TRĂIASCĂ 23 AUGUST - SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A POPORULUI ROMĂN!
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TRĂIASCĂ ÎN VECI, LIBERĂ Șl INDEPENDENTĂ, ROMÂNIA SOCIALISTĂ!
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

în lumina limpede
de August
R

omânia socialistă este cu inima In sărbătoare : aniversăm
37 de ani de la declanșarea revoluției de eliberare socială
și națională, antifascistă și antiimperialistă. Da, cartea
noastră de istorie a numărat exact anii de la evenimentul
memorabil pe care poporul român îl socotește pe drept cuvînt
ultima zi a opresiunii și prima lui zi de libertate. Zi cucerită cu
arma, cu jertfa, cu speranța intr-un timp mai bun pentru țară și
pentru toți fiii săi. Zi despre care tovarășul Nicolae Ceaușescu
spunea că.„a inaugurat o etapă nouă in istoria patriei, a deschis,
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calea implinirii idealurilor și năzuințelor de dreptate și libertate
ale poporului român, a cuceririi depline a independenței și suve
ranității naționale, a afirmării României ca națiune liberă și
demnâ in rindul națiunilor lumii".
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Lingă timpla țării în sărbătoare flutură drapelele roșii și tri
colore. îngemănare firească, cu reverberații vibrante în milioane
și milioane de conștiințe. August 1944 a inaugurat înnoiri eco
nomice și sociale, politice și spirituale fără precedent in so
cietatea lomânească. Ctitorul acestei primăveri perpetue —
Particjul Comunist Român, forța- politică conducătoare în socie
tatea românească contemporană. Partid născut și el, într-o pri
măvară, acum 60 de ani, din setea de dreptate și libertate a
unui întreg popor, din cutezanța și năzuința spre mai bine a
celor mai buni fii ai săi.
Portretul da țară nouă, de azi, îl schița de curlnd, cu preg
nante și convingătoare argumente, secretarul general al parti
dului, președintele Republicii: dintr-o țară agrară, cu o econo
mie slab dezvoltată, România a devenit în cei 37 de ani de
făurire conștientă a destinului său comunist o țară cu o eco
nomie Industrial-agrară puternică, dezvoltată accelerat și ar
monios. Producția ei industrială este astăzi de aproape 50 de
ori mai mare decît în 1938. Fundamentale schimbări s-au produs
în structura societății, unde clasa muncitoare este, de drept și
de fapt, clasa conducătoare a societății. înfloresc necontenit
știința și cultura, așezate definitiv la temelia cuceririlor noastre
noi, în slujba înfăptuirii crezului comunist. Se împlinește, perso
nalitatea umană a constructorului socialismului în acești ani de

în atmosfera de muncă însuflețită cu care întregul popor cinstește
marea sărbătoare de la 23 August prin noi și importante succese

ce sporesc mărețele realizări obținute sub conducerea partidului
IERI S-A DESFĂȘURAT

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICULAE CEAUSESCU
IN MUNICIPIUL UUCURESTI

(Continuare in pag. a Il-a)

Un nou și rodnic dialog cu locuitorii Capitalei, cu oameni ai muncii și specialiști
din diferite unități social-economice, prețioase indicații și îndemnuri pentru dezvoltarea
economico-socială a țării și ridicarea nivelului de trai în actualul cincinal
Tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socia
liste România, a făcut, vineri
dimineața, o vizită de lucru in
piețe agroalimentare și unități
industriale din Capitală.
In aceasta vizită, secretarul
general al partidului a fost în
soțit de tovarășii Emil Bobu,
Gheorghe Oprea și Gheorghe
Pană.

J

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Vizita de lucru in piețe ale Bucureștiului a scos în evidență preocu
parea conducerii partidului, personal
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
pentru buna aprovizionare a cetățe
nilor Capitalei cu produse agroalimentare, în vederea satisfacerii ce
rințelor și exigentelor mereu sporite
ale oamenilor muncii. In această fru
moasă zi de august, piețele Capitalei
oferă imaginea eforturilor ce se
depun pentru punerea la dispoziția
cumpărătorilor a unui fond sporit de
marfă, a măsurilor.întreprinse în ve
derea asigurării unor cantități tot
mai mari de legume și fructe de
sezon.
în centrul dialogului purtat de to
varășul Nicolae Ceaușescu cu pri
marul general al Capitalei, cu cadre
de conducere din Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, din
Ministerul Comerțului Interior, cu
lucrători din comerț, cu producători
agricoli, cu cetățeni s-au aflat pro
bleme privind mai buna aprovizio
nare a populației, paralel cu promo
varea unor forme mai moderne de
comerț, folosirea cit mai corespunză
toare a spațiilor de depozitare și
desfacere, repartizarea rațională a
mărfurilor pe tot cuprinsul munici
piului București.
Prezența tovarășului Nicolae
Ceaușescu în aceste importante vaduri
comerciale din Capitală a fost salu
tată cu bucurie și satisfacție de mii
de bucureșteni aflați în orele dimi
neții după cumpărături. Pretutin
deni, mulțimea a ovaționat pentru
partid și secretarul său general,
adresîndu-i din inimă tovarășului
Nicolae Ceaușescu vii și calde mul
țumiri pentru grija statornică pe care
o poartă oamenilor muncii, îmbună
tățirii continue a condițiilor lor de
viată. Numeroase gospodine, oameni

Tomio Nishizawa,
vicepreședinte al Prezidiului C C. al P. C. Japonez
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, vineri, la Snagov, pe tovarășul Tomio Nishizawa,
vicepreședinte al Prezidiului Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Japonez, care face o vizită în
țara noastră la invitația C.C. al P.C.R.
La întrevedere au luat parte to
varășii Virgil Cazacu, membru al
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Ștefan An
drei, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
ministrul afacerilor externe.
A participat tovarășul Tomokazu
Shirai, membru al C.C. al P. C. Ja
ponez.
Oaspetele, exprimînd vii mulțumiri
pentru primire, a adresat tovarășului
Nicolae Cerfușescu un cordial salut
din partea tovarășului Kenji Miya
moto, președintele Prezidiului Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Japonez, a celorlalți tovarăși
din conducerea partidului. împreună
cu cele mai calde felicitări cu prile
jul aniversării zilei de 23 August, iar
poporului român urări de noi succe
se în opera de edificare a societății
socialiste multilateral dezvoltate.
Mulțumind,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a transmis, la rîndul său,
tovarășului Kenji Miyamoto și con

(Continuare in pag. a Il-a)

care și-a prezentat scrisorile de acre
ditare în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu

blicii Islamice Pakistan în Repu
blica Socialistă România. (Continuare
in pagina a 5-a).

AMBASADORUL REPUBLICII SOCIALISTE
A UNIUNII BIRMANE

Asemeni apei din izvor
Cu cerul strîns in unde
Țării mereu ii ești dator,
Luminii ei profunde.

Vineri. 21 august, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România, a primit scriso

Ca om al țării, muncitor
Liber in gind și faptă
Pentru prezent și viitor
Iți este calea dreaptă

Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, vineri, pe Gilberto Cruz

rile de acreditare a noului ambasador
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste a Uniunii Bir-

mane în tara noastră. Maung
Maung. (Continuare in pagina *
5-a).

AMBASADORUL REPUBLICII COLUMBIA
Villegas, care si-a prezentat scriso
rile de acreditare în calitate de am
basador extraordinar și plenipoten

A început recoltarea florii
*
soarelui

Pasul iți este suitor
Spre limpezile trepte,
Acolo, unde-n falnic zbor
Vin zorii să te-așteptel

Unind voința tuturor
Spre-a inâlța-n prezent
Sub roșul steag și tricolor
Al muncii monument.

țarea cu forța, a stărilor de încorda
re și conflict din diferite zone ale
globului. în această situație, Paitidul
Comunist Român și Partidul Comu
nist Japonez consideră că popoarele
lumii, forțele progresiste de pretu
tindeni, opinia publică mondială tre
buie să facă totul pentru trecerea
cît mai grabnică la măsuri concrete
de dezarmare, și în primul rînd de
dezarmare nucleară, pentru a stăvili
crearea de noi arme de distrugere
în masă, pentru dezvoltarea largă și
neîngrădită a colaborării dmtre
toate statele lumii. A fost eviden
țiată necesitatea ca partidele comu
niste. socialiste. soclâl-democrate,
celelalte forțe politice democratice să
aducă o contribuție tot mai însemnată
la însănătoșirea climatului internatio
nal, la întărirea colaborării și înțe
legerii între popoare.
S-a subliniat importanța încheierii
cu rezultate cit mai bune a reuniunii
de la Madrid, care trebuie să ducă la
convocarea unei conferințe pentru în
credere și dezarmare pe continentul
european.
întrevederea s-a desfășurat t.ntr-o
atmosferă de caldă prietenie, -tovă
rășească,
caracteristică
relațiilor
existente între Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist Ja
ponez.

AMBASADORUL REPUBLICII ISLAMICE PAKISTAN
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, vineri, pe Iqbal Hosain,

Ca om al țării,
muncitor...

In frunte-i brav conducător,
Fiu devotat al gliei,
Demn luptător pentru popor
Și fala României,

ducerii P. C. Japonez un călduros
salut și cele mai bune urări de succes
în întreaga sa activitate.
în cursul întrevederii au fost re
liefate cu deosebită satisfacție bu
nele raporturi statornicite intre
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Japonez, relații ce au
cunoscut o evoluție continuu ascen
dentă, în spiritul Declarației comu
ne semnate la București de tovarășii
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, și
Kenji Miyamoto, președintele Prezi
diului Comitetului Central al Parti
dului Comunist Japonez, evidențiindu-se rolul ei în extinderea și am
plificarea acestor bune raporturi, în
interesul poporului român și poporu
lui japonez, al cauzei generale a
păcii, socialismului, securității și In
dependenței naționale, a colaborării
și înțelegerii internaționale.
în cadrul schimbului de păreri
asupra situației internaționale ac
tuale, s-a exprimat îngrijorarea față
de situația existentă, s-a evidențiat
că în viața politică dăinuie Încă o
serie de probleme complexe ce
creează serioase pericole la adresa
păcii și independenței popoarelor,
subliniindu-se necesitatea de a se
depune toate eforturile pentru re
zolvarea pe cale politică, prin trata
tive, fără folosirea foftei și amenin

Ca om al țării, muncitor

Și-n Augustul triumfător

Cu țara laolaltă

Măreț te regăsești

Destin etern, nemuritor,

Cînd urci, prin ani, cutezător

Porți în condei și-n daltă.

In plaiuri românești.

Stejar in codrul foșnitor,
Adina in rădăcini,
Partidului ii ești dator
Și marii lui luminii
Nicolae DRAGOȘ

A început recoltarea florii-soarelui de pe cele
44 000 hectare cultivate. Primele unități în care
combinele au intrat în lanuri sînt cele din consi
liile unice agroindustriale Purani șl Dobroțești din
județul Teleorman. în C.A.P. Purani, unitate care
are de strîns floarea-soarelui pe 625 hectare, lucrea
ză în formație opt combine, ritmul de recoltare
corelindu-se cu transportul, astfel încît din buncă
rul combinelor floarea-soarelui să ajungă direct la
bazele de recepție. Președintele cooperativei agri
cole, Marin Nedea, ne spunea că 30 hectare au și
fost recoltate, ritmul urmînd să crească simțitor pe
măsura coacerii lanurilor. în următoarele zile, re
coltarea florii-soarelui se va extinde în mai multe
unități agricole din județ. S-au luat din timp mă
suri ca in 10—12 zile întreaga producție să fie strlnsă și transportată, iar suprafața eliberată să fie arată
în vederea insămînțărilor de toamnă. (Stan Ștefan).

țiar el Republicii Columbia în
tara noastră. (Continuare în pa
gina a 5-a).

REGHIN : Prima șarjă de oțel
Constructorii și montorii de pe șantierul între
prinderii metalurgice „Republica" din Reghin —
cea mai mare lucrare de investiții a județului Mu
reș în actualul cincinal — raportează, în cinstea
marii sărbători naționale a poporului nostru, în
cheierea cu succes a „probelor de foc" și elabora
rea, în cursul zilei de ieri, 21 august, a primei
șarje de oțel lp prima din cele trei linii tehnologice
de piese turnate din oțel, instalație cu o capaci
tate anuală de 6 000 tone piese. Este de remarcat
că pe această mare și modernă platformă meta
lurgică mureșeană au mai fost puse in funcțiune
o capacitate de prelucrări mecanice la rece pentru
8 400 tone piese auto pe an, precum și o modernă
sculărie. în prezent, constructorii și montorii, îm
preună CU beneficiarul, iși concentrează eforturile
la finalizarea altor două linii tehnologice pentru
turnarea pieselor din oțel, precum și a trei linii
pentru turnarea pieselor din fontă. (Gh. Giurgiu).
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULOI NMJEAUȘESCU ÎN MUJCIPIUL J
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ai muncii, tineri și vîrstnici. s-au
apropiat cu emoție și afecțiune de
conducătorul iubit al partidului și
statului nostru, oferindu-i flori, urindu-i sănătate, ani mulți și rodnici in
fruntea partidului și a țării..
Vizita tovarășului Nicolae
Ceaușescu Întreprinsă în continuare
în unități industriale bucureștene a
prilejuit o cuprinzătoare analiză. îm
preună cu miniștri, cu activiști de
partid, cu cadre de conducere din
unitățile respective, a modului cum
sînt înfăptuite, in lumina hotăririlor
Congresului al XII-lea al partidului,
sarcinile de plan pe anul in curs,
obiectivele de perspectivă ale dez
voltării unor ramuri importante ale
economiei naționale. In acest cadru
a fost cuprinsă o sferă largă de pro
bleme privind realizarea integrală a
producției fizice și a producției nete,
creșterea și diversificarea producției,
onorarea contractelor , de export .în
condiții de inaltă calitate, reducerea
consumurilor specifice de materii,
prime, materiale, combustibili și
energie, sporirea eficientei întregii
activități economice.
Noua întilriire a tovarășului Nicolae
Ceaușescu cu făuritorii de bunuri
materiale din întreprinderi bucu
reștene a prilejuit calde și vibrante
manifestări de dragoste. stimă și
prețuire față de secretarul general al
partidului. In toate întreprinderile
vizitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a fost întîmpinat cu puternice aplau
ze și urale de toți cei prezenti. care
și-au exprimat profunda lor recu
noștință față de preocuparea per
manentă a secretarului general al
partidului pentru propășirea patriei
noastre socialiste, pentru imbiînătătirea condițiilor de muncă și viață ale
tuturor celor ce muncesc, pentru
creșterea continuă a nivelului mate
rial și spiritual al poporului — țelul
suprem al politicii partidului nostru.
Vizita â început în PIAȚA
OBOR, unul din tradiționalele va
duri comerciale ale Capitalei.
La sosire.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidulpi și statului ..sînt
întimpinați de tovarășii Ana Muresan, ministrul comerțului .interior.
Marin Capisizu, ministru secretar de
stat la Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, șef al Departa
mentului industriei alimentare. Ion
Ceaușescu. adjunct al ministrului
agriculturii și industriei alimentare.
Tovarășul Ion Popa, prim-secretar
al Comitetului de partid al sectoru
lui 2, prezintă modul de aprovizio
nare sil acestei mari piețe bucu
reștene, precum și modalitățile de
desfacere a produselor agroalimentare, eforturile depuse de factorii de
răspundere pentru îmbunătățirea
servirii populației cu. produse variate
și de bună calitate. Se apreciază că
în această perioadă, zilnic, Piața
Obor este aprovizionată cu însem
nate cantități de produse agroalimențare. în acest sens se arată că
numai in dimineața zilei de vineri
au fost puse la dispoziția cumpără
torilor peste 220 tone de cartofi, 123
tone de legume' și mai bine de 130
tone de fructe. De . asemenea, piața
este aprovizionată Cil (ieste 50' tone
carne de porc, vită, păsări și cu o
cantitate de 42 tone de pește. Fondul
de marfă este asigurat de trusturile
hortiviticole din județele Argeș, Dolj,
Olt. Tulcea. Harghita. Suceava, de
stațiunile de cercetare și producție
din Mirșani, județul Dolj, și Greaca,
județul Giurgiu, de cooperativele
agricole de producție Dobroești și
Afumați, din sectorul agricol IlfOv,
precum și întreprinderea de legume

și fructe Berceni șl Agrocoop Bucu
rești.
Vizitînd piața, tovarășul Nicolae
Ceaușescu se oprește mai întii la
standurile unde expun o varietate
bogată de legurhe și fruct'e numeroa
se unități producătoare. Secretarul
general al partidului apreciază ca
litatea unor produse, se întreține cu
un mare număr de cumpărători, cit
și cu lucrători din comerț. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu a indicat’fac
torilor de răspundere să lărgească
continuu sortimentele de produse
puse în vînzare, .să repartizeze mai
bine fondul de marfă pe toată du
rata zilei și să aplice pe scară mai
largă metodele moderne de comerț,
pentru evitarea aglomerării la dife
rite puncte de desfacere.
în hala pieței, unde expun înde
osebi unitățile de stat, secretarul ge
neral al partidului se interesează de
cantitățile de produse puse in vinzare și solicită părerea gospodinelor
referitor la aprovizionare. Se fac pro
puneri de a se asigura o mai bună
ritmicitate in aprovizionarea acestei
piețe — cea mai mare din Capitală —
cu întreaga gamă sortimentală agro;
alimentară. Vizitînd și alte standuri
din piață, secretarul general al parti
dului a cerut ext^idarea suprafețe
lor de vînzare, folosirea mai rațio
nală a spațiilor. Tovarășul Nicolae
Ceausescu a indicat comitetului mu
nicipal de partid să mențină o legă
tură permanentă cu unitățile produ
cătoare care aprovizionează piețele
Capitalei, în vederea unei reparti

zări mai raționale a mărfurilor pe
tot cuprinsul municipiului Bucu
rești.
Numeroși, bucureșteni prezenți l-au
salutat cu deosebită căldură pe secre
tarul general' al partidului, adresîndu-i din inimă mulțumiri pentru această vizită, pentru atenția pătrunsă
de profundă omenie pe care o acor
dă soluționării unor probleme legate
de creșterea calității vieții celor ce
muncesc.
Secretarul general al partidului s-a
oprit apoi in PIAȚA TITAN 1,
de la intretâierea bulevardelor Leontin Sălăjan și Ion Sulea. Bucureștenii aflati la cumpărături la această
oră ă dimineții, trecătorii fac to
varășului Nicolae Ceaușescu o caldă
manifestare de simpatie, ii oferă
flori. Sint gesturi spontane, emoțio
nante, însoțite de urări de sănătate,
de ani mulți și multă putere de mun
că conducătorului iubit al partidului
și statului, căruia ii mulțumesc pen
tru intreaga activitate pusă in slujba
prosperității patriei și fericirii po
porului, pentru dialogul permanent,
plin de -receptivitate, pe care il poar
tă cu țara.
Parcurgind sectoarele pieței, secre
tarul general al partidului răspunde
cu căldură acestor manifestări de
simpatie.
Modul în care piața este aprovi
zionată se reflectă in faptul că
în această zi sint puse la dispoziția
cumpărătorilor, prin unitățile socia
liste. 43 tone cartofi, 12 tone de vi

nete, 11 tone de ceapă și tot atitea
de.roșii, 15 tone de ardei gras, pre
cum și cantități importante de pe
peni. struguri și alte fructe de sezon.
O impresie deosebită produce expo
ziția cu vinzare organizată de Trus
tul hortiviticol Brăila. La rindul lor,
producătorii individuali, care vin mai
ales din comunele Sectorului' agricol
Ilfov, etalează mărfuri frumoase,
proaspete, dovedind hărnicia de gos
podari cu care lucrează pămîntul și
dorința de a contribui la aprovizio
narea Capitalei cu mărfuri de cea mai
bună cilitate.
Cu sentimente de dragoste si pre
țuire. de recunoștință fierbinte
este înconjurat tovarășul Nicolae
Ceaușescu la plecarea din piață. Se
oferă flori, se aud cuvinte de mul
țumire pentru prezenta secretarului
general al partidului în mijlocul
cumpărătorilor la această oră a di
mineții, pentru atenția pe care o
acordă bunei aprovizionări a popu
lației cu produse agroalimentare.
în continuare, sînt străbătute mal
multe artere ale orașului, care oferă,
prin șantierele noilor Construcții de
locuințe, imaginea tonică a preface
rilor prin care trec diferite cartiere
ale Capitalei. La PIAȚA BERCENI
SUD are loc un nou popas. Secreta
rul general al partidului se oprește
în fata tonetelor, cercetează calitatea
produselor, discută cu oamenii.
Asemeni tuturor unităților comer
ciale de acest fel, piața a atras și
astăzi numeroși cumpărători. Este o
atmosferă specifică unei zile pline.
Tonetele și standurile oferă astăzi
spre vinzare cartofi, ceapă, vinete,
struguri, pepeni, precum și alte pro
duse.
Cei prezenți lasă pentru o clipă
treburile pentru a-1 saluta pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, căruia ii
adresează cuvinte de salut și de
aleasă prețuire, ii urează multă să
nătate și ani mulți in fruntea parti
dului și statului.
O scurtă oprire are Ioc și la PIAȚA

STRĂDUINȚEI,

din cartierul
Berceni, unde mii de cetățeni se află
pentru a-și face aprovizionarea. La
dispoziția lor se află produse puse
in vinzare de unitățile socialiste și
de țărani cu gospodării individuale
din diferite județe ale țării.
In discuția cu edilii Capitalei, to
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut
folosirea mai bună a spațiilor de
desfacere pentru a se spori capaci
tatea de aprovizionare a acestei zo
ne. avindu-se in vedere că aici se
află un puternic cartier muncitoresc.
Numeroși locuitori din Berceni
aflați la acea oră în piață l-au salu
tat cu deosebită bucurie pe secreta
rul general al partidului, i-au oferit
din toată inima buchete de flori,
i-au strins cu căldură mina.
Vizita de lucru a continuat la ÎN

TREPRINDEREA DE FIBRE
ARTIFICIALE
„VISCOFIL".

