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potrivit căreia toate întreprinderile
care-și realizează sarcinile pe ul
timul trimestru Ia producția fizică,
la export, vor primi toate dreptu
rile de participare la beneficii, chiar
dacă au anumite minusuri pe pri
mele trei trimestre din acest an. Această măsură trebuie să mobilize
ze puternic colectivele de Întreprin
deri pentru a folosi la maximum
fiecare zi ce a mai rămas pînă la
sfjrșitul anului, astfel ca planul la
producția fizică și la export să fie
realizat integral, iar bilanțul aces
tui an să fie îmbogățit cu rezultate
cît mai mari.
Tot atît de important este ca. în
aceste zile, să se definitiveze și so
luționeze toate problemele cane
privesc pregătirea temeinică a pro
ducției anului viitor. în primă ur
gentă se află încheierea tuturor
contractelor de aprovizionare cu
materii prime și materiale si a ce
lor de desfacere a producției. Cu
deosebire, centralele și ministerele
trebuie să definitiveze în cele mai
mici amănunte cadrul contractual al
asigurării aprovizionării tehnicomateriale pentru producția anului
1981, întrucît din sondajele făcute
în diferite unități rezultă că, în nu
puține cazuri, coordonatorii de ba
lanțe tergiversează emiterea repar
tițiilor. ceea ce împiedică încheie
rea contractelor cu furnizorii. Con
comitent. în întreprinderi trebuie fi
nalizate măsurile de programare a
fabricației, de organizare științifică
a producției și a muncii, de pre
gătire a mașinilor si utilajelor, de
introducere a noi. tehnologii ș.a. —
astfel ca incă din luna decembrie a
acestui an să se asigure o autenti
că „repetiție generală** pentru debu
tul producției anului viitor.
Mai sînt 44 de zile pînă la sfîr
șitul acestui an; 'al acestui cincinal.
Răspunzind
chemării conducerii
partidului, pretutindeni. în toate în
treprinderile, să muncim bine or
ganizat. cu abnegație și inițiativă
pentru a încheia cu succes planul
pe acest an. să facem totul pentru
a pregăti condițiile necesare trece
rii Ia înfăptuirea sarcinilor din pri
mul an ai viitorului cincinal 1

AU ÎNDEPLINIT PLANUL CINCINAL
Industria județului Constanța
Comitetul
județean
de
partid
Constanța raportează că' în ziua de
17 noiembrie oamenii
muncii din
industria județului au obtinut un
succes de seamă. îndeplinind preve
derile planului cincinal 1976—1980.
în telegrama adresată Comitetului
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu,
se arată :
în actualul cincinal, ca urmare a
grijii partidului, a sprijinului per
manent pe care dumneavoastră per
sonal l-ați acordat județului Con
stanța. am reușit să realizăm un
program de investiții de aproape 70
miliarde lei. în industria județului
au intervenit importante mutații ca
litative prin introducerea mai acce
lerată a progresului tehnic, diversi
ficarea și îmbunătățirea calității
produselor, asimilarea de noi pro
duse și tehnologii. Județul Constanta
produce în prezent mineraliere de
60 mii tdw și petroliere de 150 mii
tdw.. subansambluri și echipamente
navale, diferite tipuri de mașini

agricole, utilaje tehnologice pentru
industria chimică, industria con
strucțiilor de mașini, industria ma
terialelor de construcții, produse
petroliere și altele. Producția glo
bală industrială ce se realizează in
anul 1980 este de 1,6 ori mai mare
decit in 1975, o treime din produ
sele realizate în actualul cincinal
fiind noi sau reproiectate.
însuflețiți de mărețul dumnea
voastră exemplu de muncă și viață
comunistă pusă în slujba progresu
lui patriei socialiste, puternic mobi
lizați de vibrantele îndemnuri pe
care le-ati adresat tuturor oamenilor
muncii. întregii țări la recenta ple
nară a Comitetului Central al parti
dului. vă încredințăm, mult iubite
și stimate tovarășe secretar general,
că și în viitor vom acționa cu toată
fermitatea pentru realizarea in cele
mai bune condiții a planului la toți
indicatorii, că vom folosi mai bine
potențialul uman și material de care
dispunem, in scopul ridicării efi
cientei întregii activități economice.

Industria județului Olt
Animați de vibrante sentimente de
mindrie patrietică, oamenii muncii
din unitățile industriale ale județului
Olt raportează îndeplinirea la data
de 17 noiembrie a prevederilor ac
tualului cincinal.
în telegrama adresată de Comite
tul județean Olt al P.C.R. Comitetului
Central
al
Partidului
Comunist
Român,
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, se spune :
Succesul înregistrat este o strălu
cită încununare a strădaniilor depuse
în secții, uzine, fabrici. întreprinderi
de colectivele de oameni ai muncii,
sub directa conducere și îndrumare a
organelor și organizațiilor de partid,
pentru a da viață prețioaselor indi
cații date de dumneavoastră cu pri
lejul vizitelor efectuate pe străvechile
meleaguri ale Oltului. Printr-o in
tensă muncă politică și organizatorică,
valorificînd superior și eficient resur
sele materiale și umane de care dis

a întregului popor pentru rezultatele
remarcabile ale vizitei președintelui
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, în Suedia, Danemarca
și Norvegia

4 PAGINI — 30 BANI

EAUZNHINTEGRAU!A PLANULUI PE ACEST TRIMESTRU,
BUNA PREGĂTIRE A PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR obiective de prim ordin in mate unitățile economice
Am intrat în a doua jumătate a
acestui ultim trimestru din anul
1980, din cincinal. O perioadă în
care eforturile tuturor colectivelor
de întreprinderi trebuie concentra
te asupra realizării integrale a pla
nului pe acest trimestru, pe între
gul an și, totodată, o perioadă hotăritoare pentru asigurarea bunei pre
gătiri a producției anului viitor —
primul an al noului cincinal.
Esențial este ca, în fiecare din zi
lele ce ne mai despart de sfîrșitul
anului, in fiecare întreprindere să
se muncească Ia nivelul maxim al
posibilităților in vederea realizării
planului la producția fizică in can
titățile și sortimentele prevăzute.
Nici o clipă nu trebuie să pierdem
din vedere că toate produsele, toa
te sortimentele au o destinație pre
cisă in mecanismul dezvoltării economiei naționale și, ca atare, fa
bricarea lor constituie o necesita
te imperioasă. Oricît de substanția
le sînt depășirile de plan la un șir
de produse, ele nu pot compensa
nerealizările la alte produse de pri
mă Importanță pentru economia na
țională. De aceea, pretutindeni — și
cu atît mai mult în întreprinderi
le cu restante la un produs sau al
tul — întreaga activitate trebuie să
fie bine organizată, iar potențialul
tehnic si uman judicios folosit pen
tru ca zi de zi să se obțină rezul
tate superioare în realizarea pro
ducției fizice.
în deplină concordantă cu înde
plinirea planului la producția fizi
că. prioritate trebuie să se acorde
realizării integrale, potrivit contrac
telor încheiate, a producției desti
nate exportului. Exportul este o
problemă fundamentală a dezvoltă
rii generale a tării, și. de aceea. în
deplinirea riguroasă a planului în
acest domeniu trebuie să. constituie
un obiectiv de prim ordin pentru
toate colectivele muncitorești, care
trebuie urmărit zilnic, cu toată exigența și răspunderea, de organe
le si organizațiile de partid, de
consiliile oamenilor muncii din în
treprinderi.
Este bine cunoscută măsura adoptată de conducerea partidului

Vie satisfacție și unanimă aprobare

punem, prin generalizarea experien
ței înaintate, a inițiativelor creatoare
ale colectivelor de oameni ai muncii
din industria județului, vom realiza
pină la finele anului, peste prevede
rile cincinalului, o producție în va
loare de 2,8 miliarde lei, cu peste
500 milioane lei mai mult decît an
gajamentul asumat de organizația ju
dețeană de partid Olt.
Exprimindu-ne mulțumirile., via și
P’ -funda s'ătWacȚîe' pentru tot ce ati
înfăptuit spre binele și prosperitatea
țării, pentru înflorirea multilaterală a
economiei naționale, și odată cu
aceasta a județului Olt, ne angajăm
că nu vom precupeți nici un efort, că
ne vom mobiliza cu și mai multă per
severență și tenacitate pentru a ma
terializa în fapte îndemnurile cuprin
se în cuvîntarea rostită la plenara
Comitetului Central al P.C.R. din
14—15 octombrie a.c. — însufletitor
program de acțiune pentru întregul
popor.

DIN TOATĂ ȚARA, TELEGRAME ADRESATE
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
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PORUMBUL
să fie depozitat
și conservat
în cele mai bune
condiții!
Gradul ridicat de umiditate impune măsuri deosebite
pentru sortarea și uscarea recoltei
Recoltarea porumbului este, prac
tic, încheiată. în momentul de față,
se string ultimii știuleți din lanurile
unor unități agricole situate în ju
dețele Ialomița, Ilfov, Teleorman,
Timiș. Timpul s-a îmbunătățit
din nou, astfel încît această lucrare
poate fi încheiată în aceste zile
peste tot. Principala atenție trebuie
acordată. în aceste zile, transpor
tului și depozitării în cele mai bune
condiții a recoltei pentru a se pre
veni orice pierderi.
De cea mai mare importantă este
da, în timpul cel mai scurt. întrea
ga recoltă de porumb care se află
depozitată în grămezi pe cîmp sau
la sediile gospodărești să fie trans
portată la locul de depozitare : în
treprinderi de valorificare a cerea
lelor, fabrici de nutrețuri combi
nate și în magaziile proprii ale
unităților agricole.
Pentru recolta acestui an s-a
muncit mult. începind din toamna
trecută, cînd s-au executat arăturile
adînci și apoi la semănat, la între
ținere " culturilor și la recoltat. Este
în interesul tuturor oamenilor
muncii din agricultură și al întregii
societăți ca din recolta acestui an
să nu se piardă nici un bob. După
cum este bine cunoscut, păstrarea
in bune condiții a recoltei depinde
de felul cum este înmagazinată, de
respectarea normelor tehnice la de
pozitare și apoi de executarea lu
crărilor stabilite pe tot timpul cît
produsele respective sînt în pătule
sau magazii.
Gradul de umiditate a porumbu
lui constituie unul din principalii
factori care asigură conservarea

LA ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ TIMIȘOARA
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folosirii la întreaga ca
pacitate a mașinilor și
instalațiilor, perfecțio
nării cooperării cu alte
unităti.' colectivul de
oameni ai muncii de
aici a realizat și pus
la dispoziția beneficia
rilor un volum de aproape 8 000 tone uti
laje tehnologice, depă
șind sarcinile prevă
zute pentru această pe
rioadă. Este de mențio
nat faptul că pentru
noile obiective de in
vestiții cu termene de

punere în funcțiune în
acest an de pe plat
formele industriale ale
combinatelor siderur
gice Călărași și Galați,
întreprinderilor electrocentrale
Turceni,
Rovinari, Borzești. Za
lău și altele, construc
torii de mașini timi
șoreni au livrat- în
avans 838 tone de uti
laje. (Cezar Ioana).
în
fotografie : as
pect dintr-una din sec
țiile întreprinderii me
canice Timișoara.

Cuvinte vechi,
sensuri noi

”1

La „Steagul roșu* mă duc adesea. Simt o mare bucu
rie ori de cite ori pot oferi microfonul oamenilor care,
acolo, sub munte, au născut prin muncă și entuziasm
o cetate industrială a cărei marcă depusă in întreaga
lume este formată din primele două litere ale alfabe
tului : „AB“ (Autocar,uoane-Brașov).
Stau si reascult banda dc magnetofon pe care am
înregistrat un interviu. In fața microfonului se află
membri ai familiei maistrului Andrei Bencze. De fapt
nu mai erau cu toții Bencze pentru că cele două fete
se căsătoriseră și acum purtau numele soților ; Berculescu și Postelnicu.
In primul rind, cină s-au prezentat, au spus foarte

firesc : „Sintem o familie de industriași, toți sintem
stegari**. Pe urmă au continuat * „Sintem toți aici, în
municipiu". (Respectivul „municipiu'' nu este altceva
decit uriașa întindere a uzinei. La urma urmei, așa e.
„AB-ul are o populație muncitoare cit un municipiu,
îndeplinind și multe alte condiții : circulație rutieră
cu toate semnele legale, institute de cercetări Și de
invățămint superior, școli, laborator de sociologie,
o unitate specială pentru menținerea curățeniei, unități
culturale, restau-ante etc.).
Despre copii (două fete, doi gineri, un băiat, o noră,
trei nepoți) meșterul Bencze spune că „toți sint la casa
lor". (Nu la figurat ci la propriu, pentru că este vorba
despre patru apartamente splendide date de uzină).
„La noi, toți cei din generația a doua sint oameni
cu carte". (Afirmația se bazează pe următoarea mică
statistică familială : trei ingineri, un subinginer, doi
proiectanți cu studii medii de specialitate). „Și toată
învățătura asta n-a costat nici un ban, adaugă to
varășul Andrei Bencze. Dimpotrivă! Unii au și primit
bani ca să învețe !".
Cum să nu-i privești cu emoție pe acești cițiva re
prezentanți ai celor care „au pus țara pe roate".
(Intr-adevăr, aproape 690 000 de autocamioane pro
duse la ,„4B" străbat țara și lumea) ? Cum să nu te
gindești cit de frumoase pot fi uneori noile semni
ficații ale unor cuvinte mai vechi I

Alexandru STARK
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„Ce este mai ușor :
să gindești ceea ce
vrei să faci, ori să
faci ceea ce ai gîndit ?“. Nu, nu-i o întrebare-șaradă.
N-a
socotit-o așa nici unul dintre interlocu
torii noștri de la La
minorul de tablă din
Galați,
care
ne-au
răspuns : „Mulți zic
că-i mai greu să faci.
Vorba
ceea : de la
vorbă, la faptă, drumu-i lung... Mă rog,
păreri. Părerea noas
tră e că; uneori, mai
greu e să gindești. De
ce ? S-a ivit undeva,
în compartimentul tău
de muncă, o cerință ?
E de datoria ta să-i
afli cheia, rezolvarea.
Nu s-aștepți să-ți ser
vească
soluția,
nu
știu cine, pe tavă.
După ce ți-ai bătut
capul și-ai găsit, e
mai ușor să duci Ia
capăt ceea ce ai gindit. lucrul în care tu
crezi, ideea care să
determine
schimba
rea dorită...*'.
Ideea care să de
termine
schimbarea
dorită !
Ar fi multe de spus
in această privință
despre oamenii des
toinicului colectiv gălățean. Iată, lăcătușul
loader Rucher, la în
toarcerea din conce
diu,
desfășoară
pe
masa
meșterului, a
secretarului de oartid
adevărate cearceafuri
de planșe. „Se pare
că n-ai dus lipsă de
un
concediu
activ.
Rucher". „Am avut și

bună alegere, să fie așezat în pătu
le. întreprinderile de valorificare a
cerealelor, fabricile de nutrețuri
combinate, complexele zootehnice
și multe unităti agricole au sufici
ente spatii de depozitare pentru
păstrarea recoltei. Acum, cînd tim
pul s-a mai încălzit, este necesar ca
porumbul așezat în mod provizoriu
în diferite locuri să fie depozitat fără
întîrziere în pătule. Trebuie profi
tat de zilele bune de lucru pentru
a pune Ia adăpost întreaga recoltă.
Ministerul Agriculturii a stabilit ca
cel puțin o dată pe săptămînă să
fie controlate pătulele și alte locuri
de depozitare a porumbului, pentru
a se putea interveni atunci cînd se
constată că se produce alterarea
știuletilor.
Ținînd seama de marea impor
tantă pe care o are porumbul în
economia tării, este necesar ca or
ganele județene de partid și de stat,
conducerile unităților agricole să
acționeze cu energie și înalt spirit
de exigentă pentru a întrona un
spirit de înaltă responsabilitate în
rîndul acelora care se ocupă de
păstrarea
producției,
combătînd
orice manifestare de neglijență șl
comoditate. Din recolta acestui an
să nu se piardă nici un bob ! Ea
este avuția țării, a noastră, a tutu
ror.

în pagina a ll-a : PE TOATE SUPRAFEȚELE PLANIFI

CATE, OGOARE DE TOAMNĂ PENTRU O PRODUC
ȚIE MAI BUNĂ ÎN ANUL VIITOR !

