9: 11,15; 13,30’; 15.45: 18: 20f
• Țara cailor sălbatici : FAVO
RIT — 9; 11,15: 13.30: 15,45; 18;
20.15. GRADINA GLORIA — 21.
• Femeia dispărută : VICTORIA
— 9; 11,15: 13.30; 15,45: 18: 20.
• Ion.
Blestemul
pămintului,
blestemul iubirii :
BUZESTI
—
15,30; 19.
• Prietenii copilăriei mele — 9:
11; 13, Zboară, pasăre, zboară —
15,30: 18: 20 : DOINA.
• Abba: EFORIE — 9: 11: 13;
115.30; 18; 20.15. FEROVIAR — 9;
11,15; 13.30: -1.5,45; 18: 20.15. AURO
RA — 9: 11,15: 13,30; 15.4'5: 18: .20.
la grădină —- 20,45.
• Prietenii mei indienii : GRIVITA — 9; 11,15; 13.30: 15.45: 18;
20.15.
• Cascadorul Hooper : EXCEL
SIOR — 9: 1.1,15; 13.30: 15.43: 18;
20.15. VOLGA — 9; 11.15: 13.30;
15,45: 18: 20,15.
• Artista, dolarii și ardelenii :
LIRA — 16: 18,13 : 20,30, la grădină
— 2L
• Bună seara, Irina î : DRUMUL
SĂRII — 16: 18; 20.
• Noi aventuri pe vasul „Posei
*
don
: DACIA — 9; 11.15: 13,30;

parcursă, aceste date fiind vi
zualizate printr-un afișai digi
tal. O cadență sonoră reglabilă
imprimă ritmul celui ce alear
gă. Alimentată cu 4 baterii de
1.5 volti. această Distă poate fi
purtată peste tot.

de mișcare pe care vremea rea
© SCHI FĂRĂ ZĂPA
ii sperie sau care Dur si sim
plu nu sint dispuși să facă tu DĂ. Pentru amatorii sportului
rul cartierului in tlnută sporti alb. in Franța au fost concepu
vă. o firmă vest-germană a pus te patine speciale cu rotile care
la nunc't â pistă de;logging de... permit efectuarea de antrena
cameră. Ea este formată din- mente in tot cursul anului.
tr-un cadi-u din material plas Scopul urmărit :
diminuarea
tic de 43/58 cm cu o pistă nea riscurilor de accidente
muscu
gră integrată, racordată nrin- lare printr-un antrenament ne
tr-un fir la un sistem electro regulat. dezvoltarea mușchilor
nic. Fie că mergi, fie că alergi, solicitați in cursul practicării
schiului, o mai bună sincroni
un impuls este transmis siste
*
mului electronic, care contabili zare a mișcării brațelor si a pi
zează pașii, minutele si distanta cioarelor. Patinele sint dotate

cu un dispozitiv antirecul care
să evite căderile.

© COSTUMUL „PIN
GUIN". Nici cele mai puter
nice geruri nu-i vor mai afecta
pe cei ce vor lucra in costumul
cu încălzire electrică „Pinguin",
creat de Institutul de materiale
al Academiei ucrainene de ști
ințe. Costumul este realizat dintr-o țesătură elastică care de
gajă căldură dacă este conectat
la o baterie electrică. O bate
rie asigură încălzirea costumu
lui timp de opt ore.

o TEZAUR SUBMA
RIN. Scafandrii au descoperit
pe fundul mării, în largul por
tului Baton Rouge (Louisiana),

dia — Franța 8—6 ; R.F. Germania —
Danemarca 14—4. In urma acestei
victorii, echipa României s-a calificat
pentru turneul final (locurile 1—6),
alături de echipele Italiei, Ungariei,
R.F. Germania, Spaniei și U.R.S.S.
9 în două orașe din Ungaria au
inceput meciurile campionatului eu
ropean de baschet pentru cadete (ju
nioare II). Echipa României, care
joacă in grupa de la Zalaegerszeg, a
învins cu 70—63 (33—32) echipa Ce
hoslovaciei. în aceeași grupă, selec
ționata U.R.S.S. a întrecut cu 83—61
echipa Iugoslaviei. Iată rezultatele
înregistrate în grupa de la Pecs :
Bulgaria — R.F. Germania 81—68 ;
Ungaria — Suedia 71—61 ; Italia —■
Franța 54—-52.
O Simbătă și duminică, pe stadio
nul „Tineretului" din Capitală se vor
desfășura întrecerile tradiționalei
competiții pentru copij și pionieri :
Tetratlonul atletic international „Pri
etenia". La întreceri vor fi prezenți
tineri sportivi din Bulgaria,- Ceho
slovacia. R. D. Germană, Mongolia,
Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și România.