La întreprinderea de fibre artificiale „Viscofil"

Ca și la celelalte obiective vizitate,
secretarul general al partidului a
fost intimpinat in aceeași atmosferă
de vibrant entuziasm, expresie a
sentimentelor de dragoste și grati
tudine pe care Ie nutrește poporul
nostru față de omul care și-a închi
nat întreaga viață propășirii și
prosperității țării.
La sosire, secretarul general al
partidului a fost salutat de Gheorghe Caranfil, ministrul industriei
chimice, Mircea Georgescu, adjunct
al ministrului economiei forestiere și
materialelor de construcții, de mem
bri ai consiliului oamenilor muncii
din unitatea vizitată.
■
.
Ca de fiecare dată în cursul vizi-

Calda primire făcută de locuitorii cartierului Titan
telor sale de lucru în unități indus
triale, secretarul general al partidu
lui a orientat dialogul purtat aici cu
specialiștii, cu oamenii muncii spre
probleme majore ale activității eco
nomice. în fața unor grafice au fost
prezentate planul de dezvoltare a în
treprinderii și principalii indicatori
economico-financiari. Secretarul ge
neral al partidului este informat că,
in perimetrul vechii unități, a fost
construită, așa cum s-a indicat la
precedenta vizită efectuată aici, o
nouă instalație de fire celulozice tip
mătase, cu o capacitate de 5 100 tone
pe an. Noul obiectiv, care se află in
pragul intrării in producție, funcțio
nează pe baza unei tehnologii mo
derne de filare continuă. El este do
tat cu mașini și utilaje unicat, rea
lizate în premieră de
întrepi;indenle
*
industriei noastre constructoare de
mașini, care se disting prin produc
tivitate sporită și parametri tehnicofuncționali la nivelul produselor si
milare fabricate pe plan mondial. Pe
aceeași mașină se realizează filarea,
tratarea, uscarea și bobinarea firului.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
cerut să se urgenteze punerea in
funcțiune a mașinilor și utilajelor,
astfel -ca -in cel mai 'scurt timp tpo-:
sibil noua instalație să intre în func
țiune la parametrii proiectați.' • Tot
odată, apreciind soluțiile folosite la
construirea acestui obiectiv, secreta
rul general al partidului a recoman
dat ca și la 6ecția de filare să se
caute și să se aplice soluții care
să asigure extinderea iluminatului
natural. S-a indicat, de asemenea, să
se intensifice acțiunile de calificare
și pregătire a muncitorilor, precum
și de îmbunătățire a condițiilor de
muncă.
Analizind consumurile de materii
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August 1944 a săpat în istoria po
porului român piatră de hotar, sub
semnul luptei și voinței sale de li
bertate. cu rădăcini adinei în
veacuri ; căci in substanța eveni
mentelor de acum treizeci si șapte
de ani regăsim toate trăsăturile
evoluției poporului nostru in dra
matica încleștare cu toti acei care
au atentat la libertatea si bogățiile
sale, regăsim marea sa capacitate
de a fi el însuși, de a-și . alege ca
lea afirmării personalității proprii.
Evocarea episoadelor care au pre
cedat marele act național și revo
luționar din 1944 impune sublinie
rea principalelor sensuri ale dina
micii mișcărilor democratice și
antifasciste, obligă la precizarea
determinantelor politice si sociale
din perioada cuprinsă intre cele
două războaie mondiale, cind
România făcea susținute eforturi și
sacrificii pentru a ieși din periferia
lumii capitaliste, acolo unde o con
damnaseră marile puteri imperia
liste să rămină.
Partidul comunist, scos în afara
legii de către clasele dominante, a
avertizat primul și in toată
gravitatea sa pericolul fascismului,
al Germaniei hitleriste, al revizio
nismului alimentat de Reichul na
zist. Marea pondere în viața politi
că a P.C.R. din anii premergători
celui de-al doilea război mondial
a venit nu din forța numerică, ci
din forța lăuntrică revoluționară
și patriotică, din capacitatea pă
trunderii mutațiilor politice inter
naționale si interne, din clarviziu
nea cu care și-a conjugat telurile
strategice ale perspectivei revolu
ției cu cele tactice, ale etapei an
tifasciste. Aici se află tăria parti
dului nostru comunist, care in con
diții din cele mai vitrege pentru
milltantii săi a știut să ralieze îm
potriva pericolului fascist si Ger
maniei hitleriste. a aliatilor săi re
vizioniști. masele largi populare.
Partidul Comunist Român era
prezent pe arena vieții politice ro
mânești cu o concepție de largă
coalizare a forțelor antifasciste, cu
o viziune ostilă sectarismului, pen
tru o eficace politică de alianțe.
De aici varietatea de acțiuni de
contactare a grupărilor politice și
conducerilor acestora, de dezbateri
cu liderii tuturor partidelor — exceptînd pe cele fasciste — de rea
lizare a unor înțelegeri parțiale
sau generale, pentru campanii elec
torale sau manifestații publice
antifasciste, proteste de masă s.a.
Fronturile de acțiune intre comu
niști, socialiști si social-democrati
au situat partidele muncitorești pe
o platformă comună care va da su
porți! trăiniciei mișcării antifascis
te. Pactele electorale cu Frontul
Plugarilor, cu formațiuni politice
țărănești democrate. cu grupări
din partidele burgheze au fost in-

cheiate de către reprezentanții
P.C.R. sub același comandament al
realizării unei puternice mișcări
antifasciste și de salvare a unită
ții si independentei naționale.
Frontul popular împotriva fascis
mului se înfăptuia. în a doua ju
mătate a deceniului patru, printr-o
largă concentrare de partide, gru
pări. organizații muncitorești, ță
rănești. progresiste, burghezo-democratice și burgheze. Privită re
trospectiv, dispoziția principalelor
forte de clasă, sociale și politice,
din deceniul patru, cu direcționare
deschis antifascistă, a reprezentat
un gen de repetiție generală a ac-

Nicolae Ceaușescu. a constituit în
ajunul izbucnirii celui de-al doilea
război mondial preludiul unității
forțelor muncitorești. Mișcarea an
tifascistă. cu multiplele sale mani
festări de masă, a fost hotărîtoare
pentru menținerea României, chiar
și după izbucnirea războiului. în
cimpul țărilor nefasciste. Sub im
pactul tragicelor evenimente, cînd
Germaniei naziste, în vara anului
1940. nu i se mai opunea pe conti
nent armata nici unei țări. România
singură si izolată a căzut pradă
gravelor amputări ale teritoriului
național, dictaturii militaro-fasciste
si cotropirii tării de către armatele

prinzător Front național împotriva
hitlerismului. înv iunie 1943, acest
Front național era o realitate, cu
consistentă crescândă pînă în vara
anului următor, cînd se va crea
Blocul Național Democratic (P.C.R.,
P.S.D.. P.N.T.. P.N.L.). Toate aces
te platforme, fronturi, blocuri își
aveau coloana vertebrală în Frontul
unic al clasei muncitoare. Acordul
de front unic, pregătit din 1943 și
semnat în aprilie 1944. a dat cei
mai puternici suporți pentru rezis
tenta antifascistă din România și
pentru actele hotărîtoare care se
pregăteau. Frontul Unic Muncito
resc a dat impulsul hotărâtor pen-

•

Opera glorioasa
a poporului
condus de partid
tiunii acestor forte din perioada
înfăptuirii marelui act din august
1944 si a revoluției democratice ce
i-a urmat.
Ca o remarcabilă concluzie a
acelor ani se desprinde consecvența
orientării antifasciste a clasei mun
citoare. din rindurile căreia s-au
recrutat cei mai activi combatanți,
înconjurați de calda adeziune a
unor largi categorii sociale. După
cum numeroși oameni de stiintă și
cultură s-au apropiat mult de re
prezentanți ai clasei muncitoare,
actionînd adesea împreună in or
ganizațiile cu caracter antifascist,
s-au ridicat in apărarea culturii,
științei, a valorilor civilizației ome
nirii. devenind portdrapel al cu
rentului antifascist, democratic, de
stingă. manifestat in diferite parti
de burgheze.
Politica de alianțe a partidului
comunist si-a spus cuvîntul sl în
marile acțiuni de masă din anii an
teriori războiului. Manifestațiile
antifasciste precum cele desfășura
te în mai 1936 și mai 1939 au adu
nat pe străzile și în piețele orașelor
zeci și zeci de mii de demonstranți
contra fascismului. Marea mani
festație a muncitorimii de la 1 mai
1939. în organizarea căreia un rol
principal a revenit tovarășului

hitleriste. în aceste împrejurări de
cisive pentru destinele națiunii, intiiul glas lucid de protest, de mobi
lizare și de acțiune este al Partidu
lui Comunist Român. ..Punctul nos
tru de vedere" — platforma parti
dului. din septembrie ■ 1940. chema
intregul popor să se ridice împo
triva dictaturii militare fasciste,
contra raptului hitlerist-horthyst al
nord-vestului Transilvaniei si pen
tru crearea unui front de unitate
națională in scopul libertății și in
dependentei tării. Dezvoltînd con
cepția alianțelor politice, a frontu
rilor antifasciste din deceniul an
terior. P.C.R. elabora în septembrie
1941 o nouă „Platformă", prin care
făcea apel la toate partidele, orga
nizațiile politice, profesionale, la
toate persoanele, liderii sau membri
ai grupărilor politice, indiferent de
apartenența de partid, de clasă, de
credință religioasă, să pună mai
presus de toate salvarea tării prin
răsturnarea dictaturii antonesciene
și ieșirea din războiul hitlerist. în
ianuarie 1942 un alt documentplatformă al P.C.R. — intitulat sem
nificativ „Pieirea sau salvarea po
porului român" — mărturisea con
secventa cu care P.C.R. acționa
pentru înfăptuirea celei mai largi
politici de alianțe într-un atotcu-

tru amplificarea actelor de sabotai
pe front si in spatele frontului. în
fabrici. în transporturi — cu incen
dieri. greve, atacarea unităților
germane, acțiuni de partizani. Ca o
particularitate, nu mișcarea de
partizani a fost forma de bază a
rezistentei românești, ci vasta ac
țiune de pregătire a tuturor forțelor
în vederea răsturnării rapide a
dictaturii militare, aliată hitleriștilor, și pentru întoarcerea armelor
contra Germaniei naziste. Această
acțiune de mare anvergură politi
că era dezvoltarea, in condiții spe
cifice, a mișcării antifasciste, desfă
șurată timp de peste un deceniu.
Doborârea dictaturii militare anto
nesciene și întoarcerea armelor îm
potriva Germaniei hitleriste. la 23
august 1944, departe de a fi fost un
act izolat datorat conjuncturii răz
boiului. erau expresia ridicării miș
cării antifasciste precedente la ni
velul unei insurecții naționale.
în august 1944, poporul român a
deschis porti noi de istorie pentru
eliberare socială și deplină inde
pendentă națională. însăsi partici
parea imediată a României cu toate
forțele la războiul antihitlerist pînă
la zdrobirea Germaniei naziste este
grăitoare pentru caracterul națio
nal antiImperialist al revoluției

eliberatoare declanșate la 23 august
1944. A pătrunde sensul adine al
contribuției României la zdrobirea
Germaniei hitleriste implică firesc
cunoașterea acelor forte reale care
au determinat în cîteva zile cea
mai mare breșă in frontul hitlerist.
angajind o tară întreagă, cu armată
cu tot. cu resurse umane si mate
riale, alături de armatele sovietice,
care duceau greul acestui război.
Cînd o tară, care a fost legată trei
ani la remorca Germaniei hitleriste
și a fost vlăguită de o mare parte
a tineretului și potențialului său
militar și economic, reușește să dea
într-un timp atît de sci|rt o armată
de peste o jumătate de milion, ca
pabilă să lupte cu un eroism le
gendar împotriva fasciștilor, tre
buie căutate răspunsurile în per
manentele poporului, conștient de
drepturile și rosturile sale pe această vatră de istorie. întreaga
mișcare antifascistă din Romania,
organizată și condusă de partidul
comunisl. cu finalitatea sa din au
gust 1944 și participarea la zdrobi
rea fascismului in Europa, se con
stituie în verigi ale unor asemenea
permanente prin care poporul nos
tru. forțele sale cele mai conștiente,
refuzînd asuprirea, dictatul, agre
siunea. s-au ridicat în apărarea li
bertății naționale, pentru progres
și pace. Toată continuarea politică,
socială, economică a marii răscruci
istorice din august 1944 s-a dovedit
a fi împlinirea, treaptă cu treaptă,
a orizonturilor cjeschise de revolu
ția de eliberare națională si socială.
Tot ce a avut poporul mai profund
ca gindire. mai cutezător ca acțiu
ne. mai responsabil pentru destine
le tării, s-a înregimentat, s-a apropiat ori a colaborat cu forțele
care își propuneau revolutionarea
societății românești. Dominanta
antifascistă eliberatoare de pînă in
1944. dăltuită in istoria patriei de
către partidul comunist, s-a trans
format in dominanta antifascist-democratică si anoi democrat-revoluționară. Se implinea astfel țelul
strategic stabilit de către Congresul
al V-lea al partidului nostru : desăvîrsirea revoluției burghezo-democratice si trecerea la revoluția
socialistă.
Evul socialismului pentru Româ
nia a descătușat si canalizat ener
giile vitale ale națiunii pentru ma
rile impliniri istorice, ridicate dilpă
Congresul al IX-lea al P.C.R. la
noi străluciri. Aniversăm.- an de an,
augustul revoluției de eliberare na
țională și socială cu simtămîntul
demnității naționale și al cuceririi
de noi orizonturi în afirmarea vo
cației de progres și pace proprie
poporului nostru.

Prof. univ. dr. docent
Titu GEORGESCU

prime și combustibil.’ secretarul ge
neral al partidului a atras atenția că
este necesar să se acționeze in con
tinuare pentru reducerea acestor
consumuri, Îndeosebi a celor de acid
sulfuric.
Analiza făcută de tovarășul Nicolae
Ceaușescu s-a extins și asupra unor
teme privind dezvoltarea de an
samblu a acestei ramuri industriale
purtătoare de progres tehnic, a cărei
pondere în ansamblul producției in
dustriale, potrivit hotăririlor Congre
sului al XII-lea al partidului, va
crește considerabil in acest cincinal,
în acest context au fost abordate
probleme privind creșterea producției
de fire și fibre artificiale. Secretarul
general al partidului a fost informat
de către ministrul de resort că in
stalațiile aflate în constițuctie la
Brăila, Suceava și Dej urmează să
fie puse în funcțiune pină la sfirșitul anului viitor, iar capacitatea de
la Lupeni, în 1983 — dată la care se
încheie acest program de dezvoltare.
Prin intrarea in producție a acestor
unități se va asigura întreg necesarul
de materii prime pentru industria,
noastră ușoară, precum și un exce
dent pentru export.
Exprimînd .mulțumiri- pentru vizite
efectuată, gazdele l-au asigurat pe
secretarul general al partidului că
vor .depune . toate «eforturile pentru
transpunerea în fapte a indicațiilor
date cu acest prilej, pentru racor
darea într-un termen mai scurt la.
circuitul economic a noii capacități
de producție de la întreprinderea
„Viscofil".
8‘ ia FABRICA DE CON
FECȚII Șl TRICOTAJE vizita
de lucru a tovarășului Nicolae
Ceaușescu are loc în atmosfera de

muncă intensă, de eforturi creatoare
pe care oamenii muncii din întreaga
tară le depun pentru realizarea cu
succes a prevederilor primului an al
actualului cincinal, pentru îndepli
nirea angajamentelor asumate in
cinstea zilei de 23 August.
La sosire, secretarul general al
partidului este intimpinat de tova
rășele Lina Ciobanu, ministrul in
dustriei ușoare, Elena Nae, prim-se
cretar al Comitetului de partid al
sectorului 6, Elena Buzescu, directo
rul întreprinderii, Elena Verona Bur
tea, președintele consiliului oameni
lor muncif, Gherghina Ionescu, pre
ședinta comitetului sindicatului, de
alte cadre de conducere din unitate,
de numeroase muncitoare, care acla
mă îndelung pentru partid și secre
tarul său general, exprimindu-și
bucuria și satisfacția pentru această
nouă intîlnire cu tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
Dialogul de lucru începe in fata
unor grafice și panouri ce oglindesc,
prin intermediul indicatorilor de
bază, activitatea economică a cen
tralei și a marii întreprinderi bucu
reștene. Sintetizind principalele pre
ocupări ale muncitorilor, inginerilor
și tehnicienilor legate de sporirea
producției, de ridicarea calității și
eficientei acesteia, tovarășul Con
stantin Popescu, adjunct al ministru
lui industriei ușoare, director general
al Centralei industriale a confecțiilor,
arată că dinamica producției-marfă,
care a sporit in 1980 cu peste 52 la
sută fată de 1975. urmează să creas
că în 1985 cu 40,9 la sută față de
nivelul atins în cincinalul trecut.
Vorbind despre diversificarea pro
ducției. gazdele arată că această la(Continuare în pag. a III-a)