Patriei, darul cel mai
de preț al poeziei

Utilaje tehnologice livrate în avans
întreprinderea me
canică Timișoara se
numără printre prin
cipalii producători și
furnizori de utilaje
tehnologice pentru in
dustria siderurgică, mi
nieră. construcția de
mașini, etc..
asigu
rînd. totodată, dota
rea unor noi obiecti
ve de investiții din di
verse ramuri ale eco
nomiei. Pe 10 luni, ca
urmare a organizării
superioare a muncii.

acestui produs. Condițiile climatice
din acest an au întîrziat vegetația
porumbului, iar apoi ploile din ul
tima perioadă au făcut ca știuleții
să aibă o umiditate mai ridicată.
Ținînd seama de această situație.
Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare a indicat ca bazele -de
recepție și unitățile agricole, toți
deținătorii de porumb să facă depo
zitarea acestuia pe grupe de umi
ditate și să asigure, prin toate mij
loacele, uscarea știuletilor. Aceasta
presupune. în primuj rînd, mobili
zarea tuturor forțelor la curățirea
știuleților de resturi vegetale —
pănuși, mătase — la alegerea se
parată a celor cu umiditate mai
mare, astfel încît să se preîntimpine. mucegăirea lor în timpul păs
trării. Se știe, de asemenea, că știu
leții cu grad mai mare de umidi
tate se păstrează mai bine dacă,
înainte de depozitare, sînt uscați la
soare și se depozitează în pătule
prin care aerul circulă cu ușu
rință, asigurînd astfel uscarea lor
completă.
Cea mai mare atenție trebuie acordată păstrării porumbului. Din
cauză ca- zorul lucrărilor a fost
foarte mare, multi știuleți au fost
depozitați în mod provizoriu pe
platforme, in arioaie, iar în unele
locuri — pe un strat de coceni. Se
cere ca tot acest porumb, după o

de ce. M-am gîndit la
rotile celor peste 100
de poduri rulante ale
uzinei. Care, precum
se știe, se uzează re
pede și trebuie încăr
cate cu sudură. Pen-.
tru treaba asta am

s-a copt invenția ori
inovația, cit timp i-au
luat planurile, de la
ce bucurii s-a privat.
Omul era. totuși, in
concediu. Nu
i-am
găsit în atelier. Ple
case la combinatul si-

relia
Scorțanu
!ntr-una din halele de
laminare,
îmbrăcată
ca un om al produc
ției. „O
cunoștință
de-a mea. ne spune,
are o fată. Cind a în
trebat-o la ce faculta-

Merita să-i stimezi
pe acești oameni
dăruiți noului
FAPTE $1 OPINII ALE MUNCITORILOR DE
LA LAMINORUL DE TABLĂ DIN GALAȚI
despre răspunderea pentru progresul tehnic,
pentru reducerea importului
desenat aici un anu
me reductor care să
ne dea posibilitatea
să sudăm si pe verti
cal. Avantajele ar fi
următoarele...**.
Nu-i pentru prima
dată cînd lăcătușul cu
pricina s-a gîndit și
a dus la capăt ideea.
L-am căutat la locul
lui de muncă. Voiam
să aflăm pe unde a
fost în concediu și
cum a purtat după el
soluția cu rotile po
durilor rulante. Cum

derurgic după un anu
me adeziv care să li
pească partea metali
că de cauciuc la niște
instalații de import
uzate.
— Asta-i Rucher al
nostru — se exprima
meșterul Ion Tudose,
de la secția de profi
le. Caută mereu. Și
găsește...
Caracterizarea mai
strului se potrivește
multor oameni ai uzi
nei. Am găsit-o. de
pildă, pe inginera Au-

te vrea să dea, fata a
răspuns că vrea să se
facă
ingineră.
ca
mine. --Vai de mine,
fata mamei, s-a spe
riat cunoștința de care
vă spuneam. S-o pri
vești pe ingineră la
uzină și atunci să te
vedem dacă iti dă mîna
să te îndrepți spre me
seria asta. N-o deo
sebești — ca îmbră
căminte n.a. — de
muncitori-»**.
— Se pare că v-a
amuzat
întîmplarea.

— Adevărul e că
rid de lucrul ăsta de
cîte ori îmi aduc
aminte.
— Iar noi vrem să
vă
aduceți
aminte
cum s-au petrecut lu
crurile cu ferăstraiele circulare pentru
secția profile...
— Ati și aflat de
nota primită ieri, pri
vind înființarea unui
atelier de producere
a pînzelor de ferăstraie ?
— Nu, nu știm ni
mic de nici o notă.
Explicațiile primite
ne întorc în urmă cu
cițiva ani, la momen
tul de import al unor
utilaje foarte
nece
sare uzinei.
Utilaje
din dotarea cărora nu
lipsea nici setul
de
ferăstraie cu pricina,
pentru
tăiat' metal.
Set însă care se uza
și scădea văzînd cu
ochii.
Cum uzina
n-avea ce să pună în
loc, soluția era tot
importul.
N-avea e un fel de
a spune. Totul e cu
ce ochi privești în jur.
Cu ce răspundere ac
ționezi și pui în va
loare ceea ce ai. E ade
vărat. uzina n-a pro
dus niciodată aseme
nea pînze de ferăs
trău. Asta nu
in

iile TANASACHE
Dan PLĂESU
(Continuare
tn pag. a Il-a)

Orice cuvînt poate
fi golit de însemnăta
tea sa, orice cuvînt
poate triumfa în pozi
ția pe care i-o dau
oamenii și împreju
rările. Nu putem iubi
cuvintele în sine, nu
le putem iubi la fel
pe toate, căldura uno
ra o apărăm nearătînd oricui și oricînd
lumina lor. Respectăm cuvintele ca pe
boabe de grîu printre
care,
răscolindu-le,
vedem aurul
unora,
arama altora, albul
plinii in cele mai mul
te. Ca pe boabe de
grîu care par a avea
aceeași greutate.toa
te, și chiar o au in
prezenta omului. Ce
le deosebește, totuși,
ce le poate da o greu
tate in plus, o valoa
re extraordinară, este
inteligenta și sensibi
litatea noastră, adunîndu-le într-un anu
me fel, făcînd din cu
vinte egale ceea ce
oricine va recunoaște
ușor, poezie.
Această muncă, acest meșteșug care nu
e la îndemîna oricui
nu pentru că ar fi
greu de desprins, ci
pentru
că pretinde
fiecăruia în parte un
sacrificiu total, pre
tinde originalitate, adevăr, cinste, dăruire
și putere îndelungată,
conștiință și toate acestea laolaltă dau un
ritm
nou. fierbinte
numai inimilor hotărîte, devine cu atit
mai adînc. cu atit mai
greu cu cit faci dova
da că posezi calitățile
mai sus arătate. De
cîte ori în fața unei
coline înverzite. în
fata unui munte nins,
în fata fluviului mile
nar care scaldă poala
de pămînt a patriei,
în fața soarelui ce
trece de la un capăt
la altul al patriei. în
fata unui copil care
s-a născut și stă cu
minte în brațele maicei sale tinera. . care,
la rîndul ei. împreu
nă cu neamurile care
sărbătoresc, masa lor
așternut-o în

frumosul arc mineral
și vegetal al brațelor
patriei, nu rămii fără
cuvinte, nu rămîi mut
de bucuria de a fi
martorul
întîmpiărilor, priveliștilor, eve
nimentelor.
poeziei
conținute în simplita
tea cinstită a semeni
lor tăi ! Cine știe
cînd, cine știe în
în
ce
împrejurare,
timp, mai tîrziu. limba ta se va dezlega
și va povesti altor
inimi.
altor
virste,
imaginile prin care tu
ai trecut fără cuvînt.
Uneori, foarte tîrziu,
se face auzit murmu-

însemnări de
Constanța BUZEA
rul și cîntecul amin
tirii ; cuvîntul ce ex
primă adevărul, deși
știut, deși învățat de
la părinți, deși simțit
pînă la lacrimi și sa
crificiu. nu izvorăște,
în jurul unei răni a
pămintului. în fata
unei calamități natu
rale. la căpătiiul unui
braț tăiat și curățat
de pielea lui vie, nu
suferi la fel, la fel de
adine ca in fața mor
ții unui moș al tău
de o sută de ani, rinduit însă să dăinuie
mult mai mult, cu
toată frumusețea, liniștea și intelepciunea. cu toată umbra
sau rodnicia hărăzite
pentru generații ce
încă nu s-au ivit ?
Poezia morții iui o
trăiește patria, o trăiese poeții pe care-i
vezi adunînd
conuri
de brad, cu uneori
sentimentul clar că
sînt legați pe nedrept
de aceste trunchiuri
doborite si trimise la
vale, și culese de ape.
și tăiate de gatere, și
lustruite, dăltuite cu
măiestrie în porțile,
lucrurile
din
case,
leagănele copiilor. Din
viata moșului tău se
fac lucruri pieritoare

și lucruri de preț ;
din lemnul
bradului
se fac chibrituri și
cărți, flacăra și jarul
care încălzesc căminul
unui tăietor de lemne
și al unui poet, biblio
tecile frumos rinduite
in care găsești in li
niștea lor de păduri
milenare istoria pa
triei și spiritul ei. in
ele ți se arată greșe
lile și luminile tim
purilor. învățătura ce
lor dinaintea ta care
nu te pot îndruma
bine și nu te pot feri
de suferință decît cu
ajutorul acestor ară
tătoare care sint to
murile îngălbenite. Le
putem evoca și ne
sînt de folos, memo
ria noastră murmură
pe litera lor de dra
gul patriei noastre, in
limba română, poezia
sufletelor noastre, este
neasemuit de frumoa
să, spusă și scrisă. Pa
tria cu buzele ei de
piatră și piine, de
lemn și pămînt, de
de rădăcini,
viată,
patria cu ochii ei plini
de timp și de încre
dere in firea noastră
pașnică, patria cate
nu este mai puțin de
cît
propriul
nostru
fiu sau fiică,
urmaș
în toate, patria tăcu
tă și patria cuvîntînd,
lucrind și creind valori, este tot ce am
primit spre a tine
minte și spre a dărui
în continuare. grija
care nu se stinge,
nașterea care doare,
umbra care se amestecă cu lumina; în șirurile scrise în cărtile
noastre de căpătîi.
i
Patrie, poezie, existind nedesfăcute ima
de alta prin oamenii
care le-au făcut si
le-au apărat în toate
timpurile. Patrie, poe
zie. mișcînd deopotrivă inimile și iscusința celor ce dăruiesc
<
și celor care știu . să
primească un dar de
preț. între ele> poate
sta o virgulă mică
sau un falnic
care le unește
schimb cu pămintul
și cerul senin.

r
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;FAPTUL; Ogoare de toamnă, pentru o producție

;DIVERS;
| Pasiunea
tînărului inginer

I

Colegii de muncă de la între
prinderea „Unio" din Satu Mare
— și nu numai ei — ii spun
tînărului inginer Kirali Zoltan
— KIZ. De .fapt, propriul său
Inume si prenume comprimai. De
aici, si idee a iui de a-și semna
desenele cu KIZ. Mai exact,
caricaturi inspirate din năravuIrile și mortivuriîe unora din ju
rul său. Reunite în expoziții, ele
au fost ..savurate" in numeroaIse unități ecoiuomice si așeză
minte de viitură clin județ. In
prezent KIZ se pregătește pen
tru o nouă expoziție cu aspecte
surprinse „pe viu" din între
prinderea unde lucrează.

I

| Verișorii între ei
De bucurie că i-a venit în
ospeție vărul său Alexandru
Caru din Găncipsa, județul Ilfov,
Gheorghe Marin din comuna
I Pante Union a șt scos băutura pe
masă să se cimsiească. Cei doi
veri s-au tot ^cinstit" si au
I vorbit, ba de uya, ba de alta,
pină cină, din te miri ce. vărul
din Găneasa a fâ^ut imprudența
să-l contrazică pe vărul din PanIțelimon. Arțăgos, pantelimoneanul a ripostat cu o> insultă. apoi
s-au luat la ceartă șț de la cearItă la bătaie n-a moi fost decit
un pas. Pent-u că al doilea pas
a fost făcut in direcții diferite :
, vărul din Găneasa a fost inter! nat de urgentă in spifal din caut za unor lovituri de cuțit, iar
vărul din Pantelimon. fot urgent,
!a fgșt chemat să dea ..explica
ții" in fața legii.
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Doi, și amîndoi...
In timp ce se afla în excursie,
pe traseul turistic Poiana Bra
sov — Rișnov, un cetățean a fost
atacat de doi indivizi care l-au
trîntit la pămint. l-au lovit și
i-au smuls rucsacul din spate.
Apoi, pentru a-și pierde urmele,
auzind că miliția era pe... urmele
lor. cei doi făptași — Lieu Bu
nco de prin județul Olt și
Gheorghe Michi, din Zărneștii
Brașovului — amîndoi fără ocu
pați/... au început să cutreiere
țara in lung și-n lat. Au plecat
mai intii spre Constanța, apoi au
dat o raită pe litoral, apoi au
apucat dramul Hunedoarei, apoi
ăl Clujului, apoi au fost stopați
in*r-o comună din județul Bra
șov, de unde au fost trimiși in
fala instafeței de judecată și con
damnați la cite 4 ani închisoare.
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mai bună în anul viitor!
/

Măsuri pentru scurgerea apei
care băltește
Imediat după ce s-a încheiat re
coltarea porumbului, in unitățile
agricole din Mehedinți forțele au fost
concentrate cu deosebire la execu
tarea arăturilor adinei de toamnă. In
toate secțiile de mecanizare s-au or
ganizat schimburi prelungite, iar pe
360 tractoare, mai ' ales in unitățile
din zona de cimpie a județului, care
au mari suprafețe, se lucrează și in
.schimbul II. Din datele centralizate
rezultă că pină la 16 noiembrie
această lucrare a fost efectuată pe
mai bine de 36 000 hectare, ceea ce
înseamnă 58 la sută din suprafața
planificată. „Cu toate că in ultimele
două săptămini au căzut ploi abun
dente in zona noastră — ne spune
ing. Marian Pufan. directorul Direc
ției agricole județene — activitatea
n-a încetat măcar o zi. deși se lu
crează in condiții anevoioase. Acolo
unde umiditatea este incă mare in
sol. se acționează cu două și chiar
cu o brazdă, reușindu-se chiar in
aceste condiții să se efectueze zilnic,
pe ansamblul județului, arături pe
2 000—2 100 hectare". O inițiativă
bună pe care ținem s-o evidențiem
este aceea că, in zilele in care a
plouat, un număr însemnat de tractu.T.-e s-au deplasat la unitățile din
zona colinară a județului, unde a fost
posibil să se lucreze fără întrerupere,
cu randament sporit. S-a reușit ast
fel ca în această zonă să se ia un
substanțial avans la arăturile de
toamnă.
în cursul zilei de 15 noiembrie am
fost in unitățile de pe raza consi
liilor unice Cujmir sși, Gruia, unde s-a
prevăzut să se efectueze arături de
toamnă pe 15 284 hectare. La coope
rativa agricolă din ' Salcia ii găsim
pe mecanizatori in plină activitate.
„Pînă azi — preciza Constantin
Dinte, șeful secției de mecanizare —
am efectuat arături pe 780 hectare.
Atit ziua, cit și noaptea, la lumina
farurilor, lucrăm fără întrerupere
pentru a încheia cit mai repede
această lucrare pe ultimele 360 hectare".' In majoritatea unităților din
aceste două consilii unice, după cum
ne-am convins la fața locului, apa
încă băltește pe întinse suprafețe.
Cooperatorii, la fel ca și mecaniza
torii, au înțeles că nu se poate aș
tepta pină ce apa se va evapora de

Lozul necîștigăfor

Nuntă cu năbădăi

| Firește,

| tot frățește
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pe aceste terenuri și, în consecință,
mii de cooperatori sapă
___ șanțuri
, ,
.pentru evacuarea apei. în felul acesta
se asigură front de lucru permanent
tractoarelor, care, la două-trei zile
după înlăturarea apei, pot intra la
arat pe aceste sole. Totodată, pentru
a se asigura pe fiecare tractor un
randament sporit prin folosirea la
maximum a timpului de lucru, chiar
in aceste condiții anevoioase, condu
cerile unor cooperative agricole — cum
sint cele din Girla Mare, Obirșia de
Cîmp, Vrața, Pristol, Gruia și Pătuau luat măsuri de a se asilele
gura, la fel ca pe timpul verii, masa
i
în cîmp a mecanizatorilor. Prini astfel de acțiuni, în unitățile dei aici

Virqiliu TĂTARU
corespondentul

„Scînteii"