15.45; 18; 20,15. GRADINA SCALA
— 21.
• Detectivul Toma : FERENTARI
— 15,30; 17’30; 10,30, PARC HO
TEL — 21.1
• Amatorul : GIULEȘTI — 9: 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Casta divina : ARTA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20. la grădină —
20,45.
• Familia noastră : GLORIA —
9; 11.15; 13,30; 15.45: 13; 20.15. MO
DERN — 9: 11.15; 13.30: 15.45; 18;
20.15. la grădină — 21.
• Rețeaua „S
*
: COTROCENI —
15: 17.15; 19,30.
• Solo Sunny : PACEA — 16;
18; 20.
• Uimitorul căpitan Nemo: FLOREASCA — 9; 11: 13; 15.30: 17,45;
20, FLAMURA — 9; 1.1; 13,15; 15,30;
17,45 : 20.
• Hanul haiducilor :
FLACARA
— 15,30; 17,45; 20. la grădină — 21.
VIITORUL — 15,30; 17.30: 19,30.
a Cind voi deveni uriaș : POPU
LAR — 15,30; 17,30; 19,30.
• Rocky II ; MUNCA - 9; 11,15;
13,SO; 15.4'5: 18; 20.
• Sub patru steaguri : COSMOS
— 15,30; 17,15; 19,30.
• Bizonul alb :
TOMIS
— 9:
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.13 la gră
dină — 21.
• Cantemir : PROGRESUL — 16;
18; 20.
O Omul-păianjen se
întoarce :
GRADINA BUZESTI — 21
a Adio, dar rămin cu tine: GRĂ
DINA CULTURAL — 20.45.
• Castele de gheață : GRADINA
LUCEAFĂRUL — 21.

teatre
• A.R.I.A. (la Casa prieteniei rornâno-sovietice, str. Batiștei nr.
14) : Spectacol extraordinar sus
ținut de un grup
folcloric
din
R.S.S. Ucraineană — 20.
A Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cismigiu) : Statornici
pe acest pămint — spectacol de
sunet și lumină — 21,30.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tănase* (grădina Boema) : Boema,
slăbiciunea mea — 20.
• Ansamblul artistic
Rapsodia
română* : La fintîna dorului —
18,30.

o corabie din secolul XVIII, la
bordul căreia se află o comoară
formată din lingouri de aur și
argint. Epava navei se află
la 1,5 mile de coastă, la adincimea de 5,4 metri sub nivelul
mării. O parte din comoară este
formată din discuri de aur pur
marcate cu nifmere romane. Au
fost deja scoase la suprafață
aproximativ 18 kg de aur și 14
kg de argint, precum și obiecte
de valoare diverse, relativ bine
.onservate.

© LONGEVITATE. Recordul de longevitate în Thai
landa îl detinfe Nang Son. în
virstă de 153 de ani, Nang Son
locuiește intr-un mic sat de
munte din regiunea Shrit-Hat.
în ciuda virstei venerabile, ea
lucrează zilnic la munca cîmpului.
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ÎNALTA apreciere FATA de concepția
PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU
privind dreptul popoarelor la viața,
independența și pace
îndemnul Conferinței mondiale împotriva bombelor atomice și cu
hidrogen : „Niciodată să nu se mai repete catastrofa de la
Hiroshima și Nagasaki !**

TOKIO 7 (Agerpres). — La Tokio și Hiroshima s-au desfășurat lucră
rile Conferinței mondiale împotriva bombelor atomice și cu hidro
gen — 1980, care a marcat comemorarea a trei decenii și jumătate de la
data lansării primei bombe atomice asupra orașelor Hiroshima și Na
gasaki.

