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PREOCUPARE DE FRUNTE A TUTUROR COLECTIVELOR DE MUNCĂ: 

îndeplinirea planului și angajamentelor 
pe acest an, pe întregul cincinal

CU PLANUL CINCINAL 
ÎNDEPLINIT

JUDEȚUL DOLJ :

IN INTERESUL DEZVOLTĂRI ȚĂRII, 

AL CREȘTERII BUNĂSTĂRII TUTUROR

Tovarășul Nicolae Ceausescu s-a intîlnit 
cu tovarășul Santiago Carrillo

20 de unități economiceUn număr tie 20 de unități economice din județul Dolj au raportat onorarea prevederilor planului producției industriale pe întreg cincinalul 1976—1980. Intre acestea, se află întreprinderea „Chimica", întreprinderea de rețele electrice, trusturile de construcții locale și industriale — toate din Craiova, Întreprinderea mecanică din Băilești, întreprinderea de utilaje și piese de schimb din Filiași, Regionala de căi ferate Craiova. Piuă Ia sfirșitul acestui an, colectivele celor 20 de unități vor realiza, peste prevederile cincinalului, o producție suplimentară evaluată la circa 2.3 miliarde lei, care se va regăsi in însemnate cantități de produse ce vor fi puse la dispoziția economiei naționale. (Nicolae Petolescu).
JUDEȚUL MEHEDINȚI :

Să acționăm ferm pentru reducerea 
substanțială a consumurilor materiale!

11 unități economiceFină la această dată, 11 unități economice din județul Mehedinți, printre Care întreprinderea „Electrocen- trale" Porțile de Fier și întreprinderea mecanică din Drobeta-Turnu Severin, întreprinderea minieră, Șantierul naval. întreprinderea textilă „Cazanele". întreprinderea forestieră de exploatare și transport din Orșova au raportat îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan ce le-au revenit din actualul cincinal. Avansul do- bindit de către aceste unități se va materializa, pină la finele anului, intr-o produețic suplimentară in valoare de peste 2,4 miliarde lei. (Virgiliu Tătaru).
IAȘI :

Sînt numeroase argumentele care pledează în favoarea unor acțiuni ferme și perseverente, în fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă, pentru reducerea substanțială a cheltuielilor materiale, pentru economisirea pe toate căile a materiilor prime, materialelor, energiei și combustibilului. Orice procent de reducere a consumurilor materiale și energetice, orice economie — mare sau mică — se reflectă în creșterea valorii producției nete, înseamnă, la scara întregii economii, un spor de venit național, de avuție națională, ceea ce este în interesul dezvoltării țării, al creșterii bunăstării noastre, a tuturor.

Așa cum se cunoaște, țara noastră dispune de resurse materiale și energetice limitate. Și pentru a produce mai mult, pentru a dezvolta economia națională potrivit programelor realiste și pe deplin realizabile stabilite de partid, avem datoria de mare răspundere, ca proprietari, producători și beneficiari a tot ce înfăptuim, să gospodărim cu maximă economie resursele materiale și energetice pe care le avem și să recurgem la import — care, cum se știe, este costisitor pentru națiune — numai atît cît este strict necesar.

Combinatul de utilaj greuCea mai tinără citadelă a industriei județului Iași — combinatul de utilaj greu — și-a îndeplinit sarcinile planului cincinal. Se prelimină ca, pină la sfirșitul anului, colectivul de aici să realizeze o producție in valoare de aproape 1 miliard lei. De menționat este faptul că această producție suplimentară se concretizează în pecial în confecții metalice și utilaje necesare pentru construirea celorlalte hale ale combinatului. în acest fel, se creează condiții pentru a intra in funcțiune, înainte de termen, noi capacități de producție, intre care forja grea nr. 1 și oțelăria electrică. (Manole Corcaci).

MUNCITORI, INGINERI ȘI TEHNICIENI!
Problema reducerii consumurilor materiale, de 

combustibil și energie este o problemă practică 
esențială a dezvoltării noastre, a eficienței econo
mice, a ridicării bunăstării întregului popor! Prin- 
tr-un efort susținut de modernizare a produselor și 
tehnologiilor, prin economisirea drastică a fiecărui 
gram de materie primă, fiecărui strop de energie și 
combustibil, contribuim la creșterea avuției națio
nale, la progresul economico-social al țării!

Șiretul - peîncepînd de ieri, 26 august, la Galbeni, acolo unde se înalță una din cele trei hidrocentrale din aval de Bacău, apele Șiretului au fost deviate pe o nouă albie. Canalul, lung de aproape 400 de metri, a fost realizat de constructorii Grupului de șantiere hidrotehnice din Bacău cu două luni mai devreme față de prevederile graficelor. Au fost create astfel condiții pentru începerea lucrărilor de construcție a celui mal mare pod din Moldova, care va lega cele două maluri ale Siretu-

o nouă albielui. La înălțarea acestuia va fi utilizat, pentru prima oară în țara noastră, sistemul de construcție cu coloane forate, fapt ce va permite reducerea la jumătate a timpului de execuție. Prin darea în folosință a noului pod, legătura dintre obiectivele aflate de o parte și cealaltă a Șiretului se va scurta cu circa 50 de kilometri și se va asigura, totodată, o mai rapidă aprovizionare a șantierului hidrocentralei cu agregate și alte materiale de construcții. (Gh. Baltă).
UN SPOR DE 

VENIT NAȚIONAL 
DE

J3 MILIARDE LEI

REDUCEREA 
cu *1% 

a ponderii 
cheltuielilor 

materiale 
în produsul social

ECHIVALEAZĂ CU 
bunuri de consum 
pentru populație:
• 150000 TELEVIZOARE

> 150000 RADIORECEPTOARE

• 120000 FRIGIDERE

e 50 000 AUTOTURISME

• 50000 BICICLETE 

e 150000 GARNITURI

DE MOBILA

• 10 MILIOANE PERECHI 
ÎNCĂLȚĂMINTE

e 50000 nip STOFĂ I ECHIVALEAZĂ CU 
construcția 

unor obiectiva 
economice șî 

social-culturale:
• 0 FABRICĂ DE SCULE

DE TALIA CELEI

DE LA RiSNOV

• DOUA FABRICI DE CONFECȚII 

DE TALIA CELOR DE IĂ 

VASLUI SI FOCȘANI

• 8 SPITALE

• 16 DISPENSARE

• 35 SCOLI

> 25000 APARTAMENTE

LA BRĂILA :

A fost lansat 
supertraulerul 

„Rodna“La Șantierul naval din Brăila a avut loc lansarea supertraule- rului „Rodna", cea de-a doua navă de pescuit oceanic construită în țara noastră, prima („Paring") fiind realizată tot pe șantierul brăilean în urmă cu 5 luni. Supertraulerul are o lungime de 102 metri, o lățime de 15,2 metri și un deplasament de 5 279 tone, dispunînd de o modernă instalație de pescuit, o fabrică de prelucrare a peștelui, o fabrică de făină și ulei de pește, o modernă instalație frigorifică și o uzină de propulsare, capacitatea sa de depozitare fiind de 1 850 mc. Marea complexitate și înaltul grad de tehnicitate al supertraulerului „Rodna" — a 55-a navă construită în acest cincinal la Șantierul naval din Brăila — corespunde celor mai noi realizări în acest domeniu pe plan mondial. (Cor- neliu Ifrim).
GALAȚI :

Metal peste planColectivul Combinatului siderurgic din Galați raportează noi și importante succese în întrecerea socialistă. Sînt de remarcat producțiile suplimentare de fontă — 67 000 tone, de cocs — 15 700 tone și oțel electric — 1 000 tone. La rîndul său, colectivul laminorului nr. 1 de tablă groasă a realizat mai bine de 2 000 tone tablă peste plan. (Dan Plăeșu).

„ACUM, TOȚI PUN UMĂRUL"
Efectele economice și morale ale unei cercetări de psihologie 

socială a muncii la Șantierul naval din GalațiViața unei puternice citadele muncitorești — precum Șantierul naval din Galați — are fluxurile și refluxurile ei. Aici vin necontenit oameni— reacție firească la forța de atracție pe care o exercită profesia de constructor de vapoare. Tn același timp însă, în spațiul unui an, destui sînt acei care sînt atrași de aici în cîmpul magnetic al altor unități industriale. Fenomenul, în toată complexitatea lui, cu datele sale obiective — in anumite limite, se-nțelege— a preocupat conducerea colectivă a șantierului, comitetul de partid. Intre alte dovezi în această direcție reținem și sarcina încredințată psihologului Eug. Joldoș, din cadrul Laboratorului de psihologie aplicată al acestei unități industriale, de a' elabora un studiu pe tema fluctuației forței de muncă. Mobilitatea acesteia nu poate fi despărțită, obiectiv, de ritmurile alerte ale dezvoltării economiei noastre în ultimele decenii, între ce parametri poate fi însă socotit normal acest proces ? De unde încep perturbațiile nedorite ? Ce factori le provoacă, la ce consecințe se poate ajunge dacă nu se acționează în cunoștință de cauză ?Studiul amintit — înscriindu-și profilul în ceea ce se cheamă îndeobște psihologie socială cu caracter organizational — a pornit tocmai de la esența acestor întrebări, și nu de la idei preconcepute. Cercetîn- du-se fenomenul, s-a forat spre cauzele care-1 generau.Investigația s-a vrut ambițioasă și a cuprins 2 500 de subiecți — muncitori tn formare, muncitori cu categorii mici, mari, brigadieri, maiștri, șefi de ateliere. Să ne oprim mai intîi, fie și în treacăt, asupra moti

vațiilor cuprinse în studiul numit, privind opțiunile a mii de oameni într-un an către șantierul naval gă- lățean. „Aici mă pot califica aproape in orice meserie doresc", sună răspunsul unui mare număr de subiecți investigate „îmi place să fac vapoare", își justifică pasul romanticii. „Mulți băieți din comună de la noi lucrează aici" ; „Am auzit că sînt meserii frumoase la șantier precum : sudor, lăcătuș, instalator mecanic. Mi-ar place să învăț oricare dintre aceste meserii", dau răspunsul alții, nenumărați.Liantul care leagă trainic aceste gînduri exprimate deschis ? Dorința de a păși pe drumul muncii, de a-și

face fiecare un rost, de a cîștiga plinea existenței prin muncă demnă, cinstită. Iar șantierul naval gălățean — ca dealtfel orice alt domeniu de muncă din țara noastră — a oferit și oferă miilor de destine umane prilej de armonioasă împlinire șl afirmare. La școala înaltă a muncii dorințele de acest fel devin certitudini, lucru definitoriu pentru orice existență.Studiul asupra căruia stăruim a înregistrat, obiectiv, și altfel de motivații : ale celor care pleacă de aici in alte locuri de muncă. înainte de a ne opri asupra lor, iată, spre reflecție, un sugestiv tablou :
VIRSTA FLUCTUANȚILORIntre 17—20 ani67% între 21—25 ani28% peste 26 ani5%Se observă cu ușurință că instabilitatea — atunci cînd se înregistrează — are o frecvență mai mare în rindurile muncitorilor tineri. Dificultăți de adaptare 7 Cauze conjunctu- rale subiective 7 Sisteme de conduită și comportamentale ce scapă de sub control ?Dar să nu anticipăm. Mai bine să-i ascultăm pe cei aflați într-o atare postură : „Plec, deoarece m-am căsătorit și nu pot să aștept pînă-mi vine rîndul la casă. La cămin — șantierul are 900 de locuri în căminul de nefamiliștl n.r, — nu mai pot sta" (52 la sută din șubiecții inves- tigați). „M-am calificat, acum merg la meseriile din satul meu" (21 la sută din subiecți). „Nu mal doresc să fac naveta. Pierd mult timp" (11 la sută din subiecți). „Nu lntotdea-

una cîștig cît aș dori. Aici un sudor. de exemplu, „topește" trei pachete de electrozi pe zi, In vreme ce în alte părți, la același, cîștig, un sudor „topește" cel mult' jumătate de pachet" (12 la sută din subiecți). Etc...S-au consemnat aceste răspunsuri, s-au întocmit statistici și... s-a mers mai departe, cu întrebarea ce se punea stăruitor : „unde se înregistrează aceste migrații ale forței de muncă ?“. Datele dobîndite au dus la unica concluzie, In conformitate dealtfel cu o realitate palpabilă : fluctuația se înregistrează tn unitatea de
Iile TANASACHE

(Continuare in pag. a U-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, s-a întilnit, în ziua de marți, 26 august, cu tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, care se află in țara noastră.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Santiago Carrillo și-au exprimat profunda satisfacție de a se reîntîlni și de a continua dialogul prietenesc în probleme bilaterale și internaționale de interes comun.In timpul întrevederii s-a procedat la o amplă informare reciprocă asupra activității și preocupărilor Partidului Comunist Român și Partidului Comunist din Spania și a avut loc un cuprinzător și aprofundat schimb de păreri privind dezvoltarea relațiilor dintre cele două partide, precum și în legătură cu un cerc mai larg de probleme ale vieții internaționale și mișcării comuniste și muncitorești.în cursul convorbirilor, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Santiago Carrillo au evocat cu satisfacție bunele relații dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania, și a fost reafirmată, de ambele părți, hotărîrea de a extinde și aprofunda în continuare aceste raporturi de strînsă prietenie, solidaritate și colaborare. S-a apreciat că amplificarea continuă a conlucrării dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania contribuie la întărirea legăturilor de prietenie dintre popoarele român și spaniol, la adîncirea colaborării dintre România și Spania. A fost relevată și de a- ceastă dată dorința Partidului Comunist Român și Partidului Comunist din Spania de a acționa pentru dezvoltarea și mai intensă a relațiilor dintre România și Spania pe plan politic, economic, cultural-științific, în interesul reciproc, al cauzei păcii și cooperării în Europa și în întreaga lume.Abordînd aspecte esențiale ale actualității politice internaționale, secretarul general al Partidului Comunist Român și secretarul general al Partidului Comunist din Spania au evidențiat transformările politice, economice și sociale care au loc în lume, ca urmare a afirmării tot mai puternice a voinței popoarelor de a trăi libere și independente, de a-și hotărî singure soarta, de a pune capăt vechii politici de dominație și dictat.Cei doi conducători de partid au subliniat că în viața internațională

continuă să se mențină nesoluționate o serie de probleme complexe și grave, ceea ce creează pericole serioase la adresa păcii și securității popoarelor. S-a arătat că, în aceste condiții, se impune rnai mult ca oricînd să se acționeze în mod ferm pentru înlăturarea încordării și tensiunii din viața internațională, pentru reluarea și continuarea politicii de destindere, colaborare, securitate și pace, de respect al independenței naționale. In acest context, s-a considerat că trebuie făcut totul pentru rezolvarea pe cale politică a stărilor de incordare și conflict existente in diferite regiuni ale globului, a tuturor problemelor care confruntă omenirea, pornin- du-se de la principiile deplinei egalități în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, de la dreptul sacru, inalienabil al fiecărei națiuni de a se dezvolta liber, de sine stătător, fără nici o ingerință din afară.In cadrul convorbirilor, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Santiago Carrillo au acordat o atenție deosebită problemelor privind instaurarea unui climat de pace și securitate pe continentul european. In acest sens, s-a subliniat necesitatea de a se face totul pentru pregătirea și desfășurarea corespunzătoare a reuniunii de la Madrid, astfel incit aceasta să dea un nou și puternic impuls eforturilor consacrate înfăptuirii unitare a documentelor de la Helsinki, să ducă la dezvoltarea largă și neîngrădită a colaborării și cooperării între toate țările continentului și, în mod deosebit, să contureze măsuri practice de dezangajare militară și dezarmare, fără de care sint de neconceput pacea și securitatea în Europa și in întreaga lume, să determine convocarea unei conferințe consacrate dezarmării și dezangajării militare in Europa.S-a relevat, totodată, că interesele păcii și progresului impun trecerea la negocieri concrete cu privire la dezangajarea militară și reducerea armamentelor, la oprirea amplasării de noi rachete și reducerea celor existente, în general la măsuri eficiente de creștere a încrederii internaționale, de îndepărtare a pericolelor unor noi războaie. In acest context, a fost subliniată necesitatea de a se acționa cu fermitate ca uriașele fonduri irosite astăzi pentru înar

mări să fie puse exclusiv în slujba propășirii economice și sociale a popoarelor, a dezvoltării civilizației umane.Cei doi conducători de partid au apreciat, de asemenea, că este necesar să se acționeze mai energic pentru lichidarea stării de subdezvoltare in care se mai află o mare parte a omenirii, pentru reducerea marilor decalaje economice și sociale dintre state. In acest cadru, s-a menționat importanța pe care o au buna desfășurare și reușita actualei sesiuni extraordinare a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite consacrate noii ordini economice internaționale, menită să asigure progresul mai rapid al tuturor țărilor, îndeosebi al celor rămase în urmă, stabilitatea politică și economică mondială.Schimbul de păreri In probleme ale mișcării comuniste și muncitorești a evidențiat hotărîrea Partidului Comunist Român și Partidului Comunist din Spania de a acționa pentru dezvoltarea și întărirea colaborării și solidarității între partidele comuniste și muncitorești, a unității de tip nou dintre ele. pe baza principiilor egalității depline in drepturi, respectării reciproce a autonomiei, a dreptului fiecărui partid de a-și stabili propria linie politică, strategia și tactica revoluționară. In conformitate cu realitățile și condițiile specifice — istorice, naționale și sociale — din țara respectivă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, și tovarășul Santiago Carrillo, secretarul general al Partidului Comunist din Spania, au relevat că lupta pentru destindere, dezarmare și securitate, pentru sporirea încrederii și întărirea colabori- rii între națiuni, pentru înfăptuirea aspirațiilor de pace, independență și progres ale popoarelor implică necesitatea unei conlucrări tot mai strinse între partidele comuniste, socialiste, social-democrate. între toate forțele progresiste, antiimperialiste, intensificarea acțiunilor maselor largi populare, mobilizarea opiniei publice mondiale.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie tovărășească, de deplină înțelegere și respect reciproc, care caracterizează raporturile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania.

Nicolae Ceaușescu, astăzi sosește în tara noastră
președintele Republicii Unite Camerun, Ahmadou Ahidjo

BUN VENIT ÎNALTULUI OASPETE!Ahmadou Ahidjo s-a născut în august 1924 la Garoua, Intr-o familie cu vederi înaintate. După studii în localitatea natală, a absolvit, la Yaounde, în 1942, Școala superioară de administrație.Consacrîndu-se emancipării tice a țării, împlinirii înaltelor rații ale poporului camerunez, Ahmadou Ahidjo ia parte activă la viața socială și politică a țării. In 1947 este ales deputat în prima Adunare Reprezentativă a Camerunului. In 1953 este desemnat consilier al Adunării Uniunii Franceze, iar în anul următor devine secretar al acestui organism. Doi ani mai tîrziu i se încredințează funcția de vicepreședinte al Adunării Teritoriale a Camerunului, iar in 1957 este ales, președintele acestui înalt for.în perioada următoare, marcată de elaborarea legilor-ca- dru vizînd stabilirea autonomiei interne a Camerunului, este chemat să facă parte din primul guvern al tării în calitate de viceprim-ministru și ministru de interne. La 18 februarie 1958 este învestit cu înalta funcție de prim-minis- tru al guvernului, șef al statului.Prima zi a anului 1960 marchează un eveniment istoric în viața poporului camerunez — dobindirea independentei țării. Citeva luni mai tîrziu, la 5 mai, Ahmadou Ahidjo, care și-a dedicat neobosita activitate acestui țel înălțător, este proclamat in unanimitate, de către Adunarea Națională, președinte al noului stat african independent, funcție în care a fost reales in mai multe rîn- duri.La 1 octombrie 1961 este realizatalt obiectiv căruia Ahmadou Ahidjo l-a consacrat activitatea sa politică — reunificarea solemnă a celor două «tate cameruneze, oriental și occidental.Ahmadou Ahidjo creează In mal 1959 Partidul Uniunea Cameruneză, care, împreună' cu celelalte- partide, formează in septembrie 1966 Uniunea Națională Cameruneză. La congresul din martie 1969 este ales președinte național al Uniunii Naționale Cameruneze, partid unic de guvernă- mint.Personalitate marcantă a vieții ' politice africane, Ahmadou Ahidjo promovează in fruntea statului camerunez o politică de consolidare a ln-

poll- aspi-
dependentei naționale, de dezvoltare economică.Republica Socialistă România și Republica Unită Camerun au statornicit și dezvoltă raporturi de prietenie și colaborare fundamentate pe principiile respectării independenței și suveranității, neamestecului

tn treburile interne, drepturi și avantajului
„îmi exprim convingerea că rela

țiile de prietenie și conlucrare din
tre țările și partidele noastre 
continua să se dezvolte, in 
celor două popoare, al cauzei

egalității reciproc.
vor 

folosul 
păcii,

destinderii și înțelegerii în lume, al 
edificării unei noi ordini economice 
internaționale", se sublinia în mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu președintelui Ahmadou Ahidjo cu prilejul recentei aniversări a proclamării Republicii Unite Camerun.In mesajul adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu în august, anul trecut, cu ocazia sărbătorii naționale a României, președintele Ahmadou Ahidjo releva lă rin- dul său : „Folosesc acest 

prilej pentru a-mi reînnoi do
rința de a dezvolta și întări 
relațiile de prietenie și coope
rare care unesc țările noastre".Cele două țări — animate de idealuri și obiective comune de dezvoltare și afirmare independentă. de asigurare a păcii și securității internaționale, de promovare a unei largi și echitabile cooperări internaționale — acționează pentru ca soluționarea problemelor complexe ale conterpporaneității să se facă cu participarea activă la viața internațională, in condiții de deplină egalitate, a tuturor statelor. Ele se pronunță pentru abolirea politicii imperialiste și neocolonialiste, pentru promovarea unei politici noi, echitabile, de conlucrare rodnică între națiuni pentru lichidarea gravului fe-‘ nomen al subdezvoltării, pentru crearea unei noi ordini economice in lume.Cu profunda convingere că vizita înaltului oaspete camerunez în țara noastră, dialogul la nivel înalt ce va avea loc cu acest prilej se vor înscrie ca o contribuție de seamă la adîncirea bunelor raporturi între cele două țări, și. in același la cauza păcii și conlucrăriitimp,internaționale, poporul român îl în- timpină pe președintele Ahmadou Ahidjo cu sentimente de stimă și prietenie, adresîndu-i un călduros „Bun venit" pe pâmîntul României socialiste.