SALAJ

Suprafața care mai trebuie arată
se masoara si în nopți de munca
tractor va realiza pînă dimineață cel
puțin un hectar și jumătate, așa că
cele 94 hectare cite au mai rămas
se vor ara in următoarele trei zile
și trei nopți.
Și la cooperativa agricolă din Bocșa
suprafața nearată este măsurată tot
in nopți de muncă. La ora 2 noaptea,
in hotarul Braniște, 15 tractoare ară
uniform, la adîncimea recomandată
de 28—30 cm, iar Viorel Chichișan,
șeful secției, ne asigură că pină di
mineață termină de arat întreaga
tarla de 30 hectare.
La cooperativele agricole din Sălăjeni și Șamșud, același ritm. Nu
se poate realiza ipai mult de un
hectar și jumătate pe tractor. Csisar
Andrei, conducătorul grupului celor
zece tractoare, este insă optimist.
„Dacă folosim bine nopțile — ne
spune el — terminăm in 20 noiem
brie", Simion Ludușan, inginerul
sef al , stațiunii de mecanizare, pe
care l-am găsit printre mecanizatori, urmărind calitatea lucrării, ne
face să înțelegem necesitatea de la
care s-a pornit in stabilirea unor
norme locale. Este un lucru, firesc,
dacă ținem seama că pe unele tar-

Ploile din ultimele zile au stînjenit executarea arăturilor, județul Să
laj ajurigînd doar la jumătate din
suprafața planificată, a se ara in
această toamnă. Iată motivul pentru
care s-a trecut pretutindeni la mobi
lizarea tuturor forțelor mecanice
existente la această importantă lu
crare.
O experiență bună în organizarea
muncii am remarcat în consiliul unic
agroindustrial Zalău, unde procentul
suprafeței arate se apropie de 60 la
sută, iar hotărirea mecanizatorilor
este, după cum ne informează ing.
Alexandru Mintaș, directorul stațiu
nii de mecanizare, de a termina ară
turile pe întreaga suprafață in urmă
toarele 6—7 zile. Ziua nu s-a putut
lucra, deoarece pe alocuri apa încă
băltește, dar noaptea am găsit la
cooperativă agricolă de producție Hereclean. in hotarul Guruslăului, 17
tractoare arind la lumina farurilor cu
două trupițe. Grigore Breban, șeful
secției ne explică : „Executarea ară
turii numai cu două trupițe se dato
rează. gradului mare de Înclinare a
pantei". Dar este convins că fiecare

UTILAJE CARE PRODUC

Procesul intens de Înnoire și mo
dernizare a producției, început in
urmă cu trei ani. a atras după sine
modificări de esență și in dotarea
tehnică
a întreprinderii „Steaua ro
Pe Ungă satui Sieuf, din jude
șie" din Capitală. Dacă pină nu de
țul Bistrița-Nâsiuud, trece o linie
mult aici se realizau numai utilaje
de cale ferată. Deunăzi, lăsați
de construcții și pentru lucrări de
nesupravegheați. 5 cai au fost
drumuri, ceea ce nu necesita o bază
făcuți de un tren harcea-parcea.
în
materială
de înaltă., tehnicitate,
.
Intre gările Sintereag și Beprezent
uniiatca se profilează pe
clean, din același județ, un
produse de mecanică fină, cura ar fi
mărfar a făcut... tocană nu mai
aparatura hidraulică și pneumatică.
puțin de 60 de oi, in timp ce
De aceea, noile hale date recent in
păstorii turmei, doi la număr, se
folosință sînt dotate cu mașini-unelte
întreceau Ia... cîntatul din fluier
și agregate dintre cele mai moderne,
Acum, fluieră a pagubă.
de mare precizie și randament. în
Poate că tînguirea lof — tar
aceste condiții, utilizarea la întreaga
divă — va fi auzită și de alți
capacitate a acestei baze tehnice de
ciobani, ca să n-o mai facă și
. > hoțăritoare
vine una din condițiile
hotâritoare
ei de... oaie.
pentru îndeplinirea indicatorilor de
s-a
arătat
cum
plan. Dealtfel, așa
la recenta Plena
ră a C.C. al
P.C.R., producția
Gheorghe Pîrtea, om în virstă
penplanificată
de 67 de ani, trecea de la a
tru anul viitor
masă la alta, oferindu-le consu
în industrie s-ar
matorilor' de la restaurantul
putea realiza fără
„Măgura" .din Capitală lozuri in
nici o altă inplic. După ce și-a făcut „rondul",
dacă s-ar
vestitie
omul a plecat spre un alt local,
asigura folosirea
cu gindul câ va avea mai mult
deplină, la innoroc : el — la vinzarea lozuri
treaga capacita,___
lor, cumpărătorii — la ciștiguri.
te, a tuturor instalațiilor, mașinilor
Dar nici n-a apucat bine să
și
utilajelor
existente.
iasă pe ușă afară, că s-a și po
Faptul câ există mari rezerve in ce
menit fără geanta in care avea
privește folosirea capacitățilbr de.
lozurile nerindute. I-o smulsese
producție este ilustrat și de situația
din mină florin Dumitru, un
de la întreprinderea „Steaua roșie".
ti 'dr de 22 de ani, fără ocupație,
Concret, în cele zeee luni care au
cu mult prea multe antecedente
trecut din acest an, indicele de uti
penale pină la această virstă.
lizare a mașinilor-unelte a evoluat
Și tocmai cînd F.D. se gîndea
in felul următor : ianuarie — 71,6 la
că poate-i pică lozul cel mare,
sută ; februarie — 71.8 Ia sută i mar
i-a ..picat" un lucrător in uni
tie — 78,8 la sută ; aprilie — 85.7 la
formă albastră, care l-a condus
sută : inai — 85,3 la sută ; iunie —
imediat in arestul miliției.
85,3 la sulă ; iulie —• 86.3 la sută ;
august — 85,7 la sută ; septembrie —
88,5 la sută,
octombrie — 87,1 la
sută.
tnsurindu-și feciorul. Al. VnCe concluzii se desprind ? Calculat
tc.ru din Craiova a făcut nuntă
pe ansamblul celor zece luni, indi
mare. Printre invitați s-a aflat
cele de folosire a mașinilor-unelte
și socrul său. Ion Cojocaru. De
este de numai 82,6 la sută, fată de 85
mai multă vreme, între Al. Un
turii și socrul său, Ion Cojocaru,
Ia sută cît se prevede prin pian, ceea
erau unele neînțelegeri. Tocmai
ce înseamnă că o parte din capacita
ciad era nunta in toi, socrul s-a
tea de producție a întreprinderii nu
gîndit că a sosit, în sfirșit, mo
a fost folosită- Mai precis, in- peri
mentul să pună capăt certurilor
oada care a trecut de la începutul
cu ginerele său. Dar nu pe cale
anului, mașinile-unelte nu au lucrat
pașnică ci cu ajutorul... cuțitu
peste 13 300 ore. Iată de ce M-am
lui. Așa se face că ginerele a
fost dus degrabă la spital în
propus să descifrăm citeva din cau
stare gravă, iar socrul în arestul
zele care determină folosirea unor
miliției, de aici la tribunal și
mașini și utilaje sub capacitatea lor.
apoi la închisoare.
In ce privește situația de la înce
Decit așa nuntă !...
putul anului, ea este caracteristică
pentru țoate unitățile care nu pre
gătesc temeinic și din timp asimila
rea in fabricație a produselor noi.
Ce s-a intimplat de fapt ?
— în primele luni ale acului au
fost puse în funcțiune o serie de
După ce au făcut rost de
utilaje noi, din care unele speciali
tulburel de... sezon. . .
Mihai și Ioșif Baciu din Slănic I
zate în- efectuarea anumitor operații,
Moldova li s-a făcut poftă și de • ne spune tovarășul Nioolae Chiriac,
șeful secției hidraulice. Din diferite
Io saramură. Firește, de pește.
Dar cum nu aveau la indemină I motive, nu am reușit insă să asimiustensile ca orice pescar care se | lăm în fabricație toată gama de
respectă, au pu~ces la prins de
aparatură hidraulică prevăzută in
păstrăvi cu substanțe toxice. I
plan, așa că mașinile-unelte nu au
Care substanțe au fost aruncate
putut fi încărcate la întreaga capa
in apa de lingă popasul turistic
Iclin Poiana Slănicului. Și asta, . citate. Unul din noile tipuri de mo
ziua in amiaza mare. Cînd apa I
toare hidraulice nu este introdus în
S-a albit de bieții păstrăvi cu... •
fabricație niei acum.
burțile in sus, cei doi s-au apu— Și totuși, din luna aprilie și pînă
Icat să-i adune. Dar au fost și ei,
în octombrie indicele de folosire a
la rindul lor, pescuiți. In loc, de |
mașinilor și utilajelor s-a Îmbunătățit.
sgramuri de pește li se pregăCe măsuri ați luat ?
t.’ște tin dosar cu tot inventarul. ■
După care vor împărți ce li se
— Mai corect este să spunem că am
cuvine. Firește, tot frățește. 1
fost nevoiți să asimilăm alte tipuri de
produse decit cele stabilite inițial. în
Rubrică realizată de
felul acesta, mașinile universale de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii" . rectificat și frezat, care în prezent lu
crează în trei schimburi, au putut fi

Bietele mioare!

ritmul la executarea arăturilor crește
de la o zi la alta. Se impune insă
ca exemplul fruntașilor să fie urmat
fără intirziere și de celelalte unități,
cum sint cele de pe raza consiliilor
unice Almăjei, Vînju Mare, Devesel
și Prunișor, unde lucrarea a fost
efectuată pină simbătă seara pe nu
mai 38—49 la sută din suprafața pla
nificată. De asemenea, ritmul trebuie
impulsionat printr-o mai temeinică
organizare a muncii și folosirea la
întreaga capacitate a tractoarelor in
toate fermele agricole de stat, unde
pină la aceeași dată procentul de re
alizare a acestei importante lucrări
era de numai 34 la sută. Cu toate
că vremea se împotrivește in conti
nuare. munca nu trebuie să înceteze
o clipă, atît ziua, cit și noaptea, cu
noscută fiind importanța unei ase
menea lucrări pentru obținerea în
anul viitor a unor producții cit mai
mari la toate culturile de primăvară.

MEHEDINȚI

‘încărcate Ia întreaga capacitate. în
schimb, agregatele specializate lu
crează numai in două schimburi, de
oarece ele. execută numai anumite
operații și nu pot fi încărcate la în
treaga capacitate.
Deci problema a fost rezolvata,
dar numai pe jumătate. Ca dovadă,
iată cum se prezintă lucrurile în pre
zent. La atelierul nr. 1, maistrul .Ște
fan Radu ne spune că din 36 de ma
șini lucrează 34, una este in "reparație,
iar alta are un randament mare și nu
i se poate asigura de lucru o lună în
treagă. Observăm insă cu surprindere
că stau nu numai două mașini, ci
mult mai multe. Astfel, din cele patru
agregate de găurit și frezat pe care
le' are in primire muncitoarea Ma
riana Bercanu lucrau numai două.
De ce ? în citeva zile, pe cele două

■I
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două schimburi. „Avem suficient de
mult de lucru și am vrea să folosim
mai bine mașinile-unelte, ne spune
maistrul Qctav Vițelarii, dar lipsește
forța de muncă". Cine însă altcineva
decit conducerea întreprinderii tre
buie să rezolve această problemă in
strinsă Concordanță cu necesitățile
reale ale producției ? Iată de ce, pe
lingă măsurile ce se impun a fi luate
pentru asigurarea muncitorilor califi
cați, este necesar ca in întreprin
dere să se acționeze și pentru
întărirea ordinii, a disciplinei la
fiecare loc de muncă. Facem această afirmație deoarece în peri
oada care a trecut de la începutul
anului s-au înregistrat peste 35 000
ore de absente nemotivate. Or; dacă
numărul absențelor nemotivate ar fi
fost redus numai cu 50 la sută, indicele de utilizare a mașinilor pe zece
luni putea fi în
deplinit și chiar
depășit. Totodată,
lipsa forței de
muncă este de
terminată și de
fluctuația mare a
muncitorilor.
în
zece luni au fost
încadrați
peste
280 de muncitori,
dar au și plecat
din unitate’ alti 210.
în aceste condițiii este evident că se
întimpină multe greutăți in califica
rea muncitorilor și folosirea la în
treaga capacitate a mașinilor-unelte.
întărirea ordinii și disciplinei este cu
atît mai necesară cu cît în anul 1981
numărul mașinilor-unelte din întreprindere va crește considerabil, iar,
așa cum s-a stabilit în adunarea generală a reprezentanților oamenilor
muncii, indicele de utilizare va trebui
să fie de eel puțin 86 la sută, ceea
ce — după felul cum se prezintă lu
crurile in momentul de față — nu
este totuși prea mult. Iată de ce, așa
cum s-a subliniat in repetate rînduri
în documentele de partid, în orice
unitate economică înainte de a se so
licita noi fonduri de investiții trebuie
să se analizeze cu maximă exigență
felul in care sînt folosite capacitățile
de producție existente.

Folosește colectivul de la întreprinderea
„Steaua roșie11 toate posibilitățile pe care le are
pentru lichidarea grabnică a acestei anomalii ?
agregate care stăteau s-a executat un
lot de piese care asigură nevoile pro
ducției timp de aproape o săptămină
și, in mod normal, mașinile au fost
oprite. Altfel spus, agregatele lucrea
ză citeva zile și apoi intră in repaus
timp de aproape o săptămină. Sa fie
prea multe mașini ? Sau planul este
mai lejer ?
Dar nu aceasta este singura cauză
pentru care mașinile nu lucrează o
bună perioadă de timp. La atelierul
de sculărie de la etajul -2 al secției
hidraulice există trei mașini de ale
zat și găurit prin coordonate, mașini
aduse din import, de mare precizie
și randament. Singurul neajuns era
că muncitorii din atelier se ocupau
de altceva, iar mașinile, deși sint .au
tomatizate. nu „știu" să pornească
singure. „La noi, o ’asemenea mașină
ar fi încărcată în trei schimburi" —
ne spune cu evident regret tovarășul
Chiriac. Și de ce nu este ? Răspunsul
ne-a dezvăluit o altă deficiență a or
ganizării muncii : pentru că mașinile
sint ale secției sculărie. Această rigi
ditate in repartizarea unor mașini pe
secții face deci ca unele dintre ele,
deși nu sint folosite la întreaga capa
citate într-o secție, să nu poată fi
întrebuințate nici în alt sector al întreprinderii.
Faptul cel mai ciudat este insă că
secția mecano-energetică, din cele 71
de mașini pe care le are in dotare,
raportează indicele de utilizare nu
mai pentru... 9 (nouă) mașini ! De
altfel, pe întreaga întreprindere,
acest indicator se calculează numai
pentru 133 de utilaje și nu pentru
toate cele 307 existente. De ce ?
Pentru că așa este metpdologia. Și cit lucrează mașinile neluate
in calcul ? La această întrebare există
un singur răspuns : cit este nevoie.
Deci, peste 170 de mașini, mai mult
decit cele „raportate", au o „viață"
nederanjată de principiul eficienței,
Oare de aceea la atelierul nr. 4 din
secția hidraulică stăteau nu mai puțin
de 14 mașini de găurit ?
Dar chiar dacă ne referim numai
la utilajele luate în calcul, din obser
vațiile făcute rezultă că, în prezent,
deși indicele de folosire a mașinilor
este chiar mai mars decit cel planifi
cat, se pierde incă mult din timpul lor
productiv. Așa, de pildă, la vechea
secție de prelucrări mecanice, 30 de
mașini-unelte (strunguri, freze, ma
șini de rectificat) lucrează numai în

laie nu se poate ara decit într-un
singur sens, iar pe restul se folosesc
doar două trupițe, terenul fiind
deosebit de _greu.
In cooperativa agricolă din Coșei
se simte nevoia unor ajutoare. Din
sint
cele 420 hectare planificate
arate doar 105. Și se acționează, ca
peste tot dealtfel, numai cu două
trupițe.
Ce se mai poate reține dintr-o
noapte de lucru in consiliul unic
agroindustrial Zalău ? în primul rind
faptul câ tovarășii de la nivelul con
siliului și stațiunii de mecanizare
sint repartizați să organizeze munca
pe grupe de tractoare și că acțio
nează cu răspunderea cuvenită. Apoi,
un interes deosebit din partea me
canicilor din secții pentru
menți
nerea tractoarelor in stare bună de
funcționare și, mai cu seamă, faptul
că se acționează ferm pentru a nu
lăsa nici o palmă de teren care nu
s-a însămințat în această toamnă să
rămînă nearată, iar calitatea lucră
rilor este cea așteptată.
urmată
O asemenea experiență
și de celelalte consilii agroindusduce
la
triale din județ poate
i
scurtarea termenului. de încheiere a
l
puțin
zece
zile,
acestei lucrări cu cel
Ceea ce este foarte important, deoarece efectuarea in scurt timp și
de bună calitate a arăturilor de
toamnă asigură in bună
măsură
planificate
realizarea
producțiilor
pentru anul viitor.