în lumina limpede
de August
(Urmare din pag. I)

succese fără seamăn, cînd, așa
cum afirmă poetul, „ni-i libertatea
starea de a fi"...
Lingă inimile și frunțile noastre
flutură drapelele roșii și tricolore
în acest August aniversar. Este al
37-lea August liber. Timpul, se
spune, este al celor care știu să-l
stăpînească. Liber și stăpîn pe
soartă, poporul nostru a obligat
ultimele decenii să fie de partea
lui, în faptă și vis. Războiul săpase
răni adinei, greu de cicatrizat pe
chipul patriei. Moștenirea lui tra
gică trebuia însă abolită. Și am
muncit și am răbdat, am răbdat și
am muncit să fim noi înșine. Și
oricit ne-a fost de greu — și greu
tățile nu ne ocolesc încă - n-am
făcut pasul înapoi, încrezători in
drumul nou ce nî-l croim sub con
ducerea comuniștilor. Toți fiii țării,
români, maghiari, germani și de
alte naționalități, uniți ca degetele
unei singure mîini, într-o singură
năzuință, uniți în jurul partidului, al
conducătorului poporului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, muncim
să dăm clipei tăria duratei, să
scriem cu faptele noastre paginile
Cartei de aur a acestui timp —
Programul partidului.
Care sint temeiurile acestei uni
tăți de cuget, de simțire, de acțiu
ne? Temeiurile sînt multe. Unul
dintre acestea îl reprezintă con
știința faptului că, acum 37 de ani,
fiii țării — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — intrau
umăr Io umăr pe poarta mare a
istoriei, uniți tocmai prin acest des
tin comun. Iar azi, mai mult decît
oricind, destinul comun al întregu
lui popor este acela de a-și adăuga
noi și glorioase pagini de istorie la
nemuritoarea sa existență pe aceste
străvechi meleaguri. In această
unire, sub conducerea partidului, edificăm cel de-al șaptelea cincinal,
planurile îndrăznețe ce bat pînă

spre pragurile mileniului trei și din
colo de ele, consacrate înfloririi
României. Edificăm orînduirea drep
tății sociale, a frăției și demnității,
a drepturilor egale și democrației
reale pentru toți fiii patriei. Edifi
căm România socialistă, indepen
dentă și prosperă, mai mîndră ca
niciodată între națiunile lumii, ne
obosită în a afirma drepturile sacre
ale omului de pretutindeni pentru
pace și independență, pentru o
lume mai dreaptă și mai bună, a
egalității pentru toți, pe planeta
noastră. Sîntem strins uniți în cea
mai trainică dintre uniri - a încre
deri în politica Partidului Comunist
Român, o încrederii și atașamentu
lui profund fqță de încercatul con
ducător și neînfricatul revoluționar,
omul între oameni și comunistul de
omenie, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
De sub steagurile sărbătorești
aflate acum lingă tîmpla țării, în
Augustul jubiliar, avem toate teme
iurile să privim optimiști prin fe
reastra largă a viitorului. Știm că
ne așteaptă noi bătălii, obstacole
in efortul de a înfăptui idealul co
munist pentru care națiunea noas
tră a optat ferm încă de atunci, din
zilele fierbinți ale lui August 1944.
Dar mai știm că avem un popor
harnic, dăruit cauzei sale, curajos,
care nu se sperie de greutăți, care
știe să le învingă. Și mai știm că
avem un partid încercat care, la
bătaia de gong a istoriei, vreme de
șase decenii s-a aflat la datorie, în
apărarea intereselor fundamentale
ale poporului.
Avem un popor eroic, un partid
eroic, un conducător eroic - secre
tarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.
La orizontul muncii și visurilor
noastre acum, sub cerul lui August
în sărbătoare, se ridică România de
mîine, țară cu nivel mediu de dez
voltare, patrie de cîntec și de dor
intrată pe un făgaș glorios de
istorie.
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In piața Berceni-Sud

In mijlocul colectivului muncitoresc de la „Grivița roșie"

(Urmare din pag. a II-a)

tură importantă a activității produc
tive constituie o preocupare perma
nentă a colectivului fabricii de con
fecții și tricotaje. Secretarul general
al partidului este informat, de ase
menea, despre activitatea susținută
ce se desfășoară în întreprindere în
vederea valorificării cit mai eficiente
a producției de export ; apreciind
asemenea
preocupări,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu recomandă să se
continue eforturile pe - această linie
pentru a se găsi noi posibilități care
să permită o cit mai bună valorifi
care a produselor destinate expor
tului,.
Pe un mare panou sînt înscrise re
zultatele obținute in întrecerea so
cialistă. rezultate constituind un
adevărat raport muncitoresc pe care
colectivul acestei puternice între
prinderi bucureștene îl prezintă, cu
legitimă mindrie. secretarului gene
ral al partidului, în ajunul marii
sărbători a eliberării patriei. Din
multitudinea realizărilor retine aten
ția. în mod deosebit, cifra ilustrind
valoarea economiilor de materii pri
me, materiale, energie și combustibil:
18 milioane lei. cu 5 milioane mai
mult .fată de angajamentul asumat în
întrecere pentru primele 8 luni ale
anului,
în continuare sint vizitate cîteva
secții de producție unde se realizează
modele de confecții decorate cu bro
derii. dantele și diverse alte elemen
te aplicate. Și aici, in centrul discu
țiilor se situează problemele diversi
ficării productivi și îmbunătățirii ca
lității. subliniindu-se necesitatea re
alizării unor confecții care să răs
pundă în cel mai înalt grad exigen
telor tuturor cumpărătorilor. Intr-Un
alt sector este urmărit, cu deosebit
interes, modul în care sînt realizate
modele cu ajutorul calculatorului ;
modelul proiectat pe ecranul televi
zorului este înregistrat pe bandă'magnetică și apoi transmis mașinilor,
schimbarea pozițiilor coloristice avind
loc pe parcursul cîtorva secunde.
Gazdele prezintă apoi cîteva noi
modele de uniforme școlare, conce
pute să confere un grad sporit de
funcționalitate și posibilități mai
bune de întreținere, modele ce vor fi
experimentate timp de un an în
două școli bucureștene.
In cadrul unei expoziții organizate
de Centrala industriei pielăriei, cau
ciucului și încălțămintei sint prezen
tate apoi diferite modele de pantofi
ce urmează să fie realizate in cursul
anului 1982. Este vorba de încălță

minte din pînză, ușoară, comodă și
atrăgătoare.
In fiecare secție vizitată, munci
toarele îl întîmpină cu nespusă dra
goste și căldură pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu, ovationind îndelung pen
tru partid și secretarul său general.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu se
oprește la diferite locuri de produc
ție, discută cu tinerele muncitoare,
interesîndu-se de condițiile lor de
muncă și de viată.
Vizitind cantina fabricii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu apreciază străda
niile colectivului de conducere, ale
consiliului oamenilor muncii și comi
tetului sindical pentru soluționarea
în condiții cit • mai bune a ce
rințelor de ordin social;" Secre.tarul general al partidului recoman
dă, totodată, ca moderna sală a can•tinei să fie folosită în orele dintre
mese și pentru activități culturaleducative.
La încheierea vizitei, un grup de
șoimi ai patriei, copii ai muncitori
lor fabricii, îl înconjoară cu bucurie
pe secretarul general al partidului
și ii oferă flori. Tovarășul Nicolae
Ceaușescu îmbrățișează pe fiecare
dintre copii și se fotografiază îm
preună cu ei.
Părăsind fabrica de confecții și
tricotaje, tovarășul Nicolae, Ceaușescu
adresează calde felicitări întregului
colectiv pentru realizările obținute
pină în prezent, urîndu-i noi succese
in • îndeplinirea sarcinilor actualului
cincinal.
Vizita de lucru a continuat Ia

PIAȚA MOGHIOROȘ,cea mai
mare din cartierul Drumul Taberei.
Cuhoscînd o mare animație, piața oferă sprevînzare o diversitate de pro
duse agroalimentare, în cantități apre
ciabile. Astfel, încă din primele ore
ale dimineții au fost desfăcute, prin
unități din rețeaua comercială de
stat, circa 45 tone de legume, 35 tone
fructe, aproape 6 000 kilograme carne
și preparate din carne, 120 000 de
ouă și altele. Acestora. li s-au adău
gat mărfurile aparținind sectotului
cooperatist, ca și cele aduse de circa
600 de producători individuali, sosiți
din județele învecinate și care con
tribuie permanent la sporifea fon
dului pieței cu legume și fructe.
Urmare a indicațiilor secretarului
general al partidului, date aici cu
prilejul ultimei vizite de lucru, ca
pacitatea Pieței Moghioroș a sporit
considerabil în ultimul an, fiind în
prezent aproape dublă.
Locuitori . ai cartierului aflați la
cumpărături l-au salutat cu multă

bucurie pe secretarul general al
partidului, exprimînd vii mulțumiri
pentru grija sa față de condițiile de
trai ale populației. Vizitînd standurile
unde își prezentau mărfurile produ
cători individuali, secretarul general
al partidului s-a interesat, stînd de
vorbă cu țărani cooperatori din co
muna Tătaru, județul Brăila, asupra
modului cum aceștia își gospodăresc
loturile individuale pentru a fi prezenți la piață cu cit mai multe pro
duse de bună calitate. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a apreciat, totoda
tă, diversitatea mărfurilor oferite
cumpărătorilor de întreprinderile de
legume și fructe din județele Covasna, Dîmbovița și Ialomița, aflate aici
cu prilejul apropiatei» „Luni:a horti
culturii". importantă acțiune menită
să contribuie la mai buna aprovizio
nare a Capitalei cu produse ‘agroali
mentare de sezon.
Vizita a continuat apoi la alte
două importante întreprinderi in
dustriale.
Problema extinderii capacității de
producție, a diversificării sortimen
tale s-a aflat în centrul dialogului pe
care secretarul general al partidului
l-a purtat cu oamenii muncii de la

ÎNTREPRINDEREA DE FIRE
SI ȚESĂTURI DIN FIRE DE
STICLĂ.
Noua unitate economică bucureșteană, singura întreprindere de acest
gen din țară, deși pusă în funcțiune
la capacitatea integrală abia în de
cembrie 1980, produce im momentul
de față o gamă variată de fire de
sticlă, țesături, tuburi și benzi izo
latoare, utilizate, cu precădere, în
electrotehnică, chimie, metalurgie,
construcții de mașini, industria ma
terialelor de construcții.
Prezentînd tovarășului
Nicolae
Ceaușescu structura procesului de
fabricație, mo'dul in care au fost în
depliniți principalii indicatori de
producție, directorul întreprinderii,
ing. Ion Petrescu, a arătat că toate
sortimentele realizate aici au ca scop
înlocuirea importurilor de produse
similare și că organizarea fluxurilor
productive asigură posibilități largi
pentru asimilarea rapidă a noi tipuri
de produse solicitate de întreprinde
rile beneficiare. Un exemplu semnifi
cativ îl constituie faptul că in numai
șapte luni specialiștii unității au pus
la punct introducerea în fabricația cu
rentă a sase noi produse, cum sînt:
pînză din fire de sticlă grafitată,
fire de sticlă textilo-plastic pentru

diferite țesături sau armături, țesă
turi speciale din fire de sticlă, folo
site in construcția aeronautică, ban
da din fire de sticlă destinată înlo
cuirii benzii de azbest pentru izolații
la motoare electrice.
Vizita la secția de cuptoare a evi
dențiat înaltul nivel tehnic al insta
lațiilor care asigură obținerea unei
productivități sporite, o calitate su
perioară a produselor realizate. în
condiții de eficientă economică ridi
cată.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu vizi
tează. în continuare, camera de co
mandă. veritabil creier al întregului
proces tehnologic, complet automati
zată. dotată cu aparatură' de înaltă
precizie. Nivelul tehnic ridicat al
instalațiilor si echipamentelor se re
marcă și la secția de răsucit fire.
O atentie specială a acordat secre
tarul general al partidului sortimen
telor realizate în secția de tesătorie.
Aici se realizează o mare varietate
de țesături din fire de sticlă, de la
cele mai fine, asemănătoare unui
voal, cîntărind 27 de grame pe metru
pătrat, pină la țesăturile din fire
groase destinate industriei materia
lelor de construcții și chimiei. Tot
aici se produc tuburi de diferite di
mensiuni și benzi necesare industriei
electrotehnice și electronice.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
avut cuvinte de apreciere la adresa
calității sortimentelor fabricate și a
cerut să se revadă și să se îmbună
tățească programul de asimilare a
noilor produse. în concordantă cu
nevoile economiei naționale.
Dialogul secretarului general al
partidului cu oamenii muncii de la
întreprinderea de fire și țesături din
fire de sticlă a continuat în cadrul
unei microexjpoziții, unde sînt pre
zentate produsele fabricii, succesele
cu care harnicul colectiv de munci
tori. tehnicieni și ingineri întîmpină
marea sărbătoare de la 23 August,
precum și perspectivele de dez
voltare a unității. Tovarășul Nicolae
Ceaușescu a cerut factorilor de
‘răspundere să analizeze imediat
posibilitățile dublării actualei ca
pacități de producție în scopul
de a răspunde cerințelor spo
rite ale economiei. In acest context,
secretarul general al partidului a
cerut Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini să devanseze
asimilarea utilajelor și echipamente
lor necesare viitoarelor secții, iar
Ministerului Industriei Chimice să
urgenteze realizarea în țară a unor
substanțe care încă se importă.1’

în legătură cu valorificarea într-o
măsură sporită a materiilor prime,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut
să se continue și să se extindă pre
ocupările colectivului în direcția re
ciclării materialelor refolosibile. gă
sirii unor noi soluții tehnologice
pentru utilizarea deșeurilor de fabri
cație.
Pe întreg parcursul vizitei la aceas
tă tînără întreprindere bucureșteană,
secretarul general al partidului a fost
înconjurat cu deosebită dragoste da
oamenii muncii, care și-au exprimat
bucuria de a-1 avea în mijlocul lor,
de a putea purta direct un fructuos
dialog de lucru.
Io încheierea vizitei, gazdele au
mulțumit, din inimă tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru această
primă vizita in întreprinderea lor,
pentru indicațiile și recomandările
date și s-ău angajat să acționeze
hotărît, cu întreaga lor capacitate
creatoare, în vederea transpunerii
lor în practică.
Vizita de lucru a secretarului ge
neral al partidului s-a încheiat la cu
noscuta întreprindere bucureșteană

„GRIVIȚA

ROȘIE".

Muncit°-

rii acestei unități, ce deține acum un rol de prim rang în rea
lizarea de instalații și utilaje de
mare complexitate pentru indus
triile chimică și petrochimică, atit
pentru nevoile economiei naționale,
cit și pentru export, au primit din
nou, în mijlocul lor, cu sentimente
de aleasă stimă, bucurie și recunoș
tință, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Și de această dată, destoinicul și
talentatul colectiv al „Griviței roșii"
s-a prezentat cu realizări de seamă.
Directorul întreprinderii, ing. Stelian Necula. raportează că prin
transpunerea în practică a recoman
dărilor date -de tovarășul Nicolae
Ceaușescu cu ocazia vizitelor prece
dente. recomandări cu o valoare de
osebită pentru activitatea unității și
pentru industria noastră construc
toare de mașini, s-au realizat și defi
nitivat tehnologii de înalt nivel teh
nic, care permit fabricarea în țară a
reactoarelor și utilajelor de proces
pentru industria chimică și rafinării,
a altor utilaje de mare complexitate,
unele de dimensiuni și gabarite im
presionante. Se arată că ziua de 23
August, marea sărbătoare națională a
poporului nostru, este cinstită și în
acest an de muncitorii ..Grivitei
roșii" cu succese de seamă : planul
pe șapte luni a fost realizat și depă
șit la principalii indicatori — producția-marfă, fizică și netă. La export

In piața Obor - unul din cele mai mari vaduri comerciale ale Capitalei

s-a înregistrat o depășire de peste 8
la sută și se prelimină o depășire
substanțială pe întregul an.
Pe parcursul vizitei, la care sint
prezenți loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini,
membri al conducerii centralei in
dustriale de profil, tovarășul Nicolae
Ceaușescu este informat de progra
mul și măsurile stabilite de consi
liul oamenilor muncii din întreprin
dere în vederea asigurării îndeplini
rii exemplare a planului pe actualul
cincinal. Potrivit sarcinilor trasate de
conducerea partidului. întregul pro
gram de dezvoltare se va baza. în pe
rioada 1981—1985, pe schimbarea pro
filului de fabricație, prin trecerea la
realizarea de utilaje cu un indice de
complexitate de 2—4 ori mai mare
fată de cel din ultimele două cin
cinale;-Producția ț va fi orientatei spre
utilaje destinate realizării progra
mului nostru nuclear, utilaje pentru
industria de prelucrare și recondiționare a cauciucului și pentru alte
ramuri ale chimiei — utilaje carac
terizate prin nivel tehnic ridicat și
consumuri reduse de metal și
energie.
în timpul vizitării principalelor
sectoare ale marii uzine, gazdele
prezintă cu justificată mindrie cîteva
din cele mai recente creații: pri
ma presă modernizată din fami
lia celor destinate vulcanizării an
velopelor pentru tractoare — pro
dus oferit deja și la export —
o serie de utilaje din oțeluri specia
le pentru fabricarea, transportul și
depozitarea anhidridei ftalice, nume
roase instalații destinate unor bene
ficiari din Canada, Uniunea Sovieti
că, Turcia, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană și din alte țări, mai multe
reactoare pentru combinatele de la
Borzești, Midia și alte unități petro
chimice. Tovarășul Nicolae Ceaușescu
este informat despre hotărirea mun
citorilor întreprinderii de a devansa,
așa Cum a cerut secretarul general
al partidului, cu prilejul recentei vi
zite de lucru făcute în județul Con
stanta, realizarea 'utilajelor destinate
Combinatului petrochimic Midia.
Secretarul general al partidului a
cerut, de asemenea, centralei indus
triale și ministerului de resort să
întreprindă măsuri operative in
scopul recuperării restanțelor ce
există la unele utilaje cu termene
apropiate de punere în exploatare.
Studiind noile produse, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a indicat specia
liștilor să realizeze și valțuri cu axe
mai mari de 12—14 m, cu ajutorul

cărora să se poată produce conducta
magistrale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
urmărit cu atenție moduf cum se
aplică o serie de tehnologii de înaltă
productivitate, care conferă produse
lor calități superioare, cum ar fi de
pildă cele din domeniul sudurii, pla
cării și metalizării pieselor, al con
trolului și probelor, procedeele auto
mate de lustruire — tehnologii rea
lizate cu forțe proprii. '
La plecare, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a felicitat cu căldură co
lectivul „Griviței roșii" pentru rea
lizările obținute, urindu-i noi succe
se în îndeplinirea sarcinilor ce îi
revin.
în numele întregului colectiv,
directorul întreprinderii a asigurat
pe secretarul . general al' partjdiilui
că muncitorii de‘aici își vor onora
și pe viitor cu răspundere sarcinile
ce le revin.
Vizita' tovarășului Nicolae
Ceaușescu în piețe agroalimentare și
unități industriale din Capitală —
vizită ce se înscrie în stilul de lucru
al secretarului general al partidului
de a se consulta permanent cu
făuritorii de bunuri materiale și spi
rituale, cu cetățenii — s-a constituit
intr-o puternică manifestare a uni
tății poporului în jurul partidului,, al
conducătorului său iubit și stimat.
Nouă și elocventă mărturie a con
tactului și dialogului direct și efi
cient cu masele, întilnirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu oamenii mun
cii, cu cetățenii Capitalei a prilejuit
și de această dată degajarea unor
importante măsuri menite să ducă
la înfăptuirea în cele mai bune con
diții a obiectivelor Congresului al
XII-lea al partidului.
,
întreaga desfășurare a vizitei a
fost marcată de frumoase și emoțio
nante manifestări ale dragostei, pre
țuirii și recunoștinței pe care cetă
țenii Bucureștiului, ai patriei noas
tre le poartă celui mai iubit fiu al
poporului nostru, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a cărui viață și activitate
reprezintă o minunată pildă de slu
jire cu devotament și înaltă pasiune
revoluționară a intereselor poporului
nostru, a cauzei păcii și socialismu
lui în întreaga lume, fiecare moment
al acestei întîlniri cu secretarul ge
neral al partidului prilejuind reafir
marea hotărîrii tuturor celor ce
muncesc de a înfăptui indicațiile
Sale, politica, Programul partidului
de înflorire continuă a patriei noas
tre socialiste.