16,30, posturile de radio și televiziune 
vor transmite direct ceremonia sosirii președintelui Republicii 
Unite Camerun, Ahmadou Ahidjo, care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, va efectua o vizită oficială in țara noastră.

Astăzi, în jurul orei
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; FAPTUL! SCHIMBUL DE EXPERIENȚĂ
o modalitate eficientă pentru

! DIVERS] perfecționarea stilului de muncă

Principalul rezultat al dezbaterilor:
LĂRGIREA ACTIVULUI CETĂȚENESC >»

I Parada florilor
Stațiunea maritimă Neptun 

— ea însăși o adevărată gră
dină multicoloră — a găzduit 
cea de-a IlI-a ediție a Expoziției 

I naționale de flori. Cu ce s-au 
prezentat horticultorii in fața 
juriului și a miilor de oaspeți 
ai litoralului ?

Cu tot ce au mai frumos, mai 
original. Cei de la Codlea — cu 

I cochete garoafe... albastre ; 
bucureștenii — cu flori denu
mite „Pasărea flamingo" și „Pa- 

I sărea paradisului"; clujenii — 
cu o colecție inedită de gladio- 
le, ca niște jerbe de foc. La rin- 

I du-le, constănțenii și gălățenii 
au ținut să demonstreze că pe 
malul mării și. respectiv, al Du
nării, garoafele cresc mai cati- I felate și mai înmiresmate.

Intr-un cuvînt, o paradă flora
lă despre care șe spune că l-a 
lăsat in extaz pină și pe furtu- 

Inosul zeu al mării, care patro
nează stațiunea cu același nume.
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Cinstea cea 
de fiecare zi

Aproape că nu e zi in care 
la miliția gării din Satu Mare 
să nu se prezinte un cetățean 
sau altul care să predea dife
rite obiecte, inclusiv genți și 
portmonee cu bani, găsite prin 
trenuri sau în preajma gării. 
Intre ultimii care s-au prezen
tat și au predat o geantă cu acte și 2 000 lei se află conducătorii 
auto Vasile Dan si Gavrtl Mezei. 
Sintern informați că, adeseori, 
păgubașii aproape că nici n-au 
timp de supărare, pentru că abia 
sosiți acasă, se și pomenesc cu 
invitația de a se prezenta spre 
a-și ridica obiectele și banii 
pierduți. E mai greu să-i depis
tezi însă pe cei care nu au nici 
un act, nici nu reclamă obiec
tele pierdute. In cazul lor, sin
gura soluție ar fi să... nu le mal 
uite.

Ca sâ se știe!
Pe șoseaua națională care 

duce spre Cimpina, in apropie
rea comunei Bănești, se află la
nurile cu porumb ale I.A.S. Mo
vila Vulpii. In dreptul frumoa
selor lanuri de porumb, nu pu
țini conducători de autovehicu
le trag pe dreapta. Să le admi
re ? Nu, să le prăduiască 1 Mai 
mare rușinea ! După cum ne 
spunea paznicul Constantin Du
mitru, de la ferma nr. 3, oameni 
in toată firea, familiști, coboară 
de la volan și „atacă" lanurile, 
de unde ies cu brațele incărcate 
de știuleți pentru fiert. Ba, unii 
iși mai cheamă în ajutor și co
piii — cărora ar trebui să le dea 
un alt exemplu. Dintre ultimele 
limuzine ale căror conducători 
n-au pregetat să dea iama în 
munca și avutul altuia, paznicul 
ne-a pus la dispoziție o listă cu 
numere de înmatriculare. Două 
din ele, la Intimplare : l-B-4026 
și 1-PH-922. Restul — ca și nu
merele celor care vor mai fi 
depistate acolo sau prin alte la
nuri de porumb — le vom pune 
la dispoziția autorităților, pen
tru a lua măsurile de rigoare. 
Ca să se știe !

Pas și... sec!
Nici musafirii — Dorin Tega și Gheorghe Rebenciuc din 

Cimpulung Moldovenesc, nici 
gagda — Iile Suciu din Gura 
Humorului — nu se lăsau. Plu
sau. Filau. Cărțile, bineînțeles. 
Cărți de joc. Joc de noroc. Fie
care H pindea pe ceilalți cu pri
viri piezișe, iscoditoare : „Are, 
n-are ași, are, n-are decari... ? 
Fiecare voia să-i tragă celuilalt 
o cacialma. Cind unul a zis 
„pas“, atit de absorbiți erau de 
miza mare de pe masă, incit nici 
n-au auzit apropiindu-se pașii 
oamenilor in uniformă albastră. 
Așa se face că atunci cind un 
altul a zis „Sec", miza s-a con
fiscat și fiecare s-a ales și cu 
eite o amendă usturătoare. După 
care au înghițit in... sec l

In loc sâ-l ajute...
Intr-o stație de autobuz din 

municipiul Călărași, muncitoru
lui Dumitru Cișlaliu i s-a făcut 
rău. Cum prin preajmă se afla 
un trecător — Ion Iatac — a- 
cesta a dat fuga spre omul care 
se clătina.

Un gest firesc, omenesc — veți 
spune.

Dar nu I Credeți că Ion Iatac 
s-a dus să-i dea semenului său 
primul ajutor 2 Sau să cheme 
„Salvarea" 2 Sau să oprească 
prima mașină și să-l însoțească 
pină la spital 2

Nimic din toate acestea. Din 
tot ce era omenesc și firesc să 
se întimple, Iatac s-a precipitat 
spre omul care se clătina nu 
pentru a-l ajuta, ci pentru a-l 
„ușura" de radiocasetofon.

A fost repede prins și va da 
seamă, in fața legii, pentru ho
ție. Dar și în fața conștiinței 
sale — daci o are — pentru 
lipsa de omenie.

Un culcuș fatal
Avea și comuna Șiria, din ju

dețul Arad, un brutar priceput, 
care făcea pline pufoasă, ru
menă.

— No, că faină pită plămă
dește Aurică al nost’ — ziceau 
consătenii.

Dar Aurică, brutarul, pe cit 
de priceput era la dospitul și 
plămăditul piinii, pe atit de ne
volnic cind era vorba de băutu
ră, uitind uneori de orice mă
sură. Așa se face că, deunăzi, 
„obosit" din cale-afară, n-a gă
sit altceva mai bun de făcut de- 
cit si se culce, pur și simplu, pe 
terasamentul căii ferate elec
trice. Un culcuș care i-a fost 
fatal.
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Rubrică realizată
Petre POPA
țl corespondenții

de

„Scîntell
I

O bogată si interesantă tematică a stat la baza întrunirii celor peste 400 de secretari și secretari adjuncți ai comitetelor și organizațiilor de partid din municipiul Arad. Ea ar fi cîștigat fără îndoială si mai mult în eficientă. mai ales in ce privește perfecționarea stilului de muncă, dacă s-ar fi încheiat — așa cum se prevăzuse — prin invitarea participantilor la schimbul de experiență, stabilit la întreprinderea de vagoane, cu tema : „Preocuparea organizațiilor de partid pentru îmbunătățirea sistemului ’ de evidentă si de valorificare a propunerilor făcute în adunările generale de partid si în adunările generale ale oamenilor muncii".De ce n-a mai avut loc schimbul de experiență planificat ? Din explicațiile tovarășului Nicolae Igrișan, șeful secției organizatorice a comitetului municipal de partid, reținem că programul ar fi fost prea încărcat, că, in același timp, a fost a- mînat pentru a fi mai bine organizat. în fața acestor explicații, ne-am pus întrebarea : există sau nu la întreprinderea de vagoane o experiență bună în domeniul amintit î pus — pornind de Ia această premisă— să cunoaștem si. dacă e cazul, să prezentăm respectiva experiență.Tovarășul Viorel Igret. secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de vagoane, are Ia inimă asemenea preocupări, cum singur se exprimă. si nu i-a fost greu să ne vorbească argumentat despre ele. ..Cel peste 3 600 de comuniști din întreprindere. care activează în peste 70 de organizații de bază, sint preocupați în cel mai inalt grad de perfectionarea activității economice a întreprinderii. de creșterea rolului conducător al organizațiilor de partid in toate domeniile de activitate. Modul cel mai direct in care se realizează această participare 11 reprezintă propunerile pe care aceștia le tac în adunările generale de partid si in adunările generale ale oamenilor muncit Iată de ce ne-am propus să creăm un sistem de receptare, de evidentă si de urmărire a aplicării propunerilor, care să permită valorificarea cit mai deplină a fluxului de idei emis de comuniști, de ceilalți oameni ai muncii".Ce s-a făcut concret în acest sens ? Sistemul de care ne-a vorbit tovarășul secretar se Întemeiază pe trei fise de evidentă. Prima — sintetizează propunerile făcute în adunările generale si care pot fi rezolvate pină la nivelul de competentă al organizațiilor de partid. Ea cuprinde următoarele rubrici : conținutul propunerii. cine răspunde de aplicare, termenul si modul de rezolvare. Cea de-a doua, marcată de o dungă roșie, cuprinde — în același sistem de rubrici— propunerile care depășesc posibilitățile de rezolvare , ale organizațiilor de partid și intră in competenta comitetului de partid sau a conducerii întreprinderii, a compartimentelor subordonate acesteia. Iar cea de-a treia, avind o dungă albastră, cuprinde evidenta hotărîrilor sau măsurilor adoptate de comitetul de par-

tid si organele Ierarhic superioare acestuia.Cum se vede un sistem de evidentă si simplu si complet. Dar. ortcit de bun ar fi el: eficienta acestuia nu poete fi dată numai de modul in care a fost conceput. Ea este dată în primul rind de interesul manifestat de toti factorii implicați — de la autorii propunerilor pină la cei antrenați în solutionarea lor. Circuitul fiselor (de la autorul propunerii la factorul de decizie si de aici, după rezolvare, înapoi la autor) reprezintă si el o garanție că nici o propunere, odată emisă, nu poate fi abătută de la drumul firesc spre rezolvare. Dimpotrivă. Există numeroase dovezi că. stră- bâtînd drumul amintit, anumite propuneri se fundamentează mai bine, devin mai clare. De ce ? Comitetul de partid a indicat tuturor factorilor antrenați în analizarea acestora — fie că e vorba de membri ai comitetului

Șl ne-am pro- de partid sau de cadre din conducerea întreprinderii — ca atunci cind constată formulări neclare să ia legătura cu autorul si împreună să determine conținutul exact al propunerii. Și astfel, nu o dată, cei care primesc sarcina să răspundă de rezolvare se constituie în coautori si orientează propunerile spre soluția cea mai eficientă. Argumente ? în primul semestru din acest an au fost adresate comitetului de partid 221 propuneri din care 205 au fost rezolvate, iar 16 se aflau in curs de rezolvare (10 cu termene întîrziate) la diverse compartimente ale conducerii întreprinderii sau la comitetul municipal de partid. Aceeași evidentă clară. cu rezultate pozitive în perfecționarea muncii de partid, activității de conducere si in ce privește aplicarea în viată a hotărîrilor proprii: din cele 79 de hotăriri adoptate in primul semestru. 53 au fost te, 3 sînt realizate parțial, rență au termene pină la anului.în dorința de a prezenta de evidentă si rezolvare a propunerilor existent la întreprinderea de vagoane aici mai aplicare cientă a asigură propunerilor, că determină, în sistemul de conducere, receptivitatea si responsabilitatea necesare intr-un dialog permanent : comuniști — factori de decizie, care vizează perfectionarea tuturor laturilor activității economico-sociale a întreprinderii. Astfel, traducerea în viată a propunerilor cuprinse în programul întocmit pentru reducerea consumurilor materiale, de combustibil si energie s-a soldat cu realizarea unor economii. pe primele 6 luni din acest an, de aproape 200 tone la metal. 650 MWh energie electrică. 900 Gigacalo- rii energie termică și 490 tone combustibil conventional. Dar propune-

înfăptui- iar dife- sfirțitulsistemuldin Arad am insistat pină mult asupra metodologiei de a lui. Marea valoare si efi- acestuia constă în faptul că o valorificare operativă a

Orice urcuș, oricit de înalt ar fi, începe cu o treaptă.Contemplind drumul parcurs, marea ascensiune istorică a poporului nostru pe calea devenirii sale socialiste — marcată îndeosebi de ritmurile impetuoase ale ultimilor 15 ani, cea mai fecundă perioadă din istoria patriei — poposim cu privirea luminată de firească emoție pe primele trepte. Pe acele trepte care acum, de pe piscul unde ne aflăm, ni se par modeste, lipsite de anvergură, dar care, în anii primelor planuri anuale și cincinale, inmănuncheau nemaiintilnlte pină atunci forțe materiale și umane. Întruchipau o cutezătoare viziune, viziunea comuniștilor români, asupra viitorului țării, o arzătoare, patetică năzuință, năzuința comuniștilor români, de a-l făuri pe măsura inepuizabilelor capacități creatoare ale poporului român.Răsfoind paginile „Scin- teii" din acei ani de geneză a noii orînduiri, întîl- nim știri și reportaje care astăzi sînt pagini de istorie, dar care atunci, in clocotul vastei munci de reconstrucție și construcție ce începea să configureze un nou chip țării, musteau de seva vie a unei însuflețite actualități. „Conducta Ceanul Mare — Cluj este gata", „Inaugurarea liniei ferate Bumbesti — Live- zeni", „Linia Salva — VI- șeu a fost încheiată", „Cel mai mare furnal din țară a intrat în funcțiune la Hu- nedoara". „Cel mai mare cuptor Siemens Martin din țară a fost pus in funcțiune Ia Reșița", „Azi se inaugurează APACA — cea mal mare fabrică de confecții din țară“.„ Ce te frapează

cu deosebire în aceste știri este laitmotivul aproape obsedant: „cel mai mare", „cea mai mare". Și, intr-adevăr, în epocă, acele prime ctitorii industriale inițiate de partidul comuniștilor, care punea cu hotă- rire și îndrăzneală jaloanele vastului proces de industrializare a României, a- veau dimensiuni nevisate încă, incomparabile cu tot ceea ce existase pină a-

rile făcute de comuniști au vizat sl alte domenii esențiale ale activității întreprinderii — utilizarea mai judi- cioasă a capacităților de producție, integrarea producției si reducerea importurilor, realizarea investițiilor, pregătirea si perfectionarea forței de rnuncă. îmbunătățirea condițiilor de viată ale personalului muncitor etc. Faptul că întreprinderea se prezintă cu rezultate în general bune în toate aceste domenii este, fără îndoială, si o consecință a traducerii în viată a propunerilor făcute de comuniști, de ceilalți oameni ai muncii....Aceasta ar fi. prezentată ne scurt, experiența pe care ar fi aflat-o — la întreprinderea de vagoane — secretarii de partid din municipiul Arad. în dialogul care ar fi avut loc aici. ..ne viu", ea ar fi putut să devină un bun colectiv al muncii de partid, să fie împrospătată cu noi idei, să fie despovărată de anumite deficiente și, bineînțeles, să devină și mai eficientă. Măsura în care sînt sau nu interesați secretarii de partid in municipiul Arad în cunoașterea u- nei asemenea experiențe aveam s-o aflăm din cî- teva opinii exprimate de ei înșiși. Ioan Pop, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de strunguri: „Da — aș fi foarte interesat. Avem și noi un sistem de evidență a propunerilor făcute de comuniști. dar am aflat că acela de la vagoane e mai bun". Ion Codreanu, secretar-adiunct al comitetului da partid de la întreprinderea textilă : „De mult se vorbește de experiența comitetului de partid de la întreprinderea de vagoane. Abia aștept să facem cunoștință cu ea". Gligor Bodea, secretarul comitetului de Dartid de la Combinatul pentru prelucrarea lemnului : ..Un schimb de experiență pe această temă ar fi foarte bine venit. E vorba, in fond, de problema de conținut a activității de partid. Si noi avem preocupări în acest domeniu. O confruntare cu experiența de la vagoane ar fi nu numai utilă, dar si necesară. Mai ales că. o știm cu totii, munca organizată este chemată să-și perfecționeze continuu metodele de lucru, să se adapteze cerințelor".Așadar, opinii unanime pentru re- programarea schimbului de experiență amintit. Va avea sau nu el loc ? „Categoric da — ne spune tovarășul M. Fuciu. prim-secretar al comitetului municipal de partid. în plenara comitetului municipal din septembrie vom analiza modul în care organele si organizațiile de partid asigură traducerea in viată a propunerilor făcute de comuniști, a propriilor hotăriri. Iar partea a doua a plenarei se va desfășura, cu participarea tuturor secretarilor unui schimb tă temă la goane".Apreciem mitetului municipal de partid, răspunde direct cerințelor secretarilor organizațiilor de bază, avind menirea de a îmbogăți in mod concret, practic, experiența acestora.
Constantin PRIESCU

— cu APACA de atunci ? Nu e nevoie de cifre — deși și cifrele glăsuiesc e- locvent despre izbitoarele diferențe — spre a înțelege Întreaga vastitate a distanțelor străbătute. E de-a- juns să arătăm că numai în județele Sălaj și Vaslui— și am ales dinadins două județe ținute odinioară intr-o stare de flagrantă înapoiere economică — s-au ridicat In ultimii zece ani

de partid, sub forma de experiență pe aceas- Intreprinderea de va-această inițiativă a co- care

• „Pe municipii sau pe cartiere44 - o dilemă care la Turda 
s-a rezolvat tranșant: „pe... cum e mai potrivit!“ • 60 de 
minute în care s-au cîștigat 32909 de ore • O temă insolită: 

De ce n-ați dori să țeseți covoare?„Cum sînt organizate -«tribunele» la Turda Punînd această întrebare tovarășei Maria Drăgoi, președinta consiliului municipal al F.D.U.S., am aflat „amănuntul" esențial : orașul fiind destul de mare — 65 000 locuitori — s-a ajuns la o planificare pe „zone" a întrunirilor „Tribunei democrației". în fiecare lună au loc în altă parte. O dată i-au invitat într-o sală din cartier pe locuitorii celor trei microraioane Oprișani, altă dată pe cei din teritoriul central al orașului, s-au deplasat in cartiere mai vechi. Separat, s-au în- tilnit și cu locuitorii celor două comune subordonate. Periodic, circuitul se reia.— în alte părți

apoi organizatorii

nomie netă" de timp de minimum 32 999 de ore.O altă întrunire în cadrul „Tribunei democrației" a venit în întîmpi- narea unor întrebări care circulau cu asiduitate in oraș, mai ales printre femei. La Turda luaseră ființă, în cadrul cooperației meșteșugărești, două secții noi — una de covoare manuale și alta de globuri, ambele cu mari cerințe și comenzi ferme, inclusiv pentru export. Se cunoștea că rezerve disponibile de personal feminin există. Iată însă că, la un mo-

cipantele la acea întîlnire se află la cursuri de calificare în cooperative.Cu o eficiență asemănătoare s-au soldat întilnirile organizate în comunele subordonate Mihai Viteazu și Săndulești. Unul din efecte ; s-au Încheiat, operativ, numeroase contracte pentru creșterea animalelor, s-a organizat mai sistematic cultivarea de legume pe loturile ajutătoare.„Creditul moral" de care a ajuns să se bucure „Tribuna democrației" la Turda a fost
W

am auzit temerea că. în felul acesta, se dispersează forțele, se fărimitează problemele. Oare unele cadre de conducere, a căror prezență la „tribune" este nu numai necesară, ci obligatorie, nu pierd prea mult timp deplasindu-se „la nivel de cartier" 7— Categoric nu. ne-a răspuns tovarășa Drăgoi. Dimpotrivă, aspectele particulare, specifice, de interes „local". ca să le numim asa. se conturează mai clar si. în felul acesta, sint mai ușor de rezolvat. Sconul nostru e ca „tribunele" să fie folosite si ca modalități de lărgire continuă, a „activului cetățenesc" al organelor locale ale puterii de stat, de perfecționare a metodelor directe de colabqrare cu cetățenii. Or. această colaborare se realizează. îndeosebi, pe terenul cunoașterii în amănunt, al ascultării unor întrebări foarte precise, legate de locurile unde trăiesc sau muncesc oamenii.Contactul simplu, omenesc, fără reticente, fără soluții preconcepute, intre un mare, număr de locuitori ai orașului si reprezentanții forurilor de conducere locală oferă si unora si altora prilejul de a-si înfățișa proiectele, preocupările, dorințele. De exemplu, la „tribuna" ținută îi) luna mai. particioantii au fost informați despre ceea ce se va face la Tbrda in viitorul apropiat,: noua întreprindere „Ceramica 2“ cu 1 000 locuri de muncă, incă 500 de apartamente, un spital cu 430 de paturi și policlinică, magazinul tip „BIG", cinematograful modern. S-a mai spus însă și altceva : că unele lucrări trebuie grăbite și deci este nevoie de ajutorul tuturor. Pe temeiul bunel informări s-a obținut tocmai înțelegerea pe care se miza : acordul de a se presta muncă patriotică a fost unanim și, chiar a doua zi, s-au organizat echipe de Cetățeni pentru executarea .unor lucrări ajutătoare. O cifră este edificatoare în acest sens : numai la spital și locuințe s-au prestat circa 33 000 ore de muncă patriotică. Cum s-ar spune, la cele două obiective, scăzind minutele de discuție în cadrul „tribunei", s-a obținut o „eco-

ment dat, deși aveau nevoie de brațe de muncă, încadrările mergeau greu. „Să folosim -Tribuna democrației»" — au propus tovarășii din consiliul municipal E.D.U.S. Și, la următoarea întîlnire, au invitat în mod special lucrătoare și maistre din cele două unități, trimițîndu-se in același timp cărți poștale de invitație mai multor femei care, în principiu, solicitau încadrări, dar ezitau să vină la cooperative. A fost, desigur, o modalitate mai ieșită din comun și participarea a depășit chiar pronosticurile cele mai optimiste. S-a confirmat presupunerea că reticențele decurgeau din lacune de informare. Participantele au fost rugate să pună orice întrebări doresc. S-a discutat deschis și detaliat despre toate problemele, s-au clarificat în modul cel mai convingător nedumeririle legate de organizarea muncii, de retribuție. Au dat răspunsuri atît factorii de resort din respectivele unități, cit și primul secretar al comitetului municipal de partid, prezent la „tribună". Azi, multe din parti-

sporit prin seriozitatea cu care sînt recepționate propunerile locuitorilor, seriozitate ^pe care ei, desigur, au remarcat-o. De exemplu, s-a propus elec- inactive din oraș, ca sanatoriu de tratrificarea salinei spre a fi folosită tare a unor boli profesionale. A și fost întocmit un program de lucru, fo- losindu-se pe cit posibil munca patriotică. Tot ca urmare a propunerilor făcute, s-au luat măsuri pentru reprofilarea unor magazine sau pentru modificarea orarelor lor de funcționare, organizindu-Se, totodată, acțiuni pentru înlăturarea unor neajunsuri cu sprijinul echipelor de control al oamenilor muncii. Și nu numai atît. Colective de specialiști, de- putați și cetățeni, alcătuite operativ în funcție de cerințe, merg la fața locului și urmăresc pină la capăt înfăptuirea unor măsuri și propuneri.Cu alte cuvinte, întrunirile „Tribunei democrației" nu sint pregătite șl apoi valorificate de către organizatori doar ca momente ale discuției deschise, ale dialogului franc, ale satisfacerii unor curiozități. Ele se constituie și într-o adevărată pirghle politică de lărgire și antrenare a activului cetățenesc.
Maria BABOIAN

Acum, toți pun umărul '//
(Urmare din pag. I)muncă de bază — brigada. Lupa cercetării s-a fixat în chip firesc, aici.