Ioan MUREȘAN
corespondentul

„Scînteii"

Azi, în municipiul Tîrgu-Jiu

18.50
19.00
19.20
19,45

tv

20.20
20,35

PROGRAMUL 1

9,co Teleșcoală
10,00 Bucuriile toamnei
10,15 Film serial : „Suspendați de
un
fir" — reluarea ultimului episod
11,05 Dosarele istoriei. Cum jefuiau mo
nopolurile Imperialiste
bogățiile
României (II) (reluare)
10.00 Telex
16,05 Atlas geografic : Tara
Silvaniei.
16.25 Curs de limba engleză
16,45 Publicitate
16,50 Din țările socialiste
17.15 Almanah pionieresc
17,40 Clubul tineretului
18.25 Idei
contemporane

21.50
22,05

lOOt de seri
Telejurnal
Actualitatea economică
Anchetă TV : „Deziluziile din za
țul de cafea"
Moment folcloric
Teatru TV : ,.La început de drum“
de Virgil Putcea. Adaptare TV de
Victor Parhon. Premieră pe tară
Comorile muzicii
Telejurnal

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19.20 Buletin rutier
19,35 Cvartetul Radiodifuziunii . bulgara
— pe scena noastră de concert
20.40 Viața economică a Capitalei
21.10 Luminile operei
21,55 Puterea instinctului. Producție a
studioului ..Sahiafilm"
22,95 Telejurnal

CUVÎNTUL CITITORILOR^ «
CUVÎNTUL OAMENILOR MUNQlfiZ;
Cînd între fabrică

Prea multă blîndețe

șî comerț

față de manifestările

lipsesc vagoanele
întreprinderea de ulei „Oltenia"Podari, județul Dolj, a avut obli
gația, prevăzută în plan, să livreze
comerțului, în perioada 1—8 noiem
brie a.c., 390 tone ulei îmbuteliat.
Din această cantitate nu am putut
să livrăm însă decit 185 tone. Din
ce cauză ? Șă nu se creadă cumva
că nu am fabricat uleiul respectiv !
Dimpotrivă. Dar am fost nevoiți să
oprim secția de îmbuteliere pentru
că depozitul acesteia era blocat de
sticle cu ulei. Care nu au putut fi
însă expediate comerțului din cau
ză că nu am primit vagoanele ne
cesare pentru transportul lor.
Pentru a obține vagoanele de
care avem nevoie — prevăzute in
contractul de transport incheiat. cu
organele C.F.R., contract aprobat
și însușit de acestea — am făcut
nenumărate demersuri, atit în scris,
cît și telefonic, la Regionala de căi
ferate Craiova, la stația Podari,
precum și la M.T.Tc. Toate inter
vențiile noastre au rămas însă fără
rezultat. Această situație creează
greutăți nu numai întreprinderii
noastre în realizarea planului, ci —
sîntem siguri — produce dereglări
și in aprovizionarea populației cu
ulei.
Așa stînd lucrurile, facem și pe
această cale un apel la conducerea
Regionalei de căi ferate Craiova și
la Ministerul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor să ia măsuri urgente pentru asigurarea vagoanelor
necesare livrării uleiului imbuteliat.

Romeo ANTONIU

președintele consiliului oamenilor
muncii, întreprinderea de ulei
„Oltenia"
Podari, județul Dolj

huliganice
La noi, Ia Iași, sînt multe lucruri
bune de remarcat : s-au construit
noi cartiere, s-au amenajat parcuri
— orașul e de nerecunoscut. Și to
tuși, in ciuda acestor mari realizări
care ar trebui sâ ne dea numai sa
tisfacții, avem o nemulțumire. Această nemulțumire se datorește apariției unor indivizi fără căpătîi,
adevărați huligani, care în unele
cartiere — de pildă Alexandru cel
Bun — au devenit o pacoste. De
regulă foști infractori, ei sfidează
• fără rușine liniștea și securitatea
publică, legile țarii, punînd în pe
ricol avutul și uneori chiar viața
cetățenilor. Nu demult, in cartierul
sus-amintit, huliganii au omorit un
om. Zilele trecute am fost și eu
victima lor. Venind din centrul orașului am văzut cum atacau niș
te trecători, pe care voiau să-i je
fuiască. Am început să strig, chemînd miliția. Din păcate, nu era
nici un milițian prin apropiere. Âtunci unul din huligani m-a lovit
și m-ar fi atacat și ceilalți dacă
nu-mi săreau în ajutor alți trecă
tori.
După părerea mea — și am
convingerea că sînt în asentimen
tul a foarte numeroși cetățeni —
reglementarea actuală privind in
fracțiunea de huliganism este prea
blinda. Propun să se aducă modi
ficări actualelor reglementări lega
le, în sensul de a se include pedep
se mai aspre pentru cei ce comit.
asemenea infracțiuni. Și asta spre
binele și liniștea cetățenilor.

Stop - fumatuhi
în cabanele montan
Am citit sesizarea muncito
C. Morărescu : „De ce fum și nice
tină, in loc de ozon, la cabanele . c
munte?", publicată in „Scinteia" din
4 noiembrie. Ca șef al agenției
O.J.T. Bușteni, nu o dată am văzut
Ja Piatra Arsă, la Babele. Căminul
Alpin, Gura Diham și alte cabane
aflate în administrația noastră cum
unii turiști, de cum intră in caba
nă, scot imediat pachetul de țigări
și-i afumă pe toți din restaurant.
iFac acest lucru deși văd bine afi
șele care arată că fumatul este in
terzis. Nu o dată am asistat la dis
cuții, chiar ascuțite, intre asemenea
fumători, aroganți, recalcitranți —
și cabanier pentru stingerea țigării.
Semnalul din „Scirteia" ne este
de un real ajutor in aplicarea mai
hotărită a unor norme de conduită
in cabană. Chiar a doua zi de la
publicare s-au transmis instruc
țiuni precise tuturor cabanierilor :
fumatul este interzis in locurile
unde se servește masa ; cei ce nu
respectă regula să fie invitați să
părăsească sala. Cabanierii. celă
lalt personal muncitor, despre care
șe va constata că acceptă fumatul
în sălile de mese, vor primi sanc
țiunile de rigoare. In zilele aceste ,
vom tipări noi afișe în această pro
blemă. Vom redacta scrlsor’-ap?
către agențiile B.T.T. BucureștJ s
Prahova, cit și către I.T.H.".
solicitind conducerile unităților res
pective să instruiască ghizii, pe
conducătorii de grup incit să ia ati
tudine in caz că turiștii nu vor res
pecta normele de conviețuire in
cabană, Prin astfel de măsuri,
cit și printr-o opinie
publică
mai combativă, fumul de țigară va fi izgonit din cabanele
noastre.

Iordache CHIRVASE

Ion TEODORESCU

pensionar, lași

șeful agenției O.J.T. Bușteni

• PE SCURT. DIN ••SCRISORI • PE SCURT,. DIN SCRISORI
® Comparații. în trecut, viața economică a vechiu
lui tîrg Fălticeni se rezuma doar la o făbricuță de
marmeladă, o presă de ulei, citeva ateliere meșteșugă
rești. între care unul pentru confecționat fringhii și o
moară. Astăzi, noul oraș Fălticeni cunoaște o puter
nică dezvoltare economico-socială și cultural-spirituală. Cu mai bine de 20 de ani în urmă, aici a fost
înălțat combinatul forestier ; au urmat apoi o fila
tură, o nouă fabrică de P.A.L., una de mobilă, în ul
timii 2—3 ani — fabricile de sticlă și amidon, iar în
prezent, întreprinderea chimică, aflată în construcție.
’ S-au construit mii de locuințe confortabile, zece gră
dinițe pentru copii și trei creșe, două licee industriale
și altul agroindustrial, o bibliotecă orășenească cu
' aproape 60 000 de volume, s-au asfaltat străzile, s-au
amenajat parcuri și zone verzi. (Dumitru Frițescu,
pensionar, orașul Fălticeni, județul Suceava) ® De-aie
birocrației... Soțul meu, muncitor la
întreprinderea
„Laminorul"-Brăila. fiind invalid de război gradul III,
^a primit din partea Ministerului Sănătății aprobare

să poată beneficia de medicamente gratuit. Ni s-a. st.
insă că medicamentele le putem procura gratuit dcircumscripția medicală de care aparținem cu do .
ciliul. Or, soțul meu este in evidența dispensarului d •
întreprindere și a policlinicii teritoriale.
unde sînt
medici specialiști. Dar aceștia nu ne eliberează rețete,
pentru medicamente gratuite. Oare aprobarea pe care
am primit-o nu este valabilă pentru orice unitate sa
nitară ? (Aurelia Bănică, cartier Viziru 1. bloc 34. ap
33, Brăila). © Poluare. Locatarii blceului din strada
C.A. Rosetti nr. 20 întimpină mari necazuri din cauza
zgomotelor și mirosurilor ce emană de la unitatea
„Gospodina" de la parterul imobilului. La fața locului
au venit mai multe comisii, au constatat realitatea dar
nu s-a întreprins nimic. Dacă nu se pot găsi soluții
pentru înlăturarea surselor de poluare de la această
unitate, propunem reprofilarea sa. cu atit mai mult
cu cit in zonă există un număr suficient de unități1 țip
„Gospodina". (Comitetul asociației locatarilor, strada
C.A. Rosetti nr. 20 București).

Ion TEODOR

(Urmare din pag. I)
semna că nu era in stare,
lucru pe care și-a propus
să-l demonstreze un colec
tiv condus de inginerul
Gheorghe Șeitan și din care
mai făceau parte inginerii
Aurelia Scorțanu, Viorel
Machedon, subinginerul Alexandru Gheorghe, maiș
trii Gheorghe Guguilă și
Vasile Manole. De ici o so
luție, de dincolo alta, cîștigind un pas dar și pierzind, uneori, năzuința de a
fabrica pînzele unor ase
menea ferăstraie a fost adusă la stadiul realității,
Pe scurt : uzina n-a mai
apelat la nici un import de
pinze de ferăstraie. Și le
produce singură, economi
sind anual peste 500 000 lei
valută. Mai mult : nu nu
mai că își acoperă cerințe
le de producție in acest do
meniu, dar mai livrează și
altor întreprinderi din oraș
și din țară — Ia Iași, Sla
tina, Roman...
— Cum e, totuși, cu nota
de care aminteați, tovarășă
inginer ?
—t Un
studiu
întocmit
încă în 1978 de un institut
de specialitate demonstra

că prin eforturi proprii
putem
produce la Galați
necesarul de pinze de ase
menea ferăstraie pentru
întregul minister. Acum a
venit in sfirșit timpul ca
idqea să fie scoasă din cine
știe ce sertare și pusă în
practică. S-a stabilit și lo
cul de amplasare în uzină

clipele acelea un cazan ii
producea destule bătăi de
cap. Mai înainte fuseseră
problemele de acționări
etc, etc.
Așa că am transcris răs
punsul lui :
— Sigur că „ne compli
căm viața". Dar din ce mo
tive ?

Ț\
ța. Vor mai fi și altele, dar
eu m-am oprit numai la
acestea două.
Sigur că mai sînt și alte
motive, Ne-au convins de
adevăr maiștrii Ion Tudose,
Ghiță Mușat și Mihai Bărsan, pe care i-am găsit bătindu-și Capul cu asimila
rea unor piese la niște in-

ce. chiar dacă l-am cum
părat, cu munca
noastră
am plătit. Iar dacă sintem
in stare să ne facem sin
guri unele, piese ofi, insta
lații, de ce să nu ne zba
tem pentru aceasta ?
Ghiță Mușat: — Cu cit
ne batem noi mai mult
capul să ne rezolvăm sin
guri treburile noastre, cu
atit e mai bine pentru noi.
Vreau să zic că orice stră
danie se vede răsplătită în
viața noastră de fiecare zi.
Mihai Bârsan: — Uzina
noastră so află lingă Du
năre. Cind intru ori cînd
ies din schimb, văd dese
ori convoaie de vapoare
care vin de departe și urcă
cu minereu spre portul
combinatului siderurgic. In
uzina noastră apoi sint
destule instalații pe plăcu
țele cărora citești numele
unor firme din străinătate.
Dacă-ți pui întrebarea cu
ce bani plătim țoale aceste
lucruri, de care avem ne
voie ca să ne dezvoltăm,
atunci
afli Și de ce oa
menii din colectivul nostru
își „complică" viața. Și mai
direct spus : să ne fie mai
bine.

Merită să-i stimezi pe acești oameni...
a atelierului în cauză. N-a
mai rămas decit să trecem
Ia treabă.
— Asumarea acestor sar
cini, peste sarcinile de ser
viciu, nu vă complică viața?
Cînd formulam întreba
rea, de față era și inginerul
Viorel Pescaru. Omul pe
care, în ultima vreme, ai
să-l găsești mai ales la
stația pilot din uzină desti
nată producerii benzilor
zincate înguste — și aces
tea se aduc încă din im
port - necesare la armacablurilor
electrice,
rea
Omul despre care nu s-ar
putea spune că „nu și-a
complicat viața". Chiar in

— Asta vă întrebăm și
noi.
— Mai intii că există la
majoritatea oamenilor do
rința de a face ceva nou.
Mai lesne, mai btțn. Do
rința de nou, de schimbare,
nu-i o vorbă oarecare. Ea
trebuie luată în calcul, atunci cînd evaluăm poten
țialul uman al uzinei noas
tre. în al doilea rind, nu
poți duce toată ziua mina
la buzunar : n-am cutare
lucru, nu-i nimic, il cum
păr de la alții. Cu ce bani?
Că fiecare pungă nu-i sac
fără fund. Iată, după mine,
două motive pentru care
singuri ne „complicăm" via-

stalații de import. ■ Le-am
pus și lor întrebarea la care
ne-a răspuns inginerul Vio
rel Pescaru.
Consemnăm
aici și răspunsul meșteri
lor :
Ion Tudose: — De ce ne
complicăm viața, căutînd
să producem noi cît mai
mult din ceea ce avem ne
voie ? Păi dacă toată lu
mea ar apela numai la im
port, unde am ajunge? Ca
să nu mai vorbesc și de
faptul că noi
n-am fast
niciodată invățați la de-a
gata. Nimeni nu ne-a dat
nimic pe gratis. Știm pre
țul fiecărui lucru, deoare■nr
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VIE SATISFACȚIE Șl UNANIMĂ APROBARE A ÎNTREGULUI POPOR PENTRU
REZULTATELE REMARCABILE ALE VIZITEI PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
Împreună cu tovarășa elena ceaușescu. In suedia, danemarca și norvegia
Din toată țara, telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
în, telegrama adresată de COMITE
TUL MUNICIPAL BUCUREȘTI AL
P.C.R. se arată : Comuniștii, toti oa- .
menii muncii din Capitală, cu ini
mile pline de bucurie și dragoste
fierbinte, au urmărit, Împreună cu
întregul popor, vizitele pe .care dum
neavoastră. mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, le-ati
efectuat, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, în Suedia. Danemarca și
Norvegia, convorbirile avute și . do
cumentele încheiate pe parcursul
acestei noi și importante manifestări
cu largi și profunde rezonante în
viata internațională, ce se înscrie ca
o contribuție deosebită la adîncirea
și amplificarea relațiilor de prietenie
și colaborare multilaterală dintre
poporul român și popoarele țărilor
vizitate, la creșterea continuă a pres
tigiului României în rîndul tuturor
statelor lumii.
Eveniment cu ample deschideri
spre făgașul întăririi conlucrării și
spiritului de înțelegere între popoa
rele lumii, vizitele întreprinse îm
preună, cu tovarășa Elena Ceaușescu
în cele trei țări nord-europene repre
zintă Încă o strălucită confirmare a
realismului și justeței politicii parti
dului și statului nostru, datorită că
reia România socialistă și-a cucerit
un loc nicicind mai demn și mai sti
mat între statele ce militează cu
consecventă pentru cauza păcii și
progresului întregii omeniri, pentru
asigurarea independenței și suvera
nității naționale, a dreptului fiecărui
popor de a-și hotărî și făuri de sine
stătător soarta pe care o dorește.
Folosind și acest prilej pentru a
da glas adeziunii depline la politica
iiiternă și externă a partidului și
statului nostru, care exprimă cu vi
goare năzuințele cele mai arzătoare
ale întregului popor, comuniștii, toti
oamenii muncii din Capitală vă asi
gură, mult iubite tovarășe secretar
general al partidului, că sînt hotărîți să acționeze cu întreaga lor pri
cepere. și energie creatoare pentru
îndeplinirea sarcinilor și angaja
mentelor asumate pe acest an și pe
Întregul cincinal actual, pentru în
făptuirea neabătută a obiectivelor cs
le revin din istoricele documente ale
Congresului al XII-lea al partidului,
pentru dezvoltarea pe baze intensi
ve, moderne, a economiei municipiu
lui București, astfel Incit să asigure
sporirea continuă a contribuției
acesteia la înflorirea patriei, la creș
terea bunăstării materiale și spiri
tuale a celor ce muncesc.
Comuniștii, toți oamenii muncii de
pe înfloritoarele meleaguri ale Albei
au urmărit cu sentimente de înalta
mindrie patriotică vizita de stat pe
care ați int.reprins-o dumneavoastră,
mult iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu. împreună cu stimata to
varășă Elena Ceaușescu. in Suedia.
Danemarca și Norvegia, contribuție
remarcabilă la cauza păcii, colaboră
rii și apropierii între popoare, eve
niment de seamă al vieții internațio
nale — se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN ALBA AL
P.C.R.
Această solie de prietenie și pace,
act politic cu larg ecou in lume, ne
oferă prilejul, mult stimate condu
cător, de a vă adresa recunoștința
fierbinte pentru tot ceea ce faceți,
în fruntea partidului și poporului,
pentru creșterea bunăstării si ferici
rii națiunii noastre socialiste, pentru
continua afirmare a României. Cu aceste convingeri nestrămutate, ur
mînd heabătut principiile politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nbstru, vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că
pentru organizația județeană de par
tid Alba, pentru toti locuitorii jude
țului — români, maghiari, germani
— nu există îndatorire mai mare decit aceea de a milita cu ardoare pen
tru îndeplinirea obiectivelor gran
dioase de dezvoltare economică și
socială a României, a hotărîrilor
Congresului al XII-lea al partidului,
pentru ca prin efortul unit al între
gii națiuni, scumpa noastră patrie să
înainteze viguros pe calea socialis
mului și comunismului, egală și su
verană intre țările lumii.