SClNTEIA — sîmbătă 22 august 1981

PAGINA 4
*

*•1
*

CÎNTECE ÎNFRĂȚITE DIN MAREA CÎNTARE A ROMÂNIEI
Soarele acestor ani

Sub tricolore flamuri
Cîntarea României
in vatra cea strâbunâ
e glasul datoriei
ce sub un steag ne-adunâ.
In fapta omeniei
sub comuniste astre,
Cîntarea României
e-un imn al vieții noastre I

E-n slovele luminii,
în spicele cîmpiei
ți-n freamătul uzinii
Cîntarea României I

Cu noi, pe-aceeați glie,
sub tricolore flamuri
maghiarii și germanii
și sirbii și-alte neamuri

trâiesc într-o frâție.
Și-n orice grai mindria
se cheamâ : Ceaușescu,
se cheamâ : România I

Aici, și cîntecul și munca
i;i au un loc al lor sub soare
Și se-mplinește orice cîntec
cu griul ce foșnește-n lan,
cu vuietul hidrocentralei,
cu focul naltelor cuptoare,
sub bolțile acestor vremuri,
sub soarele acestor ani I

Aici, Partidul ne conduce
spre, culmile cutezătoare I
Izbinzilor acelui august
îi sîntem astăzi veterani I
Sint fericit să-ți cînt lumina,
o, patrie biruitoare,
sub bolțile acestor vremuri,
sub soarele acestor ani I

VICTOR TULBURE

De-aț ști că doar o oră va fi să mai trăiesc,
ar fi în ora ceea, mai iute decît vîntul,
să înconjor cuprinsul acesta românesc
și sâ-i sârut cu buze de-ndrâgostit pâmintul.
Și lingă munți și ape și lanuri și livezi,
cu inima smerită și fără de prihană
m-aș inchina și-n glie ar fi sâ-ngenunchez
privindu-i țării chipul frumos ca o icoană...
Aici, în România, mi-a prins simțirea glas.
Aici, luci pe ceruri și stema mea de bine.
Eu României mele pe totdeauna-i las
Tot ce-am avut pe lume mai sfînt
ți bun in mine.

Țară-mamă

— Mă vei trezi cu care cînt, în zori ?
și-o sâ m-adormi cu care basm, spre seară ?
Și îmi răspund toți codrii foșnitori
și toate apele cu unda clară :

Iți simt și-n frunze
duhul
și-n pietre
poezia.

— In holdele bogatelor cîmpii,
pe-al mării țărm și-n munți, sub bradul verde,
e leagănul frumoasei poezii
ce prinde sufletul să ți-l dezmierde.

Sorb
de pe chipu-ți dulce
lumina ta
cu dor
și-ți apăr,
țară-mamă,
cuvintele,
vecia,
și păsările care
de-asupră-ți trec
în zbor I

Și-n fiecare basm ce l-am țesut
e și un fir de-azur, și-un fir de rouă,
ca-n vis să-și aibă totu-n început
și-o împlinire-n dimineața nouă.

Și totu-aici așteaptă ca să crești
cu brațe tari, cu mintea sclipitoare
ca zilnic cîntul să mi-l împlinești
punîndu-i rime noi de sărbătoare I
BOKOR KATALIN

ȘTEFAN TCACIUC

FRANZ IOHANNES BULHARDT

A

e cind soarele abia se
arăta la orizont, su
tele de bărbați din
schimbul întîi al mi
nei Uricani (în Valea Jiu
lui) iși luau, pentru șase
ore. rămas bun de la el,
pentru a cobori în adincurile straturilor de cărbuni.
Cițiva dintre ei aveau să
trăiască, in acele ore. sub
lumina unei intense ambi
ții- : aceea de a face ca noul
și marele complex mecani
zat, abia instalat intr-un abataj din straturile 17—18,
să-și dea întreaga măsură
a capacității. Cind la ora
prinzului au ieșit în lumi
na soarelui, de pe chipurile
lor iradia și o altă lumină :
a succesului. Marcaseră un
record de producție. Tri
miseseră oțelarilor de la
Hunedoara 1 125 tone de
cărbune cocsificabil. adică
un tren cu ceva mai mult
de 100 de vagoane conven
ționale. Era un fapt! Aveau
de ce să salute, intr-un fel
aparte, amiaza acelei zile
de august aflată la jumăta
tea timpului dintre ziua mi
nerului și ziua Eliberării.
După cum, în aceeași zi, cei
către care iși trimiseseră
minerii cărbunele, siderurgiștii din Hunedoara, scriau
"în evidentele producției lor
cea de-a 15 000-a tonă de
otel elaborată peste preve
deri, de la începutul anu
lui. In oțelării ardea, in
amiaza aceea, un alt soare,
cel al voinței acestor oa
meni. Și un fapt cum sint
cu miile (are doar însușirea
de a se fi produs în aceeași
zi) : la Tg. Mureș, la secția
de reparații a T.L.H.S. —
grupul de șantiere Transil
vania — mecanicii, lăcătu
șii. montorii au trimis spre
șantiere un nou lot de uti
laje recondiționate într-un
fel special : mașini de im
port, a căror reparație se
credea, pină nu de mult, că
se poate face numai cu pie
se originale au fost „silite-*
să funcționeze și încă foarte
bine cu motoare românești
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fabricate la Brașov. A re
duce importul ! încă un
succes. Adăugați-1 miilor și
zecilor de mii de asemenea
acte de remarcabilă însem
nătate pe plan național. In
aceleași ore, intr-o altă
parte a județului,- la Tîrnăveni, 80 de cetățeni lucrau
cot la cot cu construc
torii, cum au făcut și în
zilele precedente, pentru
a grăbi terminarea a 106
rtol apartamente, din no
ile cartiere : Republicii și
Enescu. Spre amiaza aceleiași zile, 185 de co
pii din Sibiu, aflați in ta
băra pentru pionieri de la
Odvoș (Arad), se găseau in
fața monumentului eroilor
de la Păuliș, emoționați,
străluminați de respectul
întîlnirii cu istoria, cu un
moment de înălțătoare pil
dă a incrincenatelor lupte
și a jertfelor din care s-a
născut libertatea și era
nouă ai cărei fericiți fii
sint ei, copiii României so
cialiste. La Baia Mare, ma
caragiul Ștefan Cîmpean îi
declara unui reporter : „Îmi
place meseria asta pentru

munca, au revoluționat pur
și simplu tehnologia de
execuție a tablierului, construindu-l nu bucată cu
bucată, nici măcar pe mo
dule, ci pe toată lun
gimea lui. pe o plat
formă situată la 200 m
de locul amplasamentului,
de unde urma să fie trans
portat, ca un nou născut,
pe ciudatul și ingeniosul
cărucior imaginat de ei.
20 000 de nituri au bătut
muncitorii din echipa lui
Aurelian Bărbuță, în nu
mai 28 de zile în loc de
două luni și jumătate cît
prevedea tehnologia clasică.
Și tot atit trebuia să dure
ze asamblarea tablierului
pe care podarii David loja,
Ion Bădescu, maistrul Ion
Vlăiescu, subinginerii Con
stantin Budeanu, Vasile
Burceanu și toți cei 22 de
constructori au realizat-o în
numai 14 zile...
Acum, podul era gata și
rula încet, de pe „rampa de
lansare", accelerînd însă la
maximum emoțiile celor
care, în momentul cînd tablierul s-a oprit pe ampla

Tălmăciri de Victor Tulbure

X.-----------------------------------------------------------------

Cu o limpede semnificație,
faptele de muncă și de viață
din 24 de ore înfățișează un
luminos chip moral al patriei
socialiste
că lucrez sus. Atit de sus
cit să cuprind orașul cu
privirea in fiecare zi. Și
să-1 văd. in fiecare zi, cum
crește, cum se ridică spre
mine". Nu știu dacă la asta
s-a gindit macaragiul, dar
metafora aproape că nu mai
e metaforă : orașele noastre
se ridică spre înălțimea
uriașei staturi morale a unui
popor hotârit să-și con
struiască, prin muncă, feri
cirea.

ilioane de steluțe dintr-o luminoasă cale
lactee — o galaxie a
muncii și a creației
— acestea sint faptele unei
zile. Ce putem vedea dacă,
mărind puterea ocularului
cu care Ie privim, ne apro
piem de una dintre stelele
acestea ? Vom descoperi,
desigur, un generos univers
moral, de muncă șl de via
ță. Iată, i-am rugat pe
cițiva dintre corespondenții
noștri județeni să ne înfă
țișeze un fapt al acelei
zile, dintr-un loc anume...
De la Canalul DunăreMarea Neagră, George Mihăescu (Constanta) :
In dimineața acelei zile
se consumau ultimele mo
mente ale unei fapte unice
în viata celor 22 construc
tori de la grupul de șantie
re nr. 5 Basarabi : o fan
tastică dantelărie metalică,
lungă de 80 de m, a cărei
greutate echivala cu încăr
cătura unui tren cu 52 de
vagoane, rula încet, aproape
imperceptibil, cu un centi
metru pe secundă, pe un
cărucior aproape invizibil,
ca un miriapod condus de
cabluri puternice, pentru a
se așeza definitiv, ca o co
roană de otel, deasupra ma
gistralei albastre a canalu
lui Dunăre-Marea Neagră.
Se finaliza în acele mo
mente, la Nazarcea, primul
din cele 6 poduri de mari
dimensiuni care vor traver
sa canalul. Niciodată în
România un pod de aseme
nea dimensiuni, lung de 140
de m, nu a fost construit
într-un timp atît de scurt.
S-au apucat de lucru la
sfirșitul lui aprilie, apoi a
urmat Congresul consiliilor
oamenilor muncii de la tri
buna căruia secretarul ge
neral al partidului a cerut
ca. prin aplicarea corectă a
lucrului in acord global,
fiecare om să dea întreaga
măsură a capacității sale de
muncă și să fie retribuit
atît cit muncește. Pe aceas
tă bază ei și-au organizat
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samentul definitiv, au dat
glas unui nesțăpinit strigăt
de victorie.

e la- mina Mătăsari,’
transmite
Dumitru
Prună (Gorj) :
— Nu ați ezitat sâ
vă asumați această mare
răspundere, tovarășe Gheorghe Irimia ?
...Avem in- față un om in
puterea virstei. Robust, cu
brațele vînjoase. Pe chipul
său, stropit cu fire de lignit
țișnite din rotorul combinei
de tăiere, se distinge ușor
o lumină lăuntrică. Ni se
vorbise, deseori despre el.
„Este unul din oamenii de
bază ai Văii Jilțurilor. Cu
brigada lui Irimia am pă
truns practic in cele mai
dificile fronturi de lucru ale
minei Mătăsari" — ne spu
sese cîndva directorul în
treprinderii miniere Jilț,
inginerul Gavril Baican.
Și iată, prin luna mai, în
viața minei Mătăsari apare
un fapt cu totul deosebit :
conducerea ministerului și
a Combinatului minier Ol
tenia hotărăsc ca aici, in
abatajul 46/9. să fie introdus
și experimentat un complex
mecanizat de mare capa
citate — premieră absolută
în mineritul românesc. Se
punea deci problema cine
iși asumă răspunderea de a
monta în subteran un colos
de oțel cu dimensiuni și ca
racteristici tehnico-funcționale cu totul deosebite față
de complexele de pină
acum. Fiecare dintre „ver
tebrele" acestui uriaș cintărea între 16—20 de tone,
iar el, în total, peste 1 000.
Erau aspecte tehnice noi și
o serie de dificultăți in le
gătură cu transportul și ma
nipularea subansamblelor în
subteran.
Cu firescul unei situații
obișnuite s-a apelat, și de
această dată, la Irimia și la
ortacii săi.
— Nu, nu am ezitat să ne
asumăm această lucrare —
răspunde firesc, acum, la
încheierea acțiunii, briga
dierul miner Gheorghe Iri
mia. Am știut de la început
că va fi mai greu. Dar nici
nu puteam să batem pasul
pe loc.
Au trecut aproape trei
luni de muncă tenace în
universul tăcerilor milenare
din subteranul minei Mă
tăsari. Azi. în preajma marii
noastre sărbători naționale,
vă putem da vestea că.
funcționînd în condiții «ire
proșabile, complexul meca
nizat din abatajul 46/9 al
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minei Mătăsari a atins ni
velul de productivitate pla
nificat : zilnic, peste 3 500
tone de cărbune, adică de
două ori mai mult decît în
oricare abataj din bazinul
Gorjului. „Aceasta este cea
mai grozavă răsplată a
efortului nostru" — ne-a
spus, la ieșirea din șut,
Gheorghe Irimia.
rezent în ziua aceea
printre
cooperatorii
din comuna Gîrbovi,
ne relatează Mihai
Vișoiu (Ialomița) :
Președintele C.A.P.. Eroul
Muncii Socialiste Marcel
Dobra, tocmai pornea, de
dimineață, spre cimp. „Vino,
zice, cu mine să-ți arăt
ceva. Să-ți arăt cum s-au
mutat in cîmp niște familii
de-ale noastre. Nu că s-au
mutat așa, cum mai ziceți
voi, ziariștii, cind iese multă
lume'la treabă, că «satul
s-a mutat in cîmp». Nu,
Ăștia s-au mutat la propriu,
acolo și dorm. Hai, vino
să-i vezi". „De ce ? E atit
de departe locul unde au ei
de lucru
„Nu, nu-i asta.
Știi că noi n-avem nici o
sursă naturală de apă pen
tru irigații. Și știi că nici
nu sîntem încă in sistemul
mare de irigații. Și mai știi
și că ne-am ambiționat să
cultivăm, totuși, o sută de
hectare cu legume...". „Pe
ce v-ați bazat ?". „Avem
puțurile forate. Dar știi că
vara asta nu-i o vară cum
trebuie, cum ne-am gindit.
De la sfirșitul lui iunie a
început arșița, iar plantele
au început să sufere. Cînd
au ajuns la maturitate con
sumul lor de apă a crescut,
a ajuns la maximum. Musai
să fie udate. Ce facem ? —
ne-am zis. N-aveam încotro,
trebuia să punem în funcție
puțurile. Dar știi că asta e
dandana mare. Puțurile au
debite mici, cer o îngrijire
specială, iar acum mai tre
buiau să și meargă ziua și
noaptea. Tot ziua și noaptea
trebuia să și culegem ca să
fim în grafic cu livrările.
Și atunci le-am zis coope
ratorilor așa : «N-o s-o
scoatem la capăt decît dacă
lucrăm foc continuu, ca-n
oțelării. Care se înscrie ?».
Și s-au înscris. Am făcut
două echipe mari de udători
cuprinzînd și pe mecanici
și pe electricieni. în primele
zile au dormit pe-acolo.
cum au putut. Pe urmă,
unul și-a făcut o colibă. Pe
urmă, altul. Una după alta,
au început să tot apară co
libele. Și-au adus saltele,
tigăi, o femeie și-a adus și
găinile... Pompele au mers
fără oprire, am udat, legu
mele au fost salvate, au
crescut, livrăm la timp.
Contractul e contract. îți
place ?“.
Cînd am ajuns în cîmp.
pompele și puțurile mer
geau. într-adevăr, toate, pe
la colibe nu era nimeni, oa
menii munceau... Era o zl
obișnuită de august.
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zi obișnuită din cele
peste 13 300 de zile
obișnuite ale anilor
libertății noastre. O
zi a cărei încărcătură de
fapte și de trăiri, de senti
mente transpuse în densita
tea muncii ar fi imposibil
de cuprins. Faptele pe care
am izbutit să le alăturăm
aici sînt totuși de ajuns
pentru a sugera dimensiu
nile morale ale unei zile
obișnuite din acest al 37-lea
august de după Eliberare,
în fond, portretul moral al
țării noastre, înnobilat în
anii de luptă și de muncă
pentru socialism. Vom re
găsi în aceste fapte imbol
dul de conștiință ce le-a dat
naștere, sentimentul înalt al
răspunderii fiecăruia și al
tuturor pentru prezentul și
viitorul patriei socialiste,
tara pe care au visat-o. li
beră și înfloritoare, strămo
șii noștri și pe care trebuie
s-o lăsăm moștenire fiilor
și nepoților noștri la și mai
înalte cote de civilizație și
prosperitate, cu un și mai
frumos și luminat chip.

O

Mihai CARANFIL

Nicăieri, în nici un loc
de pe pămînt, in nici un
colt din lume, nu e cum
e acasă. Acasă la tine,
adică acolo unde te-ai
născut, acolo unde ai în
vățat să mergi in picioa
re, unde ai descifrat pen
tru prima dată taina cuvintului, unde te-ai de
prins să privești in jur,
pe Murăș la deal, pe Murăș la vale. în stingă, că
tre Munții Sebeșului, in
fată, către neguroșii și atit de limpezii Apuseni,
îmi dau seama, mi-am
dat seama mai demult, că
nu mai am nici un umăr
de casă — cele vechi s-au
dus, au intrat în pămînt,
iar cele noi încă nu s-au
izvodit. Dar eu tot așa
zic. ori de cîte ori vin
aicea, ori de cite ori plec
de aicea: Unde te duci?...
Acasă !...
Unde
ai
fost ?... Acasă !... Pe
drept, fiindcă aicea, ori
unde as poposi, ori unde
aș sta — pe țărmul Mu
reșului sau pe Deal, Ia
Oașa sau la Ciugud. la
Oarda de sus sau la Oar
da de jos — mă simt
acasă, mă simt si gîndesc altfel, sint mai lim
pede și poate că sînt mai
bun. cum e orice om cînd
se întoarce acasă la el,
adică acolo unde s-a năs
cut. în satul sau in ora
șul unde a copilărit, cind
simte sub tălpi tăria și
veșnicia întregii Țări,
pentru că Tara e alcătui
tă din acest atit de firesc
și de simplu : acasă,
fără de care omul nu mai
e om întreg, e mutilat
măcar pe jumătate, dacă
nu e cumva o biată „pa
săre călătoare", un flutu
re pe care îl zburătăceș
te vintul cînd vrea și cum
vrea, un simplu firicel de
praf, un nimica.
Sînt destule locuri în
lume mai bogate, mai fru
moase. mai altfel, dar
cum e aicea, la noi. cum

e acasă, nu e nicăieri,
în nici un colț din lume,
oricît ar fi el de fastuos,
oricît ar fi de darnic. Ni
căieri nu va vibra pămîntul sub picioarele tale
cum vibrează acasă la
tine. în Tara ta natală,
care nu poate fi decît
una. tara în care au trăit
și trăiesc frații tăi si prie
tenii tăi-, unde iși "dorm
somnul de veci părinții și
părinții . părinților -,i tăi,
unde ti-e apropiată pină
și frunza din copac, unde

riile imense ale lumii, e
un nimica.
Pîinea poate fl mai albă
și mai bună în alte părți,
dar dacă nu are în ea
măcar o lacrimă din lacri
mile părinților tăi. dacă
n-ai văzut măcar o dată
griul din care e făcută,
dacă n-ai rupt-o în două
cu fratele tău sau cu prie
tenul tău- cel măi bun,
piinea aceasta va fi pli
ne goală, oricît ar fi ea
de bună. Iar- tu nu vei
fi nimic altceva decit un

carul In veci nepieritor al
omeniei, amestecîndu-se
cu pulberile mari și atit
de agitate ale lumii de
azi. devenind ei înșiși
pulbere și scrum.
Nu voi arăta pe nimeni
cu degetul, nu voi spune
despre cei ce au plecat
din Tară în anumite îm
prejurări că sînt vînduti
și vinzători — cu toate că
unii sînt efectiv asâ ceva,
s-au ticăloșit de mult și
pentru totdeauna ; de
spus însă tot voi spune și