Ca să se ajungă la cauze, s-a studiat mai intii' structura formației de muncă, care, în linii generale, avea următoarea înfățișare :
STRUCTURA FORMAȚIEI DE MUNCA1 brigadier (cu funcții de conducere șl control) 3 — 5 muncitori de categ. IV—VI (coordonatori ai muncitorilor în formare)

circa 20 — 25 muncitori (in formare ori de categ. I—II, ce munceau efectiv, executind și lucrări de categ. IV—VI)

*

J. 
I

h

blicii Populare. Este nu numai o realitate economică, ci și una politică și socială ce ține de puternicul impuls pe care gîndirea și acțiunea revoluționară, de înaltă clarviziune creatoare, a secretarului general al partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, l-au Imprimat Întregii noastre vieți.E vorba insă și de o altă prefacere de esență : sub
MEREU MAI ÎNALTELE TREPTE

ALE EDIFICĂRII SOCIALISTE
economia româ-privite de la zilei de astăzi, cu care ne min-

tund In nească.Firește, înălțimea realizăriledream în acei ani își redo- bindesc adevăratele proporții. Oare pot fi comparați coloșii siderurgici ai Gălațiului contemporan sau ai platformei oțelurilor înalt aliate de la Tîrgoviș- te — chiar și ai Hunedoarei ți Reșiței de astăzi, ca să nu mai vorbim de gi- ganții ce încep să-și contureze profilurile impunătoare la Călărași — cu „cel mai mare furnal" sau „cel mai mare cuptor Siemens Martin" din anii primelor trepte ? Oare poate fi asemuită uriașa Fabrică de confecții și tricotaje ce domină în prezent platoul Cotrocenilor — căreia i s-au adăugat, în multe alte orașe ale țării, noi și luminoase „uzine ale frumosului"

mal multe obiective șl capacități industriale decit in întreaga țară în decursul primelor două planuri cincinale, pentru a percepe nu numai impresionantele creșteri ale însăși puterii noastre de a construi, ci, mai ales, schimbarea fundamentală a opticii, transformarea radicală a viziunii asupra dimensiunilor. Țeluri care, altădată, păreau — și erau — de domeniul fabulosului, au fost demult depășite. Cele 7 000 de noi capacități principale de producție date în funcțiune in cei 15 ani ce s-au scurs de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, și care fac ca, în 1980, să se realizeze, în ceva mai mult de două luni, întreaga producție a anului 1965. depășesc de peste 20 de ori numărul capacităților de producție puse in funcțiune în primii 15 ani ai Repu-

feeunda înrîurire a acestei gîndiri și acțiuni deschizătoare de largi orizonturi, calitativul a început să-și impună predominanța asupra cantitativului. Nu mai construim exclusiv de dragul de a construi — deși vocația constructivă a rămas la fel de puternică și de rodnică — ci, obligatoriu, la nivelul celor mai exigente etaloane ale tehnicii și tehnologiei mondiale, cu o preocupare mereu mai accentuată pentru eficiență ca unicul criteriu al fertilității eforturilor.Una dintre inflăcăratele chemări ale acelei epoci de început — chemare ce e- lectriza și dinamiza noile generații de constructori — suna astfel : „Cu sapa șl cu lopata / Vom da șantierul gata". Era mai mult de- cît o lozincă. Era expresia concentrată a unei realități aspre: pe atunci zestrea

tehnicii „moștenită" de la vechea orînduire se echivala nu atit in cai-putero, cit in puterea brațelor goale înarmate cu unelte dintre cele mal simple. După cum faimosul „Hei-rup !" al celor ce zămisleau noul în șesul Agnitei și pe crestele Vîlcanilor, în valea Sălăuței și la lumina focurilor nestinse ale Hunedoarei și Reșiței, In mlaștinile Brateșului și pe platforma Cotrocenilor, nu era doar o simplă chemare ce polariza și ritma eforturile, ci un imperativ al noilor cerințe și semnificații sociale ale muncii noi în țară nouă !Făcliile industrializării socialiste, ce abia pîlpiiau acum trei decenii, au devenit — în deceniul și jumătate de cind in fruntea partidului și a țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, de cind pe stema țării stă înscris numele de aur : Republica Socialistă România — o uriașă torță ce luminează toate meleagurile patriei. în ea arde un combustibil neasemuit : entuziasmul patriotic și revoluționar. Entuziasmul e și azi la fel de fierbinte, dar s-a aliat cu noile valori — competență, experiență, cultură —■ care acționează în vastul proces de perfecționare a activității in toate domeniile construcției socialiste. Azi, elanul se convertește în consumul sporit de inteligență și creativitate.Dar entuziasmul acela patetic și transformator a rămas la fel de incandescent, aureolind urcușul ță- ' rii cu lumina prezentului socialist, a încrederii nețărmurite în viitorul comunist al patriei.

Intens și mereu

Victor BtRLĂDEANU

O fotografie-document din fosta »Apacă".

Așadar, formația de muncă organizată in 3 etaje : unul de conducere și control, altul de coordonare și, in sfîrșit, „talpa", cu munca. Parte la retribuție insă — și pentru „cei cu mapa" și pentru „cei cu sapa". Ba, primul și al doilea etaj — cu atribuții de conducere, control, coordonare etc... — aveau partea leului, ținind seama că, deși nu prea puneau umărul direct la treabă, primeau în raport cu categoriile înalte, dobindite, fără îndoială, pe merit Stare de lucruri inechitabilă, care nu putea să nu stirnească nemulțumiri.Bucurindu-se de sprijinul conducerii colective a șantierului, cercetarea a mers mai departe, in dorința de a îmbrățișa toate aspectele mai puțin dorite ale unei asemenea situații. Din aproximativ 250 de oameni intervievați la plecarea din șantier, 21,4 la sută au formulat critici aspre la adresa conducerii unor compartimente de muncă pentru faptul că nu-i promovează la timp, potrivit legii, In categorii profesionale superioare. Ipoteza că aceasta ținea de dorința avidă a unor oameni cu categorii mari de a ciștiga mal mult, pe seama celor cu încadrări profesionale mai mici, se confirmă. La sectorul I A, de pildă, s-au constatat întîrzieri tn promovarea intr-o categorie superioară de pină la 5 ani. în unele formații de lucru, muncitorii

în formare erau buni cit erau plătiți din fondul de școlarizare. Cum ieșeau calificați, cu parte la cîștig pentru munca depusă, cum nu mai erau „buni". Cei care decretau cu ușurință acest lucru nu priveau spre ei înșiși, nu-și puneau, in genere, întrebări de conștiință pentru a vedea cum i-au ajutat pe noii venlți etc.Adevărul, se știe însă, nu poate fi priponit nici cu zalele groase ale lanțului de ancoră. El își croiește drum și răzbate la lumină. Cercetarea a- supra căreia ne-am oprit a căutat să ajungă la esența fenomenului, întocmind, între altele, pe riguroase temeiuri științifice, un nedorit clasament al „fruntașilor" în fluctuația forței de muncă. Pe primele locuri s-au situat meșterii și brigadierii Lazăr Săvuca, S. Tzekas, N. Burtea etc, din formațiile cărora, într-o a- nume unitate de timp, au plecat între 24 și 41 de oameni. Motivațiile au fost cele de mai sus și altele.Receptind aceste concluzii de ordin general, conducerea colectivă a șantierului, îndrumată de comitetul de partid, a trecut la acțiune. Una dintre primele măsuri luate a fost, In chip firesc, aceea a reorganizării formațiilor de muncă, prin eliminarea verigii intermediare (și inutile și Inechitabile). Iată cum arată acum un asemenea nucleau de muncă :
STRUCTURA FORMAȚIEI DE MUNCA (OPTIMIZATA)1 brigadier (cu sarcini de coordonare și control și muncă efectivă la nivelul categoriei sale) 5 — 6 muncitori din categ. I—VI, plus muncitori în formare

F

Noua schemă este avantajoasă din multiple puncte de vedere : antrenează in munca de producție directă pe toți; facilitează transferul de experiență, procesul pregătirii cadrelor ; armonizează relațiile interuma- ne, așezate temeinic pe principiile eticii și echității socialiste ; dezvoltă premisele unei mai mari stabilități a forței de muncă. Dealtfel, în cele citeva luni de cind s-a trecut la această nouă formulă, s-a demonstrat din plin cîștigul obținut : productivitatea pe om al muncii a crescut intr-o lună, în formația reorganizată, la 30 012 lei de la 29 001 Iei în formația veche. Și nu sînt singurele cîștiguri înregistrate.Insușindu-și punctele de vedere ala cercetării, conducerea colectivă a șantierului naval a întreprins și alte măsuri de corecție considerate absolut necesare. între acestea se înscriu : verificarea periodică, prin sondaje, a modului cum se acordă categoriile profesionale în formația de lucru și înlăturarea cauzelor care

determină întlrzierl în acest domeniu : analiza retribuțiilor realizate, a raportului acestora dintre categorii mari și mici de încadrare, pentru a preveni eventuale discrepanțe inechitabile ; examinarea psihologică a maiștrilor și brigadierilor ; organizarea unor cursuri de perfecționare a celor care conduc ori vor conduce formații de muncă, cursuri din care să nu lipsească noțiunile de bază privind știința conducerii, psihologia șl sociologia muncii ; sensibilizarea și a altor factori pentru cuprinderea, într-o măsură mai mare, în cîmpul muncii, a soțiilor angajaților ca factor de stabilitate etc.Iată, așadar, tot atîtea finalități practice date concluziilor formulate în studiul de psihologie socială cu caracter organizational, studiu efectuat, repetăm, la cererea conducerii colective a acestei puternice unități industriale gălățene, în efortul de a determina o deplină integrare a tuturor acelora care trec pragul acestei citadele a construcțiilor navale din România.

a»

pentru Înfățișarea de altădată a întreprinderilor industriale. Și o altă imagine-document, din același loc, mărturie a timpului nostru : întreprinderea de confecții yi. De fapt, o imagine-simbol I . .
tricotaje București. Distanța intre aceste două infățișări - distanța care separă epoca de exploatare șl asuprire de epoca noastră de mari împliniri socialiste
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Pentru progresul mai rapid al economiei, pentru creșterea bunăstării generale

PRETUTINDENI. SĂ REDUCEM LA MAXIMUM
CONSUMURILE MATERIALE. DE ENERGIE Șl COMBUSTIBIL!

Izvorul sigur al creșterii producției nete - 
afirmarea puternică a spiritului gospodăresc 

la fiecare loc de muncă

O analiză în mari întreprinderi industriale pune în evidență:

Posibilități și resurse importante de economisire 
a energiei electriceAdeseori, învocînd motive mai. mult sau mai puțin obiective, dar mai ales din comoditate, multe conduceri de întreprinderi ezită să defalce și, îndeosebi, să urmărească realizarea consumurilor materiale și, implicit, a producției nete pe fiecare produs, la fiecare ioc de muncă, renunțînd nejustificat la unul din instrumentele stimulative de seamă ale noului mecanism economico-fi- nanciar. Experiența bună a întreprinderii „Porțelanul" din Alba Iulia în aplicarea noului mecanism economico-financiar demonstrează fără putință de tăgadă avantajele deosebite ale stabilirii producției nete pe produs și pe fază tehnologică. Concret, cum se procedează aici ?— Pentru fiecare produs și pentru fiecare fază tehnologică pe care o parcurge pînă la finalizare se întocmesc „fișe de costuri" — ne relatează chimista Maria Paniti, șefa atelierului de proiectare tehnologii. Mai exact, nici un produs conceput în atelierul de creație, oricit ar fi de reușit sub aspect estetic, funcțional sau din punct de vedere ai parametrilor tehnici, nu intră în fabricația de serie dacă nu se încadrează în consumuri materiale și energetice raționale, în consumuri de manoperă judicioase — intr-un cuvînt, dacă nu asigură o producție netă cel puțin Ia nivelul sarcinilor noastre de plan. Odată produsul acceptat, calculele de eficiență economică, deci costurile materiale și manopera pe produs și fază tehnologică, nu rămîn undeva, intr-un dosar, ci sînt afișate la fiecare loc de muncă.Aceste fișe de consumuri le-am văzut în secții, la liniile de fabricație. Iată un exemplu. Pe fișa de consumuri a vazei de flori, simbol 13 025, Ia atelierul decor citim : materii prime 1 047 grame pe bucată, valoare 1,08 lei ; forme ipsos : ' 2 pentru 100 bucăți, valoare 37,44 lei ; energie electrică : 0,58 kWh pe bucată, valoare 0.13 lei ; gaz metan : 1 mc pe bucată, valoare 0,20 lei ; manoperă : 90,497 ore la 100 bucăți, valoare 986,41 lei ; colorant : 1,60 g pe bucată, valoare 26,72 lei. Adunînd, valoarea elementelor componente ale consumurilor pe fiecare bucată se ajunge la un cost de 105,59 lei, care reprezintă totalul cheltuielilor făcute în întreprindere, inclusiv cu decorarea produsului respectiv. Deasupra fișei, citim căreducerea cu 1 la sută a pierderilor tehnologice la acest produs echivalează cu un spor de beneficii de 105,59 lei ; după cum creșterea, tot cu 1 Ia sută, a calității produsului respectiv asigură beneficii suplimentare de 54,53 lei.Calcule limpezi, clare, de la care fiecare maistru, șef de echipă sau muncitor poate să pornească pentru a socoti, in funcție de nivelul producției fizice realizat pînă la sfirșitul fiecărei zile, dacă a muncit bine sau nu, ce beneficii sau, dimpotrivă, ce pierderi a adus întreprinderii.Și încă un amănunt : fișele de consumuri nu sint date odată pentru totdeauna. Ele sînt adaptate permanent pe măsura sarcinilor de reducere a costurilor, a noilor soluții de economisire identificate și aplicate de specialiști sau de chiar muncitorii din ateliere. Bunăoară, anul acesta fișele au fost revizuite de două ori, de fiecare dată ridicîndu-se ștacheta exigențelor. Am notat cîteva asemenea inițiative care au dus la diminuarea substanțială a consumurilor, concomitent cu ridicarea nivelului calitativ al produselor. Astfel, maistrul Vasile 

Dumitru, de Ia atelierul decor, a gindit și realizat, împreună cu creatoarea Elena Jianu șl cu laboranta Viorica Căbulea, o nouă tehnologie de decorare în relief a produselor ; aceasta asigură o valorificare superioară a porțelanului în produse de înalt nivel estetic, în condițiile diminuării consumului de coloranți cu 90 la sută.— Climatul de stimulare a gîndirii creatoare, a spiritului gospodăresc, ne-a spus maistrul Vasile Dumitru, a fost generat
Din experiența colectivului 

de la întreprinderea 
„Porțelanul44 din Alba Iulia

de convingerea — desprinsă din propria noastră experiență — cădacă muncim mai bine, dacă consumăm resurse materiale mai puține pentru a realiza mai multe produse, aceasta este în avantajul nostru, al fiecăruia și al întregului colectiv. Materiile prime și energia economisite sint, la drept vorbind, resurse pentru sporirea producției fizice și a producției nete, deci, pe un plan mai larg, pentru creșterea venitului național, ceea ce reprezintă un ciștig pentru societate, pentru fiecare dintre noi.De aceea, ne interesează cît producem, cu ce costuri, în primul rind noi la locurile noastre de muncă.Un fapt ni s-a părut semnificativ, iluș- trînd afirmațiile maistrului. După o concepție originală, maistrul Nicolae Sandu, șeful atelierului ardere, și chimista Maria Paniti au argumentat necesitatea introducerii unui nou sistem de încărcare a produselor pe 

vagonețll de Ia arderea a doua. Era vorba de o tehnologie nouă, în premieră la noi în țară. Aplicarea 'acestei tehnologii la secția nouă a presupus realizarea prin autoutilare a unor elevatoare, la care din nou maistrul Sandu a contribuit substanțial. Rezultatele : a crescut mult calitatea produselor, s-a redus substanțial munca fizică. Imediat, muncitorii de la liniile de glazurare și de la secția veche au cerut și au lucrat ei înșiși la adoptarea rapidă a noii tehnologii și la locurile lor de muncă.O idee importantă pe care am reținut-o din discuțiile cu mai mulți muncitori este aceea că producția netă a determinat o adevărată competiție pentru depistarea și punerea în valoare a noi posibilități de economisire a resurselor materiale, de diversificare și sporire a nivelului calitativ al producției. De pildă, pentru o fabrică de porțelan constituie o realizare deosebită recuperarea integrală a pierderilor tehnologice de biscuit rezultate după arderea I și a 80 la sută din cele de la arderea a Il-a. Această cerință a devenit aici realitate ; în prezent, se lucrează intens la aplicarea unor soluții de valorificare a întregii cantități de pierderi tehnologice și chiar a cioburilor de porțelan provenite din colectări.Măsuri, soluții, acțiuni — toate vădind angajarea plenară a colectivului în gospodărirea cu zgîrcenie, în sensul bun' al cuvîntului, a resurselor materiale. Rezultatele economice sînt pe măsura acestor eforturi : în perioada care a trecut din acest an s-a realizat o producție netă suplimentară de peste 3 milioane lei, în condițiile realizării unei producții fizice peste prevederi de 70 000 bucăți obiecte de porțelan și diminuării cu 3,7 lei a cheltuielilor materiale la 1 000 lei producție marfă. Pre- zentîndu-ne aceste rezultate, maistra Veronica Sandu, secretara comitetului de partid, a ținut să adauge :— Orientarea generală a conducerii partidului nostru pentru economisirea la maximum, pe toate căile a materiilor prime, materialelor și energiei este foarte justă, intrucit aceasta reprezintă o sursă esențială de creștere a avuției naționale, de pe urma căreia beneficiem cu toții. Recent, în adunarea generală a oamenilor muncii am prezentat participanților următorul calcul : reducind cu încă cel puțin un leu cheltuielile materiale la 1 000 lei producție marfă și continuind să 'depășim cel puțin in același ritm producția fizică, colectivul nostru are posibilitatea ca — în cele patru luni care au mai rămas pînă la sfîrșitul anului — să mai adauge încă un milion lei la producția netă și încă două milioane lei la beneficii. Ceea ce înseamnă că, dacă socotim și realizările suplimentare de pînă acum, vom spori vărsămintele din beneficii Ia bugetul statului cu 1,5 milioane lei, iar fondul de participare a oamenilor muncii din întreprindere la beneficii va fi cu 50 la sută mai mare.Cert este că la noi oamenii au înțeles legătura nemijlocită care există între calitatea și cantitatea muncii depuse și asigurarea condițiilor materiale și financiare pentru recompensarea muncii.
Comeliu CARLAN 
Ștefan DINI C A

Economisirea severă a energiei electrice și combustibilului constituie una din sarcinile de stringentă actualitate pentru colectivele din unitățile economice, pentru toți cetățenii. Se cunoaște că întreprinderilor de rețele electrice, care asigură transportul și distribuirea energiei electrice, le revine și sarcina de a urmări cu exigență cum aceasta este folosită. Ne vom referi în cele ce urmează la cîteva concluzii pe care specialiștii din cadrul I.R.E. Timișoara le-au desprins în urma analizelor efectuate într-o serie de unități industriale din județele Timiș, Arad șl Caraș-Severin, unde ne desfășurăm activitatea.Este pozitiv faptul că numeroase colective de întreprinderi din aceste județe au luat măsuri tehnice și gospodărești eficiente pentru a înlătura risipa de energie electrică, înlocuind unele procese tehnologice intens consumatoare cu altele mai economicoase sau cu randamente energetice mai mari. Există însă sectoare de producție unde energia se risipește încă sub diferite forme sau unde receptoarele ori procesele tehnologice ar trebui îmbunătățite. Bunăoară, în circuitele apei de răcire în unitățile industriei construcțiilor de mașini, ale industriilor alimentară, ușoară, în chimie, proiectanții prevăd turnuri de răcire cu circulație forțată a aerului în locul celor cu tiraj natural. Este adevărat, la turnurile mici de apă cu ventilație forțată se economisește, o dată la 7—10 ani, o cantitate de 2—3 mc de cherestea, deoarece nu se mai execută turnul de' tiraj. In schimb, în aceeași perioadă motorul electric al ventilatorului, care are o putere de 7 kW, consumă o energie de aproximativ 400 mii kWh. Turnuri de răcire de acest fel s-au construit multe și ele consumă milioane de kWh anual. în prezent, la întreprinderea mecanică Timișoara s-au proiectat și urmează să se pună în funcțiune 10 asemenea turnuri de răcire pentru noile capacități aflate în construcție. Este economică această soluție ? Calculele dovedesc că renunțarea lă soluția tradițională are în acest caz un efect economic pozitiv pentru moment, 'dar pe o perioadă mai lungă de timp crește nejustificat consumul de energie electrică.O altă soluție utilizată, considerăm noi, fără o fundamentare economică temeinică o constituie alimentarea cu aer comprimat a receptorilor din industrie, aer comprimat care se produce cu un consum important de energie electrică. Ea ar trebui prevăzută numai acolo unde nu este posibilă folosirea unor acționări electrice. Or, în întreprinderi se folosesc acum o puzderie de polizoare și mașini de găurit cu aer comprimat, randamentul general de folosire a energiei fiind de 4—5 la sută ; și aceasta, în vreme ce mașinile electrice de găurit și polizoarele electrice au randamente energetice de 5—6 ori mai mari. Chiar centralele de aer comprimat din întreprinderi sînt, în multe cazuri, proiectate și executate în module de compresoare cu trei cilindri (compresoare de 45 mc, care au consumuri neeconomice). De pildă, cînd consumul de aer comprimat scade și 1—2 cilindri funcționează în gol, se pierd importante cantități de energie. Iar consumul unui piston în gol se ridică la 20—25 kWh.