La reuniune au participat militanți

al unor organizații internaționale

sindicale, de femei, tineret, oameni
care au suferit de pe urma bombei
atomice, precum și personalități ale
vieții politice din Japonia. Au luat
parte reprezentanți ai mișcărilor
pentru pace din numeroase țări, in
tre care și România.
In cadrul lucrărilor, reprezentantul
Comit’etului Național pentru Apă
rarea Păcii din România a înfățișat
poziția și inițiativele țării noastre,
ale președintelui Nicolae ' Ceaușescu
privind necesitatea dezarmării nu
cleare, imperativul stopării cursei
armamentelor atomice și al elimină
rii complete și definitive a acestor
arme de exterminare în masă, pen

tru lichidarea primejdiei unul război
nuclear. De un larg ecou în rindul
participanților s-a bucurat conceptul
de înaltă valoare umanistă al pre
ședintelui României privind dreptul
fundamental al popoarelor la viață,
independență și pace, îndemnul ca
minunatele cuceriri ale științei, ale
cunoașterii umane să servească
bunăstarea, fericirea, independența
tuturor națiunilor lumii.
Declarația de la Tokio și Apelul
de la Hiroshima, adoptate de con
ferință, cheamă la intensificarea
eforturilor opiniei publice de pretu
tindeni în lupta pentru interzicerea
totală a armelor nucleare, pentru ca
nicăieri și niciodată să nu se repete
catastrofele de la Hiroshima și Na
gasaki.

ELIBERAREA DE „IMPERIALISMUL INFORMATIONAL" 0 CONTINUARE A PROCESULUI DE DECOLONIZARE
Dezbaterile din Comitetul însărcinat cu reexaminarea
politicii și activităților Națiunilor Unite
în domeniul informației

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres).
— In Comitetul însărcinat cu reexa
minarea politicii și activităților Na
țiunilor Unite în domeniul informa
ției, ale cărui lucrări se desfășoară
la New York, vorbitorii au relevat
că eliberarea de „imperialismul in
formațional" reprezintă o continua
re firească a procesului de decolo
nizare. Actualul sistem de schimburi
internaționale în domeniul informa
ției reflectă un raport de forțe ce
aparține trecutului, au relevat vor

bitorii. De aceea, el contravine in
tereselor majorității țărilor lumii.
Este suficient să se arate, au pre
cizat vorbitorii, că dinspre marile țări
occidentale spre țările în curs de
dezvoltare se îndreaptă în prezent de
100 de ori mai multe informații decit in sens invers. In acest fel, se
difuzează pe scară largă, se popu
larizează și se inoculează concepții și
reprezentări prooccidentale in cele
mai actuale probleme naționale și
internaționale, au arătat o serie de
vorbitori.

Economia poloneză în primul semestru
VARȘOVIA 7 (Agerpres). — Co
municatul Direcției centrale de sta
tistică a R.P. Polone, transmis de
agenția P.A.P., cu privire la îndepli
nirea planului economiei naționale
poloneze pe primul semestru al anu
lui 1980 relevă că vinzările la pro
duse ale industriei sectorului socia
lizat al economiei naționale — la
prețurile de desfacere ale anului 1980
— au crescut cu 7 la sută, iar situația
energetică s-a îmbunătățit. Nivelul
realizării planului anual la produc
ția tipurilor de bază de materii pri
me, materiale și combustibil — prin
tre care lignit, gaze naturale, alumi
niu, plumb, zinc, Îngrășăminte azo-

toase, mase plastice, cauciuc sinte
tic, material lemnos — a fost relativ
redus, precizează comunicatul.
In situația agriculturii se reflectă
consecințele condițiilor climatice ne
favorabile. Potrivit datelor prelimi
nare ale recensămîntului agricol din
1980, șeptelul a scăzut cu 3 la sută.
In ce privește investițiile capitale
în sectorul socializat al economiei
naționale, sarcinile planului anual au
fost îndeplinite în proporție de 41,7
la sută.
Comerțul exterior (Ia prețuri cu
rente) a crescut, în primul semestru,
cu 15,6 la sută.