Asemenea întregului popor, comu
niștii. toți oamenii muncii, români,
maghiari, germani și de alte naționa
lități din județul Brașov au primit
cu deosebită satisfacție și dau o înal
tă apreciere convorbirilor pe care
dumneavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, le-ati avut
cu șefii de stat și de guvern din
Suedia. Danemarca și Norvegia, re
zultatelor rodnice ale vizitelor efec
tuate in aceste țări și care se înscriu
ca o nouă și importantă contribuție
la întărirea relațiilor de prietenie,
înțelegere și colaborare reciproc
avantajoasă dintre poporul român și
popoarele țărilor vizitate — se spune
in telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BRAȘOV AL P.C.R.
Faptul că pentru prima dată un șef
de stat român a vizitat Suedia. Dane
marca și Norvegia reflectă în mod
grăitor amploarea relațiilor externe
ale României socialiste, imensul său
prestigiu de care se bucură pe toate
meridianele globului, ale cărui ctitor
desăvîrșit sînteti dumneavoastră, sti
mate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, prin activitatea neobosită,
pătrunsă de înflăcărat patriotism și
patos revoluționar, de înalt umanism
și dragoste de pace, pe care o desfâșurati pentru dezvoltarea economicosocială multilaterală a patriei —
factor determinant în afirmarea ei
liberă, egală, independentă și suve
rană în lume — pentru oprirea ten
dințelor de deteriorare a relațiilor
internaționale, pentru edificarea unei
noi ordini economice și politice pe
planeta noastră.
Comuniștii, toti oamenii muncii
brașoveni folosesc și acest prilej pen
tru a vă încredința, iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, de întregul lor
sprijin în tot ceea ce întreprindeți,
pe planul politicii interne și externe
a partidului și a statului, asigurîndu-vâ că vor munci cu totală dă
ruire și spirit revoluționar pentru
îndeplinirea angajamentului asumat,
pentru înfăptuirea exemplară a
sarcinilor ce le revin din istoricele

hotărîri ale Congresului al XII-lea
al Partidului Comunist Român și
pentru sporirea contribuției lor la ri
dicarea scumpei noastre patrii pe noi
trepte de progres și civilizație.

Alături de întregul popor, comu
niștii, toți oamenii muncii din jude
țul Buzău au urmărit cu vibrantă
mindrie patriotică vizita de stat pe
care dumneavoastră. împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, ati efectuat-o în Suedia. Danemarca și Nor
vegia, prima vizită a unui șef de
stat român în aceste țări, eveniment
istoric cu adinei semnificații în în
făptuirea politicii partidului și sta
tului nostru de pace, prietenie și
colaborare cu toate popoarele lumii
— se arată în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN BUZĂU AL
P.C.R.
Itinerarul
nordic.
pe parcursul
căruia ați fost înconjurat cu deose
bită stimă și considerație, convorbi
rile la nivel înalt cu reprezentanții
vieții politice, economice și cultu
rale evidențiază înalta prețuire față
de principialitatea și caracterul di
namic al politicii noastre externe, al
cărei promotor șînteti dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, față de contribuția per
manentă pe care o aduceți la solu
tionarea marilor probleme ale con
temporaneității.
Exprimîndu-și totala adeziune fată
de rezultatele excepționale ale aces
tei vizite, comuniștii, toti oamenii
muncii din județul Buzău vă asi
gură. mult iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu. că. strîns uniți în jurul

angajamentul solemn în fata dum
neavoastră, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a
face totul pentru transpunerea lor
exemplară in viată, fiind convinși că
ele contribuie la adincirea în conti
nuare a prieteniei dintre, poporul
nostru și popoarele țărilor vizitate,
la dezvoltarea colaborării și coope
rării economice, industriale, tehnîcoștiihțifice și culturale, la amplifi
carea schimburilor comerciale.
Fericiți că și in cele trei țări nor
dice s-a dat o deosebită apreciere
concepției și luptei neobosite pe
care o depuneți pentru așezarea re
lațiilor dintre toate țările pe princi
piile deplinei egalități, respectării
suveranității și independentei națio
nale, neamestecului in treburile
interne, renunțării la amenințarea
cu forța, vă asigurăm pe dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, conducerea de partid și
de stat, că nu vom precupeți nici
un efort pentru a realiza în cele
mai bune condiții sarcinile ce ne re
vin din întreaga politică internă și
externă a patriei dragi. România
socialistă, pentru creșterea continuă
a rolului și măreției sale in fata
națiunilor lumii.

Urmărind desfășurarea vizitelor oficiale intreprinse de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, in Suedia. Dane
marca și Norvegia, comuniștii, toți
oamenii muncii din județul Cluj, asemenea întregului nostru popor, dau
o înaltă apreciere acestei solii de

tru. față de acțiunile și inițiativele
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel
mai strălucit și iubit fiu al națiunii
noastre, personalitate politică pro
eminentă a contemporaneității, ne
angajăm că vom munci cu tot de
votamentul. cu toată dăruirea și pa
siunea noastră, că imensul succes al
acestei noi misiuni de pace și prie
tenie ne va mobiliza și mai intens
in activitatea pe care o desfășurăm
pentru
infăptuirea
neabătută
a
mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al XII-lea al Partidului Co
munist Român, pentru înălțarea
României pe noi culmi de progres
și civilizație.
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DOLJ AL P.C.R. se ara
tă : Laolaltă cu întregul nostru po
por, comuniștii, toți oamenii muncii
din județul Dolj au urmărit cu viu
interes prestigiosul itinerar nordic
pe care l-ați întreprins, împreună cu
tovarășa- Elena Ceaușescu, sub sem
nul aceleiași nobile și ferme voințe
ce vă caracterizează, de a conferi di
mensiuni și mai cuprinzătoare rela
țiilor bilaterale ale României cu toa
te statele lumii, in interesul reciproc,
al înțelegerii și încrederii interna
ționale. Prin întreaga desfășurare a
vizitelor, prin contactele și convor
birile fructuoase,
prin înțelegerile
realizate au fost puse puternic in
evidență sentimentele de prietenie,
de stimă și prețuire reciprocă din
tre poporul român și popoarele suedez, danez și norvegian, hotărirea
comună de a ridica pe noi trepte re

Urmărind cu adincă și vie satisfac
ție vizita pe care ati efectuat-o în
Suedia, Danemarca și Norvegia, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
comuniștii, oam'enii muncii din jude
țul Galați au încercat un sentiment
de profundă mindrie patriotică fată
de succesul acestui semnificativ iti
nerar politic al prieteniei, care a re
afirmat cu tărie excepționalele dum
neavoastră însușiri de strateg al păcii,
capacitatea strălucită de a oferi lumii
contemporane exemplul concret al
unei noi acțiuni constructive și efi
ciente pe planul conlucrării interna
ționale •— se arată in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN GALAȚI
AL P.C.R.
Dialogurile la nivel înalt purtate cu
conducătorii statelor nordice, cu per
sonalități marcante ale vieții politi
ce, economice și științifice din Sue
dia, Danemarca și Norvegia, docu
mentele semnate, marcind evoluția
ascendentă a relațiilor bilaterale, re
prezintă, în același timp, o pledoarie
convingătoare pentru edificarea • unui
sistem real de securitate și cooperare
pe continentul nostru, dau un impuls
substanțial traducerii în viată, ca un
tot unitar, a Actului final de la
Helsinki.
Reafirmîndu-ne și cu acest prilej
atașamentul fată de Înțeleaptă poli
tică internă și externă â partidului
și statului nostru, vă asigurăm,
iubite conducător, că noi, comuniștii
și oamenii muncii din județul Galati,
alături de întregul popor român, ne
vom strădui din toate puterile să
sprijinim această politică cu argu

acestei noi misiuni de pace, priete
nie și conlucrare între popoare.
Onorurile ce v-au fost rezervate și
distincțiile acordate reprezintă măr
turii elocvente ale stimei și consi
derației de care vă bucurați pe toate
meridianele globului, ale eforturilor
ce le eonsacrați pilduitor creșterii
prestigiului internațional al Româ
niei socialiste.
întreg personalul armatei folosește
și acest prilej pentru a vă asigura,
mult stimate tovarășe comandanț
suprem, că iși va dărui pe mai de
parte întreaga energie și putere de
muncă , înfăptuirii ferme a politicii
interne și externe a gloriosului nos
tru partid comunist. însuflețiți de
pilduitorul dumneavoastră exemplu
comunist de muncă și viață, vom
face totul pentru îndeplinirea exem
plară a ordinelor și indicațiilor ce ni
le-ati dat, la convocarea-bilanț cu
activul și cadrele de bază ale ar
matei, în vederea trecerii intr-o
etapă nouă, calitativ superioară, a
pregătirii de luptă și politice a tru
pelor. Cu abnegație comunistă vom
milita pentru , îmbunătățirea continuă
a procesului instructiv-educativ. or
ganizarea și desfășurarea acestuia in
conformitate cu cerințele doctrinei
militare naționale, al cărei strălucit \
fondator sînteti. pentru întărirea
ordinii și disciplinei militare, pentru
afjrmarea puternică, a armatei ca
adevărată școală de educație politică,
patriotică și revoluționară, ca parti
cipantă ■ activă la întreaga viață econamico-socială și politică a țării, ca
apărătoare de nădejde. împreună cu
întregul popor, a cuceririlor revolu

• 0 nouă acțiune politică de importanță majoră, care deschide ample perspective
de dezvoltarg relațiilor de colaborare prietenească dintre țara noastră
și state nordice ale Europei

• Puternică afirmare a pozițiilor principiale ale României socialiste in problemele
fundamentale ale contemporaneității, in sprijinul țelurilor destinderii, securității
și cooperării pe continentul european și în intreaga lume
• însuflețite angajamente ale oamenilor muncii de a acționa pentru înfăptuirea
neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului, pusă în slujba înfloririi
continue a patriei, cauzei generale a păcii și înțelegerii între națiuni
■»

partidului, urmînd strălucitul dum
neavoastră exemplu de slujire cu
devotament a idealurilor poporului
nostru, vor acționa cu toată energia
pentru
înfăptuirea politicii interne
și externe a României socialiste,
sporindu-și contribuția la realizarea
istoricelor hotăriri adoptate de cel
de-al XII-lea Congres al partidului.
în telegrama CONSILIULUI CEN
TRAL AL UNIUNII GENERALE A
SINDICATELOR DIN ROMÂNIA se
spune : în numele oamenilor muncii
români, maghiari, germani și de alte
naționalități, membri ai sindicatelor,
ingăduiți-ne să vă exprimăm cele
mai profunde și mai fierbinți senti
mente de dragoste, respect, de adincă (prețuire cu prilejul încheierii cu
rezultate remarcabile a noii dum
neavoastră solii de pace și prietenie
în Suedia. Danemarca și Norvegia.
Vizita de stat pe care ați eîectuat-o
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu
in aceste state din nordul Europei,
prima din istoria nouă a României
socialiste, a fqst urmărită de către
oam&nii muncii. împreună cu. întrea
ga noastră națiune, cu un puternic
interes, cu' îndreptățită mindrie și
satisfacție. Acțiune politică de o deo
sebită insemnătate, vizita dumnea
voastră a înscris, prin rezultatele ei
multiple, o pagină istorică in cronica
relațiilor cu statele vizitate, eviden
țiind o dată mai mult ferma hotărîre
a partidului și statului nostru, a în
tregului popor, de a dezvolta și am
plifica relații de prietenie și cola
borare cu toate statele lumii, fără
deosebire de orînduirea lor socialpolitică.
Consiliul Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, or
ganele și organizațiile sindicale, urmind marea dumneavoastră pildă de
dăruire patriotică, vă asigură si de
această dată că nu
vor precupeți
nici un efort pentru a folosi întreaga
capacitate de muncă, întreaga pasiu
ne și elanul revoluționar in scopul
mobilizării mai active și mai eficien
te a oamenilor muncii pentru reali
zarea planului pe 1980. pentru pregă
tirea tuturor condițiilor necesare tre
cerii la realizarea exemplară a sar
cinilor noii etape, superioare în con
strucția socialistă multilaterală a tă
rii, configurată strălucit în documen
tele Congresului al XII-lea al Parti
dului Comunist Român.
în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL P.C.R. se arată : Animați
de puternica și legitima mindrie
patriotică, comuniștii, oamenii mun
cii, toti locuitorii județului CarașSeverin — români, germani, sirbi și
de alte naționalități — au urmărit
cu viu interes și vibrantă emoție
prestigioasa vizită de stat pe care
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. ati
întreprins-o, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu în cele trei țări
din nordul Europei — Suedia, Da
nemarca și Norvegia.
Asemenea întregului popor român,
comuniștii, toți oamenii muncii de
pe vatra Caraș-Severinului aprobă
din toată inima conținutul convor
birilor purtate, prevederile docu
mentelor semnate și ne exprimăm

prietenie, colaborare și pace — se
spune in telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN CLUJ AL P.C.R.
Remarcabil eveniment politic, această solie deschide un nou capitol
în istoria relațiilor dintre România
și țările vizitate și noi perspective
pentru dezvoltarea colaborării și
cooperării pe multiple planuri, in in
teresul reciproc al popoarelor noas
tre. Totodată, vizita dumneavoastră,
convorbirile la eel mai înalt nivel,
înțelegerile convenite pun din nou in
lumină posibilitatea și justețea po
liticii de coexistentă pașnică, de
colaborare a țărilor cu orinduiri so-'
cial-economice diferite și importan
ța promovării ei pentru a asigura
dezvoltarea economico-socială a fie
cărei țări, îmbunătățirea climatului
international, triumful cauzei păcii.
La reîntoarcerea pe pămintul
scump al patriei, comuniștii, toți lo
cuitorii străvechilor meleaguri cluje
ne — români, maghiari și de alte
naționalități — vă încredințează,
mult stimate tovarășe secretar gene
ral. că, strîns uniți în jurul parti
dului. vor acționa cu entuziasm și
responsabilitate pentru aplicarea în
viață a generoaselor idei pentru care
militați cu consecventă și dăruire, ca
lumea să trăiască în pace, prietenie
și colaborare, că vă vor urma neîn
trerupt in tot ceea ce gînditi și în
treprindeți spre binele întregului
nostru popor. în același timp, ei se
angajează să pună întreaga lor pri
cepere și hărnicie în slujba înfăp
tuirii exemplare a sarcinilor ce le
revin din programul și politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, din hotâririle celui de-al
XII-lea Congres al partidului, pen
tru ca în cincinalul viitor județul
Cluj să urce, împreună cu țara, o
nouă treaptă pe calea socialismului
multilateral dezvoltat, calea civiliza
ției și bunăstării.
Cu mindrie patriotică și imensă
satisfacție fată de rezultatele excep
ționale cu care s-a încheiat noua și
strălucita dumneavoastră solie de
pace, colaborare și prietenie pe care
ați purtat-o. împreună cu stimata și
distinsa tovarășă Elena Ceaușescu, pe
pămintul Suediei, Danemarcei și
Norvegiei, comuniștii, toți oamenii
muncii din județul Dîmbovița vă adresează omagiul lor fierbinte și re
cunoștința profundă pentru activita
tea neobosită ce o desfășurați pe
plan internațional, pentru contribuția
inestimabilă pe caro o aduceți la
dezvoltarea raporturilor de colabo
rare economică. tehnico-știintifică,
culturală și de bună înțelegere între
statele lumii, la nobila cauză a pă
cii și securității mondiale — se arată in telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R.
Vă mulțumim din inimă, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, pentru modul magistral
în care v-ați făcut, ca întotdeauna,
interpretul dorinței noastre de a
munci și trăi în libertate și pace, de
a asigura scumpei noastre patrii și
minunatului ei popor un loc demn
intre națiunile libere ale lumii. Ex
primindu-ne și cu acest prilej ade
ziunea deplină și
devotamentul
nețărmurit față de politica internă și
externă a partidului și statului nos
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lațiile bilaterale în diverse domenii
de activitate. Totodată, întîlnirile la
nivel înalt pe care le-ati avut au re
levat, o dată mai mult, preocuparea
dumneavoastră statornică de a con
tribui la eforturile consacrate instau
rării unui climat de securitate, înțe
legere și largă colaborare pe conti
nentul european și în întreaga lume.
Afirmindu-ne adeziunea deplină la
politica internă și externă a partidu
lui și statului postru, noi, comuniștii,
toți oamenii muncii din județul Dolj
vă încredințăm, mult iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că, urmînd insuflețitorul dumneavoastră exemplu de
slujire devotată a intereselor poporu
lui, vom milita cu întreaga energie
și forță creatoare pentru încheierea
cu rezultate cit mai bune a anului
1980 și a actualului cincinal, pentru
înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din
hotâririle Congresului al XII-lea al
partidului, a indicațiilor de o .deo
sebită însemnătate cuprinse în cuvîntarea rostită la recenta plenară a
C.C. al P.C.R., sporindu-ne contribu
ția la înflorirea continuă a patriei
noastre socialiste.