Importante resurse de reducere a consumului de ene.rgie în industrie pot fi puse în valoare prin perfecționarea procedeelor de sudură electrică. După unele statistici, din consumul total de energie în industrie, aproximativ 10—12 la sută se „alocă" sudurii. De aceea, este foarte important modul în care se obține curentul electric pentru sudură. în efectuarea unor suduri de calitate și mai ales la oțelurile speciale, tehnologii recomandă sudura în curent

continuu. în principal, la noi în țară sursa de curent continuu o reprezintă grupurile rotative fabricate de întreprinderea de mașini electrice București. De cîțiva ani au apărut și transformatoarele de sudură cu redresoare, produse de întreprinderea „E- lectrotehnica" București. Comparîndu-le, rezultă următoarele date : la grupurile cele mai. uzuale (de 300—315 A), mașina rotativă are un randament de 55—60 la sută, iar redresorul de aproximativ 90 la sută ; puterea de mers în gol a mașinii rotative este de 3,74 kW, pe cînd a unui redresor — de numai 0,6 kW. Luînd în calcul timpul aproximativ de lucru al instalațiilor de sudură, reiese că înlocuirea unui grup motor generator cu un redresor duce la economisirea anuală a cel puțin 15—16 mii kWh. Or, numai în șase întreprinderi de pe raza noastră de activitate sint în funcțiune peste 2 000 asemenea mașini rotative. Nu este de neglijat nici avantajul întreținerii mai ușoare a unor mașini statice, față de una rotativă.Care sint totuși motivele pentru care aceste surse mai economice de energie — transformatoarele cu redresor — își fac încă destul de greu loc în producție ? Iată ce am constatat. La funcționarea mai îndelungată, redresorul se încălzește prea mult și își schimbă caracteristicile. întreprinderea de vagoane din Arad, care are cîteva ase

menea redresoare, a sesizat furnizorul, dar, din păcate, nu a primit nici un sprijin. Acest lucru l-am făcut și noi, dar nici nouă nu ni s-a răspuns. Considerăm necesar ca această problemă să fie analizată mai aprofundat și să se găsească soluția tehnică care să asigure fie o răcire mai bună, fie folosirea pe un agregat a două tiristoare. O dată cu îmbunătățirea caracteristicilor redresoarelor, ar trebui sporit randamentul acestora.La întrebarea pusă unor consumatori : „De ce ați cumpărat mașini rotative ?“, ni s-a răspuns : „Altceva n-am putut procura !“. Or, este limpede că înlocuirea unor mașini rotative, care au randamente mai mici, cu surse statice, acolo unde este posibil și, în general, folosirea în mai mare măsură a electronicii de putere în întreprinderi ar trebui promovate cu mai mult curaj. Economia de energie obținută la întreprinderea mecanică Timișoara prin înlocuirea generatoarelor de curent continuu rotative la unele mașini-unelte cu tiristoare pledează pentru extinderea unor asemenea soluții tehnice.în final, aducem în discuție o altă problemă. Mari cantități de energie, sub formă de gaz metan Sau electrică, se folosesc în tratamentele termice. încălzirea pieselor pentru călirea de suprafață se poate obține însă pe mai multe căi. Avînd în vedere progresul tehnic, ar fi necesar ca în procesul de călire, încălzirea să se facă, cu mici excepții, numai cu instalații de curenți de înaltă frecvență. Avantajul acestei metode : piesa se poate încălzi numai la adincimea necesară — și nu în întregime — folosindu-se o cantitate mai mică de energie. La încălzirea în cuptoare clasice a pieselor de mărime medie, consumul de energie este de 5—8 ori mai mare, față de încălzirea în instalații de curenți de înaltă frecvență. Bunele rezultate pledează pentru extinderea tehnologiei mai economice. Astfel, la întreprinderea de vagoane din Arad, instalația de curenți de înaltă frecvență este folosită tot timpul ; ca, dealtfel, și la întreprinderea mecanică Timișoara, unde în prezent sînt în funcțiune trei asemenea instalații, ultima concepută și construită prin autodotare.Chiar și numai problemele la care ne-am referit demonstrează că posibilitățile de economisire a energiei sînt practic deosebit de mari. Și ele trebuie puse mai intens în valoare în întreprinderile industriale printr-un spirit sporit de inițiativă și responsabilitate din partea consiliilor oamenilor muncii, a cadrelor tehnice — energetl- cieni, proiectanți și tehnologi —, ca și prin antrenarea mai activă a muncitorilor din secțiile productive. Resursele de economisire a energiei sînt practic inepuizabile șl rezultatele bune care s-au obținut în numeroase întreprinderi trebuie să stimuleze în continuare găsirea unor noi soluții de reducere a consumurilor energetice. Orice economie de energie electrică — mare sau mică — este în avantajul societății noastre, al nostiu al tuturor, și în această privință avem datoria să dovedim permanent inventivitate, răspundere și spirit gospodăresc.
Ințj. Iile ZABERCA,directorul întreprinderii ’de rețele electrice-Timișoara

se anunță bună SĂ ASIGURĂM TOA TE CONDIȚIILE
PENTRU CA NIMIC DIN DULCEAȚA SFECLEI DE ZAHĂR SĂ NU SE PIARDĂ i

Potrivit programului de desfășurare a lucrărilor agricole de toamnă. la 1 septembrie va începe, in mod eșalonat, recoltarea și prelucrarea sfeclei de zahăr — acțiune de mare însemnătate economică, pentru care atit unitățile agricole producătoare, cît mai ales fabricile de zahăr trebuie să 1'ie temeinic pregătite.Din analizele efectuate de laboratoarele specializate ale fabricilor de zanăr rezultă că, în majoritatea zonelor de cultură, stadiul de vegetație a si'eclei de zahăr este foarte bun. Specialiștii apreciază că, pe apiuape' 30 la stftă din suprafața cultivată, vegetația este mai avans-tă decit in alți ani, sfecla ajungind de pe acum la maturitatea tehnologică. în funcție de criteriul cantitativ — adică al producției la hectar și cel calitativ — conținutul de zahăr, care să permită un randament ridicat la prelucrare și venituri bune pentru producători, au fost identificate suprafețele ce trebuie recoltate în prima decadă a lunii septembrie. Se asigură astfel materia primă pentru 10 fabrici din sudul și vestul țării, unde producția medie de sfeclă de zahăr a ajuns la circa 25 tone la hectar, iar conținutul în zahăr este de peste 13 la sută.Deosebit de important este acum ca în fiecare unitate agricolă producătoare să se ia toate măsurile tehnice și organizatorice pentru ca, încă din prima zi, să se respecte cu strictețe graficele intocmite ție comun acord cu fabricile de zahăr privind suprafețele stabilite a fi recoltate și cantitățile ce trebuie transportate zilnic. Aceasta este condiția esențială pentru funcționarea fabricilor cu întreaga capacitate si, mai ales, pentru evitarea depozitării și staționării sfeclei în grămezi pe cîmp. Trebuie trase toate învățămintele din stările de lucruri negative ce s-au făcut simțite în anii trecuți, cînd, datorită unor neajunsuri organizatorice la recoltarea sfeclei de zahăr și în folosirea mijloacelor de transport, zeci și zeci de mii de tone de sfeclă erau lăsate în grămezi pe cimp, pierzîndu-se astfel mari cantități de zahăr. Aceasta presupune, pe de o parte, ca unitățile agricole să stabilească cu exactitate sarcinile zilnice de recoltare pe fiecare formație de lucru, iar, pe de altă parte, să se facă o corelare perfectă între ritmul de recoltare și asigurarea mijloacelor de transport necesare.în cel mult trei zile de la declanșarea campaniei de recoltare, fabricile de zahăr vor începe prelucrarea sfeclei. Din controalele efectuate de organele de specialitate rezultă că în acest an s-au făcut pregătiri temeinice in fabrici în vederea prelucrării sfeclei și extragerii zahărului. Merită a fi menționate, in acest sens, eforturile deosebite pentru îmbunătățirea și modernizarea proceselor tehnologice în fabricile care, in precedenta campanie, au ridicat serioase probleme de funcționalitate, cum sînt cele de la Urziceni, Țăndărei și Pașcani. Intrueit pregătirea tehnică a fabricilor este practic încheiată, important este ca acum, cînd ne aflăm in perioada probelor tehnologice, specialiștii să dea dovadă de maximă exigență față de calitatea fiecărei lucrări de reparații, pentru a exista deplina garanție că în timpul campaniei de prelucrare toate utilajele vor funcționa la întreaga capacitate.în legătură cu pregătirile ce se fac acum pentru declanșarea campaniei de recoltare și prelucrare a sfeclei de zahăr, publicăm în grupajul de față constatările prilejuite de raidul-anchetă întreprins tn unități agricole și întreprinderi de prelucrare din județele Iași, Arad și Ilfov.

ia?i= Grafice precise de recoltare Flux continuu: recoltare—transport-prelucrare
Unitățile agricole din județul Iași au de recoltat, în această toamnă, 9 280 hectare cu sfeclă de zahăr. Recolta este frumoasă și bogată în toate zonele. Pentru ca ea să ajungă la timp și în bune condiții la întreprinderea de prelucrare și industrializare de la Paș- cthi, comitetul județean de partid a indicat unităților agricole să ia din timp măsuri pregătitoare, astfel ca începînd de la 10 septembrie să se recolteze și livreze zilnic la fabrică cel puțin 3 700 tone de sfeclă. în acest scop s-au Întocmit grafice de recoltare in fiecare unitate agricolă și pe formații de lucru, iar specialiștii au stabilit tarlalele și ordinea in care să se facă recoltarea fiecărei suprafețe de teren : mai intîi, parcelele care urmează să fie însămînțate în toamnă, apoi cele aflate în locurile mai greu accesibile, îneît să se prevină greutățile unui eventual timp ploios. De asemenea, au fost

arad: Ultimele probe ale utilajelorîn județul Arad, suprafața cultivată cu sfeclă de zahăr se ridică la 12 500 hectare. Din controalele întreprinse se desprinde că greutatea rădăcinilor la ora actuală este de circa 200—230 grame, estimîndu-se ca ele să atingă atunci cînd se va declanșa campania de recoltare 280—300 grame.Pentru campania de recoltare ce va începe la 1 septembrie s-au luat o serie de măsuri : repararea și verificarea tuturor dislocatoarelor, asigurarea necesarului de mașini, tractoare, remorci și utilaje. La întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr din Arad, repara

luate măsuri pentru a se asigura o bună -corelare între mijloacele de transport și ritmul de recoltare, pentru ca tot ceea ce se recoltează să ajungă în aceeași zi la bazele de recepție, de unde fabrica să poată prelua cantitățile necesare prelucrării.îmbunătățirile substanțiale aduse tehnologiilor de producție și unor instalații sînt de natură să asigure funcționarea fabricii de zahăr din Pașcani la capacitatea proiectată — de 4 000 de tone pe zi. Ele se referă în special la modernizarea sectoarelor de purificare, a stațiilor de evaporație și filtrare, la extinderea automatizării proceselor de producție. Ca urmare a acestor măsuri și a faptului că sfecla se prezintă cu un conținut de zahăr ridicat, producția de zahăr din acest an se va ridica la un nivel calitativ superior, corespunzător cerințelor consumatorilor. (Manole Corcaci).

țiile șl reviziile au fost Încheiate la 16 iulie, iar acum se execută ultimele probe ale utilajelor. în vederea sporirii capacității de prelucrare a unității, o linie tehnologică a fost complet reînnoită, începînd cu elevatoarele și terminînd cu fier- bătoarele de la aparatele de evapo- rație. Mai consemnăm și realizarea, tot prin autodotare. a unei rampe de încărcare a zahărului în sistem paletizat. Există țoate condițiile ca, începînd de la 1 septembrie, întreprinderea să funcționeze în trei schimburi, la întreaga capacitate de prelucrare de 1 200 tone sfeclă de zahăr pe zi. (Mircea Dorgoșan).

Ilfovul a devenit tn ultimii ani unul din județele cu pondere mare pe țară la cultura sfeclei de zahăr. Anul acesta se cultivă aici peste 16 800 hectare. Tot in acest județ au fost construite două mari și moderne fabrici de zahăr, iar unitățile a- gricole producătoare sînt dotate cu utilaje și combine perfecționate în vederea mecanizării complete a întregului flux de lucrări, începînd de la recoltare și pînă la depozitarea în silozuri a sfeclei de zahăr. Toate a- , cestea au drept scop încadrarea în termen a campaniei de recoltare, conservarea corespunzătoare a sfeclei și mai ales asigurarea continuității procesului de fabricație, evitîndu-se pierderile de zahăr din rădăcini. E- xistă deci toate condițiile pentru ca în această toamnă să se asigure o activitate ireproșabilă pe întreaga filieră a fluxului tehnologic, o corelare perfectă între recoltare-trans- port-prelucrare. Să vedem cum sint asigurate aceste cerințe, acum, cînd au mai rămas puține zile . pînă la declanșarea campaniei de recoltare și prelucrare ?Potrivit programului întocmit la Indicația comitetului județean de partid, recoltarea sfeclei de zahăr se va declanșa Ia 1 septembrie și se va desfășura eșalonat — cuprinzind mal întîi cooperativele agricole situate în sudul județului — urmind ca de la 10—12 septembrie să se extindă în toate unitățile producătoare. Tot e- șalonat se va desfășura și procesul de prelucrare. Fabrica din Giurgiu— unde toate pregătirile au fost încheiate încă de săptămîna trecută — va intra în funcțiune la 3 septembrie, urmînd ca la 5 septembrie să livreze pentru piață primele cantități de zahăr din producția anului 1980. în acest scop au fost perfectate cu u- nitățile producătoare graficele zilnice de recoltare și transport care— sîntem asigurați — de data aceas

ta au o bază de corelare nu numai teoretică, ci și practică.Desfășurarea în ritmul stabilit a actualei campanii de recoltare a sfeclei de zahăr în județul Ilfov, ca dealtfel și in unele unități agricole producătoare, din județele învecinate, depinde insă în bună măsură de modul în care va funcționa fabrica de zahăr din Urziceni. întreprinderea din Urziceni se află în al treilea an de fabricație, dar în cele două campanii de prelucrare anterioare unitatea _ s-a .confruntat cu o serie de greutăți de ordin tehnic care au de-
ILFOVterminat, nu de puține ori, chiar o- prirea procesului de fabricație. Cum au fost rezolvate aceste probleme și ce garanții există că fabrica din Urziceni va' prelucra în acest an cantitatea, de sfefclă de zahăr stabilită ?Lucrările de îmbunătățire a tehnologiilor de fabricație, dar mai a- les a soluțiilor constructive — efectuate aici in acest an — au fost de o asemenea amploare incit directorul întreprinderii, tovarășul Ion Fluieraru, ne spunea că „față de anul trecut am schimbat aproape jumătate din fabrică". Au fost aduse îmbunătățiri substanțiale proceselor de alimentare-tăiere-purificare-eva- porație, practic deci întregului flux tehnologic. Linia de alimentare cu sfeclă a fabricii a fost dublată și i s-au adus îmbunătățiri constructive la transportoarele cu racleți. A fost pus la punct și sistemul de reținere a pietrelor și a celorlalte impurifica- ții. La mașinile de tăiat sfeclă au fost înlocuite ' subansamblele de acționare, ceea ce dă garanția că se vor obține tăiței de bună calitate. Procesul de purificare, a fost perfecționat prin montarea unor noi fil

tre cu funcționalitate îmbunătățită. De asemenea, s-a trecut la automatizarea proceselor tehnologice din secțiile de tăiere-difuzie-purificare- filtrare și' evaporație. Ca urmare a acestor îmbunătățiri aduse tehnologiilor de producție, fabrica din Urziceni dispune acum de o dotare teh-' nică similară cu1 aceea a fabricii de zahăr din Roman, unitate de frunte a industriei noastre alimentare.Important este acum ca toate a- ceste lucrări de mari proporții să-șl atingă eficiența scontată. Tocmai de aceea, actuala campanie de prelucrare a sfeclei constituie un examen de mare responsabilitate, care va solicita serios capacitatea organizatorică a conducerii Întreprinderii, eforturile întregului colectiv de oameni ai muncii de aici. Este bine că fabrica din Urziceni va beneficia de un sprijin masiv cu muncitori și specialiști de înaltă calificare ce vor fi detașați la Urziceni de la fabrica din Roman, adică tocmai de la o întreprindere care dispune de o tehnologie de fabricație identică. Nu trebuie pierdut însă din vedere că a- ceasta este o rezolvare de moment. Iată de ce este absolut necesar ca, in cel mai scurt timp, să fie soluționată problema asigurării forței de muncă — în special operatori, lăcătuși și electricieni — pentru ca aceștia să poată să-și însușească, în actuala campanie, toate cunoștințele practice legate de funcționalitatea instalațiilor și producerea zahărului. Totodată, cu mai multă fermitate trebuie să acționeze organele locale de partid, organizația de partid din. întreprindere, in direcția îmbunătățirii climatului de muncă, întăririi ordinii și’disciplinei în producție, pentru a se preîntimpina cu desăvîrșire neajunsurile din anul trecut.
I. POP
1. CIUBOTARU
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Pe certificatul de naștere al progresului țării PLECAREA SECRETARULUI GENERAL

SEMNĂTURA DE PRESTIGIU
A STIINTEI ROMANEȘTI

» w •

AL G C. ALMarți a părăsit Capitala tovarășul Arnoldo Martinez Verdugo, secretar general al C.C. al Partidului Comunist Mexican, care, la invitația Comitetului Centra! al Partidului Comunist Român, a efectuat a vizită de prietenie in țara noastră.

P. C. MEXICANLa plecare, pe aeroportul Otopeni. oaspetele a fost salutat de tovarășii Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. ai P.C.R., Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

,.Zestrea materială**  de care a beneficiat — pentru a se afirma și dezvolta — știința românească a fost în trecut mai mult decit modestă. Realizările obținute în acest domeniu au fost mai mult rodul pasiunii unor mari talente și inteligențe decit ale condițiilor existente. Astfel incit in anii noi ai țării știința a intrat doar cu experiența unor înaintași de geniu, a unor mari vocații, a căror afirmare s-a produs cel mai adesea prin sacrificii proprii și o mare dăruire de sitie, sub ochii indiferenți și sceptici ai mai marilor vremi- lor trecute. Așa se face că din articole publicate la începutul anilor ce aveau să marcheze noul destin al țării aflăm că Academia română acorda acum

trei decenii premiile sale — devenite tradiționale — unor lucrări care acum ni se par simpliste. în 1949. de pildă, în fizică se premia „construcția unui gal- vanometru" — instrument de laborator pe care astăzi elevii il realizează curent in atelierele-școală. Și tocmai de aceea putem considera că drumul de la acest galvanometru și pină la „tratarea Informației prin metode optice", tehnologie care deschide drumul generațiilor viitoare de calculatoare electronice — ca să luăm doar un exemplu din lucrările premiate de Academie în ultimii ani — se confundă de fapt eu drumul marii deveniri a poziția celui mai lizației.