Schimb de mesaje între președintele
României și președintele Republicii Costa Rica
■

SAN JOSE 7 (Agerpres). — In
tre președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
și președintele Republicii Costa Rica,
Rodrigo Carazo Odio, a avut loc un
schimb de mesaje de prietenie, cu
prilejul primirii de către șeful statu
lui costarican a lui Ion Stanciu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale.
Mulțumind pentru mesajul primit,
președintele Rodrigo Carazo Odio a
rugat să se transmită șefului statului
român calde urări de sănătate și fe
ricire personală, iar poporului român
— sentimentele sale de solidaritate și
prietenie și urări de succese pe calea
dezvoltării și prosperității sale.
In cursul convorbirii care a avut
loc a fost reafirmată dorința comună
de a se acționa în continuare pentru
dezvoltarea pe multiple planuri a co
laborării dintre cele două țări, în
interesul popoarelor român și costa
rican, legate prin aspirațiile lor de
pace, independență și progres. Relevîndu-se nivelul ascendent al relații

GENȚIILE DE PRESĂ
scurt

lor româno-costaricane, a fost expri
mată dorința celor două părți de a
intensifica și diversifica schimburile
comerciale,-de a dezvolta cooperarea
economică, îndeosebi în industria alu
miniului și energeticii și în alte do
menii, potrivit prevederilor protocolu
lui semnat cu ocazia sesiunii comisiei
mixte guvernamentale româno-costa
ricane.
La convorbire a participat Radu
Urzică, însărcinatul cu afaceri adinterim al țării noastre în Costa Rica.

IN FAVOAREA CREĂRII UNUI FOND INTERNAȚIONAL DE GARAN
TARE A ÎMPRUMUTURILOR. Guvernatorul Băncii Centrale a Greciei, Xenofon Zolotas, a sugerat crearea unui fond internațional de garantare
a împrumuturilor, care să ajute la echilibrarea balanțelor de plăți ale
țărilor sărace, prin intermediul „reciclării petrodolarilor". El a arătat că
majorarea cu 140 la sută a prețurilor petrolului în ultimele 18 luni a
provocat un serios dezechilibru, care amenință structura economică mon
dială. Potrivit datelor unui studiu al Organizației pentru Cooperare și
Dezvoltare Economică, în perioada 1971—1979, datoria externă a țărilor
in curs de dezvoltare a crescut de peste patru ori, urmind să se ridice,
în 1980, la impresionanta sumă de 450 miliarde de dolari.

★

Tovarășul Ion Stanciu a avut o Intîlnire cu membrii grupului parla
mentar de prietenie costaricanoromân, la care au participat și liderii
fracțiunilor parlamentare, precum și
alte personalități.
Deputatul Andres Jenkins Dobles,
președintele grupului, precum și alți
deputați prezenți au dat o apreciere
deosebită relațiilor româno-costarica
ne, subliniind rolul care revine parla
mentelor celor două țări în extinderea
raporturilor bilaterale.

ÎNTILNIRE IN CRIMEEA. La 7
august, în Crimeea, a avut loc o în
trevedere între Leonid Brejnev,
secretar general al C.C. al P.C.U.S.,
președintele Prezidiului Sovietului
Suprem al U.R.S.S., și Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C.
Bulgar, președintele Consiliului de.
Stat al R. P. Bulgaria. După cum'
relatează agenția T.A.S.S., în ca
drul convorbirii care a avut loc cu
acest prilej au fost abordate pro
bleme ale relațiilor dintre cele două
partide și țări, ca și unele aspecte
ale situației internaționale actuale.

Ambasadorul României și-a prezentat

scrisorile de acreditare președintelui Siriei
DAMASC 7 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Arabe Siriene,
Hafez Al Assad, a primit pe Grigore
Comartin, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare în calitate de am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste România
în această țară.
Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președintele
Republicii Socialiste România, au
fost transmise președintelui Hafez
Al Assad un cordial salut, împreună
cu cele mai bune urări de sănătate
și fericire personală, de progres și
prosperitate poporului sirian prie
ten.
Președintele Hafez Al Assad a ru
gat să se transmită președintelui
Nicolae Ceaușescu mulțumiri pentru
mesajul adresat, împreună cu cele

mai calde urări de sănătate și feri
cire personală, de progres și bună
stare poporului român prieten.
Președintele Republicii Arabe Si
riene a evocat cu plăcere întîlnirile
avute
cu
președintele
Nicolae
Ceaușescu în România și în Siria,
acordurile și înțelegerile convenite
cu aceste ocazii și care au stat la
baza cursului continuu ascendent al
bunelor relații bilaterale pe multiple
planuri. A fost relevată dorința am
belor părți de a pune în valoare po
sibilitățile largi existente pentru
dezvoltarea și intensificarea pe mai
departe a colaborării româno-siriene
în sfera schimburilor comerciale, a
cooperării economice și tehnico-științifice și în alte domenii de interes
comun.