ACASĂ
--------------- de Ion LANCRANJAN —----------

ești frate bun cu firul de
iarbă, unde te poți legă
na oricînd în lumină, visînd. cum se leagănă mes
teacănul in vînturile mol
come ale înserării. în vre
me ce dincolo, ori
unde ai fi. pe ori unde
ai hălădui, oricite succe
se ai avea, reale sau con
trafăcute — pentru că există conjuncturi și conjuncturaliști. există fabrici
de glorii și glorii fabri
cate — vei fi ciung și orb,
chiar dacă vei avea bra
țele intacte și ochii neîncetoșati. vei fi rupt de
toate, vei fi din ce in ce
mai străin și mai deșert,
pină cînd nu te vei mai
recunoaște, pînă cînd îți
vor seca toate izvoarele.
Pentru că omul fără ră
dăcini. omul fără tară,
fără trecut și fără viitor,
fără frați și fără părinți,
nu e om nici măcar pe
jumătate, e o întruchipa
re de serie — oricît ar fi
de satisfăcut, oricit ar fi
de „izbinditor" — e un
fir de pleavă în batoză-

cinema
• Stejar — extremă urgență : EFO
RIE — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Convoiul : SCALA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Punga cu libelule : VICTORIA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Dumbrava minunată; Partidul, ini
ma țării : DRUMUL SĂRII — 15,30;
19.
• Am o idee : GIULEȘTI — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20, TOMIS —
9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Valurile Dunării : COTROCENI —
15; 17,30; 20.
• Duelul : MUNCA — 9; 11,30; 13,30;
16; 18; 20.
• Alo, aterizează străbunica : COS
MOS — 15,30; 17,30; 19,30.
• Tridentul nu răspunde :FLACĂ
RA - 15,30; 17,30; 19,30.
• Detașamentul Concordia : PRO
GRESUL - 16; 18; 20.
• Vera Cruz și Cinci pentru infern :
PALATUL SPORTURILOR SI
CUL
TURII — 18.
• Spectacolul spectacolelor — 19,30,
Moscova nu crede în lacrimi — 15,30:
PACEA.
• Duios Anastasia trecea : CENTRAL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Casă pentru Carolina : TIMPURI
NOI — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Trecătoarea : PATRIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, CAPITOL - 9;
11,15; 13,15; 15,30; 17,30; 19,45, la gră
dină — 20,30, FAVORIT — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Războiul stelelor s LUCEAFĂRUL
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 19,45, la gră
dină - 20,45, BUCUREȘTI — 8,30;
11; 13,45; 16,30; 19.
• Sub patru steaguri : STUDIO
—
10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Veronica se întoarce — 9; 10,45;
12,30; 14.15, Apus la amiază — 16; 18;
20 : DOINA.

mincător 'de pline, un
consumator, un simplu
ronțăitor, un hăpăitor oa
recare.
nedeosebindu-te
cu nimic de cetele tropotitoare și lipsite de gînd
ale
necuvintătoarelor.
Pentru că omul, indife
rent de îndeletnicire, in
diferent de vocație, nu
poate fi el însuși, cu adevărat si pină la capăt
— și fără nici o autoamăgire —. decît dacă trăieș
te și muncește împreună
cu ai săi. dacă luptă
pentru binele Tării care
i-a fost leagăn și îi poa
te fi oricînd scut, dacă nu
dă bir cu fugiții, sperilndu-se de greutăți, dacă nu
dă cinstea pe rușine, cum
se spune pe la noi, pe
Murăș și pe Crisuri. pe
Olt și pe Jii. pe Prut și
pe Dunăre, cinstea fiind
întotdeauna de partea izbinditorilor. de partea eroilor. indiferent dacă ei
sînt sau nu sînt cunoscuți
ca atare ; în vreme ce ru
șinea a fost si este apanaiul celor ce s-au de
zis de ei înșiși, căzînd din

• Zîmbetul unui om chinuit : BUZEȘTI — 15; 17; 19.
• Intre două curente de apă : FE
RENTARI — 15,30; 17,30; 19,30.
• Domnișoarele din Wilko ; VIITO
RUL — 15,30; 17,30: 19,30.
• Campionii — 15,45; 18; 20, Moarte
pe Nil — 9; 12 : MIORIȚA.
• Bariera;
Vizită
la« domiciliu :
POPULAR — 15; 18,30.
• Ostaticii de la Ițella Vista : ARTA
— 9; 12; 16; 19.
• Polițist sau delincvent ; FESTI
VAL - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, la grădină — 21,
CULTURAL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Un șerif extraterestru : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
GLORIA — 8,45; 10,45; 13; 15; 17,15;
19.15, la grădină - 21, GRĂDINA
BUZEȘTI - 20,45.
• Sînt timid, dar mă tratez : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15,
• Vara speranțelor : GRIVIȚA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Clinele : DACIA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Shabana : LIRA — 15,30; 19.
• Viața e frumoasă :
FLOREASCA
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Căpitanul răzbunării : AURORA —
9; 11,15; 13,15; 15,30; 17,45; 19,45,
la
grădină - 20,30, FLAMURA —
9;
11; 13,15^ 15,30; 17,45; 20.
• Bobby Deerfield: GRĂDINA ARTA
— 20,30,
Secretul casetofonului : GRĂDINA
Î ULȚURAL
— 20,30.
• Corleone : GRĂDINA
FESTIVAL
- $0,45.
• Idilă cu miss Brazilia : GRĂDINA
FLACĂRA — 20,30.
• Clinele
electronic :
GRĂDINA
LIRA — 20,30.
• Serplco : GRĂDINA MIORIȚA —
20,30.

voi repeta că adevărata
împlinire de sine numai
aicea poate fi atinsă, nu
mai aicea își poate găsi
fiecare rostul său adevă
rat si adevăratul său loc
in lume, alături de frații
lui. alături de prietenii
lui. alături de toți cei
care au muncit si mun
cesc pentru înălțarea Tă
rii în lumina independen
tei, cum au făcut dealt
fel și străbunii noștri ;
cum a făcut țăranul, care
a luat-o de nenumărate
ori de la capăt, de sute’
de ori. de mii de ori. reclădindu-și mereu vatra,
muncind și visind cu dor
nespus la Tara de mîine ; cum a făcut-o mun
citorul. luptînd împotriva
împilării si împotriva ex
ploatării. visind si el la
Tara de astăzi și de miine ; cum a făcut-o căr
turarul care a sacrificat
de multe ori totul, satis
facție și faimă, sănătatea
Si viața, pe altarul luptei
pentru libertate, pentru
înălțarea în lumină a nu
melui de român, care a

• Aventuri in Marea
Nordului :
PARC HOTEL — 20,45.
• Par și impar : GRĂDINA TOMIS
— 20,45.

teatre
• Teatrul Național (sala mică): Co
medie de modă veche — 19,30.
• Teatrul Mic (rotonda
scriitorilor
din Cișmiglu) : Cîntecul iubirii (spec
tacol de sunet și lumină) — 21.
• Teatrul Giulești (sala Majestic) :
Opinia publică — 19,30, (la
Muzeul
de artă al Republicii Socialiste Româ
nia) : Popas in istorie (spectacol de
sunet șl lumină) — 11.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase“ (grădina Boema) : Idolul femeilor
— 20, (grădina Batlștel) : Veselie la
Tănase — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Cîntecul
păunului de aur — 18,30.
• Ansamblul „Rapsodia
română":
La fintina dorului — 18,30.
• Teatrul Național Craiova (la sala
Grădina Icoanei a Teatrului „Lucia
Sturdza Bulandra") : Recital
Tudor
Gheorghe — 19.
• Teatrul de Nord Satu Mare. Sec
ția maghiară (la sala Atelier a Tea
trului Național) : Monolog cu fața la
perete — 19.

tv
• PROGRAMUL 1

9.30 Matineu de vacanță :
desene
animate., „Căluțul de foc"
—
producție „Anlmafilm"

*

î

ȘROBRAN MILOSEVIC!

Extraordinarul
unei obișnuite
zile de august
u fost in istoria noas
tră zile cu dimensi
uni de necuprins, nu
prin multitudinea ges
turilor. trăirilor și intimplârilor omenești (de ne
cuprins și ele), ci prin am
ploarea unui gest istoric
fundamental ; cum a fost
ziua de 23 August de acum
37 de ani. Destinul nostru
și istoria noastră întreagă
s-au răsucit atunci — și
pentru'totdeauna — cu fata
către o nouă și strălumi
nată eră.
Cum au mai fost și alte
zile. Zilele înscrise cu
roșu în calendarul evolu
ției națiunii noastre spre o
societate a socialismului
multilateral dezvoltat, spre
civilizația bunăstării tutu
ror. Altminteri, pentru zi
lele de rind, am fi tentați
să ne întrebăm ce poate în
semna o zi, o singură zi
obișnuită din viața noas
tră ? Pare că o zi obișnuită
vine și trece, ca și prece
denta, fără să lase în con
știința noastră sunetul de
gong al unor acte memora
bile. Așa ar putea să pară
dacă n-am lua îh seamă
suma faptelor noastre diur
ne și marea lor putere dobîndită prin cumul. Un cu
mul al forțelor de creație,
născute din actul diurn al
unei munci închinate pro
gresului necontenit. înfăp
tuirii tenace a programului
dezvoltării noastre pe toate
planurile.
O zi din august 1931. O zi
cu tot atitea ore, minute și
secunde ca toate celelalte.
Și totuși, dimensiunile ei
vor fi altele atunci cind o
vom recompune din fapte
le pe care le-a înscris în
răbojul vieții noastre.
Am ales, cu totul întimplător, o zi dinspre jumă
tatea acestei luni — 12 au
gust.
Să consemnăm telegra
fic și, desigur, pe sărite
(poate din mie in mie), fap
te absolut obișnuite pentru
viața anumitor localități și
colective de oameni ai
muncii.

*

*

împliniri

Cuprins românesc

*

fost si este vrednic să
stea cu cinste alături de
altele, vrednic să fie cu
noscut și stimat. Nu voi
da nume, nu voi veni cu
exemple, nu pentru că nu
ar exista asemenea exem
ple. ci pentru că ele sînt,
dimpotrivă, mult prea
multe, numărul celor care
s-au dăruit Tării- prin
muncă și prin luptă fiind
mult mai mare, fiind co
pleșitor în cele din urmă,
fată ăe numărul "CâYbr ’ce
aii întors spatele soarelui
care i-a limpezit si i-a adăpat cu lumină. Mereu a
fost așa, mereu a existat
această proporție dătătoa
re de puteri și de încre
dere. mereu a fost spulbe
rată de vînturi doar plea
va— arar ridicîndu-se în
vîrtejuri cîte-un bobdouă de grîu —. griul răminînd locului, să creas
că si să înfrățească în
brazda străbună, să-i
înalte sevele în lumina
veșnică și în veci nepie
ritoare a bucuriei.
Asta pentru că nicăieri
In lume. în nici un colt
de pe pămînt, nu e cum
e aicea, acasă la noi,
unde ne-am născut și
am copilărit, unde trăim
si muncim, unde sperăm
și luptăm, avind fiecare
dintre noi — și toti. lao
laltă ■*- șansa unică de a
le lăsa urmașilor mai
mult decît ne-au lăsat
nouă înaintașii, fiind noi
înșine, cu adevărat și
pînă la capăt, în măsura
in care ne facem datoria
fată de Tara ai cărei fii
credincioși am fost si sîn
tem, în prezent, dar și în
eternitate.
A c a s ă e mai mult de
cît o simplă vocabulă
sentimentală, e o lume de
simțăminte și de ginduri,
e temelia de nezdruncinat
a cinstei și a omeniei, e
vatra însăși a dăinuirii
noastre.

9,55 Cenaclul
Teleșcoală.
„Patriei
mele". Din creațiile literare ale
elevilor
10.10 Hora mîndră românească. Pro
gram muzlcal-folcloric
10.30 Film artistic (reluare)
12,15 Pagini eroice din creația muzi
cală românească
13,00 Mozaic
cultural-artlstlc-sportlv
• la ora 16 — Fotbal : Steaua
— Corvinul Hunedoara (Divizia
•A). Emisiune de Tudor Vornicu,Ileana Vlad, Cristian Topescu
18,35 Săptămîna politică
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • Tara
întlmpină
marea sărbătoare
19.30 „Dlntr-o privire — țara șl oa
menii" (II). Reportaj de Victoria
.lonescu
20,00 Spectacol cultural-artistic
20.50 Film artistic : „Evadarea". Pro
ducție a Casei de filme Unu. Cu:
Gheorghe Dinlcă, Ion Marines
cu, Constantin Codrescu,
Con
stantin Guriță, Mlhal Pălădescu,
Iulian Necșulescu, Jean Con
stantin. Ion Bog, Emanoil Petrul,
Silviu Stănculescu. Regla : Ștefan'Tralan Roman
22.10 Telejurnal • Sport
22.30 Nocturnă TV

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal ■ Tara
întlmpină
marea sărbătoare
19.30 „Dlntr-o privire — țara si oa
menii" (II)
20,00 Spectacol cultural-artistic
20,50 Orizont tehnico-științlfic
21.30 Maeștrii artei muzicale
româ
nești — Mihal Brediceanu
22,10 Telejurnal • Sport
22.30 Nocturnă TV
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cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
AMBASADORUL REPUBLICII ISLAMICE PAKISTAN
(Urmare din pag. I)

Înminind scrisorile de acreditare,
ambasadorul pakistanez IQBAL HOSAIN a transmis președintelui
Nicolae Ceaușescu cele mai cordiale
salutări din partea președintelui Re
publicii Islamice Pakistan, general
Mohammad Zia-Ul Haq, sincere urări
de sănătate și fericire personală,
de pace, progres și prosperitate pen
tru poporul român.
Tn cuvintarea prezentată cu acest
prilej de ambasador, după ce sint
subliniate bunele relații de colabo
rare și prietenie dintre România și
Pakistan, atit pe plan bilateral, cit
și pe plan internațional, se spune :
..Este plăcut intr-adevăr să consta
tăm că dezvoltarea pozitivă a rela
țiilor cordiale dintre țările noastre
în toate domeniile se bazează pe
principiile subliniate în Declarația
solemnă comună semnată cu ocazia
vizitei Excelenței Voastre în Pakis
tan, in ianuarie 1973, principiile suve
ranității și deplinei, egalități a statelor,
respectului independenței și integri
tății teritoriale, neamestecului in tre
burile interne, dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî singur soarta, fără
nici un amestec din afară, constringere sau presiune, precum și ale re
glementării pașnice a diferendelor
internaționale, pe baza dreptului și
justiției internaționale, in concordan
ță cu Carta Națiunilor Unite".
în continuare, în cuvintare se spu
ne : „Este extrem de încurajator să
observ, în puținele zile de cînd mă
aflu în țara dumneavoastră, progre
sul remarcabil pe care România l-a
înregistrat sub conducerea dumnea
voastră, domnule președinte, compe
tentă și dinamică. Patria dumnea
voastră beneficiază de un cadru na
tural generos, nu numai prin bogă
ția resurselor, ci și prin frumusețea
peisajelor. La acestea, poporul dum

neavoastră a adăugat hotărîrea de
a-și făuri o viață modernă și îmbel
șugată — hotărîre care a înregistrat
deja rezultate excelente. Pentru noi.
in Pakistan, este întotdeauna o mare
bucurie să fim martorii progresului
și realizărilor obținute de popoarele
prietene, cum este ce] al României".
în încheierea cuvîntării se expri
mă hotărîrea ambasadorului pakista
nez de a contribui la dezvoltarea in
continuare a relațiilor româno-pakistaneze.
Primind scrisorile de acreditare,
președintele NICOLAE CEAUȘESCU
a mulțumit pentru urările transmise
și a adresat președintelui Republicii
Islamice Pakistan, general Moham
mad Zia-Ul Haq, cele mai bune urări
de sănătate și fericire personală, de
pace și prosperitate pentru poporul
pakistanez prieten.
In cuvintarea de răspuns a șefu
lui statului român, după ce ,se sub
liniază că poporul nostru este ferm
angajat intr-un vast program de con
strucție a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și că România este
profund interesată în promovarea
unor raporturi cit mai strinse cu
toate țările lumii, pe baza principi
ilor deplinei egalități în drepturi,
respectării independenței și suvera
nității naționale, neamestecului in
treburile interne, nerecurgerii la for
ță sau la amenințarea cu forța, ale avantajului reciproc, se spune : „Con
statăm cu satisfacție că. pe baza acestor principii, relațiile de prie
tenie dintre Republica Socialistă
România și Republica Islamică Pa
kistan, conlucrarea dintre țările
noastre pe plan internațional au
Înregistrat in ultimii ani impor
tante progrese. O contribuție im
portantă la dezvoltarea acestor're
lații o au înțelegerile pe care
le-am convenit împreună cu pre
ședintele Mohammad Zia-Ul Haq, cu

prilejul convorbirilor pe care le-am
avut la Belgrad, in mai 1930. Apre
ciem că există în continuare largi
perspective pentru intensificarea și
adîncirea acestor raporturi priete
nești, pentru dezvoltarea și diversi
ficarea cooperării economice și a
schimburilor comerciale, tehnico-științifice și culturale, in interesul ță
rilor noastre, al cauzei păcii, secu
rității și colaborării internaționale".
în continuare, in cuvintare, după
ce se relevă că situația internaționa
lă actuală este deosebit de complexă
și contradictorie, se subliniază : „în
aceste condiții apar mai necesare ca
oricind unirea și conlucrarea tot
mai strînsă a popoarelor, a forțelor
înaintate, pentru oprirea agravării
situației internaționale, pentru relua
rea și continuarea politicii de des
tindere, colaborare, independentă și
pace". în cuvintare se menționează,
de asemenea, cu satisfacție, buna
cooperare dintre România și Pakis
tan pe arena mondială și se expri
mă convingerea că țările noastre vor
colabora și în viitor tot mai activ în
acest domeniu.
Președintele Republicii Socialiste
România l-a asigurat pe ambasado
rul pakistanez de tot sprijinul Con
siliului de Stat, al guvernului și al
său personal in îndeplinirea misiunii
ce-i revine și i-a urat succes în
această activitate.
După solemnitatea înmînăriî scri
sorilor de acreditare, președintele
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul Iqbal
Hosain.
La solemnitate și convorbire au
luat parte Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, și Silviu Curticeanu, secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.
Au fost de fată membri ai Amba
sadei Republicii Islamice Pakistan
la București.

AMBASADORUL REPUBLICII SOCIALISTE
A UNIUNII BIRMANE
(Urmare din pag. II

Tnminind scrisorile de acreditare,
ambasadorul Republicii Socialiste a
Uniunii Birmane, MAUNG MAUNG,
a
adresat
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu
sincere urări de sănătate și fericire
personală, de noi succese in ridicarea
bunăstării și prosperității poporului
român, din partea președintelui Re
publicii Socialiste a Uniunii Birma
ne, U Ne Win. în cuvintarea prezen
tată cu acest prilej de ambasadorul
birmanez, după ce se relevă
onoarea și marea bucurie de a fi re
prezentantul Republicii Socialiste a
Uniunii Birmane în țara noastră, se
subliniază : „Relațiile dintre țările
noastre sint de multi ani cordiale și
prietenești. Sintem. fericiți să remar
căm că aceste relații stabilite pe
baza respectului și încrederii reci
proce se dezvoltă continuu: este în
interesul și spre binele reciproc ca
aceste relații să fie dezvoltate si în
tărite în continuare".
în încheierea cuvîntării este ex
primat angajamentul ambasadorului
birmanez de a-și aduce contribuția la
dezvoltarea și mai puternică a rela
țiilor ramâno-birmaneze. spre binele
celor două țări și popoare, al cauzei

păcii, destinderii, colaborării și înțe
legerii internaționale.
Primind scrisorile de acreditare, pre
ședintele NICOLAE CEAUȘESCU a
mulțumit pentru urările adresate și a
rugat să se transmită președintelui
Republicii Socialiste a Uniunii Bir
mane, U Ne Win, cele mai bune
urări de sănătate și fericire perso
nală, de pace și prosperitate poporu
lui birmanez prieten.
în cuvintarea de răspuns a
președintelui Republicii Socialiste
România, după ce se subliniază
că țara noastră este vital inte
resată in promovarea unei politici
de largă cooperare cu toate țările lu
mii, care să-i permită realizarea in
condiții de liniște, securitate si pace
a programelor sale de dezvoltare, de
ridicare a nivelului de trai material
. și. spiritual al poporului, se relevă că
relațiile româno-birmaneze au cu
noscut o continuă dezvoltare în ul
timii -ani și se apreciază că există
condiții pentru intensificarea în con-,
tinuare a raporturilor dintre cele
două țări, îndeosebi pe plan econo
mic. în interesul celor două po
poare, al cauzei păcii, securității și
colaborării internaționale.
în continuare, in cuvintare se
spune : ;,România acționează ferm
pentru reglementarea tuturor pro
blemelor dintre state numai și numai

pe cale pașnică, prin tratative, pentru
lichidarea subdezvoltării si înfăp
tuirea unei noi ordini economice in
ternaționale, pentru realizarea de pași
hotăriți pe calea dezarmării generale
și, in primul rind, a dezarmării nu
cleare, pentru democratizarea rela
țiilor dintre state. Sint încredințat că
România și Birmania pot conlucra tot
mai activ pe arena mondială, pentru
realizarea marilor deziderate de pace,
destindere, colaborare și progres ale
tuturor popoarelor".
în încheiere, președintele Nicolae
Ceaușescu a. urat ambasadorului bir
manez succes in îndeplinirea misiu
nii încredințate și l-a asigurat de în
tregul sprijin din partea Consiliului
de Stat, a guvernului român și a sa
personal.
După solemnitatea înminării scriso'rilor de acreditare, între președintele
.Nicolae Ceaușescu și ambasadorul
Mating -Mating a avut loc o convor
biră, cfifb s-a desfășiîrat "iritr-b at
mosferă cordială.
La solemnitate și convorbire au
participat Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, și Silviu
Curticeanu, secretar prezidențial și al
Consiliului de Stat.
Au luat, de asemenea, parte mem
bri ai Ambasadei Republicii Socialiste
a Uniunii Birmane în România.