Primire Ia Consiliul de Miniștri

Deosebit de sensibil la amabilele urări pe care Excelența Voastră ml le-» adresat cu ocazia sărbătorii naționale, vă transmit vii mulțumiri, in numele meu personal și al poporului belgian.La rindul meu, adresez cele mai bune urări pentru fericirea personală a Excelentei Voastre și a eompatrioților dumneavoastră, precum și pentru continuarea fericită a relațiilor trainice de prietenie care există intre țările noastre.
BAUDOUIN

Acad. Gheorghe MIHOC

De la condiția de „pre
ocupare singulară" ia 
cea de factor dinamic 
al dezvoltării multila

terale a României

— Este evident pentru oricine că trecutul $1 prezentul se alcătuiesc ca două entități incomparabile, datorată amplorii și semnificației transformărilor revoluționare desfășurate in țâra noastră. Pe cind în trecut știința era limitată la acțiunile unor oameni deosebiți, care lucrau pe cont propriu în Instituții de in- vățămint superior, înconjurați adesea de indiferența oficialităților, astăzi cercetarea științifică și tehnică a devenit factorul principal al dezvoltării societății noastre socialiste ; ea activează pe un front larg, pe baza unei politici unitare și eficiente, constituind unul din obiectivele definitorii înscrise in programul partidului. Firește, spre ilustrare putem folosi și cifre : faptul, bunăoară, că pină in 1934 în țara noastră fuseseră publicate numai două cărți de teoria probabilităților, in Vreme ce astăzi apar anual cel puțin 15 asemenea cărți ne poate oferi imaginea unor proporții.
— Tradiția cercetării din patria 

noastră cuprinde, ca un element de
finitoriu, formarea ți afirmarea, cu 
un larg ecou internațional, a unor 
prestigioase școli științifice româ
nești ; cum valorificăm astăzi această 
moștenire științifică ?— Prin dezvoltarea școlilor existente și cristalizarea altora noi, la nivelul cuceririlor revoluției științifice și tehnice contemporane. Și intr-un caz insă, și în celălalt, baza existenței lor se identifică in opțiunile social-eco*  nomice și politice ale poporului român. Ilustrarea acestei îmbinări strinse Intre tradiție și noutate poate fi făcută, de pildă, prin realizările contemporane ale matematicii românești, consacrate soluționării unor probleme esențiale ale diferitelor ramuri ale științei, tehnicii și economiei. . .

— Care apreciațt a fi principalele 
caracteristici ale științei românești 
din zilele noastre ?— Afirmind de la tribuna Congresului al IX-lea că „știința, care stă la baza construcției socialismului, trebuie să-și aducă contribuția tot mai activă la întărirea continuă a forței economice a patriei, la dezvoltarea întregii societăți", tovarășul Nicolae Ceaușescu evidenția implicit atributele necesare științei românești contemporane : organizarea cercetării științifice în unități centralizate pe direcții multiple și intr-un sistem de priorități strins legat de necesitățile concrete ale dezvoltării economico*  sociale ; îmbinarea armonioasă a cercetării fundamentale cu cea aplicativă și coordonarea lor la nivel național, Intensificarea legăturilor științifice internaționale și, in primul rînd, a exportului de inteligență românească, ceea ce implică o nouă calitate, superioară, a realizărilor științifice românești. Drept probă elocventă a dimensiunilor de mare anvergură istorică cu care sînt concepute și aplicate asemenea principii, să amintim numai faptul că al XII-lea Congres a formulat și aprobat Programul-di*  rectivă de cercetare, științifică, dezvoltarea tehnologică șl introducerea progresului tehnic pină in pragul mileniului ai IlI-lea. în baza acestui program, oamenii de știință vor soluționa o gamă largă de probleme, inclusiv securitatea energetică, abordind totodată, la nivelul tehnicilor de virf, științele vieții — biologia și frontierele ei cu chimia, matematica, fizica — informatica, cibernetica etc.

energiei termice din clădiri și din industrie.
— In calitate de cadru didactic, de 

cercetător cu experiență, cum ve
deți do. formarea schimbului da 
miine al cercetării?— L» Brașov se poate vorbi de o adevărată școală științifică de inginerie mecanică, de o școală de cercetare in cadrul învățămintului superior de aici. Practic, toți specialiștii ce lucrează in domeniul autovehiculelor și tractoarelor s-au format in cadrul universității noastre. Aproape toate manualele și cărțile de specialitate din domeniile acestea poartă pecetea el. Iar pentru un profesor, cercetător totodată, nu poate exista satisfacție mai mare și ambiție-mai frumoasă decit aceea a trinomului — fost student — fost doctorand — actual coleg în învățămîn- tul superior și intr-ale cercetării. Iar condițiile de care se bucură studenții, tinerii pentru a o „apuca pe calea" cercetării științifice sînt fără precedent. Laboratoare pentru toate disciplinele, catedre integrate pe platforme industriale, posibilitatea de a rezolva probleme concrete ale industriei, îndrumare atentă, intr-un cuvint, un permis de liberă trecere prin porțile științei.

Acad. Remus RĂDULEȚ

Producția - locul optim 
de susținere a „exa
menului de maturitate*  
al cercetării științifice

3SS

Prof, dr. ing,
Victor HOFFMANN

Pentru tineri - permis 
de liberă trecere prin 

porțile științei

— Cum a devenit Brașovul unul 
din puternicele centre științifice ale 
țării ?— Am avut privilegiul de a fi martorul devenirii științifice a acestui mare oraș încă de la începuturi. Respectiv de la munca de pionierat a cercetării organizate, in cadrul in- vățămintului superior tehnic de aici, pinâ la consolidarea centrelor de cercetări și inginerie tehnologică pentru autocamioane, tractoare și rulmenți, ale căror baze au fost puse in 1966. Iar dacâ acum 30 de ani Brașovul se bucura ca de un mare succes că a reușit sj fabrice primele autocamioane și tractoare românești — chiar dacă nu erau de concepție românească — in prezent se poate lăuda că sporește tot mai mult ponderea mașinilor și utilajelor de Concepție originală, a variantelor perfecționate de motoare preluate prin licențe. Doar două exemple mal recente ce dau măsura activității de cercetare și proiectare de aici : realizarea unor motoare pentru autovehicule de mic litroj, cu consum redus de combustibil și 0 variantă diesel pentru „Dacia". Totodată, in contextul crizei energetice mondiale, nu poate să nu ne preocupe intens folosirea rațională a energiei termice și recuperarea căldurii din industrie. Mă refer, de pildă, la cercetările din cadru! Universității concretizate in realizarea unor proiecte pentru recuperarea căldurii la stațiile de comprimare a gazului metan și, de asemenea, la preocupări actuale de realizarea și folosirea tuburilor termice considerate Ia ora actuală drept una dintre cele mai eficiente tehnologii pentru recuperarea

științei românești, cu situarea ei pe dinamic factor al progresului și civi-

— Pentru domeniile electrotehnicii și energeticii, practic profesia de cercetător științific a fost consacrată de către societatea noastră socialistă, care a așezat știința în condiția ei de ; demnitate. Tinăra noastră economie socialistă cerea tot mai multă energie, mașini și instalații electrice. Și tocmai din această solicitare putem spune că începe să se contureze șl să se formeze școala românească (pentru că există de-acum o școală) de electrotehnică și energetică, printre întemeietori numărîndu-se I. S. Gheorghiu, Dimitrie Leonida, Sorin Pavel și alții.— Nu vă uitați pe dumneavoastră, 
tovarășe academician, lntilnim totuși 
in bibliografiile de specialitate nume
le celor pe care i-ați amintit și desi
gur si al dumneavoastră cu lucrări 
realizate cu patru sau chiar cinci 
decenii inainte.— Ele constituiau rodul unor activități de catedră (trebuie să precizez că neobligatorii) făcute de niște oa-

meni pasionați, patrioți. Nu puteam să stăm cu mîinile în buzunar cind vedeam starea precară a energeticii românești. Din păcate, aceste cercetări nu și-au găsit finalizarea decit mult mai tirziu. Nimeni nu avea atunci interesul să le valorifice. Ba aș putea spune că dimpotrivă. îmi amintesc că în 1929, fiind proaspăt asistent Universitar, am realizat niște proiecte pentru o fabrică de mașini electrice — „Energia**  se pare că se numea — din Cluj. începuse să producă niște lucruri interesante care concurau produsele pe care pe atunci le importam. Nu mică mi-a fost totuși mirarea ca, după cițiva ani pe*  trecuți in străinătate pentru a-mi da doctoratul, să găsesc această fabrică în paragină, cu buruienile crescute de înălțimea unui om. Am aflat apoi de la inginerul Leonida că această concurență nu fusese pe placul monopolurilor străine și că o firmă germană cumpărase fabrica și a închis-o neinteresind-o nici măcar utilajele. O interesa doar să nu mai producă.
— V-ați făcut doctoratul la Zurich. 

Se pare că pe atunci era o modă să-ți 
faci doctoratul in străinătate,— Nici vorbă, eram obligați, nu aveam incotro. Străinătatea era cea care valida atunci doctoratele. Practic, nu aveam în țară in fața cui să ne susținem aceste examene de competență. Astăzi, o știm cu toții, lucrurile s-au schimbat complet. Ba chiar s-au inversat. Acum vin ei, străinii, la noi in țară Să-și susțină doctoratele. Și nu numai atît. Multe cercetări romanești in energetică și electrotehnică au acel caracter de prioritate pe plan mondial. îmi face plăcere sa amintesc că noi am pus la punct cea mai precisă metodă de lucru privind Stabilitatea și instabilitatea rețelelor electrice. Peste 250 de lucrări pe plan mondial ău ca punct de plecare metoda noastră. De asemenea, în electrotehnică teoria noastră privind pierderile suplimentare in mașinile electrice a fost preluată ți transpusă in practică in toată lumea. Or, toate acestea semnifică, credem, ceva despre prestigiul și valoarea științei românești. Aș dori, pentru a sublinia semnificația dezvoltării noastre energetice, să folosesc o metaforă. închi- puițl*vă,  măcar o clipă, că riurile n-ar mai curge, iar resursele primare ale Terrei — cărbunele, petrolul, uraniul etc. — ar fi secătuite. într-o asemenea imprejurare, uriașa înzestrare tehnică a secolului nostru ar deveni pur și simplu inutilă, l-ar lipsi neas- timpărata torță care o pune in mișcare : energia. în acest peisaj apocaliptic, omenirea ar fi nevoită să se reîntoarcă intr-o perioadă revolută de neconceput. Cam același lucru ar însemna să ne imaginăm că economiei noastre de astăzi i s-ar pune la dispoziție numai zestrea energetică a anului 1938...

Tovarășul Paul Niculescu, vice- prim-ministru al guvernului, ministru] finanțelor, a primit, marți, delegația condusă de Jacaues Calvet, președinte al „Banque Naționale de Paris", Care a făcut, o vizită în țara noastră. Au fost abordate probleme privind dezvoltarea relațiilor
Cronicaîn cadrul vizite! pe care o face în țara noastră, delegația economică pakistaneză, condusă de ministrul producției și industriei. Ghulam Hassan Khan, a avut convorbiri cu Ioan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, examinindu-se probleme privind desfășurarea acțiunilor de cooperare in curs, precum și noi obiective ale dezvoltării relațiilor economice dintre cele două țări. în acest context, au fost abordate probleme legate de realizarea în Pakistan a unor obiective economice în domeniile petrochimiei, fabricației de ciment, producției de tractoare și altele.Ministrul Ghulam Hassan Khan a avut, marți, o întrevedere cu Vasile Pungan, ministru secretar de stat, consilier al președintelui Republicii Socialiste România. Au fost analizate, în spiritul celor stabilite de președinții celor două țări, probleme ale dezvoltării relațiilor bilaterale pe multiple planuri.La întrevedere a participat Gheorghe Petrescu, ministru secretar de Stat la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.A fost prezent Riazuddin Ahmad, ambasadorul Republicii Islamice Pakistan la București.

★Marți după-amiază au început Ia Constanta lucrările celui de-al doilea

financiar-bancare între organizațiile românești de resort și banca pariziană, precum si aspecte ale dezvoltării raporturilor economice româno- franceze.La primire a participat Vasile Voloșeniuc, președintele Băncii Române de Comerț Exterior.
zilei

congres internațional „Ovklianum**  — manifestare științifică organizata de Asociația internațională de studii ovidiene, Împreună cu Muzeui de istorie națională și arheologie*  din Constanța, in contextul sărbătoririi a 2 050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat și independent condus de Burebista.Congresul, la care participă personalități ale vieții științifice internaționale, latiniști, filologi și filozofi, exegeți ai operelor lui Ovidiu din Franța, R. F. Germania, Italia. Polonia. Portugalia, Ungaria și România, se va desfășura in perioada 26—31 august, timp in care vor fi audiate numeroase referate și comunicări științifice menite să determine o mai bună cunoaștere a sensurilor operei marelui poet latin, viața și activitatea sa literară desfășurate la țărmul Pontului Euxin, alte aspecte ale universalității celui dinții poet al meleagurilor noastre străbune. •La congres participă, de asemenea, o delegație a regiunii italiene La- tium și a orașului Sulmona, unde s-a născut Ovidiu, oraș înfrățit cu municipiul Constanța.Congresul se va încheia cu un colocviu al scriitorilor și poeților, care vor citi din operele lor dedicate lui Ovidiu sau inspirate din tradițiile geto-dacice pe aceste străvechi meleaguri ale patriei. (Agerpres)
DUMITRU D. ROȘCA

«Academia Republicii Socialiste România, Academia de științe sociale și politice, Universitatea „Băbeș- Bolvai" Ciuj-Napoca anunță eu profundă durere că in ziua de 25 august 1980 s-a stins clin viață tovarășul Dumitru D. Roșea, personalitate marcantă a filozofiei românești, dascăl de frunte al învâță- mintului universitar, valoros . exeget al istoriei gindirii folozofici universale.Născut la 11 februarie 1895, in comuna Săliște, judelui Sibiu, Dumitru D. Roșea și-a făcut studiile la universitățile din București, Viena și Paris, afirmindu-se de tinar in viața științifică și universitară. Timp de aproape o jumătate de veac a ocupat funcția de profesor la universitatea clujeană, pe care a slujit-o cu deosebită măiestrie pedagogică și probitate științifică.Viziunea filozofică a raționalismului umanist, adoptată în perioada interbelică i-a permis în anii de după 23 August 1944 să sc apropie de gih-

x

direa filozofică marxistă, de idealurile socialismului și comunismului, pro- movind principiile materialismului dialectic, șl istoric în cercetarea și interpretarea fenomenelor sociale, a istoriei filozofiei universale și românești.Membru al Partidului Comunist Român din anul 1962. profesorul Dumitru D. Roșea și-a îndeplinit cu conștiinciozitate sarcinile profesionale și social-obștești ce i-au fost încredințate, afirmindu-se ca intelectual cetățean devotat patriei porului său.Pentru valoroasa activitate fică pe tărimul filozofiei, aportul său iu progresul gindirii filozofice românești a fost ales membru al Academiei și decorat cu inalte ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.Prin dispariția lui Dumitru D. Roșea, școala superioară și cultura românească suferă o pierdere ireparabilă.

și po-știlnți- pentru

vre
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

B si 30 august, tn (ară : Vreme in ge
neral frumoasă și. in încălzire Cerul 
va fi variabil, mat mult senin in sudul 
țării, Izolat in nord va ploua slab. VSn- 
tul va suria slab, pină la moderat. 
Temperaturile minima vor fi cuprinse

IERI A ÎNCEPUT

FESTIVALUL 0£Importantă manifestare destinată cunoașterii reciproce a celor mai reprezentative creații artistice. întăririi Colaborării și prieteniei dintre popoare, la București a iheeput cea de-a II-a ediție a Festivalului de folclor al țărilor balcanice.La cea de-a II-a ediție a Festivalului da folclor al țărilor balcanice participă soli ai cintecului și dansului popular din Bulgaria (Ansamblul Casei de cultură a studenților din Sofia), Grecia (Ansamblul folcloric „Cristalis"), Iugoslavia (Ansamblul folcloric „Volodja"). Turcia (Ansamblul folcloric al Ministerului Turismului și Informațiilor) — formații prestigioase, cu tradiții remarcabile, colective încununate cu lauri în numeroase confruntări internaționale desfășurate pe toate continentele globului. Țara noastră va

între 6 și 16' grade. Izolat, mal cdborîțe 
ih estul Transilvaniei, iar maximele 
între 18 și 28 de grade, local moi ri
dicate. Dimineața pe alocuri ceată. în 
București : Vreme frumoasă și in în
călzire. Cerul va fi Variabil, mal mult, 
senin. Vint slab. Temperaturile minime 
Vor fi cuprinse Intre 19 si 13 grade, 
temperaturile maxime intre 25 st 28 da 
grade, mai rdleâte spre sfirșltul inter
valului. (Ileana Mihăiiă, meteorolog de 
serviciu).

FOLCLOR AL ȚĂRILOR BALCANICEf! reprezentată de ansambluri folclorice a căror valoare a fost confirmată in cadrul Festivalului „Cintarea ___________— unele cu tradiții și bogat palmares, precum ansamblul folcloric „Transilvania" ăl I.M.M.R. din Cluj-Na- poca ori ansamblul folcloric „Dunărea" din Corabia — Olt, altele mai tinere, afirmate la ultima ediție a festivalului muncii și creației socialiste și aflate ■ la prima tor confruntare internațională („Brădulețul" din Suceava).O conferință de presă ce a precedat deschiderea festivalului a prilejuit, odată cu o succintă prezentare a fiecărei formații, un interesant schimb de opinii despre vechimea, bogățiâ și diversitatea folclorului din Balcani. Cu același prilej s-au relevat trăsăturile comune și elementele distinctive caracteristice fiecărei

nationalRomâniei"
vetre spirituale, efortul de conservare a autenticității.Aseară, in Capitală a avut toc spectacolul de gală inaugural la care au asistat Suzan» Gâdea, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ion Tudor, prim-adjunct al ministrului turismului. Marin Groza. adjunct al ministrului afacerilor externe, personalități ale vieții cultural-artistice din țara noastră, un numeros public. în a- sistență se aflau, de asemenea, ambasadorii la București ai țârilor participante la festival, alți șefi de misiuni diplomatice a- creditați in țara noastră, membri ai corpului diplomatic.începind de astăzi, formațiile participante la Festivalul de folclor al țărilor balcanice vor evolua, pină Ia 2 septembrie, pe litoralul românesc.

N. S

CARTEA PRIN POȘTAPentru a contribui la satisfacerea cerințelor de literatură de specialitate ale oamenilor muncii din mediul rural, unitatea „Cartea prin poștă**  a cooperației de consum diți București, str. Vulturilor nr. 31, sectorul 3. s-a profilat numai pe difuzarea cărților social-politice, agrozootehnice, tehnico-științifice, medicale, pedagogice și de artă apărute in țară.Cei care doresc să-și procure cărți de specialitate in curs de apariție dtn diferite domenii de activitate se pot adresa unității „Cartea prin poștă", printr-o simplă carte poștală, indicind titlul

care il interesează, adresă exactă și codul poștal 74 123. Volumele aflate în curs de apariție vor fi luate in evidentă, iar după primirea lor vor fi livrate, prin poștă, plata făcindu-se la primirea coletului.La cererea solicitanților de literatură do specialitate, unitatea „Cartea prin poștă" din București, str. Vulturilor nr. 31, sectorul 3, trimite prospecte și liste cu titlurile existente in stoc, care vor putea fi comandate prin poștă.Pentru procurarea lucrărilor de literatură beletristică, cei interesați se pot adresa librăriilor din localitățile în care domiciliază.
Epopeica ridicare a maselor. sub conducerea partidului, la insurecția armată din august 1944, glorioasa participare a armatei române ia lupta pentru eliberarea întregului teritoriu al patriei de sub cotropirea fascistă, precum și a țărilor vecine și prietene, Ungaria și Cehoslovacia, pină la zdrobirea definitivă a Germaniei naziste fac obiectul preocupărilor unui număr relativ mare de scriitori șl cineaști contemporani, intre care Aurel Mihale deține un loc distinct. în "trilogiile „Cronică de război**  și „Focurile**  scriitorul a evocat, cu un viguros realism clasic, momente impresionante din participarea .armatei române la conflagrația mondială, episoade emoționante din timpul bătăliilor înscrise definitiv in carta eroismului național, alături de lungul șir al eforturilor și luptelor poporului nostru pentru ciștigarea și consolidarea dreptului sacru de a decide singur, nestingherit asupra destinelor șale.Filmul al cărui scenariu l-a scris acum Aurel Mihale (după o mal Veche nuvelă) ......Am fost șaisprezece",conține un episod smuls a- cestel pînze de ansamblu, un moment epic înscris intr-o ramă cinematografică menită să aducă în prim- planurt pregnante cițiva eroi din memorabilele lupte pentru eliberarea Budapestei. O mină de oameni, constituițl in detașament de asalt, primesc misiunea de a Ocupa și păstra Cu orice preț O clădire buda- pestană, important punct strategic pentru armatele aliate româno-sovietice. Cei șaisprezece români se văd in situația de a lupta cu un inamic numeric superior, pe care-1 scot totuși din casă — așa cum l-au scos din propria casă și țară —

si izbutesc să-l respingă de cîteva ori la rmd pină cind ultimul supraviețuitor rămas aruncă clădirea în aer. Spectatorul acestui film are în principiu privilegiul de a urmări, în plan dublu, dramaticele momente : pe de o parte, el privește, spre exterior, prin ochii ferestrelor de unde eroicii eliberatori români

gureze „monografia**,  inevitabil sumară 1, a unei atitudini in fața morții, un portret generic al, „soldatului care nu și-a pierdut omenia**  și care, în mijlo-, cui morții, apăsat ca de o J lespede uriașă de imensul risc al primejdiei ce-1 înconjoară dinăuntru și din afară, continuă totuși să respire un aer moral nepo-

morale nealterate de brutalitatea războiului, de duritatea inumană a încleștărilor dintre viață și moarte au Întețit incomensurabil flacăra inimile noscut nopți, șaisprezece*  colo de monstrație de pirotehnie
recunoștinței din celor care i-au cu- în acele zile șl Filmul „Am fost s“ încearcă, din- spectaculoasa de-