Oamenii muncii care iși desfășoară
activitatea pe tărimul cercetării ști
ințifice. dezvoltării tehnologice și
promovării progresului tehnic în
patria noastră, alături de intregul
nostru popor, au urmărit cu fierbinte
interes, cu profundă
admirație și
mindrie patriotică, strălucitul itinerar
de lucru pe care l-ați parcurs, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
în Suedia, Danemarca și Norvegia,
aducind popoarelor Nordului me
sajul sincer și demn al poporului
român, de pace, ințelegere și coope
rare internațională — se arată in
telegrama BIROULUI
EXECUTIV
AL
CONSILIULUI
NAȚIONAL
PENTRU ȘTIINȚA ȘI TEHNOLO
GIE.
Vă rugăm să ne permiteți, mult
stimate tovarășe secretar general al
partidului
și președinte al repu
blicii, să vă exprimăm întreaga
noastră recunoștință pentru
înalta
și neprecupețita dăruire cu care pro
movați, în lumea complicată în care
trăim, convingerile și năzuințele cele
mai adinei ale națiunii noastre so
cialiste, sporind necontenit presti
giul țârii, respectul omenirii
fată
de România, față de poporul român,
față de conducătorul său
înțelept
și cutezător.
Manifestindu-ne deplina aprobare
față de rezultatele convorbirilor și
înțelegerile convenite, ne
angajăm
să facem totul spre a spori contri
buția științei și tehnologiei la înflo
rirea scumpei noastre patrii, la în
tărirea potențialului României de a
participa in mod competitiv la di
viziunea internațională a muncii, la
un schimb mondial de valori echi
tabil — componentă a
edificării
unei noi ordini economice interna
ționale. Călăuziți de luminoasele
Directive
și
programe-directivă
aprobate de Congresul al XII-lea al
partidului. - de indicațiile
dumnea
voastră de cea mai înaltă valoare
teoretică și practică, ne pregătim
să încheiem cu rezultate bune acest
cincinal și să pășim cu cinste în
viitorul deceniu — al științei, tehno
logiei, calității și eficienței.

mentul faptei revoluționare, cu dărui
re și abnegație patriotică, știind că
astfel, înălțînd România pe treapta
celei mai umane și mai strălucitoare
civilizații — socialismul și comunis
mul — pledăm nu numai pentru li
bertatea, fericirea și bunâstarea
noastră, dar și pentru triumful idea
lurilor de bine și de adevăr ale
omenirii.
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R.
se arată : Alături de întreaga noastra
națiune, comuniștii, toti oamenii
muncii din județul Hunedoara — mi
neri, siderurgiști, constructori, energeticieni, lucrători ai ogoarelor, inte
lectuali — animați de cele mal înflă
cărate sentimente de mindrie patrio
tică și aleasă stimă, vă adresează,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, urarea fierbinte
de „Bun sosit" pe pămintul scumpei
noastre patrii după vizita întreprinsă
în cele trei țări nordice ale Europei
— Suedia, Danemarca și Norvegia.
Primirea
deosebit
de călduroasă,
înaltele distincții ce v-au fost confe
rite demonstrează respectul deosebit
de care dumneavoastră, președintele
României, vă bucurați în lume. . res
pect inspirat de eforturile pe care le
faceți pentru consolidarea păcii și
bunei ințelegeri intre popoare.
Exprimindu-ne deplinul acord și
profundul atașament față de Întreaga
activitate pe care o desfășurați spre
binele și fericirea poporului român,
fată de dumneavoastră, cel mai iubit
fiu al națiunii noastre, vă incredințăm, mult iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că oamenii muneii hunedoreni sînt ferm angajați în munca
neobosită pentru finalizarea exem
plară a sarcinilor pe ultimele două
luni ale anului 1980 și ale cincinalu
lui, ca și pentru pregătirea temeinică
a planului pe 1981 și a viitorului
cincinal.
îngăduiti-ne să vă adresăm și cu
această ocazie cele mai calde mul
țumiri, deplina noastră recunoștință
pentru rezultatele deosebit de rodnice
ale acestei importante vizite și să
dăm, totodată, o înaltă apreciere do
cumentelor și acordurilor Încheiate,
care evidențiază largile posibilități
de extindere a relațiilor patriei noas
tre cu toate țările și popoarele lumii,
pun și mai puternic în lumină adîn
cirea raporturilor multilaterale sta
tornicite între România socialistă și
țările vizitate, voința lor comună de
a-și spori contribuția constructivă la
asigurarea unui climat international
de respect. înțelegere, destindere și
pace în Europa și in intreaga lume.
Consiliul de conducere al Ministe
rului Apărării Naționale, dînd ex
presie sentimentelor de aleasă pre
țuire de care vă bucurați din partea
tuturor ostașilor tării, vă adresează
un respectuos „Bun venit" din vizi
tele de stat pe care, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, le-ati
efectuat in Suedia, Danemarca și
Norvegia — se arată in telegrama
MINISTERULUI
APĂRĂRII NA
ȚIONALE.
Asemenea întregului nostru popor,
militarii de toate gradele au urmărit
cu admirație și legitimă mindrie pa
triotică activitatea dumneavoastră
neobosită desfășurată pe timpul

ționare, a independenței și suvera
nității scumpei noastre patrii. —
Republica Socialistă România.

Comuniștii, toti oamenii muncii din
județul Iași, asemenea întregului popbr, au urmărit cu viu interes și pro
fundă mindrie patriotică vizita ofi
cială de stat efectuată de dumnea
voastră, mult iubite și știmate tova
rășe Nicolae Ceaușescp, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu în Suedia,
Danemarca și Norvegia, dind o înal
tă apreciere rezultatelor politice și
economice înregistrate, modului stră
lucit in care ați dat expresie și în
aceste țări gindurilor și idealurilor
de pace pe care le nutrește poporul
român fată de , toate popoarele lumii
— se spune în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN IAȘI AL P.C.R.
Noi vedem în această vizită o nouă
contribuție a partidului și statului, a
dumneavoastră personal, la crearea
pe continentul european — care a
cunoscut în acest secol distrugerile a
două conflagrații mondiale și care
concentrează în prezent cele mai
mari cantități de armament și efec
tive militare — a unui climat de
securitate, cooperare și înțelegere in
tre toate, popoarele.
Exprimindu-ne și cu acest prilej
atașamentul nețărmurit fată de poli
tica promovată cu fermitate și prin
cipialitate de partidul nostru pe plan
intern și extern, vă asigurăm și tot
odată ne angajăm solemn, mult iubi
te și stimate
tovarășe
Nicolae
Ceaușescu, că vom face totul pentru
a realiza planul pe acest an și an
gajamentul de depășire a prevederi
lor cincinalului, amplifieîndu-ne ast
fel contribuția la edificarea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate
pe pămintul scumpei noastre patrii,
Republica Socialistă România.
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ILFOV AL P.C.R. se ara
tă : Comuniștii, toti cei ce trăiesc și
muncesc în orașele și satele Ilfovu
lui vă adresează, cu stimă și profund
respect, urarea fierbinte de ,,bun ve
nit" pe pămintul patriei după strălu
cita vizită întreprinsă, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu. in Suedia,
Danemarca și Norvegia. într-un glas
cu întregul popor, salutăm și dăm o
înaltă apreciere rezultatelor deosebit
de rodnice ale noii solii de pace,
prietenie și colaborare care, la scurt
timp după vizita dumneavoastră in
R.S.F. Iugoslavia, înscrie încă o pa
gină remarcabilă în afirmarea poli
ticii externe românești, al cărei
neobosit și prestigios arhitect sînteti
dumneavoastră, conducătorul parti
dului și statului nostru, personalitate
politică proeminentă a lutnii contem
porane.
Angajați cu toate forțele în ampla
activitate pentru îndeplinirea sarcini
lor ce ne revin, vă raportăm, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că toți locuitorii Ilfovului,
în frunte cu comuniștii, muncesc cu
abnegație și devotament pentru a
transpune în viată sarcinile și indi
cațiile date de dumneavoastră la
Plenara C.C. al P.C.R. din octombrie
1980. Astfel, in industrie, sarcinile din
cincinalul 1976—1930 vor fi realizate
în următoarele zile, preliminînd ca
pînă la sfîrșitul anului să dăm peste
plan o producție în valoare de 1,5

miliarde Iei. în agricultură se recol
tează ultimele suprafețe de porumb,
' și sfeclă de zahăr, in prezent efortu
rile noastre fiind îndreptate în direc
ția transportării și depozitării iif ; ,
bune condiții a produselor, achitării
grabnice a obligațiilor ce ne revin la
fondul de stat, eliberării tuturor su
prafețelor de resturile vegetale șl efectuării arăturilor adinei de toamrîă.
Exprimindu-ne totala adeziune lapolitica internă și externă a partidă-....
lui și statului nostru, al cărei pro
motor sinteți dumneavoastră, mujt
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, ne angajăm să muncim cu
abnegație, să facem totul pentru a ne
îndeplini in mod exemplar sarcinile
ce ne revin din istoricele hotăriri ale
Congresului al XII-lea al Partidului
Comunist Român.

Cu sentimente de vibrantă mindrie
patriotică, comuniștii organizației ju
dețene de partid Maramureș, toti oa
menii muncii, fără deosebire de nâ»
;ționalitate. de pe aceste străvechi șT
înfloritoare meleaguri românești, ase
menea întregului nostru popor, au ur
mărit cu viu interes vizitele între
prinse de dumneavoastră. împreună
cu mult stimata tovarășă Elena
Ceaușescu. în Suedia, Danemarca si ...
Norvegia — se arată in telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN MARA
MUREȘ AL P.C.R.
Exprimindu-și și cu acest prilejadeziunea deplină fată de întreaga .
politică internă Și externă a partidny •;
lui și statului nostru, oamenii murecii maramureșeni, jn frunte cu cp-,/:
muniștii, aprobă cu deosebită bucurie
rezultatele excelente ale vizitelor
dumneavoastră de stat în Suedia. Da
nemarca și Norvegia, avind ferma
Convingere că ele vor ridica ne un
plan superior relațiile dintre Româ
nia și aceste state, vor contribui activ
la promovarea politicii de destindere
și a păcii.
Vă încredințăm, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că, urmînd însufletitorul dumnea
voastră exemplu de slujire devotată,
revoluționară a partidului și a pa
triei, vom milita cu întreaga energie
și forță creatoare pentru a îndeplini
exemplar sarcinile ce ne revin dip ,
documentele Congresului al XII-lea
al Partidului .Comunist' Român, spfcș".
a ne spori contribuția la neîntrerupta
înflorire a patriei, la cauza triumfu
lui idealurilor socialismului .și co
munismului pe pămintul României,
Vizita de stat Întreprinsă de dum
neavoastră, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, în cele trei țări
nordice
—
Suedia.
Danemartâ,’,'
Norvegia, a fost urmărită de mem
brii COMISIEI CENTRALE DE RS* ."
VIZIE A PARTIDULUI COM©- '
NIST ROMÂN, asemenea tutțrror comuniștilor, întregului nos
tru popor, cu cel mai mare ifi- ,
teres, ea reprezentînd o nouă și
grăitoare manifestare a eforturilor
depuse de partidul și statul nostru
pentru promovarea cu consecventa
in relațiile internaționale a unei po
litici de pace, bună înțelegere și
colaborare între popoare.
_
Prin dimensiunea și rezultatele pi:
imediate și de perspectivă, prin cou-,
vorbirile purtate la cel mai înaTt /
nivel și prin acordurile încheiate,
această vizită constituie o contribuție
importantă la extinderea și dezvol
tarea relațiilor dintre România șl
tarile nordice vizitate, dar și Un
aport însemnat la întărirea Înțele
gerii și cooperării. în Europa si iiț,’
intreaga lume.
Acum, cind situația internațională
cunoaște o evoluție deosebit de com
plexă și contradictorie, politica d®
largi contacte și intilniri cu șefi de
state și guverne promovată de parti
dul nostru, acțiunile intreprinse pe
linia întăririi încrederii și dezvol
tării colaborării și cooperării intre
state cu orinduiri social-politice di
ferite reprezintă o contribuie de
seamă la crearea unui climat de pace
și securitate in relațiile internatiOr'
nale.
Pătrunși
fiind de însemnătatea
acestei vizite, ne angajăm să «u
precupețim nici un efoit pentru
trahspunerea în viată, și in viitor, in ‘mod exemplar, a politicii interior,
și externe a partidului și statului
nostru, politică menită să asigure un
nivel tot mai înalt de bunăstare ,șj
civilizație intregului nostru popor.

Asemenea întregii națiuni române,
ale cărei interese fundamentale le
slujiți fără odihnă și cu nemărginit,
devotament, noi, mehedințenii —
tineri și virstnici, bărbați și femei,/
oameni de diverse profesii, darstâpiniti de aceleași năzuințe și de.
aceeași conștiință inălțătoare —
v-am însoțit cu, gindul permanent,
pe întreg itinerarul acestei vizite
de profundă rezonantă internațio
nală — se spune in telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN ME
HEDINȚI AL P.C.R.
Activitatea rodnică desfășurată șiîn această vizită de dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe//
Nicolae Ceaușescu, și de tovarășa' •
Elena Ceaușescu — personaiilate
marcantă a științei românești ' și
universale — convorbirile la nivel > .
înalt, cuvîntările rostite, documen
tele semnate au exprimat pe deplin
gindurile și aspirațiile poporului...
nostru, corespund intereselor Romă--niei și țărilor nordice ale Europei. ,
intereselor adincirii legăturilor de
prietenie și conlucrare cu aceste
popoare, progresului și păcii în lume. .
Organizația județeană de partid
Mehedinți, toți locuitorii acestor
meleaguri, dind o înaltă aprecieie
bogatelor rezultate ale acestei solii,
iși exprimă atașamentul profund -la
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru. încrederea
că prin această vizită prietenia ;și‘—
colaborarea dintre România și țările
din nordul Europei se vor dezvolta'
continuu, hotărirea fermă de a munci
neabătut pentru înfăptuirea marilor
obiective din Programul de făurire a
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a. patriei spre
comunism, sarcinilor' ce ne vor re
veni din documentele semnate cu
prilejul vizitei, aducindu-ne aportul
la sporirea contribuției patriei noas
tre la instaurarea unei păci trainice
intre popoarele lumii, pentru prii? . ..
greșul general al omenirii.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
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Președintele Republicii Socialiste România
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Stimate domnule președinte,
Vă scriu pentru a vă mulțumi pentru amabilul mesaj de felicitări și bune
urări transmis cu prilejul realegerii mele în funcția de președinte al Repu
blicii Unite Tanzania.
Mă simt cu adevărat onorat de această nouă expresie a încrederii po
porului nostru în mine în această perioadă de mari dificultăți pentru țara
noastră și voi face tot posibilul pentru a justifica încrederea lui.
Politica mea și a guvernului meu va fi aceea de a menține și dezvolta în
continuare relațiile cordiale care există in prezent între România și Tanzania
și care au făcut posibilă cooperarea dintre cele două țări ale noastre în atît
de multe domenii de interes reciproc.
Al dumneavoastră sincer,
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Sărbătoarea națională a Sultanatului Oman
Expresie a interesului deosebit față de politica externă

Maiestății Sale QABUS BIN SAID

constructivă a țării noastre, în Pakistan a apărut volumul

JULIUS K. NYERERE

Sultanul Omanului
Aniversarea Zilei naționale a Sultanatului Oman îmi oferă plăcutul prilej
de a vă adresa cele mai călduroase felicitări și uiări de sănătate și fericire
personală, de prosperitate și bunăstare poporului omanez.