AMBASADORUL REPUBLICII COLUMBIA
(Urmare din pag. I)

înminind scrisorile de acreditare,
mbasadorul columbian GILBERTO
CRUZ VILLEGAS a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu din partea
președintelui Columbiei. Julio Cesar
Turbay Ayala, un călduros salut și
urări de fericire personală, de pro
gres și prosperitate pentru poporul
român.
în cuvintarea prezentată de amba
sadorul columbian cu acest prilej,
după ce sint evocate bunele relații
dintre România și Columbia, se ara
tă : „Pentru Columbia, vizita pe
care dumneavoastră ați efectuat-o
a fost un eveniment de impor
tantă deosebită, atit datorită presti
giului dumneavoastră, domnule pre
ședinte. cît și raporturilor de colabo
rare care s-au dezvoltat din ce in
ce mai mult ca urmare a activită
ții predecesorilor mei. și pe care
sper să o continuu cu același entu
ziasm, pentru ca cele două popoare
să se sprijine reciproc".
în continuare, în cuvintare se sub
liniază : „România dispune de teh
nologie și tehnică. Tara noastră are
multe resurse naturale Pe care tre
buie să le dezvoltăm si aceasta o
facem cu profesori și prieteni din
nobila dumneavoastră tară. Este
necesar să realizăm o cooperare în

tre economiile noastre, în avantajul
nostru reciproc".
în încheierea cuvîntării, este expri
mată hotării’ea ambasadorului co
lumbian de a depune toate eforturile
pentru a ridica pe un plan superior
colaborarea româno-columbiană în
toate domeniile de activitate.
Primind scrisorile de acreditare,
președintele NICOLAE CEAUȘESCU
a mulțumit pentru salutul și urări
le ce i-au fost transmise și a adresat,
la rindul său, președintelui Co
lumbiei, Julio Cesar Turbay Ayala,
im cordial salut prietenesc și cele
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de prosperitate și
pace pentru poporul columbian.
în cuvintarea de răspuns a șefului
statului român, se spune : „Îmi
amintesc cu plăcere de vizita pe
care am efectuat-o în frumoasa dum
neavoastră țară, de convorbirile pe
care le-am avut cu acest prilej. Sint
bucuros să constat că, pe baza acor
durilor și înțelegerilor dintre țările
noastre, raporturile româno-columbiene cunosc o evoluție pozitivă in
toate domeniile"..
Relevîndu-se că economiile celor
două țări oferă largi posibilități pen
tru extinderea și diversificarea
schimburilor comerciale, pentru rea
lizarea unor proiecte importante de
cooperare economică, în cuvintare

6e subliniază : „Sîntem încredințați
că, prin eforturi comune, vom reuși
să punem în valoare aceste posibi
lități, deschizind. noi perspective re
lațiilor de prietenie . și colaborare
dintre țările și popoarele noastre.
Totodată, ne face plăcere să consta
tăm că și pe plan internațional con
lucrarea dintre România și Columbia
se desfășoară rodnic, înscriindu-se
ca o contribuție a celor două po
poare la îmbunătățirea climatului
politic internațional, la afirmarea
unei politici de pace, independență
națională, destindere și colaborare
intre toate popoarele".
în încheiere, președintele Nicolae
Ceaușescu a urat ambasadorului co
lumbian succes in indeplinirea mi
siunii încredințate, asigurîndu-1, tot
odată, de întreg sprijinul Consiliului
de Stat, al guvernului român și al
său personal.
‘După solemnitatea inmînării scri
sorilor de acreditare, președintele
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul Gil
berto Cruz Villegas.
La solemnitate și convorbire au
luat parte Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, și Silviu Curticea
nu. secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.
Au fost de față membri ai Amba
sadei Columbiei la București.

Trenuri suplimentare în zilele de 22-25 august
De la Direcția regională C.F.R.
București sintem informați că, pen
tru a veni în sprijinul călătorilor,
s-a luat măsura ca in zilele de 22—25
august să fie puse suplimentar în
circulație următoarele, trenuri :
— Accel. Î05 — București-Nord—
Craiova, cu plecare la ora 19,07 ;
— Accel. 591 — București-Nord—
Suceava, cu plecare la ora 21,15 (cir
culă pină in ziua de 24 august) :
— Accel. 691 — București-Nord—
Iași, cu plecare la ora 0,15 ;

• UN KILOMETRU
PE VERTICALĂ. Specialiștii
Institutului de proiectări pen
tru construcții din otel din Mos
cova au proiectat un turn cu o
Înălțime de 1 000 de metri des
tinat cercetărilor meteorologice.
Diametrul acestui uriaș catarg
va fi de 10 metri la bază și de
7 metr) la virf. Complicata îm
pletitură a turnului a fost cal
culată cu ajutorul computerului.
Rezistenta lui la solicitări va ti
asigurată de un sistem de ca
bluri de otel. In vederea asigu
rării unui control permanent al
întregii construcții, la intervale
de cite 25 de metri vor fi insta
late platforme de supraveghere.
Două lifturi rapide vor asigura
transportul rapid al oamenilor
la orice ..etaj". Acest ..ac", inalt

— Accel. 825 — București-Nord—
Constanța,, cu plecare la ora 7.30 ;
— Tr. pers. 2 281 — București-Nord
— Predeal, cu plecare la ora 7,34 ;
— Tr. pers. 5 303 — București-Nord
— Ploiești-Sud — Buzău, cu plecare
la ora 15.30.
în aceleași zile, vor circula în sens
invers trenurile perechi ale celor
menționate mai sus, cu sosire în sta
ția București-Nord.
De asemenea, ia un număr de 30
trenuri — dus și întons — s-a supli-

de I 000 de metri, va cîntări
ca 8 000 de tone, deci mai
țin decit turnul „Eiffel" din
ris. care este de trei ori
puțin înalt.

cir
pu
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• PENTRU RECOLTE
MAI MARI. Specialiștii cana
dieni au descoperit că unele so
iuri de griu sint capabile să
stabilească o legătură cu bacte
ria „Bacilus polymixa". care fi
xează azolul. După părerea lor,
există posibilitatea de a perfec
ționa această legătură. La rindul
lor, savant! brazilieni au demon
strat că bacteria Azospirillum, ’
după o adaptare specială, poate
fi utilizată pentru sporirea re
coltei de porumb, griu și orez.
Aceste cercetări reprezintă o

mentat numărul vagoanelor. Este
vorba de accel. 123—124, rapid 15—16,
accel. 121—122 și 221—222 spre și de
la Timișoara ; accel. 231—232 ; 241—
242 ; 243—244 spre și de la Deva;
accel. 137—138 spre și de la Turnu
Severin ; accel. 421—422 spre și de la
Satu Mare ; accel. 531—534 spre și de
la Bicaz ; rapid 41 — accel. 552 spre
și de la Suceava ; accel. 829—824 spre
și de la Mangalia ; rapid 75 — accel.
722 spre și de la Galați ; tr. pers.
1 005—1 008 spre și de la Pitești.
(Agerpres)

nouâ orientare în domeniul
creșterii recoltelor plantelor agricole, știut fiind că in ulti
mul secol recoltele la hectar au
fost sporite în primul rind ca
urmare a administrării unor
cantități din ce în ce mai mari
de Îngrășăminte.

• TELEFOANE PU
BLICE LA BORDUL AVIOANELOR. Tehnica mo
dernă permite obținerea unor
performante excepționale în do
meniul telecomunicațiilor, de
neimaginat în urmă cu 20 sau
chiar 10 ani. în curind. la Indemina pasagerilor de avion se
va afla un sistem telefonic pus
la punct de o firmă americană,
care va permite realizarea unor

Celui de-al IV-lea Congres al Partidului
„Congresul Național al Poporului"
din Republica Cooperatistă Guyana
.GEORGETOWN
în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, adresăm participanților la cel de-al IV-lea Con
gres al Partidului „Congresul Național ai Poporului" din Republica Coope
ratistă Guyana, conducerii acestuia și tuturor membrilor partidului un cald
salut tovărășesc, împreună cu mesajul nostru de prietenie și solidaritate.
Congresul dumneavoastră ne oferă plăcutul prilej să reafirmăm satis
facția noastră față de evoluția continuă a raporturilor de colaborare dintre
partidele noastre, caracterizate prin stimă, încredere și respect reciproc.
Avem convingerea că dezvoltarea relațiilor dintre Partidul Comunist Român
și Partidul „Congresul Național al Poporului" va contribui la întărirea prie
teniei și conlucrării pe multiple planuri dintre țările și popoarele noastre,
a cauzei păcii, destinderii, înțelegerii și cooperării internaționale.
Vă urăm din toată inima succes deplin in desfășurarea lucrărilor congre
sului dumneavoastră, în înfăptuirea hotărîrilor ce le veți adopta in interesul
poporului guyanez.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Decernarea drapelului de luptă
unor gărzi patriotice
Prin decret/ prezidențial, cu ■ ocazia
celei de-a XXXVII-a aniversări a
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă, gărzilor patriotice din județele
Călărași și Giurgiu, din orașele Ineu,
Mărășești, Strehaia, Tîrgu Frumos și
Tirgu Neamț, precum și celor din
sectorul agricol Ilfov al Capitalei
Je-a fost acordat drapelul de luptă
— simbol al gloriei străbune, al dem
nității, onoarei și vitejiei.
Decernarea acestor drapele — pe
faldurile cărora este incrustată cu fir
aurit inălțătoarea deviză „Pentru
patria noastră, Republica Socialistă
România 1" — reprezintă o nouă și
vie expresie a prețuirii și atenției
deosebite de care se bucură din
partea conducerii partidului și statu
lui, personal a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, activitatea desfășurată și
rezultatele remarcabile obținute de
gărzile patriotice, ca element impor

tant al sistemului apărării naționale,
în perfecționarea pregătirii de luptă
și întărirea capacității combative,
îmbogățind, totodată, cu încă o filă
semnificativă cronica minunatelor
tradiții ale unităților înarmate ale
oamenilor muncii de la orașe și sate.
Ceremonialul înminării drapelelor
de luptă a constituit un moment
sărbătoresc de profundă vibrație pa
triotică, de puternică manifestare a
recunoștinței și dragostei față de
partid și comandantul suprem, de
angajare plenară a combatanților din
gărzile patriotice de a munci astfel
sub glorioasele falduri tricolore, in
* să-și ridice necontenit nivelul
cit
măiestriei și al virtuților moralpolitice, pentru a fi — împreună cu
forțele armate, cu întregul popor —
scut de nădejde cuceririlor revolu
ționare, integrității teritoriale, inde
pendenței și suveranității României
socialiste.

Festivități prilejuite de absolvirea școlilor
de ofițeri activi, de maiștri militari și subofițeri
Vineri, în școlile militare de ofițeri
activi, de maiștri militari și subofi
țeri aparținînd Ministerului Apărării
Naționale și Ministerului de Interne,
s-au desfășurat solemnități prilejuite
de absolvirea acestor instituții de
invătămînt de către o nouă promoție
de cadre ale forțelor noastre armate.
înaintați în grad în ajunul zilei
de 23 August — sărbătoarea națio
nală a poporului nostru — tinerii
ofițeri, maiștri militari și subofițeri,
intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm. au adresat tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, co
mandant suprem al forțelor armate,
telegrame în care și-au exprimat
profunda recunoștință pentru condi
țiile de viață și de învățătură de care
s-au bucurat în anii de studiu, angajîndu-se ca. în funcțiile încredin
țate, să acționeze cu toată priceperea
și puterea de muncă, împreună cu

toti ostașii țării, pentru înfăptuirea
neabătută a politicii interne și ex
terne a partidului și statului, a sar
cinilor ce revin armatei din istori
cele hotărîri ale Congresului al
XII-lea al partidului.
Totodată, ei și-au manifestat ho
tărîrea de a se afirma ca instructori
și educatori pricepuți, ca buni co
mandanți. activiști politici și specia
liști militari, de a contribui cu toată
priceperea la îmbunătățirea proce
sului pregătirii de luptă și politice
a trupelor în vederea dobîndirii unei
calități noi, superioare în toate do
meniile de activitate, așa cum o cere
Directiva comandantului suprem, de
a forma ostași cu o înaltă conștiință
politică și revoluționară, disciplinați
Si vigilență luptători fermi si devo
tați, gata să apere. împreună cu în
tregul popor, marile înfăptuiri ale
socialismului, independența, suvera
nitatea Si integritatea patriei noastre
— Republica Socialistă România.

Cronica zilei
Delegația Grupului interparlamen
tar din Republica Zair, condusă de
Birere Mabano, președintele Grupu
lui zairez in Uniunea Interparlamen
tară. a făcut, vineri, o vizită in ju
dețul Satu Mare.
Oaspeții au vizitat, cu acest prilej,
întreprinderea de prelucrare a lem
nului. . întreprinderea „Tricotex" și
Cooperativa agricolă de producție
Livada, unde s-au întîlnit cu oameni
ai muncii și țărani cooperatori, interesîndu-se de realizările acestora.
A fost vizitată, de asemenea, secția
de etnografie și folclor din NegreștiOaș a Muzeului județean.
Președintele Comitetului executiv
al Consiliului popular județean Satu

Mare, tovarășul loan Foriș, a primit
delegația parlamentară zaireză si a
oferit un dejun în onoarea sa.
A fost prezent Shamwange Mutebi
Mulenda, ambasadorul Zairului la
București.

In Editura politică
a apărut revista
„Probleme ale păcii
și socialismului"
nr. 4/1981

„Zilele George Enescu"
Cu concertul de gală susținut pe
scena Casei tineretului' de baritonul
Ionel Pantea, pianistul Ferdinand
Weis și orchestra de cameră din lo
calitate, vineri seara, la Botoșani au
luat sfîrșit „Zilele George Enescu",
organizate cu prilejul împlinirii a 100
de ani de la nașterea marelui muzi
cian român.
Manifestările, la care au luat parte
personalități ale vieții noastre mu
zicale din București, Iași și ClujNapoca, s-au constituit intr-un cald
omagiu adus vieții și operei genialu
lui artist, pilduitoarei sale activități
de instrumentist, compozitor, dirijor
și pedagog. Desfășurate atit în Bo
toșani, cit și la Dorohoi, Liveni și

Mihăileni — locuri care i-au marcat
biografia și activitatea creatoare —
suita de acțiuni aniversare a cuprins,
intre altele, un amplu colocviu știihțific, un pelerinaj la Casa copilăriei
din Liveni, recitaluri de muzică și
poezie, concerte simfonice, microspectacole pionierești.
în ultima zi, la Botoșani au fost.
deschise o expoziție de artă plastică
intitulată „George Enescu — efigie
contemporană", o expoziție interju
dețeană de pictură a pionierilor și
școlarilor, precum si o expoziție de
cărți și discuri de și despre sărbă
torit.
z
(Agerpres)

vremea

soțită de descărcări electrice. Vîntul va
prezenta Intensificări de scurtă durată.
Temperaturile minime vor tl cuprinse
între 14 șl 17 grade, Iar cele maxime
între 24 și 27 de grade. (Corueliu Pop,
meteorolog de serviciu).;

Timpul probabil pentru zilele de 28,
24 și 25 august. !n țară : Vremea va fi
tn general instabilă. Cerul va pre
zenta tnnorări accentuate mai ales în
primele zile. Vor cădea ploi locale în
soțite de descărcări electrice și izolat
de grindină. Precipitațiile vor ti mal
frecvente șâ mai abundente tn zonele de
deal și de munte. Vîntul va prezenta
intensificări locale de scurtă
durată.
Temperaturile minime vor ti cuprinse
între 10 și 20 de grade, iar cele maxi
me între 1B șl 28 de grade, izolat mal
ridicate. Dimineața pe alocuri se va
produce ceață, tn București : Vremea
va H schimbătoare, cu cer temporar
noros. Ploaie sub formă de aversă în

LOTO
’ NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA
DIN 21 AUGUST 1981
Extragerea I : 85 23 26 63 89 50 24
3 9.
Extragerea a Il-a : 82 56 7 38 19 30
76 15 80.
Fond total de ciștiguri : 1 190 008
lei, din care 395 744 lei report la ca
tegoria 1.

MOSCOVA

Convorbiri privind dezvoltarea cooperării
tehnico-stiintifice
româno-sovietice
•
■
MOSCOVA 21. — Trimisul Ager
pres. I. Dumitrașcu, transmite : în
pbrioada 19—21 august, tovarășul Ion
Ursu, prim-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință si Teh
nologie, a făcut o vizită in Uniunea
Sovietică și a avut convorbiri cu to
varășul G. I. Marciuk, vicepreședinte
al Consiliului de Miniștri, președin
tele Comitetului de stat pentru știință
și tehnică al U.R.S.S., cu privire la
dezvoltarea colaborării și cooperării
tehnico-științifice dintre România și
Uniunea Sovietică.
în spiritul înțelegerilor stabilite cu
prilejul tntîlnirilor dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul *
L. I. Brejnev, au fost analizate sta
diul actual și rezultatele acțiunilor de
cooperare in sfera cercetării științifice
și dezvoltării tehnologice, in baza pro
gramului de cooperare româno-sovietic pe perioada 1981—1985. semnat in
luna iunie 1980 la București, in ve
derea adînclrii și creșterii eficienței
colaborării reciproc avantajoase din
tre cele două țări.
Din partea oamenilor de știință din
U.R.S.S., a sa personal, G. I. Mar
ciuk a rugat să se transmită tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu. prim viceprim-ministru al
guvernului, președintele Consiliului
Național pentru Știință ți Tehnolo

• ÎNOTĂTORII SU
GARI. Conform datelor de care
dispune Federația internaționa

lă de natație. în lume există în
prezent 7—8 milioane de sugari
care știu să înoate. După cum
au arătat experimentele între
prinse. .astfei de copii stau in
picioare și încep să umble cu
mult înainte decit în mod obiș
nuit : majoritatea lor fac primii
pași la 6 luni, se îmbolnăvesc
mult mai rar. suportă cu ușurin
ță frigul și schimbările vremii,
dorm zdravăn. îi uimesc pe cei
din jur cu mușchii lor tari, cu
îndemînarea lor. cu priceperea
de a-și coordona mișcările și cu
perspicacitatea lor. Se știe că
nou născuții nu, se tem de me
diul acvatic; această teamă

gie. un călduros salut, împreună cu
urări de noi succese în multilaterala
și prestigioasa activitate pe care o
desfășoară.
Mulțumindu-se pentru salutul trans
mis. au fost adresate tovarășului G. I.
Marciuk călduroase urări de noi suc
cese în activitatea sa. iar oamenilor
de știință sovietici de noi și mari
realizări in dezvoltarea științei și teh
nologiei in Uniunea Sovietică.
în cadrul convorbirilor, tovarășii
Ion 'Ursu și G. I. Marciuk au relevat
preocuparea constantă a organelor
coordonatoare pentru știință și teh
nologie din cele două țări de a con
feri un conținut cit mai concret și a
spori, pe această bază, eficienta pro
gramelor comune de cooperare în cercetare-dezvoltare, corespunzător pre
vederilor cuprinse in documentele
Congresului al XII-lea al P.C.R. și
Congresului al XXVI-lea al P.C.U.S.
Au fost evidențiate rezultatele bune
obținute in1 cooperarea din domeniul
chimiei șl petrochimiei, noilor surse
de energie, fizicii, geologiei si Indus
triei extractive. electrotehnicii și
electronicii, tehnicii de calcul, con
strucțiilor și materialelor de con
strucție. agriculturii.
Tovarășii Ion Ursu și G. I. Marciuk
au semnat un protocol.