Un film
despre omenie

și eroism
„...Am fost

șaisprezece"

ARGEȘ • Sub genericul „în- tîlnire pe Transfftgărășan**,  sute de artiști amatori din județele Argeș, Sibiu, Brașov și Vilcea au prezentat spectacole în fața turiștilor aflați în trecere prin a- ceste locuri neasemuit de pitorești. Un alt Spectacol, intitulat „Cintec de viață nouă**,  au prezentat. la Cabana Brusturet, formațiile de artiști amatori fruntașe din județul Argeș. (Gh, Clrstea).
BRĂILA • La Galeriile de artă a fost vernisată expoziția

îi țin la distanță pe hltle- riști și poate aprecia situația ca și disperată a apărătorilor tot mai copleșiți de vațurile succesive de asalt ; pe de altă parte, el participă, în interiorul casei, ia un al doilea front, la confruntările cu locatarii ascunși, între care un ofițer hitierist. o tinărâ maghiară și doi ceferiști. Treptat, interesul spectatorului pare solicitat cu precădere de a- cest al doilea front : mici scene, descoperiri surprinzătoare. episoade tragice ori grotești, gesturi abia schițate ori replici aruncate între două salve de mitralieră, moartea instantanee sau agonia chinuită, felul cum cel rămași suportă un tot mai acut sentiment al dispariției inevitabile — toate acestea vor să confi-

luat, oxigenat de resursele adîncii și inepuizabilei lui încrederi în dreptate, in viață, in victoria libertății. Căci aceasta este uriașa „muniție" morală a unui pumn de Oameni, de sol- dați-eroi incercuiți fără scăpare, care mor eroic cu patria speranței in suflet, netrădlndu-și nici o clipă trăsăturile omenești cu care aii venit de-acasă de la ei, din vatra Carpaților, spre a reda și altora speranța, șansa de a nu ți le pierde. Relevarea acestor mici dar strălucitoare explozii de omenie, generozitate, compasiune din partea celor Șaisprezece care pier într-o casă spre a contribui la eliberarea unei țâri constituie nucleul filmului „Am f<?st șaisprezece". Asemenea trăsături

pe care autorii au crezut de cuviință să o facă, să sugereze firescul omeniei, generozității și chiar mărinimie! unor eroi aflați in. împrejurări tragice ; trăsături simple dar fundamentale care în asemenea condiții iși • croiesc, teoretic, cu greu drumul afirmării. trăsături care, așa cum știm, au rămas pentru ocupanțit fasciști Uh ,.lux“ de neatins, interzis, într-o epocă de tristă a- mintire, cind condiția umană ă fost tivită in sordidul subsol al barbariei și primitivității, asemenea trăsături umane de nealterată noblețe, încarcerate, puse sub stare de arest de jalnicii adepți ai cultului forței brutale. au supraviețuit prin protecția largă, invincibilă a celor simpli și

mulți, a exponenților autentici ai popoarelor. „Cei șaisprezece**  sint — dincolo de imperfecțiunile filmului, de doza ridicată de convenționalism ilustrativ pe care din păcate o conține — exponenții acelor categorii umane in sinul cărora și-au găsit permanent un loc larg spiritul de omenie, simțul dreptății și al echității, cultul libertății și al patriilor libere, Încrederea in viața și în regenerarea popoarelor decimate de tăvălugul siniștrilor căutători ai „spațiului vital".Filmul regizat de George Cornea izbutește in parte și, în primul rînd, datorită câtorva dintre excelenții săi interpret! (Sebastian Papaiani, Ion Caramitru, Elisabeta Adam, Dan Damian, Mircea Bodolan, Alex. Perghe, Constantin nescu și copilul Mihai Cornea) să din nou o lumină omeniei reconfortante și e- moționante a omului de rînd implicat intr-o maro conflagrație, asupra puterii lui uimitoare de â-și păstra „firea", de a-și depăși instinctul de conservare in numele unui ideal pentru care merită Să te jertfești. Patria urmașilor acestui erou ce străbate ca o flacără nepieritoare istoria noastră este dovada supremă că jertfa lui n-a fost zadarnică, iar dacă amintirea lui a rămas Vie in sufletul popoarelor ridicate la demnitatea libertății și a respectului față de alții, aceasta Înseamnă că intr-adevăr, atunci, in acele cumplite zile și nopți, cum spune frumos tinăra ghiarâ, „inima\ ceastă găsite, pentru viața triumfe.
M. COSTEA

expoziții
• Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România (parter) : Ex
poziția de machete pentru monu
mentele Unirii, Independenței și 
Victoriei socialismului destinate 
municipiului București.
• dflciul de 
Sala Dalles : 
plastică „2050 
statului dac 
pendent*.

expoziții al C.C.E.S. 
expozlța de artă 

de ani de la crearea 
centralizat și inde-

• Galeriile Cârnintilui artei (car
ter) : Ileana Codreanu pictură î 
(etaj) : Pictori și sculptori din 
Sibiu.
• Galeriile Simeza. : Augustin Coa- 
tinescli, pictură.
• Galerele Orizont : Aurelia Ma
tei, pictură.
• Galeriile " ' 
clc afiș.
• Galeriile 
pictură.
• Galeriile _______ ___ ____.____
sâbeta K0116 Baiaeș, modĂ.
• Casa de cultură ,.Fr. Schiller" : 
Deșerte de copii .»Azi și milnea.

Oalateea : Expoziție

Eforie : Coca Mețianu,

„Hanul eu Tei*  i Eli-

-

tv GHEORGHE CĂLIN

Drâgâ- Bogdan arunce asupra

ma- eroina filmului, mea a bătut in a- casă“ a omeniei rein ritmul libertății care ei și-au dat pentru ca viața să

PROGRAMUL 1
15.15 Telex
15,20 Ecran de vacanță ;
16.15 Muzică populară instrumentală
In jurul orei 16,30 — transmisiune direc

tă : Ceremonia sosirii președinte
lui Republicii Unite Camerun
• Muzică populară instrumenta
lă a Fotbal : România — iugosla
via. Transmisiune directă 06 la 
București. în pauză : Tragerea 

, Pronoexpres
18.M 1001 d« seri i 
19,00 Telejurnal
19.25 La ordinea zilei In economie 
19.40 Noi. femeile !
20,10 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori*.  „Muntele lui Spencer". Pre
mieră pe tară.
Festivalul de folclor al țărilor bal
canice.
Telejurnal
PROGRAMUL 2

19.00 Telejurnal
19,25 Buletin rutier
19,40 Treptele afirmării
20.35 Studio T ’80 
21.00 în ritm de jaz
21.20 Documentar artistic: Mangrove.
22,15 Telejurnal

21.55

22,15

Cum vor circula 
autoturismele proprietate 

personală duminică, 
31 augustInspectoratul General ai Miliției, Direcția circulație, face cunoscut că duminică, 31 august 1980, au dreptul să circule autoturismele proprietate personală care au numerele de înmatriculare fără soț.

In ziua de 25 august 1980 a încetat din viață tovarășul Gheorghe Călin, membru al biroului Comitetului județean Ilfov al P.C.R., președintele Consiliului județean al sindicatelor Ilfov.Născut tn anul 1920, în comuna Cotițești, județul Dîmbovița, dintr-o familie de muncitori. Gheorghe Călin a intrat de tînăr în rindurile clasei muncitoare, eunoscind din plin exploatarea capitalistă.Membru al P.C.R. din anul 1945, Gheorghe Călin a îndeplinit cu abnegație și pasiune revoluționară, timp de peste trei decenii, funcții de răspundere in aparatul de partid și de stat, in organizațiile de masă și obștești, slujind cu Întreaga sa capacitate și energie cauza clasei muncitoare și a partidului. ■în perioada 1965—1974 a fost membru al C.C. al P.C.R., iar între anii 1968—1975 deputat în Marea Adunare Națională.în Întreaga sa activitate, Gheorghe Călin s-a dovedit un fiu credincios al partidului nostru, un activist devotat țelurilor nobile ale făuririi socialismului și comunismului, ale înfloririi multilaterale a scumpei noastre patrii. Pentru meritele sale deosebite a fost distins cu ordine șl medalii ale Republicii Socialiste România.Amintirea sa va rămîne mereu vie în inimile tovarășilor de muncă, al» tuturor celor care l-au cunoscut.
de pictură intitulată „Peisajul romanesc", care reunește lucrări reprezentînd aspecte ale noului peisaj al României socialiste. • Consiliul județean al sindicatelor și redacția ziarului „înainte" au editat un Eet de afișe avînd ca generic „Inițiative înaintate aplicate de colective de muncă brăilene". (Corneliu Ifrim).

MEHEDINȚI • Biblioteca județeană a organizat la Combinatul de celuloză Și hîrtie din Drobeta-Turnu Severin o seară

de poezie din lirica Iul Nichita Stănescu • Brigăzi alcătuite din juriști s-au deplasat în 14 localități ale județului, purtînd un dialog cu cetățenii pe tema ..Legalitate» — cerință fundamentală » dezvoltării societății noastre socialiste**.  (Virgiliu Tătaru),BACAU • La Galeriile de artă' din Bacău a fost deschisă ,o expoziție de pictură, grafică și sculptură realizată de membrii filialei Uniunii artiștilor plastici din localitate. Intitulată sugestiv „Hronic nou pe stră-

vechf și înfloritor pămint mol- dav**,  ea înfățișează marile transformări petrecute in ultimii 15 ani pe meleagurile cuprinse intre Trotuș, Bistrița și Șiret. O Muzeul județean de Istorie șl artă găzduiește în aceste zile o expoziție de ceramică populară. (Gh. Baltă).
SATU MARE • La Galeriile de artă din Satu Mare s-a des-

chis o expoziție de artă plastică dedicata aniversării â 2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat și Independent. Lucrările de grafică, pictură, sculptură, artă decorativă alcătuiesc 0 emoționantă prezentului socialist brant omagiu luptei nostru de-a lungul sale istorii pentru dreptate socială și independență. (Octav Grumeza).
GALAȚI • Muzeul de artă contemporană românească și fi-

cronică a și un vi- poporului milenarei libertate,

liala Unltmli artiștilor plastici au deschis la galeriile de artă din localitate expoziția Intitulată „Realizări socialiste reflectate th plastica gălățeană**.  Lucrările de pictură, grafică, sculptură constituie un omagiu adus de plasticienii gălățeni mafii sărbători de la 23 August (Dan Plăeșu).
MUREȘ • tn sălile de expoziție de la Palatul culturii dîn Tg. Mureș a fost vernisată expoziția de pictură intitulată „Chipul și istoria patriei în creația pic-

tori lor contemporani români'*.  Lucrările —■ aparținînd unor reputați plasticieni din majoritatea județelor țării — înfățișează secvențe din realizările dobîndite de poporul nostru in cei 38 de ani de istorie nouă. (Gheorghe Giurgiu).
BRAȘOV • S-a redeschis tn municipiul Brașov secția de artă din cadrul Muzeului județean, reorganizată și îmbogățită cu lucrări de valoare intrate in patrimoniul artei plastice românești. (N. Mocanu).
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MESAJE CU PRILEJUL MARII SÂRBĂ TORI NA ȚIONALEA ROMÂNIEI
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România,Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, adresez Excelenței Voastre viile mele felicitări. Vă exprim urările mele cele mai sincere pentru fericirea dumneavoastră personală și a poporului român, precum șl pentru viitorul fericit al cooperării între cele două țări ale noastre și a contribuției pe care aceasta o aduce la obiectivele păcii și dezvoltării, care le sint comune, în Europa și in lume. •

val£ry GISCARD D'ESTAING

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul aniversării Zilei eliberării României, avem plăcerea să adresăm Excelenței Voastre, in numele poporului și guvernului Irakului, felicitările noastre și cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului prieten al României continuă prosperitate și progres.
SADDAM HUSSEIN

Președintele Republicii Irak

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătorii naționale, adresez Excelenței Voastre cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, precum și pentru viitorul fericit al poporului român.
> ’ JEAN

Mare Duce de Luxemburg

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAniversarea zilei dumneavoastră naționale Îmi oferă binevenita ocazie de a transmite Excelenței Voastre, in numele meu și din partea guvernului și poporului Maltei, din toată. inima, felicitări, împreună cu cele mai bune urări pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră și pentru progresul și prosperitatea poporului român prieten.Cu cea mai înaltă stimă și considerație,
ANTON BUTTIGIEG

Președintele Republicii Malta

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu fericita ocazie a aniversării zilei naționale a țării dumneavoastră, imi este deosebit de plăcut să vă adresez, in numele poporului voltez, al guvernului său și al meu personal, cele mai vii și călduroase felicitări.Folosesc această împrejurare pentru a reafirma dorința noastră sinceră de a acționa în vederea întăririi legăturilor de prietenie și cooperare fructuoasă care unesc in mod fericit țările noastre.Vă rog să primiți, Excelență, urările mele fierbinți de sănătate și fericire personală, de progres continuu poporului român prieten.Cu cea mai înaltă considerație,

General de corp de armată

EL HADJ ABOUBAKAR SANGOULE LAMIZANA
Președintele Republicii Volta Superioară

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele meu, al guvernului și al poporului Kenyei, doresc să transmit Excelenței Voastre și, prin dumneavoastră, guvernului și poporului României, salutările noastre călduroase cu prilejul aniversării zilei naționale a țării dumneavoastră.Dau o inaltă apreciere relațiilor cordiale deja existente între țările noastre. Este dorința fierbinte a guvernului meu să le întărească și mai mult în viitor in avantajul reciproc al popoarelor noastre.Urez multă sănătate Excelenței Voastre și prosperitate poporului României.
DANIEL ARAP MOI

Președintele Republicii Kenya

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul aniversării sărbătorii naționale a României îmi este deosebit de plăcut să vă adresez sincere felicitări.In numele Comitetului Militar de Salvare Națională, al guvernului și al meu personal, vă adresez urări de fericire personală ’șl de prosperitate poporului român.Cu inaltă considerațiune,
Lh col. MOHAMED KHOUNA OULD HAIDALA

Președintele Comitetului Militar 
de Salvare Națională, șeful statului 
ți al Guvernului Republicii Islamice 

Mauritania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, doresc să vă transmit cele mai călduroase felicitări și urări de bine, sănătate pentru Excelența Voastră, iar pentru poporul României prosperitate și bunăstare.
QABOOS BIN SAID

Sultanul Omanului

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării Zilei eliberării României, îmi face o deosebită plăcere să exprim Excelenței Voastre cele mai călduroase felicitări.Folosesc acest prilej pentru a ura Excelenței Voastre multă sănătate și fericire, iar poporului român succes și prosperitate.

KHALIFA BIN HAMAD AL-THANI
Emir al statului Qatar

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaGuvernul și poporul Republicii Seychelles mi se alătură în a transmite Excelenței Voastre, guvernului și poporului Republicii Socialiste România felicitările noastre călduroase cu ocazia zilei naționale.Sînt convins că legăturile de prietenie existente deja între cele două țări ale noastre se vor întări in continuare, în interesul celor două națiuni.Cu cea mai inaltă considerație,
FRANCE ALBERT RENf

Președintele Republicii Seychelles

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
• Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDEȚ,
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 

Tovarășului NICOLAE GIOSAN 
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celebrării celei de-a 36-a aniversări a sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, în numele Partidului Popular Revoluționar Laoțian, al Guvernului Republicii Democrate Populare Laos și al poporului laoțian, avem plăcerea de a vă exprima felicitările noastre călduroase și, prin intermediul dumneavoastră, Partidului Comunist Român. Marii Adunări Naționale, Guvernului Republicii Socialiste România și poporului frate român.Sub conducerea clarvăzătoare a Partidului Comunist Român, avînd în fruntea sa pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, harnicul popor român a depus victorios toate eforturile sale pentru transformarea și construcția socialistă în țara sâ, transformind Republica Socialistă România într-o țară socialistă dezvoltată, cu o agricultură și o industrie moderne, cu o cultură progresistă, cu o știință și tehnică ridicate, unde nivelul de trai al poporului se îmbunătățește fără Încetare.Aceste victorii constituie o contribuție la salvgardarea păcii și securității în Europa și in lume, precum și un stimulent al spiritului de luptă al națiunilor pentru independență națională, democrație și progres social, ridicind astfel prestigiul Republicii Socialiste România pe arena internațională.Vă felicităm 6incer pentru aceste strălucite succese pe care noi Ie considerăm ca pe ale noastre proprii.Folosim această ocazie pentru a exprima mulțumirile noastre partidului. Marii Adunări Naționale, guvernului și poporului român frate pentru ajutorul și sprijinul acordate in opera luptei revoluționare a poporului laoțian in trecut, cit și în transformarea și edificarea socialistă actuală.Fie ea poporul român frate să obțină noi succese în realizarea hotăririlor adoptate de cel de-al XII-iea Congres al Partidului Comunist Român, in scopul de a conduce. România spre socialismul dezvoltat. .Fie ca solidaritatea și prietenia frățească între partidele, guvernele și popoarele laoțian și român să se îmbunătățească și să se dezvolte în fiecare zi tot mai mult.
KAYSONE PHOMVIHANE

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 

Prim-ministru al Republicii Democrate Populare Laos

SUFANUVONG
Președintele Republicii Democrate Populare Laos, 

Președintele Adunării Populare Supreme a R. D. P. Laos

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte,Cu prilejul sărbătoririi de către poporul român, cu deosebită bucurie și fericire, a eliberării țării dumneavoastră, îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre cele mai vii și calde felicitări. Sint foarte fericit de excelentele relații de prietenie șl cooperare care există, în mod atît de fericit, între cele două țări ale noastre și adresez urarea ca, sub impulsul dinamic al Excelenței Voastre, aceste raporturi să se întărească și mai mult, in interesul celor două popoare ale noastre.Folosesc acest fericit prilej pentru a prezenta Excelenței Voastre și poporului român prieten cele mai bune urări de sănătate și de prosperitate.Cu înaltă considerațiune,
Colonel JEAN BAPTISTE BAGAZA

Președintele Republicii Burundi

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, doresc să vă adresez, in numele meu și al poporului statului Bahrein, sincere felicitări.Totodată, mă folosesc de acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre multă sănătate și fericire, iar poporului român progres și prosperitate continui.
Șeic ISSA BIN SALMAN AL-KHALIFA

Emirul statului Bahrein

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia fericită a celei de-a 36-a aniversări a eliberării) României, vă transmit dumneavoastră și, prin dumneavoastră, guvernului, precum-și bravului și harnicului popor din măreața dumneavoastră țară, în numele Consiliului Popular de Salvare, guvernului și poporului Republicii Liberia și al meu personal, salutări frățești și felicitări cordiale.îmi exprim dorința fierbinte că, în spiritul relațiilor cordiale șf armonioase care există in mod fericit între guvernele și popoarele noastre, vom continua să conlucrăm pentru întărirea acestor raporturi, să identificăm domenii noi și eficiente de cooperare mai largă, astfel incit să contribuim pe mai departe la propășirea demnității umane și mai buna înțelegere internațională.Folosesc acest prilej pentru a ura Excelenței Voastre multă sănătate, viață lungă și fericire. Fie ca viteazul popor al măreței dumneavoastră țări să se bucure în continuare de binefacerile păcii, de unitate, prosperitate și solidaritate, sub conducerea dumneavoastră dinamică.Asigurindu-vă de considerația șl stima mea cea mai înaltă, al dumneavoastră sincer, aflat în slujba cauzei poporului,
Sergent-major

SAMUEL KANYON DOE
Președintele Consiliului Popular de Salvare, 

Șeful statului Republica Liberia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
ȘI MEMBRILOR COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST. ROMÂNDragi tovarăși,Comitetul Central al Partidului Comunist din Venezuela vă transmite sincere felicitări cu ocazia Zilei naționale a României.Marcînd o nouă aniversare a eliberării de sub dominația fascistă, salutăm călduros prin intermediul dumneavoastră întregul partid și clasa muncitoare română, care, printr-un greu și susținut efort, au făcut posibilă obținerea unor mari progrese in construcția societății socialiste in România.De asemenea, în viața Internațională s-au produs de-a lungul acestor ani profunde transformări. Lărgirea sistemului socialist, prăbușirea sistemului colonial, mersul înainte nestăvilit al clasei muncitoare, al mișcării de eliberare națională, sînt tot atîtea fapte care arată justețea politicii promovate de mișcarea comunistă internațională, din care fac parte partidele noastre, și demonstrează în mod convingător preluarea inițiativei pe plan general de către forțele socialismului.Apărarea păcii, destinderea, opripea cursei înarmărilor șl scoaterea în afara legii a armelor de distrugere în masă sînt Imperativele de astăzi și sintem conștienți de aportul pe care și-l aduc poporul român și partidul său care și-au propus asemenea obiective.Folosim această ocazie, dragi tovarăși, pentru a vă transmite sentimentele noastre de prietenie frățească și urări de noi succese șl victorii.Trăiască România socialistă !Trăiască prietenia dintre popoarele și partidele noastre !Trăiască internaționalismul proletar !