„NICOLAE CEAUȘESCU: Contribuția

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialists România

României la realizarea unui sistem trainic

Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri și cele mai profunde apre
cieri pentru caldul și sincerul mesaj de felicitare ce mi l-ați trimis cu prilejul
zilei mele de naștere.

La invitația tovarășului Ilie Ver
det, prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România, tova
rășul Lubomir Strougal. președintele

Guvernului Republicii Socialiste Ce
hoslovace, va efectua, în următoa
rele zile, o vizită prietenească de
lucru în tara noastră.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdet. prim-ministru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a adresat o telegramă
de felicitare primului ministru al.
Guvernului Republicii Centrafricane,
Jean Pierre Lebouder, cu ocazia nu-

mirii sale în această funcție, în care
se exprimă convingerea că raportu
rile de prietenie și colaborare din
tre cele două țări vor continua să se
dezvolte în interesul reciproc, al
păcii și înțelegerii internaționale.

Sosirea delegației U.R.S.S. la lucrările sesiunii Comisiei
interguvemamentale de colaborare economică
româno-sovietică
Lunl a sosit la București N. V.
Talizin, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., care con
duce delegația țârii sale la lucrările
celei de-a XII-a sesiuni a Comisiei
interguvemamentale de colaborare
economică și tehnico-știintifică româno-sovietică.
Pe aeroport, delegația sovietică a
fost intimplnată de tovarășii Cornel
Burtică, viceprim-ministrU al guver
nului. ministrul comerțului exterior
și cooperării economice internaționa
le. Alexandru Mărgăritescu. ministru
secretar de stat la Ministerul Co-

merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale.
Au fost prezenti Traian Dudaș,
ambasadorul României Ia Moscova,
și V. I. Drozdenko, ambasadorul
Uniunii Sovietice la București.
★
în aceeași zi, delegația sovietică a
vizitat întreprinderea „23 August" si
întreprinderea de mașini-unelte Si
agregate din București.
Seara. în onoarea delegației sovie
tice. tovarășul Cornel Burtică a ofe
rit un dineu.
(Agerpres)

Convorbiri româno-senegaleze
Luni după-amiază a sosit în Ca
pitală Moustapha Niasse, ministrul
afacerilor externe al Republicii Se
negal. care, la invitația ministrului
afacerilor externe al Republicii Socia
liste Romania, face o vizită oficială
în țara noastră.
La sosire, oaspetele a fost salutat
de tovarășii Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, Gheorghe Dolgu,
adjunct al ministrului, Iuliu Fejes,
secretar al Comisiei pentru politică
externă și cooperare economică in
ternațională a Marii Adunări Na
ționale, de alte persoane oficiale.

★

în cursul aceleiași zile, miniștrii de
externe ai României și Senegalului
au început convorbirile oficiale.
în cadrul convorbirilor s-a expri
mat satisfacția pentru bunele relații
de prietenie și colaborare românosenegaleze, pentru cursul ascendent al
acestora, apreciindu-se că ele se dez-

voltă în spiritul convorbirilor și în
țelegerilor dintre președinții Nicolae
Ceaușescu și Leopold Sedar Senghqr.
S-a exprimat, totodată, convingerea
că există premise pentru intensifi
carea cooperării româno-senegaleze
în domenii de interes comun, in
folosul și spre binele ambelor țări și
popoare, al cauzei generale a păcii și
cooperării în lume.

★

Ministrul afacerilor externe. Ștefan
Andrei, a oferit, luni, un dineu în
onoarea ministrului afacerilor externe
al Republicii Senegal, Moustapha
Niasse.
s-a toastat
în timpul dineului
i
în sănătatea președintelui Nicolae
Leopold
Ceaușescu și a. președintelui
.
Sedar Senghor, pentru întărirea prie
teniei și colaborării dintre România
și Senegal, dintre popoarele român
și senegalez, pentru pace și înțele
gere în lume.
(Agerpres)

Cronica zilei
La invitația ministrului
energiei
electrice, luni a sosit in Capitala
Brahim Brahmia, ministrul hidrau
licii din Republica Algeriană De
mocratică și Populară. Pe aeropor
tul Otopeni, oaspetele a fost întimpinat de ministrul Gheorghe Cioară,
de reprezentanți ai conducerii mi
nisterului.
i
în aceeași zi, au început convor
birile între cei doi miniștri. Sint
abordate, cu acest prilej, aspecte ale
extinderii cooperării dintre
minis
terele de resort, ale promovării unor
noi modalități de colaborare.
La convorbiri a participat Gheor
ghe Cocoș, adjunct al ministrului,
cadre de conducere din minister.
A fost prezent, de asemenea,
Abdelhamid Adjali, ambasadorul Al
geriei la București.

★

La 17 noiembrie au început la
București convorbiri între Ion Ursu,
___ ___ ,_ _____ Consiliului Na
prim-vicepreședintele
țional pentru Știință și Tehnologie, și,
Ladislau Supka. ministrul federal
pentru dezvoltare- tehnică și investiții
din R. S. Cehoslovacă, care se află
in România la invitația C.N.S.T.
în cadrul convorbirilor au fost
examinate stadiul și rezultatele des
fășurării colaborării și cooperării tehnico-științifice
româno-cehoslovace
în perioada 1976—1980 și au fost sta
bilite noi măsuri pentru dezvoltarea
și adincirea în continuare a acestei
colaborări și pentru creșterea eficien
ței sale.
Au fost examinate, totodată, direc
țiile și obiectivele cooperării românocehoslovace pentru perioada urmă
toare. legate de definitivarea și sem
narea programului de colaborare și
cooperare in domeniul cercetării ști
ințifice și dezvoltării tehnologice
întră cele două țări, pe anii 1981—1985.
La convorbiri a participat Lumir
Hanak, ambasadorul R. S. Ceho
slovace la București.

★

Exprimînd solidaritatea fată de
lupta poporului coreean pentru reunificarea tării. Asociația română pen
tru Națiunile Unite și Asociația de
prietenie româno-coreeană au tri
mis o telegramă secretarului gene
ral al O.N.U.. Kurt Waldheim. în
legătură cu împlinirea a 5 ani de la
adoptarea, la 18 noiembrie 1975, de
către Adunarea Generală a O.N.U.
a rezoluției intitulate : „Crearea
condițiilor favorabile pentru trans
formarea armistițiului într-o pace
dreaptă în Coreea și accelerarea

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19,
M și 21 noiembrie.
In București : Vreme caldă, mai ales
In prima parte a intervalului. Cerul va
fi variabil, favorabil burniței sau ploii
slabe. Vint slab pînă la moderat. Tem
peratura în scădere ușoară spre sflrșitul intervalului. Minimele vor fl
cu
prinse între 6 și 8 grade, maximele in
tre 10 și 12 grade, mai ridicate în pri
ma zi. Dimineața, ceață slabă. (Meteo
rolog de serviciu : Ileana Mihăilă).

reunificării independente și pașnice
a Coreei".
Asociația română pentru Națiunile
Unite și Asociația de prietenie româno-coreeană reafirmă, alături de
întregul popor, deplinul .sprijin fată
de cauza nobilă a națiunii coreene
de rqunificare pașnică și indepen
dentă a țării, de a trăi într-o patrie
liberă, unită și prosperă.

Omanul, sultanat situat în extre
mitatea sud-estică a Peninsulei
Arabice (212 454 kmp), de-a lungul
țărmului Oceanului Indian, își săr
bătorește astăzi Ziua națională.
Bogăția cea mai importantă a aces
tei țări deșertice, slab populate
(835 000 locuitori), este petrolul,
Omanul situîndu-se pe locul al
12-lea în rîndul statelor producătoare de petrol ale lumii, cu o extracție de 350 000 barili pe zi. Fo
losirea resurselor obținute din această mare avuție a permis ca. in
ultimul deceniu, sultanatul să în
registreze progrese economice și
sociale importante. Planul de dez
voltare pe următorii cinci ani. pen-

de securitate și cooperare in Europa"

HUSSEIN IBN TALAL
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace
va face o vizită prietenească de lucru în țara noastră

sinteia

O 'j
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TSLAMABAD 1T (Agerpres). — In Pakistan a apărut
o nouă lucrare — a treia in acest an — consacrată
gindirii social-politice și personalității de inalt pres
tigiu a președintelui Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Purtind titlul „NICOLAE
CEAUȘESCU : CONTRIBUȚIA ROMÂNIEI LA REALI
ZAREA UNUI SISTEM TRAINIC DE SECURITATE

La ceremonia de pre
zentare oficială a volu
mului, care a avut loc în
orașul
Rawalpindi,
au
participat ministrul pro
ducției și industriei al Pa
kistanului, generalul în
retragere Ghulam Hassan
Khan, ca oaspete de onoare, Arshad Chaudry,
om politic, fost ministru
federal al științei și teh
nologiei, Mohammad Ashraf, vicepreședinte al
Asociației de prietenie
Pakistan-România, șefi ai
unor misiuni diplomatice,
ziariști, oameni de cultu
ră și artă, un numeros
public.
Luînd cuvîntul cu acest
prilej, ministrul Ghulam
Hassan Khan a spus :
Sa președinte
Ii „Excelența
le Nicolae Ceaușescu joa
că un rol foarte pozitiv și
semnificativ pe plan in
ternațional și exercită o
influență binefăcătoare asupra cursului evenimen
■
telor internaționale. Dom
nia sa este un exponent
înflăcărat și un mare spri
I jinitor al coexistenței paș
nice, destinderii și res
pectului față de suverani
tatea statelor, indiferent
de forța, mărimea sau
populația acestora. El se
pronunță în favoarea re
zolvării disputelor pe ca
lea tratativelor, respingind folosirea forței.
Am avut fericitul prilej de a fi primit de
Sa
Nicolae
Excelența
președintele
Ceaușescu.
Republicii Socialiste
România. îri cursul recen
tei mele vizite în această
măreață țară. în cursul
discuțiilor am fost im
presionat, în mod deo
sebit, de personalitatea
domniei sale, de inte
ligența și generozitatea
sa. Președintele Nicolae
Ceaușescu cunoaște în
profunzime evenimentele
internaționale,
care se
desfășoară cu rapiditate
în lume. El transpune in
practică principiile pe
care le promovează, ceea
ce constituie un fapt doosebit de important".
Arshad Chaudry, om
politic, fost ministru federal pentru știință Și
tehnologie, autorul cuvîntului introductiv al volu
mului. a declarat : „Ce
remonia organizată repre
zintă un omagiu adus
personalității proeminen
te a lumii contemporane,
Excelenței Sale președin
tele României, Nicolae
y^JJeaușcscu, recunoscut in

mod unanim ca exponent
și promotor consecvent ui
cauzei înaintate a omeni
rii', al tendințelor înnoi
toare pe plan european și
mondial".
„Președintele
Nicolae
Ceaușescu a adus o con
tribuție originală de o
inestimabilă valoare pe
plan teoretic și practic la
edificarea securității și
păcii in Europa, la fău
rirea unui climat nou, de
încredere,
prietenie
81
pace intre toate națiunile
de pe continent" — a spus
în cuvîntul său Mohammad
Ashraf,
vicepreședințele Asociației de
Pakistan
—
prietenie
România.
„România a promovat
în mod constant și s-a
angajat plenar în efortu
rile vizind statornicirea
șt aplicarea strictă a noi
lor principii care trebuie
să
guverneze
relațiile
dintre state, a inițiat ac
țiuni și măsuri concrete
pentru dezvoltarea coope
rării economice, tehnice
și științifice între statele
europene și. in mod deo-

ȘI COOPERARE tN EUROPA", volumul apărut in lim
ba urdu, in editura „International Publishing Institu
te", prezintă, pe parcursul a peste 260 de pagini, vi
ziunea realistă, ideile atotcuprinzătoare ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu asupra căilor și modalităților de
înfăptuire a securității Șl colaborării în Europa.

cuvîntul ambasadorul tă
rii noastre la Islamabad,
Lucian D. Petrescu.
Editat in condiții gra
fice alese și avind pe co
pertă portretul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu,
volumul — organizat pe
capitole tematice — reu
nește extrase ample din
cele mai
reprezentative
declarații, cuvîntări. arti
cole și interviuri ale
președintelui
Nicolae
Ceaușescu. privind situa
ția din Europa, căile și
modalitățile concrete de
realizare a unei Europe
a destinderii, securității
și păcii, a înțelegerii și
conlucrării rodnice, reci
proc avantajoase intre
state.
în cuvîntul introductiv
al volumului, semnat de
Arshad
Chaudry,
se
relevă :
„Președintele
Nicolae Ceaușescu este
campionul
neobosit al
păcii durabile in Europa
si pretutindeni in lume.
El consideră câ nu tre
buie precupețit nici un
efort în vederea prein■ timpinării agravării in
continuare a tensiunii in
ternaționale. Pozițiile teo
retice și activitatea prac
tică a României contem
porane în problemele re
lațiilor internaționale, ba
zate pe principii ferme,
constructive, care fac po
sibile prietenia si rezol
varea problemelor intre
sebit, pentru înfăptuirea
state, se bucură in zilele
unor măsuri de dezanga
noastre de. o înaltă con
jare militară și dezarma
siderație îri lume. Punctul
re, fără de care nu pot fi
forte al politicii externe
concepute
securitatea
românești este dezvolta
reală și pacea, atît în Eu
rea legăturilor de priete
ropa, cit și îri întreaga
nie și colaborare cu toate
lume". Vorbitorul a rele
statele lumii, fără ex
vat, totodată, acțiunile
cepție".
României menite să ducă
Punînd în relief semni
lâ transformarea Balcani
ficațiile multiple și pro
lor intr-o zonă a păcii și
funde ale apariției volu
colaborării,
acțiuni
ce
mului, autorul prefeței
constituie „o expresie a
arată că „publicarea în
cooperării subregionale in
Pakistan a unei noi lu
Europa, parte integrantă
crări
a
președintelui
a eforturilor României
Nicolae Ceaușescu consti
vizînd realizarea secu
tuie
un
exemplu
viu al
rității europene".
prieteniei continue, tot
Directorul editurii „Inmai puternice, dintre Pa
Publishing
ternational
kistan și România, dintre
Mohammad
Institute",
cele două țări și popoare,
Nassim, a apreciat că
precum și al prestigiului
teoretică
și
valoarea
deosebit de care se bucu
practică a lucrării pre
ră șeful statului român ca
ședintelui
Nicolae
promotor consecvent al
Ceaușescu constă, în pri
principiilor suveranității
mul rînd, în evidențierea
și independenței naționa
faptului că „imperativul
le, egalității în drepturi,
pentru o Europă a păcii,
neamestecului in treburile
interne, avantajului re
destinderii și colaborării
decurge din înseși reali
ciproc, care trebuie să gu
verneze relațiile dintre
tățile
europene".
state".
A luat, de asemenea,

tru care au fost alocate 200 milioane
dolari, prevede, concomitent cu dez
voltarea industriei petrolului, crea
rea de noi ramuri industriale, in
clusiv metalurgia (urmează a intra
în funcțiune un laminor), industria
cimentului ș.a. în domeniul agri
culturii, unde lucrează 80 la sută
din populație, au fost înființate fer
me de stat și stațiuni agricole ex
perimentale.
în spiritul relațiilor tradiționale
de prietenie cu țările arabe. Româ
nia a stabilit și dezvoltă relații de
colaborare cu Omanul, aceasta corespunzînd intereselor ambelor țări
și popoare, cauzei generale a păcii
și înțelegerii in lume.