Deschiderea „Zilelor științei
și tehnicii românești"
continuă și perfecționarea colaborării
pe multiple planuri dintre Romania
și Uniunea Sovietică, intre care și in
domeniul științei și tehnologiei, prin
cuprinderea unor sectoare de mare
actualitate pentru economiile națio
nale ale celor două țări.
Vorbitorul a relevat atenția deo
sebită acordată de conducerea parti
dului și statului nostru extinderii
colaborării și cooperării româno-so
vietice pe plan tehnico-științific, ca
o contribuție însemnată la dezvol
tarea relațiilor de prietenie și cola
borare dintre partidele, țările și po
poarele noastre.
A fost relevată angajarea plenară
a oamenilor de știință și specialiști
lor din tara noastră in realizarea sar
cinilor Congresului al XII-lea al
P.C.R. Sub conducerea tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, institutele centrale de cer
cetare de profil din țara noastră și-au
sporit eforturile pentru îndeplinirea
in condiții cit mai bune a actualului
cincinal.
Adunarea, la care a participat
I. Mielcioiu, ministru consilier al
Ambasade, României in U.R.S.S., s-a
desfășurat intr-o atmosferă de caldă
prietenie, tovărășească.

MOSCOVA 21. — Vineri dimineața
a avut loc la Moscova o adunare a
reprezentanților vieții științifice, pri
lejuită de,deschiderea „Zilelor știin
ței și tehnicii românești" în Uniunea
Sovietică, manifestare ce coincide și
cu aniversarea a 31 de ani de la
semnarea Acordului de colaborare
tehnico-științifică între România și
U.R.S.S.
In cuvîntul rostit cu acest prilej,
G. I. Marciuk, după ce a trecut în re
vistă principalele succese Înregistra
te de Uniunea Sovietică pe diverse
planuri, a evidențiat faptul că știința
sovietică a obținut realizări impor
tante in toate domeniile de activitate.
Evocînd importanța deosebită a întilnirilor dintre tovarășii L. I. Brejnev
și Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a
arătat că relațiile de prietenie și cola
borare dintre U.R.S.S. și România
s-au dezvoltat continuu, in acest ca
dru cooperarea și colaborarea tehni
co-științifică definind un loc tot mai
însemnat. El a subliniat rolul pe care
îl are conlucrarea pe plan științific și
tehnologic in dezvoltarea cooperării
economice dintre cele două țări, cu
perspective de dezvoltare și intensifi
care.
Ion Ursu a evidențiat dezvoltarea

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL. Astăzi, meciurile etapei a III-a
Pe micile ecrane,
Astăzi se vor desfășura meciurile
celei de-a III-a etape a campionatu
lui divizionar A. dintre ele desprinzindu-se partida de la București din
tre Steaua și Corvinul. După ce am
văzut pe micile ecrane cum . joacă
patru echipe — Universitatea ClujNapoca. Dinamo. Politehnica Timi
șoara, Sportul studențesc -r- acum
este rindul Stelei și Corvinului să
apară pe marele telestadion și să
arate milioanelor de amatori de fot
bal din întreaga tară ce fel de joc
practică și care le sint pretențiile in
noul campionat. Televizarea directă
a meciului de la stadionul Steaua va
începe la ora 16.

Steaua — Corvinuh
Celelalte opt partide vor Începe ia
ora 18. însBucuflagțj,8u#i joc intereT
sânt va avea loc între Sportul stu
dențesc și Universitatea Cluj-Napoca
(stadionul Politehnica). La Craiova,
Universitatea va intilni intr-un meci
cu puține semne de întrebare pe
U.T.A. Cîteva întreceri ce par echili
brate : F.C.M. Brașov — Progresul
.Vulcan. Jiul — Dinamo A.S.A. —
Chimia. S.C. Bacău — F.C. Argeș,
F.C. Constanța — F.C. Olt. iar la Ti
mișoara. al treilea meci oficial intr-o
singyră săptămînă pentru echipa
'gazdă. Politehnica — C.iS. Tîrgoviște.

Săptămînă viitoare, la Brăila, un valoros turneu de box
Boxul brăilean pregătește cu mul
tă atenție cel mai mare turneu anual
in organizare proprie — „Turneul
Ion Covaci" (29 august — 6 septem
brie). Pină în prezent, la cea de a
opta ediție a turneului, brăilenil au
primit înscrieri din partea a 132 pugiliști din 17 cluburi și asociații, că
rora li se vor adăuga 20 de sportivi
din lotul reprezentativ al țării. Va
fi deci un turneu puternic la Arena
de box, cu 2 000 de locuri, din centrul
orașului. Meciuri frumoase se pot
prevedea de pe acum la categoriile
60 kg, intre Viorel Ioana (Muscelul)
Și Florian Tircomnicu (C.F.R. Cra
iova). 63,5 . kg, între Mircea Fulger
(Muscelul) și Traian Georgia (Stea

gul roșu Brașov). 71 kg, între Marinică Ouatu (S.C. Bacău), tinărul Va
lentin Mihai (Farul) și localnicii Costache Ciochină și Dumitru Vîlcu. 81
kg. intre Ion Cirlan (B.C. Galați),
proaspătul dinamovist. tulceanul Fedea Pamfil și brăileanul Nicu Rădan,
sau la 91 kg. în cadrul căreia, prin
tre alții, sint înscriși Angliei Nicolae
(Voința București). Petre Golumbeanu (Dinamo) și Cornel Bălan
(B.C. Brăila).
Pe timpul turneului de la Brăila,
arbitrii, antrenorii și conducătorii de
secții vor participa la un simpozion
avind drept teme dezvoltarea boxu
lui românesc și creșterea tinerilor
pugiliști.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
In clasamentul feminin al’ „Mare
lui Premiu F.I.L.T." conduce tenismana americană Chris Evert Lloyd
cu 960 puncte, urmată de Andrea
Jaeger (S.U.A.) cu 745 puncte și ro
mânca Virginia Ruzici — 740 puncte.
In primul meci al turneului mascu
lin de volei „Memorialul Savin", ce
se desfășoară la Riga, echipa Româ
niei a întrecut cu scorul de 3—0
(16—14. 16—14, 15—10) selecționata
secundă a U.R.S.S. In cea de-a doua
întîlnire a zilei, formația Italiei a
învins cu scorul de 3—1 (15—11. 15—9,
11—45. 15—8) reprezentativa Ceho
slovaciei.
în orașul bulgar Vrața au început
campionatele balcanice de natație. la
care participă sportivi și sportive din
Grecia. Iugoslavia. România. Turcia
si Bulgaria.
In prima zi, proba feminină de 100
m liber femei a fost ciștigată de
înotătoarea româncă Irinel Pănulescu. cronometrată cu 1’00”(J5/100.
în turneul de polo pe apă selec
ționata României a întrecut repre
zentativa Bulgariei cu scorul de 7—6,
iar echipa Greciei a învins formația
Turciei cu 11—7.

apare mal tîrziu și tocmai de
aceea sugarii învață să înoate
cu multă ușurință.

legături telefonice interurbane
și internaționale de la bordul
aparatelor aflate în zbor. în sa
loanele avioanelor vor fi mon
tate telefoane publice automate,
iar persoanele care vor dori să
efectueze convorbiri vor trebui
să introducă in aparat cartela de
credit cu codul magnetic. Mon»
tarea experimentală a telefoa
nelor la bordul avioanelor va
începe in cursul anului viitor.
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•
MINICOMPUTER
- PENTRU... CONSU
MURI RAȚIONALE. Firma
japoneză „Toyota Motor Co“
a anunțat că a început să
instaleze la noile tipuri de
automobile un minicomputer,
care vș îmbunătăți performan
țele tehnice alfe vehiculului și
va contribui la reducerea con
sumului de carburant. Dis
pozitivul numit „Sistem de
transmisie cu control electronic"
va înregistra permanent viteza,,
cantitatea de carburant consu
mat, temperatura motorului.

starea de funcționare a frinelor
și turația motorului. indicind
conducătorului auto momentele
optime, pentru schimbarea vite
zei și cantitatea necesară de
carburant. De menționat că la
bordul autoturismului vor fi in
stalate două butoane, unul indi
cind cantitatea necesară de car
burant pentru mersul în oraș,
ia- celălalt pentru circulația
pe autostradă. Se precizează că
dispozitivul este in curs de mon
tare numai pe automobilele des
tinate pieței interne.

Pe lacul Panciarevo din apropiere
de Sofia a început cea de-a 8-a edi
ție a campionatelor europene de
câiac-canoe pentru juniori. în prima
zi s-au disputat serii și recalificări
in probele pe distanța de 500 m.
Echipajele românești prezente in
toate probele au reușit să obțină ca
lificarea in semifinale.
Rezultate din turneul de volei fe
minin de la Varna : Japonia — R. D.
Germană 3—0 ; Polonia — R. F. Ger
mania 3—0 : U.R.S.S. — România
3—0 ; Bulgaria — Canada 3—0.
In prima zi a campionatelor euro
pene de atletism pentru juniori de
Ia Utrecht (Olanda) au fost progra
mate cinci finale încheiate cu urmă
toarele rezultate : 10 km marș : Half
Kowalsky (R. D. Germană) —
39’56”24/100 ; săritura in lungime
fete : Heike Daute (R.D.G.) — 7,02 m:
100 m plat băieți : Thomas Schroe
der (R.D.G.) — 10”14/100 : 100 m plat
fete : Katrin Bohme (R.D.G.) —
11’’33/100: disc băieți: Kamen Dimi
trov (Bulgaria) — 56.62 m. Perfor
mantele au fost realizate in condi
țiile unui vint favorabil, de 4 metri
ne secundă.

puț de lingă Lima a fost, salvat
de un polițist din capitala perua
nă. Inițial, relatează agenția
E.F.E.. s-a încercat ca micuțul
să fie salvat trimițind un alt
copil ■ în puț, dar acesta nu a
putut depăși adîncimea de 15
metri. Or. victima accidentului
se afla la 35 metri adincime,
puțul avind un diametru de 70
centimetri. S-a apelat atunci la
locotenentul Manuel Rtiidias,
care a coborit cu capul în jos,
fiind legat cu o coardă de si
guranță, El l-a prins cu aceeași
coardă pe micuțul Benito. Pe
jumătate asfixiat, curajosul po
• SALVAT. DE LA 35 lițist a mai avut totuși puterea
dea semnalul pentru cei de
METRI ADÎNCIME. u» cf>- să
sus spre a fi scos la suprafață
pil de doi ani care, jucîndu-se împreună cu copilul. în prezent,
nesupravegheat, a căzut intr-un ambii sint in afara pericolului.
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MANIFESTĂRI CONSACRATE

ÎN CAPITALA UNIUNII SOVIETICE A FOST INAUGURATĂ

MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE
A POPORULUI NOSTRU

Expoziția națională „ROMÂNIA ’81“

român,
marea sărbătoare a _poporului
In cinstea zilei de 23 August,
_
_
cea de-a XXXVII-a aniversare a revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă, in diferite țări ale lumii con
tinuă să fie organizate variate manifestări dedicate țării noastre,

LA UZINELE „6 SEPTEMBRIE",
P.M.C.. prim-adjunct al ministrului aDIN CAPITALA BULGARIEI, a , facerilor externe, Kim The Hi, vice
■vut loc o adunare festivă, organipreședinte al Comitetului pentru re
zată de Comitetul municipal Sofia al
lațiile culturale cu străinătatea. Wan
P.C.B. și Asociația de prietenie Bul
Gion Hak, vicepreședinte al Comi
garia-Romania. Adunarea a fost des
tetului administrativ al orașului
Phenian, Pak Su Pam. membru su
chisă de Delcio Lulcev, secretar al
pleant al C.C. al P.M.C., directorul
comitetului municipal de partid.
în cuvîntârea rostită, prof, doctor
uzinei de locomotive electrice.
în cuvîntările rostite, Pak Su Pam
Todor Stoicev, vicepreședinte al Ași ambasadorul român, Paul Mari
sociației de prietenie, s-a referit pe
nescu au prezentat semnificația eve
larg la 'succesele obținute de poporul
nimentului aniversat, marile trans
român pe calea «progresului socialformări pe plan politic, economic și
economic, subliniind că, în cei 37 de
social-cultural, petrecute în Româ
ani de construcție socialistă. Româ
nia, îndeosebi după Congresul al IXnia a parcurs un drum lung, translea al P.C.R., care a ales în fruntea
formindu-se într-o țară socialistă cu
partidului pe tovarășiil Nicolae
o economie industrial-agrară înflori
Ceaușescu. Au fost reliefate, totodată,
toare. El a relevat, de asemenea, ra
raporturile
de strînsă prietenie, co
porturile trainice de prietenie și co
laborare și solidaritate românolaborare multilaterală dintre țările și
coreene, care se dezvoltă pe baza
popoarele noastre, care se dezvoltă
hotărîrilor și înțelegerilor dintre to
cu succes in toate domeniile.
varășii Nicolae Ceaușescu și Kim
în cadrul adunării a luat cuvîntul
Ir Sen.
ambasadorul țării noastre la Sofia,
AMBASADA ROMANA DIN HA
Petre Duminică, care a înfățișat în
NOI a organizat o conferință de
semnătatea istorică a actului de la
presă la care au luat parte repre23 August 1944, marile realizări ob
zentanți ai Ministerului Afacerilor
ținute de România în anii socialis
Externe, Comitetului pentru relații
mului, îndeosebi în perioada de
culturale cu Străinătatea, ai presei
după cel de-al IX-lea Congres al
și Radioteleviziunii
centrale „
___________ T_ vietna____
P.C.R., care a ales in fruntea
meze. însărcinatul cu afaceri a.i. al
tovarășul
Nicolae
partidului pe
României, -Diac Simion, a prezentat
Ceaușescu, eforturile întregului po
por român pentru înfăptuirea progra
pe larg succesele obținute de poporul
român în ultimii 37 de ani. s-a referit
mului partidului de făurire a socie
la politica externă promovată de
tății socialiste multilateral dezvolta
partidul și statul nostru.
te. El a evidențiat evoluția mereu
ZIARUL GRECESC „PROINOS LO
ascendentă a relațiilor de colaborare
GOS" a publicat, sub titlul „România
rodnică româno-bulgare.
în fața viitorului", două pagini.’care
La ÎNTREPRINDEREA „KOVOprezintă pe larg realizările importan
SVIT" DIN ORAȘUL TABOR, R.S.
te obținute de poporul român în anii
■CEHOSLOVACA, a avut loc un mi
socialismului. „Niciodată România —
ting al prieteniei româno-cehoslovascrie
ziarul — nu a cunoscut o dez
ce. Despre semnificația istorică a zi
voltare atît de impetuoasă în toate
lei de 23 August și succesele remar
domeniile. Niciodată nu a fost atit
cabile obținute de poporul nostru
de cunoscută în lume ca azi. Nici
sub conducerea Partidului Comunist
odată numele de român n-a fost atît
Român în opera de edificare a so
de stimat și respectat ca în zilele
cietății socialiste multilateral dezvol
noastre. Niciodată România n-a avut
tate au vorbit Iaroslav Cerna, pre
atîția prieteni în lume ca în prezent.
ședintele Comitetului național al oRomânia se identifică azi cu cele mai
rașului Tabor, și Marcel Mămularu,
nobile idealuri ale omenirii : liber
însărcinatul cu afaceri a.i. al Româ
tate, independentă, egalitate și pace".
niei. Vorbitorii au evidențiat cursul
Ziarul publică, de asemenea, articole
ascendent al relațiilor tradiționale
referitoare la dezvoltarea industriei,
de prietenie și colaborare pe multi
agriculturii,
învățămîntului, culturii
ple planuri dintre partidele, țările și
și artei, precum și la politica externă
popoarele noastre, în spiritul înțele
a țării noastre. Sînt inserate, totodată,
gerilor convenite cu prilejul recen
o serie de aprecieri elogioase făcute
tei vizite oficiale de prietenie in
de personalități marcante ale vieții
Cehoslovacia a delegației de partid
politice elene, între care Constan
și de stat române conduse de tova
tin
KaramanLis, Constantin Tsatsos,
rășul Nicolae Ceaușescu.
Evanghelos Averoff-Tossâtsa. la adre
La încheierea mitingului prieteni
sa țării noastre și a președintelui
ei româno-cehoslovace, Bohumir ZaNicolae Ceaușescu. Sînt publicate, de
vadil. secretarul comitetului de par
tid al întreprinderii, a transmis, în . asemenea, fotografiile președintelui
Nicolae Ceaușescu și președintelui
numele întregului colectiv, un mesaj
Constantin Karamanlis.
de prietenie, felicitări și urări de noi
în MUNICIPIUL WIENER NEU
succese poporului român în tradu
STADT, DIN LANDUL AUSTRIA
cerea in viață a istoricelor hotârîri
DE JOS, a avut loc festivitatea ofi
ale Congresului al Xll-lea al P.C.R.
cială de deschidere a „Săptămînii
Ambasadorul român în R.P. Unga
culturii românești". Consilierul mu
ră, Victor Bolojan, a depus o coroa
nicipal pentru probleme culturale, dr.
nă de flori la MONUMENTUL OS
Norbert Wittmann, a prezentat as
TAȘILOR ROMANI de i,a RAKOpecte ale istoriei milenare a poporu
SLIGET, DIN BUDAPESTA, căzuți
lui român, semnificația culturii
pentru eliberarea Ungariei de sub
românești în ansamblul vieții spiri
dominația fascistă. La ceremonie au
tuale europene. Secretarul general al
asistat reprezentanți ai organelor lo
Asociației de prietenie Auștriacale de partid și de stat, ai Ministe
România,
Stephan Kukla. a vorbit
rului Afacerilor Externe și Ministe
despre dezvoltarea ascendentă a re
rului Apărării Naționale. A fost ali
lațiilor de prietenie dintre cele două
niată o gardă de onoare și au fost
țări și deosebita importantă a re
arborate drapelele de stat ale Româ
centei vizite de stat la Viena a to
niei și Ungariei.
varășului Nicolae Ceaușescu. pre
Au mai avut loc depuneri de co
ședintele Republicii Socialiste Româ
roane la monumentele și morminte
nia, pentru continua intensificare a
le eroilor români de la Debrețin și
cooperării pe multiple planuri dintre
Meevaszo.
România și Austria. Primarul muLA AMBASADA ROMÂNIEI DIN
nicipiului, Hans Barwitzius, desVARȘOVIA a avut loc o conferință
chizînd „Săptămîna culturii româ
de presă, In cadrul căreia Ion Cosma.
nești". și-a exprimat satisfacția
ambasadorul tării noastre in Polo
că
asemenea manifestări repre
nia. a prezentat semnificația eveni
zintă o tradiție în raporturile cu
mentului, participarea activă a
România, ca și convingerea că ele
României la războiul împotriva Ger
duc la o tot mai bună cunoaștere și
maniei hitleriste pînă la victoria fi
înțelegere reciprocă între cele două
nală asupra acesteia. Au fost evo
popoare.
cate profundele prefaceri economicoManifestările din cadrul „Săptămî
sociale care au schimbat din temelie
nii
culturale românești" cuprind o
înfățișarea României, adeziunea de
expoziție de cărți cu opere ale to
plină a oamenilor muncii din tara
varășului Nicolae Ceaușescu. cu lu
noastră la politica internă și externă
crări de' istorie, beletristică, științi
a partidului și statului, eforturile
fice și de artă, o expoziție de pictu
pentru înfăptuirea hotărîrilor celui
ră. gale ale filmului românesc.
de-al Xll-lea Congres al Partidului
AMBASADA ROMÂNIEI DIN LI
Comunist Român. O atenție deose
SABONA a organizat o conferință
bită a fost acordată relațiilor româde presă, la care au participat repre
no-polone de prietenie și colaborare
zentanți ai Secretariatului de stat
multilaterală, dezvoltării lor continue.
pentru informații, ai agenției de pre
La Televiziunea poloneză a avut loc
să A.N.O.P.. ai Radioteleviziunii. re„Ziua României". Cu acest prilej,
dactori-șefi și ziariști ai principalelor
telespectatorii polonezi au putut lua
publicații din Capitală si provincie.
cunoștință de marile realizări ale
Au fost prezentate semnificația eve
poporului român obținute în cei 37
nimentului in viata poporului român,
de ani in toate domeniile de activi
caracteristicile etapei actuale a con
tate. de momentele esențiale din
strucției socialiste din tara noastră,
istoria tării noastre.
contribuția României la soluționarea
Sub auspiciile Comitetului admi
principalelor probleme internaționa
nistrativ al orașului Phenian și ale
le, la cauza înțelegerii, cooperării și
Asociației de prietenie coreeano-ropăcii în Europa și în întreaga lume.
mână. la CLUBUL UZINEI DE LO
La AMBASADA ROMÂNIEI DIN
COMOTIVE
ELECTRICE
„KIM
HELSINKI a avut loc o întilnire
GIONG THE", DIN CAPITALA
prietenească. Au luat parte Vaino
R.P.D. COREENE, a avut loc o adu
Leino, primarul orașului Turku,
nare festivă. Au participat Ce Hi
prof.
Lauri Lindgren, pi-eședinZăn, membru al C.C. al P.M.C.. mi
tele Asociației de prietenie Fin
nistrul muncii, președintele Asocia;
landa — România, decanul Facultății
ției de prietenie coreeano-română, Li
• de limbi romanice a Universității din
Giong Mok, membru al C.C. al