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Comunist din Venezuela,

JESUS FARIA
Secretar general

EDUARDO GALLEGOS MANCERA
Secretar pentru relațiile internaționale

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul fericit al celei de-a 36-a aniversări a zilei naționale a țării dumneavoastră, am plăcerea ca, in numele guvernului și al poporului Tanzaniei, precum și în numele meu, să vă exprim dumneavoastră personal, guvernului și poporului României felicitările noastre cele mai sincere.Am urmărit cu deosebită admirație realizările politice și economice impresionante pe care țara dumneavoastră le-a obținut sub conducerea excelentă a dumneavoastră și a mărețului Partid Comunist Român.Dăm o înaltă apreciere rolului activ jucat de România pe plan moral și material în lupta de eliberare a popoarelor asuprite din Africa australă.îmi exprim convingerea că relațiile bilaterale dintre țările noastre se vor intări continuu.Vă rog să primiți urările mele cele mat bune pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră, precum și pentru prosperitatea continuă a poporului român. s
JULIUS K. NYERERE

✓ Președintele
V,..  Republicii Unite Tanzania

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul sărbătorii naționale a României adresez Excelenței Voastre și poporului român, in numele poporului saotomez, al Mișcării de Eliberare din Sao Tonul și Principe, al guvernului și al meu personal, cele mai calde felicitări.Reafirmăm voința noastră de a consolida și aprofunda tot mai mult relațiile de prietenie, cooperare și solidaritate dintre cele două țări și popoare ale noastre.Cu înaltă și frățească considerațiune,
MANUEL PINTO DA COSTA
Președintele Mișcării de Eliberare 

din Sao Tomâ și Principe, 
Președintele Republicii Democratice 

Sao Tome ți Principe

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul zilei naționale a țării dumneavoastră prietene, îmi este plăcut să adresez Excelenței Voastre calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres continuu și prosperitate poporului român prieten.

Colonel ALI ABDALLAH SALEH
Președintele Republicii Arabe Yemen, . 
Comandant suprem al Forțelor Armate

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomaniaCu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a României am deosebita plăcere să adresez Excelenței Voastre, în numele poporului nigerian, al guvernului și al meu personal, cele mai vii și călduroase felicitări, împreună cu sincerele noastre sentimente de prietenie și cele mai bune urări de bunăstare și progres continuu poporului român.Folosesc, de asemenea, acest fericit prilej pentru a vă exprima dorința noastră cu privire la intensificarea incă mai mare a bunelor relații de cooperare stabilite între cele două țări ale noastre.Cu deosebit de înaltă considerațiune,
Colonel SEYNI KOUNTCHE

Președinte al Consiliului Militar Suprem, 
Șef al Statului Niger

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării zilei eliberării acestei minunate națiuni, rog pe Excelența Voastră să accepte felicitările pe care vi le adresez în numele guvernului și poporului Uruguayan.
APARICIO MENDEZ

Președintele Republicii Orientale 
a Uruguayului

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte,La întoarcerea din vizita în România, doresc să vă reînnoiesc sentimentele de recunoștință pentru calda ospitalitate care a fost rezervată delegației Partidului Republican Italian.Convorbirile avute cu dumneavoastră, in particular, domnule președinte, cît și cu celelalte personalități din guvernul român cred că vor contribui la întărirea legăturilor tradiționale de prietenie care unesc Italia și România, cît și la dezvoltarea perspectivelor de cooperare și înțelegere între poporul italian și poporul român.Folosesc această ocazie pentru a vă transmite dumneavoastră și prietenilor români cea mai caldă urare din partea Partidului Republican Italian cu prilejul sărbătorii naționale de la 23 August.Cu sentimente de caldă cordialitate,

GIOVANNI SPADOLINI
Secretar general

al Partidului Republican Italian

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă transmit cele mai bune urări, pentru dumneavoastră și poporul român, cu ocazia celei de-a 36-a aniversări a eliberării de sub dominația fascistă.

DAVID STEEL
Liderul Partidului Liberal 

din Marea Britanie

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia zilei naționale, transmit Excelenței Voastre, în numele poporului, Guvernului Regatului Arabiei Saudite și al meu personal, felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea și sănătatea dumneavoastră, iar pentru poporul român prieten multe succese și progres.

KHALID BIN ABDULAZIZ

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România, 

Secretar general al Partidului Comunist RomânVă rog să primiți dumneavoastră, guvernul, partidul și poporul român calde salutări cu ocazia aniversării eliberării României de sub dominația fascistă. Vă dorim noi succese în construcția socialistă.
CLODOMIRO ALMEYDA

Secretar general 
al Partidului Socialist din Chile

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDragă tovarășe Ceaușescu,Cu prilejul fericit al zilei naționale. Comitetul Central al A.K.E.L. vă adresează cele mai calde felicitări și cele mai bune urări de noi succese în construirea socialismului și de fericire pentru poporul prieten român.
EZEKIAS PAPAIOANNOU

Secretar general al A.K.E.L.

Excelenței Sale Președintelui Republicii 
Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCUCu prilejul Zilei naționale a României, poporul thailandez mi se alătură in a adresa Excelenței Voastre sincerele noastre felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, precum și de prosperitate poporului român..Sintem încredințați că relațiile dintre țările noastre vor continua să înflorească și in viitor în folosul nostru comun.

BHUMIBOL R.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele guvernului și al poporului din Trinidad-Tobago, am deosebita plăcere să transmit Excelenței Voastre și poporului român felicitări și cele mai bune urări, cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră naționale.Rog pe Excelența Voastră să accepte urările mele cele mai bune de fericire personală și de progres pentru poporul român.
ELLIS CLARKE

Președintele 
Republicii Trinidad-Tobago

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate domnule președinte,Doresc să vă felicit pe dumneavoastră personal și Partidul Comunist Român cu prilejul celei de-a 36-a aniversări a zilei naționale a poporului român, ziua eliberării poporului dumneavoastră de sub dominația forțelor antidemocratice, fasciste.Cu prilejul acestei aniversări, doresc să vă urez succese continue pe calea progreselor pe care le obțineți în dezvoltarea țării dumneavoastră și pe linia contribuției pe care o aduceți la cauza păcii și cooperării internaționale.îmi exprim speranța că relațiile prietenești, speciale, existente între țările, partidele și popoarele noastre, se vor intări și mai mult în viitor. .Vă rog să acceptați, dragă domnule președinte, sincere urări de bine din partea tovarășilor din Partidul Muncii, precum și salutările mele cela mai;cordiale.Al dumneavoastră cu stimă,

SHIMON PERES
Președintele Partidului Muncii 

din Israel

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNDragi tovarăși.Comitetul Central al Partidului Comunist din Israel transmite Partidului Comunist Român și conducerii sale și, prin ea, poporului roman și guvernului său, cele mai cordiale salutari frățești, cu ocazia sărbătorii naționale, aniversarea 'eliberării României de sub jugul fascist.Insurecția istorică antifascistă înfăptuită cu 36 de ani în urmă, sprijinită și ajutată de victorioasa armată sovietică, a făcut posibil începutul unei noi ere în istoria poporului român , și a țării sate — constituirea societății socialiste. Sub conducerea Partidului Comunist Român și prin cooperarea cu alte țări ale comunității socialiste, poporul român obține importante succese in toate domeniile construcției socialiste.Vă urăm, dragi tovarăși, cu acest prilej, noi succese în prom»- varea cauzei păcii, democrației și socialismului.Cu cele mai cordiale salutări frățești.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN ISRAEL »

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNDragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Peruan, dorim să vă adresăm salutul nostru, și prin dumneavoastră întregului popor român cu ocazia aniversării, la 23 August, a eliberării României de sub dominația fascistă.Lupta poporului român, în frunte cu clasa muncitoare, a condus la construirea socialismului in țara dumneavoastră. Dezvoltarea in domeniile economic și social a permis poporului român să rezolve probleme fundamentale in înfăptuirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Ca urmare a revoluției de la 23 August, a luptei- eroice a poporului și a solidarității morale și materiale pe care le-a primit totdeauna de la U.R.S.S. și de la comunitatea socialistă de națiuni, România este astăzi o țară industrializată, care a rezolvat dificultățile principale și a avansat energic pe calea progresului.Partidul Comunist Român a îndeplinit în această perioadă un important rol revoluționar în fruntea luptelor poporului român.Vă dorim, dragi tovarăși, noi și mari victorii.Cu salutări frățești,

JORGE DEL PRADO
Secretar general al Partidului Comunist Peruan

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU ,
Președintele Republicii Socialiste România, 

Secretar general al Partidului Comunist RomânStimate tovarășe,Comitetul Central al Partidului Socialist Revoluționar din Ecuador salută eu deosebită căldură poporul și guvernul român cu ocazia celei de-a XXXVI-a aniversări a eliberării de sub dominația fascistă.Partidul Socialist Revoluționar din Ecuador, sărbătorind la 23 August Ziua națională a României, vă adresează, de asemenea, cele înai alese urări și simțăminte frățești, pentru ca poporul român, sub conducerea clarvăzătoare a partidului comunist și a dumneavoastră, să continue victorios construcția socialismului, cu trăsăturile sala specifice și în mod creator.Cu deosebită stimă, iPentru revoluția socialistă în Ecuador și America Latină,-
TELMO HIDALGO

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Revoluționar din Ecuador

Excelenței Sale
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele Biroului Politic, al tuturor militanților Partidului Congresul pentru Independența Madagascarului (A.K.F.M.-K.D.R.S.M.), precum și- al meu personal, permiteți-mi să vă adresez, cu ocazia celei de-a XXXVI-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare națională și socială, antifascistă și antiimperialistă a României, sărbătoarea națională a poporului român, cele mai călduroase felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului român.
RICHARD ANDRIAMANJATO

Președinte al Partidului Congresul 
pentru Independența Madagascarului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
■Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelență,Cu ocazia celei de-a 36-a aniversări a eliberării poporului român de regimul militar fascist opresiv, Partidul Cooperatist din Marea Britanie transmite saluturile sale frățești președintelui și poporului României.Este deosebit de plăcut pentru Partidul Cooperatist faptul că președintele său, domnul Tom Turvey, J. P. și doamna Turvey sint oaspeți ai Comiletului Central și vor avea posibilitatea să participe la festivitățile din București prilejuite de ziua de 23 AugustCu sinceritate, • .

DAVID WISE
Secretar general

al Partidului Cooperatist din Marea Britanie

I



„Sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu 
România a devenit o țară înfloritoare, care 

se bucură de o prețuire internațională deosebită"

DUPĂ VIZITA ÎN ZIMBABWE

Marea sărbătoare a poporului român — ziua de 23 August — a conti
nuat să fie marcată in diferite țări ale lumii. Cu acest prilej au fost evi
dențiate marile noastre împliniri din anii socialismului, politica externă de 
pace fi colaborare promovată de România.PRESA DIN CAMERUN relevă pe spații largi succesele obținute de poporul român în edificarea societății noi, socialiste, evidențiază personalitatea puternică a președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.COTIDIANUL „CAMEROON TRIBUNE" scrie că președintele României „a cîștigat un mare prestigiu în lume datorită politicii sale perseverente de apărare a independenței și suveranității popoarelor, a principiilor neamestecului în treburile interne ale altora și respectului între state". Ziarul a publicat sub titlul „Imagini ale României" un ciclu de articole dedicate relațiilor dintre România și Camerun.Pagini întregi în mal multe numere sint consacrate direcțiilor de referință ale politicii externe a țării noastre. Sub titluri semnificative „Relații multilaterale cu statele în curs de dezvoltare pentru instaurarea unui nou echilibru mondial", „O diplomație a dialogului", ziarul reflectă preocuparea deosebită a României pentru întărirea și extinderea fără încetare a raporturilor sale de cooperare cu țările în curs de dezvoltare, pornindu-se de la faptul că aceste relații „pot influența evoluția lumii in sensul realizării unei noi ordini economice mondiale".Cotidianul accentuează amploarea ți frecvența acțiunilor diplomatice de mare importanță ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, a rolului său în dezvoltarea raporturilor României cu țările a- fricane. „Luările de poziție ale României în marile probleme care angajează viitorul umanității — dezarmarea, securitatea internațională, dezvoltarea — se îmbină în general cu acelea ale țărilor în curs de dezvoltare, ale căror preocupări de echilibru al raporturilor mondiale, de alimentație, sănătate și educație sint esențiale", scrie ziarul.POSTUL NAȚIONAL DE RADIO- TELEVIZIUNE ELEN, E.R.T., a dedicat o amplă emisiune sărbătorii noastre naționale prezentînd imagini din București și relevînd realizările social-economice ale poporului român. „Cea de-a 36-a aniversare a sărbătorii naționale a poporului român — s-a arătat în comentariul emisiunii — coincide în mod fericit cu alte două mari aniversări din istoria sa mai veche și mai recentă. Se împlinesc 2050 de ani de la constituirea primului stat dac centralizat sub Burebista, care a pus bazele tradiției de unitate națională a poporului român, tradiție ce s-a perpetuat de-a lungul secolelor pină în zilele noastre. Tot anul acesta se împlinesc 15 ani de cind în fruntea partidului comunist a fost ales președintele Nicolae Ceaușescu, care a imprimat un dinamism deosebit activității social-economice și internaționale a României. Sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, România a dobîndit nenumărați prieteni pe toate meridianele lumii și o prețuire internațională deosebită".COTIDIANUL GREC „AVGHI", lntr-un amplu articol, intitulat : „România — 36 de ani de la eliberare. O evoluție a progresului și creației sub steagul independenței", subliniază : „Poporul român sărbătorește cea de-a 36-a aniversare a eliberării sale naționale și sociale, care a deschis o nouă etapă în istoria țării. In această perioadă, economia României a cunoscut o mare dezvoltare în toate sectoarele producției materiale, care a permis creșterea treptată, dar sigură, a nivelului de trai material și spiritual al poporului".„Activitatea internațională a României — continuă „Avghi" — se caracterizează printr-un dinamism deosebit, ceea ce a făcut ca ea să aibă tot mai mulți prieteni în întreaga lume". „Unul din obiectivele de cea mai mare importanță ale politicii externe a României este înfăptuirea păcii și securității în Europa. România consideră că, în actuala etapă,

Camerunul - o „Africă" în inima AfriciiDespre orice țară există o imagine sau o idee menită să o definească, să o individualizeze între sutele de țări ale globului. Despre Republica Unită Camerun vizitatorul află, înainte de orice, că, aici, poate întîlni o „Africă la scară redusă". Aproximativ de forma unui triunghi, aidoma conturului Întregului continent — numai că orientat invers — cu baza spre Ecuator și cu vîrful Înfipt In uscăciunea Sa- helului, pe o întindere de două ori mal mare ca a României se regăsesc toate formele de climă și de relief ale continentului african, ca și o floră și o faună extrem de bogate. Pentru ca imaginea să fie cit de cit

Yooundâ: Monumentul reunificării țării

trebuie să se depună mai multe eforturi pentru combaterea factorilor negativi existenți încă pe continentul nostru, a forțelor care se opun destinderii. România consideră că, în ce privește realizarea securității pe continentul nostru, crearea unor zona ale păcii și înțelegerii ar constitui o contribuție deosebită. Consecventă față de această idee, România și-a lărgit necontenit relațiile de prietenie și colaborare cu țările balcanice, considerînd că întărirea colaborării multilaterale în sectoare de interes comun pentru țările balcanice va contribui la transformarea acestei regiuni într-o zonă a păcii șl colaborării reciproc avantajoase, fără arme nucleare, ca o parte integrantă a securității și cooperării în Europa".„în relațiile dintre România și Grecia — relevă ziarul — a avut loc o dezvoltare spectaculoasă, in toate domeniile. Cea de-a cincea întîlnire dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Constantin Caramanlis, care va avea loc la București în cursul lunii septembrie, ilustrează nivelul înalt de dezvoltare al acestor relații".COTIDIANUL iranian de mare tiraj „SOBHE AZADEGAN" a publicat articolul „Sărbătoarea națională a
Manifestări peste hotare 

și ample articole 
consacrate țării noastre

României", In care apreciază evenimentul drept „un punct de cotitură al destinului poporului, prin care România a început o revoluție de eliberare socială și națională, culturală și economică ce urma să o scoată din starea de înapoiere anterioară, trans- formînd-o într-o. țară înfloritoare". Articolul ilustrează apoi realizările poporului român după 23 August 1944. Articolul relevă că „sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, România promovează o politică deschisă, activă, menită să ducă la crearea unei lumi mai bune". Referitor la cooperarea bilaterală în domeniul economic, ziarul face aprecieri pozitive la adresa specialiștilor români, care, în colaborare cu cei Iranieni, fac totul pentru dezvoltarea unor sectoare ale economiei iraniene.Un program special au dedicat Zilei de 23 August și POSTURILE DE RADIO DIN SRI LANKA. Au fost reliefate rezultatele obținute de poporul român în cei 15 ani de cînd în fruntea partidului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. Comentatorul a apreciat că aceasta este „perioada ce a fost marcată de un nou stil de conducere politică, introdus de președintele Nicolae Ceaușescu", progresele înregistrate în toate domeniile fiind rodul „unei abordări realiste a aspectelor economice, sociale, științifice și culturale", avind în centru „concepția imprimată de președintele Nicolae Ceaușescu și anume — totul pentru om, pentru bunăstarea lui". „Viața politică și spirituală în societatea socialistă românească oferă omului un univers de valori", a evidențiat comentatorul programului, ce a inclus cîntece patriotice românești.
★La Ambasada română din SALISBURY a avut loc un cocteil la care au luat parte Canaan Banana, președintele Republicii Zimbabwe, Simon Mzenda, vicepreședinte al Z.A.N.U.-F.P., viceprim-ministru al guvernului, ministrul afacerilor externe, alți membri ai guvernului, șefi de misiuni diplomatice acreditați la Salisbury. Președintele Canaan Banana și ambasadorul român, Petre Blajovici, au toastat în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a primului ministru Robert Mugabe, pentru prietenia dintre popoarele celor două țări.în orașul GABROVO din R.P. Bulgaria a avut loc o adunare festivă or

completă, confratele camerunez care ne va fi vreme de o săptămînă ghid adaugă : cele opt milioane de oameni, alcătuind peste 200 de grupuri etnice ce vorbesc aproape 150 de dialecte, sînt concentrate cu precădere în nordul și vestul țării, pe pămîn- turi mănoase, cu importante bogății în subsol : bauxită, fier, aur, titan, petrol, gaze. Peste 42 la sută din teritoriul țării — adică 20 milioane de ha — este acoperit de păduri de mare valoare economică, din care abia 10 la sută sînt exploatate.' Circa 85 la sută din populație lucrează în agricultură. Aproape 60 la sută din populația țării este sub 25 de ani.Descoperit la sfîrșitul secolului al XV-lea de navigatorii portughezi, teritoriul ce și-a luat ulterior numele de la fluviul Rio das Camores („Fluviul crabilor") a devenit în secolul al XV-lea una din sursele comerțului de sclavi pentru America. Proclamat în 1884 colonie de către Germania, Camerunul este împărțit, după primul război mondial, în două părți, partea de răsărit trecînd sub mandat francez, iar cea de nord-vest sub mandat britanic. La 1 ianuarie 1960, Camerunul francez și-a căpătat independența, iar un an mai tîrziu partea britanică s-a unit cu fosta parte franceză. La 20 mai 1972 a fost proclamată Republica Unită Camerun, pu- nîndu-se capăt sistemului federal existent pînă atunci.Tinăra republică este o țară cu mari resurse, dar și cu multiple probleme economico-sociale. Un concludent contact cu realitățile cameruneze îl oferă însăși capitala țării — Yaounde — orașul așezat pe șapte coline în inima junglei, care îl strînge nemiloasă ca un imens brîu verde. Orașul trăiește febra unor eforturi constructive deosebite pentru a șterge „dezolantul haos urbanistic lăsat de colonialism", cum remarca un important factor din Ministerul Urbanismului și Locuințelor. Centrul se înfățișează ca un mare șantier, peste care plutește pulberea 

ganizată de Comitetul județean Gabrovo al P.C.B. și Comitetul județean al Frontului Patriei. Au participat Hristo Dakov, membru supleant al C.C. al P.C.B., secretar ar Comitetului județean al P.C.B., Koliu Ta- nev, membru al Biroului județean de partid, președintele Comitetului județean al Frontului Patriei, Trifon Panghelov, membru al Biroului comitetului județean de partid, președinte al consiliului popular județean, Petre Duminică, ambasadorul țării noastre la Sofia, alte oficialități locale. în cuvîntarea rostită cu acest prilej, Hristo Dakov a subliniat importanța evenimentului aniversat . și a evidențiat realizările obținute de poporul român în cel 36 de ani care au trecut de la victoria revoluției de eliberare socială și națională. El a relevat rolul hotărîtor al întîlnirilor tradiționale șl înțelegerilor stabilite între tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare româno-bulgare.La Fabrica de mobilă din MOSCOVA a avut loc o adunare festivă. Despre semnificația Zilei de 23 August au vorbit M. F. Silnlkova, secretarul organizației de partid din întreprindere, și I. Ene, consilier «1 Ambasadei române din Moscova.Cu același prilej la întreprindere a fost organizată o expoziție de fotografii.La clubul cooperativei agricole Prietenia coreeano-română din comuna SAMBONG a avut loc o adunare festivă la care au participat Ri Bion Rion, vicepreședinte al Comitetului Administrativ al provinciei Phiong- An de sud, reprezentanți ai organelor de partid și de stat locale. în cuvîn- tările rostite, Yun Zun-O, președintele cooperativei, Erou al Muncii Socialiste, și ambasadorul țării noastre, Paul Marinescu, s-au referit la semnificația actului de la 23 August 1944 pentru destinele poporului român, la succesele remarcabile obținute pe calea edificării socialismului în România. A fost subliniată dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie, colaborare și solidaritate dintre România și R.P.D. Coreeană, ca. urmare a întîlnirilor, convorbirilor și înțelegerilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen.La întreprinderea textilă „8 Martie" din HANOI a avut loc o adunare festivă. Despre succesele obținute de poporul român în construcția socialismului și importanța hotărîtoare a vizitelor la nivel înalt pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare dintre cele două țări au vorbit Tran Quang Sing, directorul întreprinderii, și Iuliu Dobroiu, însărcinat cu afaceri a.i. al țării noastre Ia Hanoi.La TEL AVIV a avut loc o adunare festivă, organizată sub auspiciile Asociației de prietenie Israel—România. Au luat cuvîntul Moshe Nissim, ministrul justiției, Yitzhak Korn, președintele Asociației de prietenie, Yitzhak Artzi, viceprimarul municipiului Tel Aviv, și ambasadorul român Constantin Vasiliu. Adunarea s-a încheiat cu .un program artistic.Camera municipală a deputaților din RIO DE JANEIRO a marcat Ziua națională a României printr-o reuniune solemnă in cadrul căreia, după intonarea imnurilor de stat român și brazilian, au luat cuvîntul deputatul D. Trotta și consulul român B. Teo- doroiu. A fost adoptată o moțiune de prietenie cu România.La Festivalul internațional de folclor de la JAMBES (Belgia), președintele Comitetului de organizare a arătat că, întrucit poporul român marchează sărbătoarea sa națională, manifestările ce’ vor avea loc vor fi consacrate acestui măreț eveniment din istoria României.La ambasadele țării noastre din CANADA și ELVEȚIA au avut loc conferințe de presă, iar ambasadorii și alți reprezentanți ai ambasadelor României în ZIMBABWE, COASTA DE FILDEȘ, INDIA, SRI LANKA, FILI- PINE, BRAZILIA, VENEZUELA și URUGUAY au vorbit la posturile de radio și televiziune. (Agerpres)

roșie de laterită ridicată în văzduh de roțile camioanelor și cupele excavatoarelor. Se înalță aici moderne edificii economice, sociale, culturale, se asanează focarele infecției paludice. Se construiește rapid, trainic, dar mai ales frumos. Fiecare nou edificiu, fie că este vorba de primărie, de Ministerul Telecomunicațiilor, de Adunarea Populară, casa de cultură sau sediile unor societăți bancare și comerciale, este o. adevărată bijuterie arhitectonică. Bătălia reconstrucției se desfășoară concertat, după temeinice planuri, dar presiunea
ÎNSEMNĂRI 