Preocupări economice prioritare în Iugoslavia
BELGRAD 7 (Agerpres). — Intr-un
Interviu acordat agenției de presă
iugoslave, Taniug, Veselin Giuranovici, președintele Consiliului Executiv
Federal al R. S. F. Iugoslavia, a făcut
unele aprecieri cu privire la momen
tul economic actual din Iugoslavia și
la sarcinile imediate și de perspectivă
in înfăptuirea politicii de stabilizare
economică. Problema centrală, a ară
tat el, constă în asigurarea și consoli
darea bazei materiale necesare dez
voltării relațiilor socialiste de autoconducere.
Referindu-se la măsurile de stabi
lizare economică, Veselin Giuranovicl
a menționat că s-au înregistrat rezul
tate încurajatoare, in primul rînd în
sfera exportului și în politica venitu
rilor. Astfel, exportul se realizează cu

CONVORBIRI LA NIVEL ÎNALT
SAUDITO-IRAKIENE. In cursul
convorbirilor dintre regele Khalid
al Arabiei Saudite și președintele
Irakului, Saddam Hussein, s-a re
afirmat hotărîrea celor două țări de
a acorda în continuare sprijin de
plin luptei poporului palestinian
pentru înfăptuirea dreptului la au
todeterminare și la crearea unul
stat național, pentru eliberarea te
ritoriilor arabe ocupate — se arată
in comunicatul difuzat la Taef.

L

ECUADORUL SE PRONUNȚA
PENTRU ÎNFĂPTUIREA NOII OR
DINI ECONOMICE INTERNAȚIO
NALE, a declarat ministrul de ex
terne al acestei țări, Alfonso Bar-

rera Valverde. El a arătat că noua
ordine trebuie să se bazeze pe o
luptă hotărită pentru dreptate, pe
o mai mare solidaritate și coeziune
intre țările în curs de dezvoltare.

MINISTRUL DE EXTERNE AL
MAROCULUI IN MAURITANIA,
Șeful statului mauritanian, Mohamed Khouna Ould Haidala, l-a pri
mit pe ministrul afacerilor externe
al Marocului, M’Hamed Boucetta,
care a efectuat o scurtă vizită la
Nouakchott. Oaspetele a remis pre
ședintelui țării-gazdă un mesaj din
partea regelui Hassan al II-lea al
Marocului. Intr-o declarație făcută
presei, ministrul marocan de exter
ne a menționat că au fost exami
nate relațiile dintre cele două state,
precum și situația din regiunea
Maghrebului.
ÎNTREVEDERE
LA
DISC1O. Președintele

MOGASomaliei,

o rată foarte ridicată, ceea ce atestă
posibilitățile mari de care dispune
economia iugoslavă acum și în pe
rioada următoare. Exportul are și va
continua să aibă rolul hotărîtor în
echilibrarea balanței de plăți a țării,
precum și în menținerea unei rate
corespunzătoare de creștere a pro
ducției industriale — a arătat el.
O problemă actuală importantă, a
subliniat vorbitorul, o reprezintă
creșterea prețurilor, determinată în
parte de schimbarea cursului dinaru
lui. El s-a pronunțat pentru adopta
rea de măsuri care să nu aibă un ca
racter conjunctural, respectiv numai
pentru anul în curs, ci care să pre
zinte importanță pentru trasarea po
liticii pe termen lung.