MADRID

Dezbaterile din cadrul reuniunii general-europene

♦

MADRID 17 Trimisul Agerpres,
Nicolae Chilie, transmite : După
încheierea dezbaterilor generale. în
cadrul cărora au mai luat cuvîntul
reprezentanții Poloniei, Turciei, Islandei, Finlandei și San Marino, în ca
drul ședințelor plenare ale reuniu
nii de la Madrid au început luni
■ discuțiile asupra punctului cinci al
ordinii de zi adoptate prin consens,
intitulat „Schimb de vederi aprofun
dat referitor atît Ia punerea in
aplicare a dispozițiilor Actului final
și îndeplinirea sarcinilor definite do
conferință, cit și, în contextul pro
blemelor tratate de aceasta, asupra
extinderii relatiilor lor reciproce,
ameliorării securității și dezvoltării
cooperării in Europa și dezvoltării
procesului de destindere în viitor.
Examinarea de propuneri relative la
problemele menționate".
Vorbitorii s-au referit la evoluțiile
pozitive și negative din Europa și
din lume în perioada care a trecut
de la adoptarea Actului final dd la
Helsinki și după reuniunea prece
dentă de la Belgrad, abordînd, în
principal, aspectele politice și mili
tare ale securității în Europa, mo
dul în care se transpun în viată
principiile și obiectivele înscrise în
Actul final. în context, ei s-au re
ferit la dificultățile intervenite în
ultima perioadă în viața europeană
și în climatul mondial, la pericolele
apărute la adresa destinderii și a
păcii.
Reprezentanții Luxemburgului și
Olandei au insistat asupra necesității
respectării stricte a principiilor în
scrise in documentele semnate la
Helsinki, apreciind că acestea sînt
cheia de boltă a edificării viitoare-

lor raporturi interstatale, așa cur)
sînt ele prefigurate de spiritul și !
tera Actului final de la Helsim
Statele participante — a arătat hr
acest sens reprezentantul Marii Bri
tanii — s-au angajat sâ respecte aces
te principii atît in raporturile bi și
multilaterale
dintre ele, cît și în
relațiile cu toate celelalte state ale
lumii. Referindu-se la focarele de în
cordare și conflict existente în dife
rite zone ale planetei noastre, care
afectează destinderea și periclitează
pacea generală, delegatul britanic s-a
pronunțat pentru reglementarea aces
tora prin soluții politice, pe căi paș
nice. arătînd că o atare rezolvare ar
servi intereselor de înțelegere și coo
perare ale tuturor statelor, mari și
mici.
în legătură cu încordarea militară
de pe continentul nostru și continua
rea cursei înarmărilor,' șeful delega
ției U.R.S.S., L. F. Iliciov, locțiitor al
ministrului afacerilor externe, a sub
liniat necesitatea respectării de către
toate statele a angajamentelor cu
prinse în Actul final de la Helsinki
de a reglementa toate problemele li
tigioase numai pe calea tratativelor,
prin mijloace pașnice, de a nu re
curge la forță și la amenințarea cu
forța, de a conveni măsuri concrete
de dezarmare, și în primul rind de
reducere a cheltuielilor si arsenalelor
militare. în acest context, el a re
amintit propunerea țărilor socialiste
referitoare la convocarea unei confe
rințe
de dezangajare militară si
dezarmare în Europa, ale cărei lucrări
să se desfășoare pe etaoe si care să
devină un forum real de negociere și
adoptare de măsuri concrete în acest
important domeniu.

Se extinde colaborarea economică româno-braziliană
BRASILIA 17 (Agerpres). — Mi
niștrii brazilieni ai relațiilor externe,
Ramiro Saraiva Guerreiro. și al mi
nelor și energiei. Cesar Cais, au pri
mit-o pe Doina Ardare. adjunct al
ministrului comerțului exterior si
cooperării economice internaționale,
care a avut, de asemenea. întreve
deri cu conducerile unor importante
întreprinderi braziliene. între care
„Petrobras", „CVRD", „Siderbras",
„Cotia". în cadrul întrevederilor au
fost analizate posibilitățile de dez
voltare in continuare a relațiilor co
merciale și de cooperare dintre cele

două țări, inclusiv posibilitățile de
cooperare pe terțe piețe.
în urma discuțiilor purtate, a fost
semnat un protocol cu Confederația
națională a industriașilor din Brazi
lia, vizînd promovarea schimburilor
bilaterale de mărfuri și realizarea
unor obiective prin cooperare cu fir
me și companii braziliene din secto
rul particular. Alte înțelegeri de co
laborare au fost semnate cu între
prinderile de stat ,.Siderbras“ și
„Consider", cît și cu grupul privat
de comerț „Cotia".
La convorbiri a luat parte amba
sadorul României în Brazilia, Nicolae
Ghenea.

AGENȚIILE DE PRESĂRI
PRESA STRĂINĂ DESPRE VIZITA EFECTUATĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,
‘1

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN SUEDIA, DANEMARCA Șl NORVEGIA

varășa Elena Ceaușescu. în Dane
marca.
într-o corespondență din Copen
haga, ziarul sirian
„Al Saoura"

ciază că dialogul la nivel înalt
româno-suedez, precum și vizitele
la Copenhaga și Oslo au drept obiec
tiv întărirea schimburilor comerciale
între România și țările respective,
în legătură cu vizita în Suedia, ziarul
menționează că dialogul politic s-a
referit la marile probleme interna
ționale ce preocupă in
prezent
omenirea și. în special, la reuniunea
de la Madrid.
Ziarele mexicane de mare tiraj
„EI Nacional", „Excelsior", „El Dia“,
în materialele lor consacrate vizitei
șefului statului român in Suedia,

Ia Madrid, necesității de a se face
totul in vederea opririi instalării și
dezvoltării unor noi rachete nucleare
în Europa, pentru desființarea conco
mitentă a blocurilor militare.
Ziarele
spaniole „EI Pais" și
„ABC“, precum și posturile de radio
au relatat pe larg despre vizitele
întreprinse la Stockholm. Copenhaga
și Oslo de președintele Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu. relevînd deosebita
importantă a convorbirilor purtate
atit pentru dezvoltarea relațiilor
României cu cele trei țări, cit

subliniază că în timpul convorbiri
lor oficiale româno-daneze au fost
abordate probleme de'interes bilate
ral privind dezvoltarea în perspecti
vă a relațiilor reciproce pe plan po
litic și economic. Totodată, ziarul
menționează importanța acordată în
cursul convorbirilor aspectelor ma
jore ale actualității internaționale, ci
tind, printre altele, reuniunea de la
Madrid și dezarmarea.
Cotidianele „Kayhan", „Sobhe Azadegan", „Jomhurie Eslami" și „Te
heran Times" din Iran au publicat
informații și comentarii referitoare
la vizita în Suedia a (președintelui
Nicolae Ceaușescu. O atenție deose
bită
a acordat
ziarul „Kayhan"
conferinței de presă de la Stockholm.
Ziarele „Sobhe Azadegan" și .Jom
hurie Eslami" subliniază în comen
tariile lor
importanța
pe care
România și Suedia o acordă pro
blemei cardinale a contemporaneității
— dezarmarea — menționînd,
în
acest
sens,
propunerea comună
avansată de cele două state în Comi
tetul pentru dezarmare al O.N.U.
Sub titlul „Vizita oficială a pre
ședintelui Ceaușescu in Suedia",
ziarul marocan „Al Bayane" apre-

acordă spații largi ideilor conținute
în declarațiile tovarășului Nicolae
Ceausescu la conferința de presă de
la Stockholm. Astfel, ziarul „El Nacional" subliniază faptul că România
s-a pronunțat Întotdeauna împotriva
oricărui amestec străin in treburile
altor țări, fapt reafirmat de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și la
conferința de presă.
Presa cotidiană, posturile de radio
și televiziune din Grecia au scos in
evidență că la Stockholm au fost
examinate posibilitățile largi ale
conlucrării româno-suedeze atît pe
plan bilateral, cît și internațional.
Ziarele
„Eleftheros
Kosmos",
„Mesimvrini". „Rizospastis" și „Vradini" publică articole în care sînt
consemnate documentele semnate cu
prilejul vizitelor și se scoate în evi
dență că, in cadrul convorbirilor
oficiale, s-a pus un accent deosebit
pe instaurarea unui climat de pace
și destindere, pe înlăturarea primej
diilor la adresa păcii din Europa și
din lumea întreagă. în acest context,
se scoate îri evidentă importanța pe
care președintele Nicolae Ceaușescu
a acordat-o în convorbirile cu ofi
cialitățile țârilor-gazdă reuniunii de

și pentru conlucrarea pe planul
internațional.
Presa elvețiană a marcat, prin
numeroase comentarii, însoțite de
fotografii,
vizita și convorbirile
președintelui României, tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
Sub
titiul
„Nicolae Ceaușescu în vizită pe
meleagurile scandinave", cotidianul
„Neue Zurcher Zeitung" a inserat
un amplu articol in care, fâcind
referiri la convorbirile oficiale, re' liefează pozițiile de principiu ale
țării noastre în problemele majore
ale contemporaneității. La rindul
său. ziarul „Basler Zeitung", referindu-se la interviul acordat de
președintele Nicolae Ceaușescu co
tidianului suedez „Svenska Dagbla
det", acordă o înaltă" apreciere pozi
ției constructive a României pentru
rezolvarea unor probleme cu care
este confruntată omenirea," dind în
citat ample extrase din interviu. Co
mentarii consacrate vizitelor în cele
trei țări au apărut și în cotidia
nele „Tages Anzeiger" și „24 Heures".
Marile agenții internaționale France
Presse, United Press International,
Associated Press, Reuter au transmis

Vizitele de stat întreprinse de președintele Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
rezultatele rodnice ale contactelor și convorbirilor purtate la Stockholm,
Copenhaga și Oslo au fost relevate de mijloacele de informare în masă
din numeroase țări ale lumii, care au subliniat contribuția deosebită a
acestor vizite la dezvoltarea raporturilor bilaterale ale României cu Suedia,
Danemarca și Norvegia și la cauza întăririi încrederii și prieteniei intre
popoare, menținerii și consolidării păcii în Europa și in întreaga lume,
instaurării unui climat de destindere și colaborare internațională fructuoasă.

Agenția sovietică T.A.S.S. a in
format, în relatările sale, despre vi
zita la Stockholm a distinșilor soli
ai poporului român, subliniind că. in
timpul convorbirilor pe care pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
le-a avut cu oficialitățile țăriigazdă, au fost abordate probleme ale
relațiilor dintre Suedia și România
în domeniul economic și comercial,
fiind examinat, totodată, un cerc larg
de probleme internaționale. Printre
chestiunile prioritare ce au constituit
obiectul examinării actualității inter
naționale, T.A.S.S. citează reuniunea
de la Madrid a reprezentanților sta
telor participante la Conferința pen
tru securitate și cooperare in Europa
și situația din Orientul Mijlociu.
Agenția T.A.S.S. a informat, de asemenea, despre documentele sem
nate la încheierea convorbirilor.
Ziarele centrale cehoslovace „Rude
Pravo", „Mlada Fronta", „Prace" și
„Lidova Demokracie" și-au informat
cititorii despre etapele vizitei in
cele trei țări din nordul Europei a
președintelui Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
despre convorbirile purtate și acordu
rile încheiate. Radio Praga a difuzat,
la rindul său, informații despre des
fășurarea vizitelor și rezultatele lor.
„Rabotnicesko Delo", organ al C.C.
al P.C. Bulgar, scriind despre vizita
președintelui României la Stockholm,
a prezentat conținutul convorbirilor
pe care șeful statului român le-a
avut cu primul ministru suedez
Faelldin. Ziarul subliniază că au fost
analizate probleme ale relațiilor bi
laterale din domeniul schimburilor economice și abordate unele chestiuni
de interes comun ale situației inter
naționale.
Cotidianul
bulgar
„Zemedelsko
Zname" și-a informat cititorii asu
pra vizitei de stat a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to•

zilnic informații din timpul desfășu
rării vizitelor in cele trei țări.
Agenția France Presse, referindu-se la vizita în Suedia, a apre
ciat că ea a fost consacrată în mare
măsură cooperării industriale și co
merciale dintre cele două țări, fiind
marcată de încheierea mai multor
acorduri. în legătură cu agenda con
vorbirilor politice cu primul ministru
suedez Faelldin și cu alți membri ai
guvernului de la Stockholm, agenția
relevă că ele au fost consacrate în
special destinderii, dialogului NordSud, reuniunii statelor participante la
C.S.C.E.
Prezentînd pe larg comunicatul
dat publicității la încheierea vi
zitei în Danemarca, agenția notează
câ documentul insistă asupra dreptu
lui fiecărei națiuni de a-și hotărî
singură destinul.
De asemenea.
France Presse arată că în comunicat
se exprimă îngrijorarea față de în
cordarea crescîndă din lume și spe
ranța că negocierile privind reduce
rea forțelor nucleare in Europa vor
da rezultate, precum și hotărîrea
părților de a contribui - la crearea
unei noi ordini economice interna
ționale.
Agenția Reuter citează, în relata
rea sa asupra vizitei la Copenhaga,
acele pasaje din toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu care scot în evi
dență necesitatea unor eforturi spo
rite în vederea înfăptuirii destinderii,
cooperării internaționale și dezar
mării. Șeful statului român — arată
agenția — a reafirmat importanta or
ganizării de negocieri pentru a se
pune capăt conflictului irapiano-irakian și a atras atenția asupra peri
colului actualei curse a înarmărilor
pe plan internațional, subliniind ne
cesitatea, mai stringentă ca oricînd,
ca toate popoarele să-și unească for
țele și să conlucreze pentru promo
varea fermă a politicii de destindere,
colaborare și pace.
Agenția Associated Press a prezen
tat ample informații asupra desfășu
rării vizitei, subliniind, intre altele,
că la Copenhaga, in cadrul convorbi
rilor oficiale, s-a afirmat îngrijora
rea celor două țări față de creșterea
încordării situației internaționale și
hotărirea lor comună de a acționa în
favoarea cauzei destinderii și coope
rării internaționale.
(Agerpres)

TRANSMIT
CONFERINȚA
ASOCIAȚIILOR
DE PRIETENIE CU ROMANIA
DIN ȚĂRILE NORDICE s-a des
fășurat la Helsinki. Au luat parte
delegații din Danemarca, Finlanda,
Norvegia'și Suedia. Participanții au
făcut un schimb de opinii și infor
mații cu privire la activitatea des
fășurată de
’
' .
asociațiile
lor și au
examinat căile și mijloacele de a
face și mai bine cunoscute in ță
rile nordice realizările României,
pentru strîngerea legăturilor ae
prietenie și colaborare între po
porul român și popoarele din ță
rile nordice.
ÎNTREVEDERE LA MOSCOVA.
La Kremlin au început luni convor
birile dintre Leonid Brejnev. secre- |
tar general al C.C. aî P.C.U.S.,
președintele Prezidiului Sovietului I
Suprem al U.R.S.S., și Samorâ Moi
ses Machel, președintele Partidului 1
FRELIMO, președintele R.P, Mozambic, aflat la Moscova într-o vi- I
zită oficială de prietenie în fruntea |
unei delegații de partid și de stat.
CONGRESUL INTERNAȚIONA- j
LEI SOCIALISTE și-a încheiat lu- I
crârile la Madrid. Intr-o rezoluție
adoptată in încheierea lucrărilor I
se relevă : „Sintem confruntați cu |
agravarea tensiunii internaționale,
cu accelerarea cursei înarmărilor i
și cu o prăpastie adincă intre ță
rile industrializate și cele aflate■
pe calea dezvoltării lor". Pârtiei- .
panții la congres
au evidențiat
importanța permanentă a Confe- |
rinței pentru securitate și coope
rare în Europa in procesul men- I
ținerii păcii și în favoarea des
tinderii în Europa. S-a relevat, de
asemenea,
importanța începerii >
pregătirilor pentru o conferință de
dezarmare în Europa.

I

CONVORBIRILE ANGLO—VESTGERMANE, desfășurate intre can
celarul federal vest-german, Helmut
Schmidt, și premierul britanic, Mar
garet Thatcher, s-au încheiat . Ia
Bonn. într-o' conferință de presă
comună, cei doi șefi de guvern au
relevat că au examinat aspecte ale
relațiilor economice, politice și mo
netare bilaterale, probleme ale Pie
ței comune, raporturile Est-Vest,
alte chestiuni internaționale actuale.
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