DE CĂLĂTORIE

demografică în continuă creștere și exodul rural mențin problema locuințelor, ca și cea a locurilor de muncă sub semnul „extremei urgențe", după cum ne comunică gazdele. Cameru- nezii sint animați de o aprigă poftă de muncă, dar deocamdată nu sînt slujbe pentru toți.Soluționarea grabnică a acestei probleme se află pe locul întîi în programul de acțiune al partidului Uniunii Naționale Cameruneze. Două căi de atac sînt preconizate în planurile de lungă perspectivă ale țării: pe de o parte dezvoltarea învățămin- tului general și tehnic, pa fondul unor radicale transformări de structură, pe de altă parte creșterea rapidă a ponderii sectorului prelucrător al economiei....Duala — „capitala economică" a țării, așezată în estuarul fluviului Wouri — ne-a oferit o imagine edificatoare a roadelor acestei politici. Oraș trăind pînă nu demult aproape exclusiv din activitatea portuară, din comerț și tranzacții financiar- bancare,' Duala se conturează azi tot mai ferm ca o citadelă a industriei cameruneze. în apropierea portului, de cîțiva ani s-a închegat mo

La O.N.U. a fost difuzată ca document oficial
Declarația-apel a M. A. N„ Consiliului de Stat 

și guvernului român
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). - 

La Națiunile Unite a fost difuzată ca 
document oficial al O.N.U. Declara- 
ția-apel a Marii Adunări Naționale, 
Consiliului de Stat și Guvernului Re
publicii Socialiste România către 
toate parlamentele, organele supre
me șl șefii de state, către guvernele 
și șefii de guverne, către toate po

SESIUNEA SPECIALĂ A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U,

Noua ordine economică - unica 
modalitate de lichidare a decalajelorNAȚIUNILE UNITE 26 — Trimisul Agerpres, Ilie Șerbănescu, transmite: La sediul Națiunilor Unite continuă lucrările sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrată noii ordini economice internaționale. După prezentarea rapoartelor comitetelor pregătitoare privind negocierile globale și, respectiv, strategia internațională pentru cel de-al treilea Deceniu al dezvoltării — principalele două puncte de pe ordinea de zi — ședințele primei părți a sesiunii sînt consacrate dezbaterilor generale.'In cuvîntul său, ministrul de externe al INDIEI, Narasimha Rao, președinte în exercițiu al „Grupului celor 77", a apreciat că problemele critice ale anilor ’80 se diferențiază profund de cele din trecut, orizontul de timp în care trebuie judecate remediile devenind limitat, amenințarea unei crize nemaifiind doar o eventualitate îndepărtată. Țările dezvoltate greșesc crezînd că vor putea evita consecințele maligne ale actualelor stări de lucruri, fiind necesar să abandoneze viziunea îngustă de moment și să aibă în vedere interesele pe termen lung, manifestînd, ca atare, voința politică de a consimți la restructurările de fond reclamate de țările in curs de dezvoltare — a arătat vorbitorul. Trebuie să fim conștienți că un eșec al sesiunii ar avea , repercusiuni negative asupra cooperării economice internaționale, asupra dezvoltării, stabilității și păcii în lume.în continuare, a luat cuvîntul secretarul de stat al S.U.A., Edmund Muskie, care a apreciat că „întrunirea sesiunii se datorează faptului că lumea se află în criză". în context,

Intîlniri ale șefului delegației româneȘeful delegației țării noastre la sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. consacrate noii ordini economice internaționale, Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, s-a întîlnit cu Salim A/ Salim (Tanzania), președintele sesiunii. în cadrul întrevederii >pu fost abordate probleme privind desfășurarea sesiunii speciale, exprimindu-se de ambele părți dorința de a se asigura o strînsă conlucrare în vederea încheierii acesteia cu rezultate concrete pe calea instaurării noii ordini economice internaționale.
Sesiunea Comitetului Permanent al Adunării Naționale 

a Reprezentanților Populari a R. P. ChinezeBEIJING 26 (Agerpres). — La Beijing au luat sfîrșit marți lucrările sesiunii Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze (A.N.R.P.) — relatează agenția China Nouă. în cadrul sesiunii s-a hotărît înființarea Comisiei de Stat pentru Energie. Totodată, s-a procedat la numiri și eliberări din 'funcții guvernamentale. Vicepremierul Consiliului de Stat, Yu Qiuli, a fost numit și ministru însărcinat cu Comisia de Stat pentru Energie. Ca ministru Însărcinat cu Comisia de Stat a Planificării a fost numit vicepremierul Yao Yilin, iar vicepremierului Wan Li i s-a încredințat și funcția de ministru însărcinat cu Comisia de Stat pentru Agricultură, înlocuindu-1 în acest 

derna platformă industrială Bonaberi, în cuprinsul căreia funcționează de pe aCum 25 de unități industriale de cele mai diverse profiluri, mer- gind de la produse ale electrotehnicii și electronicii pînă la cele cosmetice. La polul opus al orașului, alte cîteva zeci de unități industriale alcătuiesc platforma Bassa, in care preponderente sînt întreprinderile industriei ușoare.în prezent, trei pătrimi din potențialul industrial al țării este concentrat în aceste două mari platforme — precizează Amia Ekanga, adjunctul directorului agenției din Duala a Misiunii de amenajare și gestionare a zonelor industriale (MAGZI) — organism subordonat Ministerului Urbanismului și Locuințelor. De la el aflăm că în cadrul politicii de industrializare a țării se urmărește crearea unor mari platforme industriale în absolut toate provinciile țării, concomitent cu crearea in marile zone agricole a unor complexe agroindustriale care să asigure creșterea randamentului în agricultură prin extinderea mecanizării și ridicarea gradului de prelucrare a produselor agricole. Dezvoltarea la sate a unor activități cu caracter cooperatist, cît și crearea de facilități pentru sedentarizarea tinerilor sînt alte căi ce vor fi urmate cu energie sporită In anii următori, ca pirghii pentru stoparea exodului populației rurale spre orașe și pentru mai buna folosire a forței de muncă.Pentru vizitatorul din România este un autentic motiv de satisfacție să constate, în dialogurile purtate cu factori de răspundere din economie, cu oameni de afaceri, marea prețuire pe care o acordă realizărilor obținute de poporul român în edificarea unei economii moderne, prospere, succese în care ei văd o premisă favorabilă pentru dezvoltarea largă în viitor a cooperării româ- no-cameruneze. Deosebit de convingător a exprimat aceasta vicemi- nistrul economiei și planificării, 

poarele țărilor participante la Con
ferința general-europeană de la 
Helsinki.

Documentul a fost difuzat In ca
drul punctului „Aplicarea declarației 
privind întărirea securității internațio
nale" de pe agenda celei de-a 
XXXV-a sesiuni a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite.

el a evocat fenomenele de criză care confruntă statele occidentale industrializate, menționînd creșterea alarmantă a ratei inflației, criza energetică și efectele ei negative pe plan economic, majorarea prețurilor la bunurile de consum și altele. In continuare, șeful diplomației americane s-a referit la dificultățile cu care sînt confruntate țările în curs de dezvoltare pe plan economic, recunos- cînd că aceasta implică responsabilități din partea țărilor industrializate.Criza economică mondială — a subliniat secretarul federal pentru afaceri externe al IUGOSLAVIEI, Iosip Vrhoveț — nu se datorează unor dereglări temporare sau ciclice, ci are determinări structurale. De aceea, o autentică soluție nu poate fi întrevăzută prin corectări ale actualului sistem, ci numai printr-o nouă ordine economică internațională, care, eliminînd inechitățile și injustițiile, să facă posibilă reducerea decalajelor dintre țările dezvoltate ți cele In curs de dezvoltare.Edem Kodjo, secretarul general al O.U.A., a apreciat că este imperios necesar ca strategia internațională pentru viitorul deceniu să prevadă programe de acțiuni concrete, adaptate pe plan regional.în cadrul sesiunii, în fața statelor dezvoltate se pune alternativa de a persevera în încercarea de a menține avantajele unilaterale și deci de a împinge economia mondială în pragul haosului sau de a deschide calea unui consens global, în beneficiul tuturor — a declarat ministrul de externe al statului SRI LANKA, Sahqul Hameed.
Șeful delegației țării noastre a »- vut, de asemenea, convorbiri cu șefii delegațiilor Iugoslaviei — secretarul federal pentru afacerile externe, Iosip Vrhoveț ; Indiei — ministrul de externe, Narasimha Rao, și Canadei — ministrul pentru afaceri externe, Mark MacGuigan, fiind discutate probleme ale dezvoltării și intensificării relațiilor bilaterale, precum și aspecte legate de finalizarea cu succes a sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U., in interesul progresului tuturor țărilor, al destinderii și păcii tn lume.

post pe Wang Renzhong. Wang Binqiah a fost numit ministru al finanțelor, Wu Bo fiind eliberat din această funcție. Sesiunea a hotărît eliberarea lui Song Zhenming din postul de ministru al industriei petrolului.Comitetul Permanent a adoptat un proiect de ordine de zi pentru lucrările apropiatei sesiuni a A.N.R.P., care include dezbaterea șl adoptarea de rezoluții pe marginea rapoartelor Consiliului de Stat asupra planurilor de dezvoltare a economiei naționale pe anii 1980 și 1981, executarea bugetului pe 1979, proiectul bugetului de stat pentru 1980 și bugetul de stat estimativ pentru 1981, adoptarea unor proiecte de lege, precum și alte probleme.

cînd sublinia : „România are o 
experiență bogată in multe domenii, 
între care aș aminti prospectarea 
geologică, exploatările miniere și pe
troliere, industrializarea lemnului, 
mecanizarea agriculturii. Vrem să be
neficiem de această experiență, să co
laborăm cu România pentru reali
zarea proiectelor noastre in aseme
nea domenii. Iată obiectivul apro
piatei vizite a Excelenței Sale pre
ședintele Ahmadou Ahidja la Bucu
rești. Avem deplină convingere că 
dialogul la nivel înalt purtat la 
București va deschide o epocă nouă 
in raporturile camerunezo-romăne“....România-Camerun. Două țări, două popoare situate la mii și mii de kilometri distanță, dar pe care le apropie năzuințele de progres, de o viață mai bună. Două popoare harnice lși întind prietenește mîinile, cu sincera dorință de a conlucra spre binele reciproc, în folosul cauzei înțelegerii și păcii în lume.

Ioan ERHAN
Yaoundâ, august 1980

Delegația română 
în Zambia șiSALISBURY 26 (Agerpres). — Delegația română de partid și guvernamentală avind în frunte pe tovarășii Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, și Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C., și-a încheiat vizita oficială întreprinsă în Republica Zimbabwe. Delegația a mai vizitat o serie de obiective ale industriei miniere din această tară, printre care mina de cositor Kamatin, una din cele maf mari exploatări de acest gen din Africa, și mina de cărbuni de la Wankie.Cu acest prilej au fost discutate cu conducătorii unităților respective posibilitățile de Inițiere a unor acțiuni de cooperare economică pe linia cercetărilor geologice și punerii în valoare a unor zăcăminte, în condiții avantajoase pentru ambele părți.După încheierea vizitei în Republica Zimbabwe, delegația a făcut o escală la Lusaka, capitala Zambiei, unde a fost întîmpinată de Mainza Chona, secretar general al Partidului Unit al Independenței Naționale și președinte ad-interim al Republicii Zambia.Demnitarul zambian a exprimat sentimentele de adîncă recunoștință pentru sprijinul pe care poporul și statul român, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, îl acordă poporului zambian și luptei de eliberare a popoarelor din Africa.A fost analizat, de asemenea, stadiul relațiilor româno-zambiene, evi- dențiindu-se amplele posibilități da lărgire și diversificare a acestora.
Cosmonauții sovietici - 140 de zile 

la bordul complexului spațial
MOSCOVA 26 (A-

gerpres). — La 26 au
gust, cosmonauții so
vietici Leonid Popov 
și Valeri Riumin au 
intrat în cea de-a 
140-a zi de activitate 
la bordul complexului 
spațial „Saliut-6“ — 
„Soiuz-37“. Pentru 
prima oară tn practi

ca zborurilor cosmice, 
s-a realizat eu succes 
experimentul tehnic 
de cercetare a posibi
lităților trecerii auto
mate a complexului 
spațial în regim de 
stabilitate gravitațio
nală. Noua metodă va 
permite utilizarea in
tr-un regim mai eco

R. P. POLONĂ

Realizări și preocupări ale colectivelor muncitorești 
dintr-o serie de voievodate In direcția înfăptuirii 

sarcinilor de producție

Congresul interarab al Partidului Baas Arab Socialist

gjAGENȚIILEDE PRESA 
e scurt

IN FAVOAREA ÎNCETĂRII CURSEI ÎNARMĂRILOR NUCLEARE. In 
localitatea olandeză Breukelen s-a desfășurat, timp de șase zile, cea de-a I 
XXX-a reuniune a Conferinței Pugwash, la ale cărei lucrări au participat 
125 de oameni de știință din 43 de state. Participanții au lansat un apel I 
urgent^ guvernelor, cerîndu-le să acționeze ferm in favoarea încetării cursei | 
înarmărilor nucleare și reglementării divergențelor internaționale pe calea 
negocierilor.

a avut întrevederi
R. P. AngolaContinuîndu-și drumul spre patrie, delegația de partid și guvernamentală română a sosit, în seara de 25 august, la Luanda, unde a făcut o scurtă escală.La aeroport, delegația a fost salutată, în numele conducerii de partid și de stat a Republicii Populare Angola, de Martins Ismael, ministrul finanțelor, de. alte oficialități.în cadrul convorbirii avute cu acest prilej au fost evocate tradițiile relațiilor dintre poporul român și poporul angolez, dintre Partidul Comunist Român și M.P.L.A. — Partidul Muncii din Angola, solidaritatea activă manifestată de România față de lupta de eliberare a poporului angolez, precum și ultima vizită oficială efectuată în Angola de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România — moment cu ample și profunde semnificații pentru viitorul relațiilor româno-angoleze.Exprimindu-se satisfacția pentru evoluția pozitivă a colaborării rodnice româno-angoleze, interlocutorii au reliefat dorința conducerilor celor două țări și partide de a dezvolta și diversifica raporturile bilaterale In diferite domenii.Tovarășul Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C., a avut o convorbire rodnică cu membrii conducerii organizației tineretului angolez, pu- nîndu-se în evidență dorința reciprocă de întărire continuă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre orgi nizațiile de tineret din cele două țări în lupta lor pentru apărarea păcii, destindere șl colaborare Internațională, pentru consolidarea independenței și dezvoltarea de sine stătătoare a patriilor lor.

nomic a dirijării sta
țiilor orbitale in tim
pul zborurilor nepilo
tate.

Activitatea echipa
jului pe orbita cir- 
cumterestră continuă 
conform programului 
stabilit, precizează, tn 
încheiere, T.A.S.S.

sarcinile zilnice sînt îndeplinite tn proporție de sută la sută. Combinatul își exportă mărfurile în 11 țări. Aproape o sută de produse poartă marca de calitate ,,1“, iar 11 produse — marca internațională de calitate.Colectivul combinatului de încălțăminte „Khelmek" din Bendzin lși îndeplinește întru totul și la termen sarcinile de producție. Anul acesta el va produce peste 3 milioane perechi de încălțăminte, destinate atît pieței interne, cît și exportului. La fabrica de tricotaje „Femina" din Lodz, în primul semestru al anului curent volumul producției destinate exportului a fost cu 30 la sută mai mare decît în perioada corespunzătoare a anului trecut.Ritmuri înalte de producție se înregistrează și la combinatul „Predom- Poljar" din Wroclaw. Uzina produce, zilnic, aproximativ 1 400 de mașini de spălat mari și mici.
ocupate de Israel. în context, se reafirmă hotărîrea Partidului Baas de a acorda Organizației pentru Eliberarea Palestinei întreg ajutorul necesar.Partidul Baas Arab Socialist — relevă documentul — va promova In continuare o politică de dezvoltare a relațiilor de colaborare și de prietenie cu țările socialiste, va acționa tn direcția consolidării relațiilor de colaborare cu toate mișcările de eliberare națională, cu toate forțele progresiste din lume, pentru întărirea mișcării țărilor nealiniate în direcția dezvoltării relațiilor de colaborare cu toate statele africane, consolidării frontului internațional de luptă împotriva colonialismului, discriminării rasiale și politicii de apartheid.

de drept internațional, Ia care * * 1 participat și o delegație de juriști din România. Pe parcursul a șapte zile — relatează agenția Taniug — | participanții au efectuat un ampla schimb de păreri, convenind in fi- I nai asupra necesității de a se depune eforturi sporite pentru edificarea unui sistem juridic interna- . țional care să stea la baza unei noi ordini economice internaționale. I

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — După cum relatează agenția P.A.P., colectivele întreprinderilor industriale dintr-o serie de voievodate depun eforturi pentru a realiza cît mai multe produse și mărfuri industriale destinate aprovizionării pieței interne și exportului. Astfel, minerii de la mina „Szosznica" din Gliwice extrag, în medie, 12,2 mii tone de cărbune pe zi, cu 380 tone mai mult decît se obținea anul trecut. La aceasta contribuie atît munca plină de abnegație a minerilor, cît și dotarea tehnică â minelor, echipate cu mașini și utilaje de înaltă eficacitate. Nu de mult, aici s-a terminat săparea galeriilor care duc la cel de-al treilea nivel al stratului de cărbune, la adîncimea de 950 metri. Cantitatea de cărbune extrasă, zilnic, de la acest nivel va- spori la 25 000 tone. Indicatori înalți obțin colectivele combinatului industriei bumbacului „Zwolteksz" din Zdunska-Wola. Aici,
DAMASC 26 (Agerpres). — După cum informează agenția siriană de știri, SANA, la Damasc s-au desfășurat lucrările celui de-al XIII-lea Congres interarab al Partidului Baas Arab Socialist Congresul — se arată în comunicatul final difuzat de SANA — a definit bazele politicii și strategiei Partidului Baas Arab Socialist pentru etapa viitoare și a ales organele conducătoare ale partidului. în funcția de secretar general al Partidului Baas Arab Socialist a fost reales Hafez al Assad.Documentele adoptate la congres reafirmă hotărîrea Partidului Baas de a promova și consolida unitatea șl solidaritatea țărilor arabe în lupta pentru apărarea intereselor naționale, pentru eliberarea teritoriilor arabe

1 CONGRES MONDIAL DE FIZICA, 
j In orașul olandez Delft s-a deschis 

Congresul mondial de fizică In do
meniul fenomenelor de rezonanță 

I magnetică, la ale cărui lucrări par
ticipă peste 700 de specialiști din 

1 35 de state. Din țara noastră ia
• parte o delegație de fizicieni, con

dusă de prof. Ion Ursu, prim-vice- 
președinte al Consiliului Național 

I pentru Știință și Tehnologie.CONGRES PENTRU PREVENIREA INFRACȚIUNILOR ȘI TRA- i TAMENTUL DELINCVENȚILOR. La Caracas s-au deschis lucrările 1 celui de-al VI-lea Congres al O.N.U. pentru prevenirea infracțiunilor și tratamentul delincvenți- I lor, la care participă delegații din 156 de țări și reprezentanții a I 10 organizații internaționale. Țara noastră este reprezentată de o delegație condusă de Ion Ceterchi, I ministruJ justiției.CONFERINȚA ASOCIAȚIEI DE 1 DREPT INTERNAȚIONAL. La Beî- , grad s-au desfășurat lucrările celei | de-a 59-a Conferințe a Asociației

SEMINAR ÎN PROBLEMA PA- i LESTINIANĂ. La Centrul interna- I țional al O.N.U. de la Viena s-a des- • chis al doilea seminar in problema palestiniană, avind drept temă I „Drepturile inalienabile ale poporului palestinian". Reuniunea este I organizată in conformitate cu o hotărîre a Adunării Generale a | O.N.U. Participă reprezentanți oficiali, experți și oameni de știință | din numeroase țări europene, între care și România, precum și din • state arabe, delegații ale unor organizații internaționale și neguver- I namentale. Este prezentă o delega- I ție a Organizației pentru Eliberarea Palestinei. i
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