Larga solidaritate populară
împotriva acțiunilor teroriste

• Continuă ancheta privind explozia de Ia Bologna • Apel
la respectarea normelor constituționale

ROMA 7 (Agerpres). — In Italia
continuă ancheta cu privire la aten
tatul terorist comis sîmbăta trecută
în gara centrală din Bologna.
Pe de altă parte, la Nisa a fost
deferit parchetului italianul Marco
Affatigato, membru al unei grupări
de extremă dreapta, condamnat în
Italia în contumacie pentru compli
citate la atentatul comis în 1974 asu
pra trenului „Italicus“ și care s-a
soldat cu moartea a. 12 persoane.
Intr-un interviu acordat săptămînalului .j’Espresso", ministrul italian
de interne, Virgilio Rognoni, a subli
niat că lupta împotriva terorismului
va fi dificilă și de lungă durată. Li

Dosare urgente în dezbaterea viitoarei sesiuni speciale a O.N.U.

Mohamed Siad Barre, a primit la
Mogadiscio o delegație guverna
mentală marocană condusă de prin
țul Moulay Hassan Ben Mehdi. In
cursul întrevederii, președintele
Siad Barre a subliniat necesitatea
intăririi unității și solidarității ță
rilor de pe continent față de inter
vențiile străine vizlnd divizarea
Africii.

NOUL PREȘEDINTE AL CONSI
LIULUI NAȚIONAL MILITAR DIN
SURINAM este sergentul Charles
Mijnals. El îl înlocuiește în această
funcție pe Bodreisein Sital, care a
demisionat săptămina trecută. Mij
nals deținea funcția de adjunct al
președintelui consiliului.
CERERE DE SCOATERE IN AFA
RA LEGII A KU-KLUX-KLANULUI.
Președintele Asociației avocaților americani, Robert Harris, a cerut
Ministerului Justiției să declare ca
neconstituțională organizația ra
sistă Ku-Klux-Klan. O asemenea or
ganizație, a spus el, nu are nici un
drept la existență, iar Ministerul
Justiției nu a făcut pînă acum ni
mic în această problemă. „Dacă un
grup de negri ar fi comis tot atitea crime ca și Ku-Klux-KIanul in
ultimii o sută de ani, a afirmat Ro
bert Harris, cu siguranță că Minis
terul Justiției ar fi întreprins^',sțiuni
energice împotriva lor".

O SCRISOARE A FOST ADRESATA SECRETARULUI GENERAL AL
O.N.U. de căt^e președintele Comitetului O.N.U. pentru drepturile ina
lienabile ale poporului palestinian. In scrisoare este acuzat Israelul pen
tru comiterea de atrocități in teritoriile arabe ocupate. „Aceste atrocități
constituie violări clare ale drepturilor omului ale locuitorilor din teritoriile
arabe ocupate și reclamă o investigație asupra condițiilor inumane din
închisorile israeliene, în general, și din cea situată in deșertul Nafkha, in
special, unde deținuții politici palestinieni au declarat greva foamei in
semn de protest", se arată in scrisoare.

italia :

Un interviu al președintelui Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I.

Hte
iOssOttW

chidarea terorismului — a spus el —
nu depinde numai de aparatul poli
țienesc, ci, de asemenea, de revenirea
la rațiune în viața politică, de res
pectarea normelor constituționale.
Intre timp, pe adresa primarului
Bolognei, Renato Zangheri, sosesc
zeci de mii de telegrame de solidari
tate. O mobilizare generală s-a
* făcut
simțită în rîndurile forțelor politice
democratice, ale sindicatelor. In gara
din Bologna, echipe de intervenție,
cărora li s-au alăturat cetățeni ai
orașului, lucrează intens pentru ca
transporturile pe calea ferată și cele
lalte activități să poată fi reluate.

Crește nemulțumirea
față de regimul
de la Pretoria
JOHANNESBURG 7 (Agerpres). —
După greva de săptămina trecută a
celor aproximativ 10 000 de salariați
de la municipalitatea din Johannes
burg, climatul social din Africa de
Sud continuă să fie puternic deterio
rat de acțiuni ale unor diverse cate
gorii de salariați, în semn de protest
față de rinduielile rasiste. Intre alții,
au încetat lucrul ziariștii negri de la
cotidianul „Post“ (principala publica
ție a populației de culoare) din Jo
hannesburg, revendicînd îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și de viață
și abolirea legilor rasiste, care Inter
zic dreptul de asociere a muncitori
lor de culoare în sindicate.

Decalaje „peviu“

consacrate noii ordini economice

DECALAJELE - anomalie flagrantă a lumii contemporane
Activitatea laborioasă de întocmire a dosarelor sesiunii speciale a
Adunării Generale a O.N.U. consacrate noii ordini economice internațio
nale, ale cărei lucrări se vor deschide pestfe puțină vreme, s-a încheiat.
Numeroase date statistice, analize, situații comparative vin să evidențieze,
o dată în plus, în graiul laconic, dar elocvent al cifrelor, cerința majoră
a transformării radicale a actualelor structuri, vetuste, ale economiei mon
diale și instaurării unei ordini economice, noi, pe baze echitabile, care
să asigure progresul și înflorirea tuturor națiunilor.
Realitățile lumii contemporane în
fățișează existența unor flagrante anomalii și inechități, perpetuarea și
agravarea continuă a decalajelor economice și sociale dintre state, si
tuație care dobîndește un caracter tot
mai exploziv, generînd tensiune și punînd în pericol însăși pacea și viito
rul planetei.
Pare de domeniul incredibilului ca.
In epoca noastră, a celei mai spec
taculoase revoluții tehnico-științifice
din istorie, cînd omul tinde să devi
nă tot mai mult, așa cum i-a ursit
Descartes, „posesorul și stăpînul Na
turii", pe trupul umanității să sîngereze încă atit de dureroasa „rană" a
subdezvoltării. Și totuși, ca re
zultat al vechii politici colonia
liste, neocolonialiste și imperialis
te, pe întinse zone ale Africii, Asiei

și Americii Latine, care formează
așa-numita „lume a treia", cuprinzînd aproape trei sferturi din popu
lația totală a globului, persistă sta
rea de subdezvoltare, cu tot corte
giul ei tragic de consecințe : mizerie,
boli, subnutriție, analfabetism, rate
record ale mortalității infantile - in
tr-un cuvint, un trai la limita subzis
tenței umane.
lată o „radiografie" sumară a sub
dezvoltării, în termenii evoluțiilor ac
tuale în state din Africa, Asia și
America Latină :

• 570 MILIOANE de oameni
grav afectați de subnutriție
• 3 MILIARDE de locuitori ai
globului fără acces la apa sa
lubră (750 000 de oameni pier

anual datorită maladiilor gene
rate de apa infestată)
• 800 DE MILIOANE de analfabeți (dintre care 250 MILIOA
NE de copii in virstă de pînă la
14 ani nu au pășit vreodată
pragul școlii)
• 450 MILIOANE DE ȘO
MERI.

In mod paradoxal, întreg acest
ansamblu funest de fenomene economico-sociale ce caracterizează sub
dezvoltarea iși sporește
proporțiile
pe fundalul unei „explozii a consu
mului" în țările bogate. Graficele (re
produse după „Sunday Times" și
„Zambia Daily Mail"), pe care le
publicăm în cadrul acestui grupaj,
dezvăluie în toată anvergura lor zgu
duitoare disproporțiile tot mai accen
tuate dintre bogății și săracii lu
mii. In Marea Britanie, de pildă,
numai pentru reclamele de sti
mulare a consumului se cheltuie
peste 2 miliarde dolari pe an,
iar în S.U.A. .20 miliarde dolari.
A'nticipînd parcă spirala dezlănțuită
a „societății de consum", Mark
Twain remarca cu ironie, încă în

Realități la antipozi

urmă cu un veac : „civilizația este
multiplicarea fără limite a necesită
ților... necesare". Un raport recent
al Ministerului) Federal al Sănătății
din R.F. Germania arată că peste 50
la sută din decesele înregistrate în
această țară se datorează bolilor
cauzate de o alimentație excesivă.
In același timp, in țările sărace,
25 milioane de oameni mor in fie
care an din cauza inaniției, adică
populația corespunzătoare unei țări
mijlocii piere de pe fața pămîntului
pentru că nu are ce minca...
Calculele specialiștilor precizează
că, într-o viață de om, un locuitor
din țările bogate consumă, în medie,
de 20-40 de ori mai mult decit un
semen al său dintr-o țară africană,
asiatică sau latino-americană. Din
125 milioane de copii născuți într-un an pe fața pămîntului, 16 mi
lioane de copii care au avut „privi
legiul" de a vedea lumina zilei în
țări dezvoltate vor beneficia de 4 ori
mai multe resurse decît ceilalți 109
milioane copii născuți in țările să
race.
Rezolvarea problemelor subdezvol
tării este puternic frînată de accele
rarea cursei înarmărilor. Tocmai de
aceea, înfățișînd opțiunile ferme ale
opiniei publice internaționale, într-un
articol intitulat semnificativ „Armele
sau viața", revista „Forum du developpement" scrie :

„Una din sarcinile cele mai urgente
ale colectivității internaționale este
de a pune capăt cursei înarmărilor și
de a deschide calea unor reduceri
importante ale cheltuielilor militare
mondiale prin adoptarea unor măsuri
concrete și eficiente de dezarmare.
Progrese decisive in domeniul dezar
mării ar elibera un volum conside
rabil de resurse financiare, tehnolo
gice și umane, care ar putea fi folo
site în scopuri productive atit in ță
rile dezvoltate, cit și în țările in curs
de dezvoltare".

Imagine

dezolantă a foametei intr-una din țările sărace, in contrast cu dezvoltarea urbanistică a unei metropole
occidentale. Omenirea nu mai poate accepta perpetuarea acestor flagrante disparități

Bogății devin
tot mai bogați•••

75% OF THE WORLD'S PEOPLE

In 1900 the average
person in the rich world
had 4 times as much as a
person in the poor world

6% OF THE WORLD HEALTH
EXPENDITURE

30% OF THE WORLD'S FOOD GRAINS

18% OF WORLD EXPORT
EARNINGS

3% OF WORLD INDUSTRY

Today the pay rise which
an Ameridan can expect in
one year is greater than
an Indian can expect in
a 100 vears

In 1900, nivelul mediu al veni
turilor unui locuitor dintr-o țară
săracă era de 4 ori mai mic decit intr-o țară bogată.
In 1970, raportul respectiv era
de 1 :40 !
Astăzi, o creștere a venitului
unui american intr-un an depă
șește pe aceea a venitului unui
indian intr-un secol!

Pornind de la aceste inechități „strigătoare la cer", de la cerința
arzătoare a lichidării subdezvoltării, sesiunea specială a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată noii ordini economice este chemată să maicheze un moment important în direcția trecerii de la vorbe la fapte, a
inițierii unor acțiuni concrete pentru urnirea din „punctul de inerție" a
mfecanismului de edificare a unei lumi mai drepte. Aceasta este poziția
fermă pe care se situează România socialistă, militantă activă pe frontul
luptei pentru eradicarea subdezvoltării, lichidarea decalajelor și instau
rarea noii ordini economice — în concordanță cu aspirațiile vitale ale
popoarelor, cu interesele cauzei progresului și păcii în întreaga lume.

11% OF WORLD
EDUCATION
SPENDING

S% OF WORLD
SCIENCE AND
TECHNOLOGY

Lumea subdezvoltată cuprinde 75 la sută din populația globului
și numai : 15 la sută din consumul mondial de energie ; 20 la sută
din produsul mondial brut ; 30 la sută din producția mondială de
cereale; 6 la sută din cheltuielile pentru sănătate ; 18 la sută din
exporturile mondiale ; 11 la sută din fondurile pentru educație ; 9
la sută din industria mondială ; 5 la. sută din potențialul tehnicoștiințific

Dezechilibru
aberant
Fondurile destinate pe plan mon
dial scopurilor militare depășesc de
20 de ori „ajutorul pentru dezvol
tare". Comentînd acest dezechili
bru aberant din epoca noastră, di
rectorul general al UNESCO,
Amadou M’Bow, spunea : „Cum să
nu fii șocat de absurditatea actua
lei stări a lumii ? Abundență de
bombe ucigătoare și lipsă de pîine!
Conștiința individuală și colectivă
este atacată brutal atit de proble
mele «dezvoltării... subdezvoltării»
cit și de cele ale proliferării arse
nalelor morții. Trebuie să se pună
capăt acestei situații!"

J

Le monde d^pense 20 foi. plus pour le
domaine militaire que pour l'aide aux pays
en developpement.
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