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt
SA ÎNCETEZE NEÎNT1RZIAT
CURSA ÎNARMĂRII,OR ! Pește
150 de scriitori din mai multe țări
1 europene, incluzîhd și laureați ai
Premiului Nobel pentru literatură,
au semnat un apel pentru oprirea
I imediată a cursei inarmărilor — a
anunțat președintele Federației
Ivest-germane a scriitorilor, Bernt
Engelmann. „Cerem opiniei publice
internaționale să nu se resemneze,
ci să lupte pentru pace cu energie
I sporită. Sa acționăm împreună pen
tru ca Europa să nu devină teatrul
unui nou și ultim război mondial",
Ise arată in documentul semnat, in
tre alții, de scriitorii Max Frisch
■ (Elveția). Heinrich Boll (R.F.G.) și
James Aldridge (Marea Britanie).
'
I

DESEMNARE. Regina Beatrix a
Olandei l-a desemnat pe Wilhelm
I___ ___ ___ ___ ___ ___

de Gaay Frotman (creștin-democrat)
„să examineze posibilitățile de for
mare in cel mai scurt timp" a unui
guvern care să beneficieze de
sprijin minim in parlament — s-a
anunțat oficial la Haga. Wilhelm de
Gaay Frotman a primit această în
sărcinare după eșuarea unei prime
tentative de a se forma un guvern
de centru-stinga de către creștindemocrați, Partidul Muncii și parti
dul „Democrații 66“.
ÎNTREVEDERE CHINO-CANADIANA. Premierul Consiliului de
Stat al R.P. Chineze, Zhao Ziyang,
l-a primit pe ministrul de externe
al Canadei. Mark MacGuigan. care
se află în vizită la Beijing — rela
tează agenția China Nouă. în cursul
convorbirii care a avut loc cu acest
prilej a fost relevată dezvoltarea

Turku. consilierul guvernamental
Pentti Pekonen. secretar general in
Ministerul Căilor de Comunicații,
funcționari superiori din Ministerul
Afacerilor Externe și Ministerul Edu
cației, membri ai conducerii centrale
a Asociației de prietenie Finlanda —
România, reprezentanți ai filialelor
asociației.
Prof. Lauri Lindgren a rostit o alocutiune în care a dat o înaltă apreciere rezultatelor obținute de po
porul român în dezvoltarea multila
terală a patriei sale, subliniind acti
vitatea membrilor asociației de popu
larizare a succeselor României socia
liste în rîndul poporului finlandez..
Cu ocazia Zilei naționale, vorbitorul
a urat poporului nostru noi si mari
realizări pentru sporirea în continua
re a prestigiului României în rîndul
națiunilor lumii.
în cinstea marii sărbători a po
porului român, la AMBASADA TA
RII NOASTRE DIN ISLAMABAD a
avut loc o conferință de presă. în
sărcinatul cu afaceri a.i. al României
în Pakistan, relevînd semnificația
evenimentului, a prezentat pe larg
realizările remarcabile obținute de
poporul român, dezvoltarea raportu
rilor româno-pakistaneze.
LA CONSILIUL INDIAN PENTRU
CERCETĂRI ISTORICE DIN DELHI
a avut loc o adunare festivă,
la care au luat
_
____
parte. . perso__
nalități de seamă ale vieții ști
ințifice_ și culturale indiene, ziariști și studenți. în cuvîntul său,
prof. B. R. Grover, directorul Insti
tutului de istorie, a vorbit despre
istoria și cultura poporului român,
rolul și contribuția culturii indiene
și românești la dezvoltarea civiliza
ției și progresului omenirii. El a re- '
levat succesele obținute de România
sub conducerea președintelui Nicolae
Ceausescu in dezvoltarea economică
și socială. Ambasadorul român. Du
mitru Niculescu, a prezentat pe larg
semnificația evenimentului aniversat.
Au luat cuvintul, de asemenea,
prof. K. Maitra, secretarul Institutu
lui de istorie, și dr. V. Iha, cercetă
tor la același institut, care au elogiat
contribuția României la îmbogățirea
științei și culturii universale, au
relevat prestigiul de care se bucură
politica externă a României. Cu acest
prilej, ambasadorul român a donat
institutului indian un set de cărți
cuprinzind volume din opera tova
rășului Nicolae Ceaușescu, precum
și lucrări referitoare la istoria, cul
tura și realizările prezente ale țării
noastre.
La AMBASADA ROMÂNIEI DIN
RANGOON a fost organizată o seară
culturală românească. Cu acest pri
lej, însărcinatul cu afaceri a.i. al
României a prezentat pe larg sem
nificația actului istoric de la 23 Au
gust 1944.. etapele parcurse de țara
noastră pe calea făuririi societății so
cialiste.
în cadrul unei conferințe de presă
organizate la AMBASADA ROMÂ
NIEI DIN RABAT, ambasadorul ță
rii noastre, Ovidiu Popescu, a pre
zentat pe larg semnificația actului
istoric de la 23 August 1944, drumul
parcurs de poporul român pe calea
făuririi societății socialiste in Româ
nia, realizările deosebite obținute
îndeosebi de cînd la conducerea
partidului și statului se află to
varășul Nicolae Ceaușescu. A fost
reliefată, de asemenea, însemnătatea
excepțională pe care au avut-o pen
tru dezvoltarea relațiilor romănomarocane întilnirile și convorbirile
dintre președintele Nicolae Ceaușescu
și regele Hassan al II-lea.
într-o emisiune, dedicată eveni
mentului, postul de radio Rabat a
evidențiat realizările deosebite obți
nute de țara noastră în anii socialis
mului, contribuția deosebită a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, atit în
elaborarea politicii interne, cit și in
activitatea internațională a Româ
niei, prestigiul mondial de care se
bucură conducătorul partidului și
statului român.
La MAPUTO, CAPITALA R.P. MOZAMBIC, a fost inaugurată o expo
ziție documentară românească de
fotografii. La vernisaj au fost prezenți Rui Baltazar Alves, ministrul
finanțelor și președintele părții mozambicane in Comisia mixtă românomozambicană, Salomao Manhica,
directorul Direcției naționale de cul
tură din Ministerul Educației și Cul
turii, Jose Miguel, director in
M.A.E., reprezentanți ai organelor
de presă, membri ai corpului diplo
matic.
Despre semnificația evenimentului
aniversat au vorbit ministrul Rui
Baltazar Alves și însărcinatul cu
afaceri a.i. al României, care au re
levat semnificațiile actului de la 23
August 1944 pentru destinele po
porului român, realizările țății noas
tre în anii socialismului, bunele rela
ții de prietenie și solidaritate care
unesc P.C.R. și partidul FRELIMO,
țările și popoarele noastre. Rui Bal
tazar Alves a transmis cordiale feli
citări tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al P.C.R., pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și poporului român cu prilejul
sărbătorii naționale a poporului
român.
.
(Agerpres)

satisfăcătoare a relațiilor prietenești de cooperare dintre China și
Canada, subliniindu-se posibilitățile
de extindere a acestora pe linie
economică și comercială.
LA 18 OCTOMBRIE — ALEGERI
GENERALE ÎN GRECIA. Principalele formațiuni politice din Grecia
— Partidul Noua Democrație, condus de premierul Gheorghios Rallis.
și Mișcarea Socialistă Panelenă
(P.A.S.O.K.), avîndu-1 ca lider pe
Andreas Papandreu — au convenit
asupra datei de 18 octombrie pentru organizarea de alegeri generale
în țară — informează, din Atena,
agenția Reuter.
PRIMIRE LA LUANDA. Pre
ședintele Angolel, Jose Eduardo dos
Santos, i-a primit pe membrii unei
delegații a Congresului S.U.A.. care
au efectuat o vizită în această țară,
relevă un comunicat oficial difuzat
de agenția angoleză de presă
Angop. Potrivit comunicatului, șeful
statului angolez și parlamentarii
americani au procedat la un schimb
de păreri asupra situației din Africa
australă, în special cu privire la
Namibia.
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MOSCOVA 21 (Agerpres). — Tri
misul Agerpres. Mihai Coruț. trans
mite : în după-amiaza zilei de 21 au
gust, in cadrul noului complex expozițional din capitala Uniunii Sovietice
a fost inaugurată expoziția națională
„România ’81".
Ceremonia deschiderii oficiale s-a
desfășurat în incinta pavilionului re
zervat expoziției, unde erau arborate
drapele de stat ale României și Uniu
nii Sovietice.
La festivitate a participat o delega
ție guvernamentală a Republicii So
cialiste România, condusă de tovară
șul Ilie Verdeț, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim-ministru al guvernului
român.
Din partea conducerii de partid și
de stat sovietice au participat to
varășii N. A. Tihonov, membru al
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.,
președintele Consiliului de Miniștri,
V. I. Dolghih, secretar al C.C. al
P.C.U.S., I. V. Arhipov, prim-vice-

președinte al Consiliului de Mi
niștri, V. E. Dîmșiț, N. K. Baiba
kov, L. A. Kostandov, V. N. Makeev,
G. I. Marciuk, Z. N. Nuriev. L. V.
Smirnov, vicepreședinți ai Consiliului
de Miniștri, miniștri, reprezentanți ai
conducerii unor instituții și orga
nizații.
Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați la Moscova.
A fost prezent N. V. Faddeev,
secretarul C.A.E.R.
Festivitatea a fost deschisă de B. A.
Borisov, președintele Prezidiului Ca
merei de comerț și industrie a
U.R.S.S., care i-a felicitat pe oaspeții
români și a urat succes expoziției.
Au luat cuvintul tovarășii Ilie
Verdeț și N. A. Tihonov.
în continuare, tovarășul Ilie Verdeț
a declarat deschisă expoziția națio
nală „România — ’81".
Au fost intonate imnurile de stat
ale României și Uniunii Sovietice.
în semn de prietenie trainică ce
leagă poporul român și popoarele

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
ILIE VERDEȚ
Doresc, în primul rind, să dau glas
împuternicirii primite de a transmite
din partea Partidului Comunist
Român, a Comitetului său Central, a
secretarului general ai partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. un salut
călduros Partidului Comunist al
Uniunii Sovietice, Comitetului Cen
tral al P.C.U.S.. secretarului său ge
neral. tovarășul Leonid Ilici Brejnev,
a spus primul ministru al guvernu
lui român, salutînd apoi prezența la
deschiderea expoziției a tovarășului
N. A. Tihonov și a celorlalți tovarăși
din conducerea de partid și de stat
a Uniunii Sovietice.
Prezenta manifestare economică —
a continuat vorbitorul — are o sem
nificație adîncă, prin faptul că se
desfășoară in preajma sărbătoririi de
către poporul român a celei de-a
37-a aniversări a victoriei revoluției
de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă — mă
reț act istoric care a deschis largi
perspective progresului economic și
social, construcției socialismului și
comunismului în România.
Acest act măreț a fost 6ăvîrșit de
eroicul popor român, în condițiile
strălucitelor victorii obținute de
glorioasa Armată Roșie, care a dus
greul războiului, loviturilor nimicitoa
re aplicate mașinii de război hitleris
te, precum și victoriilor celorlalte
forțe aliate, succeselor obținute de
popoarele antifasciste de pretu
tindeni.
Eliberîndu-se, poporul român a în
tors armele împotriva Germaniei na
ziste și a luptat cot la cot cu ar
matele sovietice în războiul antifas
cist, pînă la distrugerea totală a ma
șinii de război hitleriste, pînă la cu
cerirea păcii.
Relevînd. în continuare, că, în
prezent. întregul popor român, parti
dul și statul nostru sint angajate cu
toate forțele în îndeplinirea botăririlor istorice ale Congresului al Xll-lea,
in realizarea exemplară a obiectivelor
noului plan cincinal, vorbitorul a
arătat că expoziția oglindește succe
sele obținute de poporul român,
sub conducerea partidului său conjunist, în cei 37 de ani de con
strucție socialistă și reflectă preg
nant mutațiile structurale și cali
tative survenite 'în toate ramurile
economiei românești. Expresia sin
tetică a acestor realizări remarcabi
le — a menționat vorbitorul — o
constituie creșterea de aproape 53
de ori a producției industriale, ceea
ce a determinat prefaceri uriașe în
toate domeniile vieții economice și
sociale a țării noastre.
După ce a relevat că relațiile de
largă colaborare și cooperare econo
mică româno-sovietică ocupă un loc
esențial înxansamblul raporturilor • de
conlucrare )cu toate țările socialiste,
și în primul rînd cu țările membre
ale C.A.E.R., In conformitate cu Pro
gramul complex adoptat în cadrul
acestei organizații, vorbitorul a spus:
îmi face o deosebită plăcere să re
marc și cu acest prilej că în dezvol
tarea colaborării și cooperării dintre
țările noastre o înrîurire covîrșitoare exercită întilnirile dintre tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici
Brejnev. întilnirile periodice dintre
conducătorii partidelor noastre s-au
înscris de fiecare dată ca momente
de mare însemnătate în impulsiona
rea puternică a ansamblului colabo
rării dintre România și Uniunea So

vietică, în deschiderea de noi și fer
tile orizonturi, în perfectarea de noi
acțiuni de colaborare și cooperare
economică.
Consecvența dialogului dintre con
ducătorii partidelor și țărilor noas
tre. consistenta convorbirilor avute
oglindesc trainica prietenie, senti
mentele reciproce de stimă și consi
derație care leagă popoarele noastre,
animate de idealurile comune ale
socialismului și comunismului.
Semnificativ pentru nivelul înalt și
amploarea relațiilor dintre țările
noastre este faptul că Uniunea So
vietică deține primul loc în ansam
blul relațiilor economice externe ale
României, schimburile reciproce de
mărfuri urmînd permanent un curs
ascendent. în cincinalul 1976—1980,
volumul acestor schimburi a sporit
cu 70 la sută față de cincinalul an
terior. iar în cincinalul actual schim
burile comerciale urmează să creas
că de 2 .ori comparativ cu perioada
anilor 1976—1980.
Dezvoltarea relațiilor economice, a
raporturilor de strînsă conlucrare pe
multiple planuri dintre țările noas
tre. cît și in cadrul C.A.E.R. — a
continuat vorbitorul — se impune cu
atit mal mult astăzi, cînd întreaga
lume este confruntată cu puternice
fenomene de recesiune economică,
cînd forțele ostile păcii și colaboră
rii între popoare agită din nou spec
trul războiului, cînd cursa înarmă
rilor atinge proporții fără precedent,
primejduind pacea și securitatea ge
nerală.
Așa cum s-a subliniat și în Co
municatul comun cu prilejul recen
tei întîlniri din Crimeea dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Leonid
Ilici Brejnev, țările noastre conside
ră că o importantă primordială are
azi în lume încetarea oricărui con
flict între state, înlocuirea înfruntă
rilor cu negocierile, soluționarea tu
turor problemelor litigioase, oricît de
dificile ar fi ele, exclusiv pe cale
pașnică, politică, prin tratative.
Promovînd largi relații de colabo
rare. pe baza principiilor egalității in
drepturi, cu toate țările socialiste, cu
țările în curs de dezvoltare, cu toa
te țările lumii, cu forțele progresis
te și revoluționare de pretutindeni.
România se pronunță cu fermitate
și consecventă împotriva cursei înar
mărilor. a oricăror acte ce ar pu
tea duce la agravarea încordării, a
neîncrederii, la sporirea cheltuielilor
militare și a arsenalului de arme
perfecționate ; ne pronunțăm împo
triva amplasării de noi rachete nu
cleare pe continentul nostru sau în
oricare altă parte în lume. împotri
va producerii bombei cu neutroni.
Considerăm că trebuie făcut totul
pentru diminuarea cheltuielilor mi
litare, pentru dezarmare — cerință
arzătoare a zilelor noastre, a cauzei
păcii.
în încheiere, primul ministru al
guvernului român a exprimat con
vingerea că expoziția „România ’81“
prilejuiește un fructuos și larg
schimb de experiență, dînd expresie,
încă o dată, simțămintelor profund
prietenești ce leagă popoarele și ță
rile noastre, voinței lor neclintite de
a conferi noi dimensiuni colaborării
economice si tehnico-științifice româno-sovietiice. spre binele și interesul
reciproc. în deplin consens cu țelu’ rile socialismului și păcii, ale des
tinderii, securității si înțelegerii în
tre popoare.

Dejun oferit de guvernul U.R.S.S.
Guvernul U.R.S.S. a oferit vineri.
In Marele Palat al Kremlinului, un
dejun in cinstea delegației guverna
mentale române, condusă de tovară
șul Ilie Verdeț.
Au luat parte membrii delegației
guvernamentale române, precum și
ambasadorul țării noastre în Uniunea
Sovietică.
Printre personalitățile sovietice pre
zente s-au aflat V. I. Dolghih. secre
tai- al C.C. al P.C.U.S., I. V. Arhi
pov, prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., N. K. Bai
bakov, V. E. Dîmșiț, L. A. Kostan
dov, V. N. Makeev, G. I. Marciuk,
Z. N. Nuriev, L. V. Smirnov, N. V.

Martinov, vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.. O. B. Rah
manin, prim-adjunct de șef de secție
la C.C. al P.C.U.S., V. N. Poliakov,
ministrul industriei de automobile,
M. S. Skabardnia, ministnil construc
țiilor de aparate, mijloace de automa
tizare și sisteme de comandă. N. A.
Malțev, ministrul industriei petrochi
mice, V. V. Listov, ministrul indus
triei chimice, conducători ai altor
instituții centrale sovietice, funcțio
nari superiori din M.A.E. al U.R.S.S.
în timpul dejunului, desfășurat în
tr-o ambianță prietenească, au rostit
toasturi tovarășii Ilie Verdeț și N. A.
Tihonov.

Sosirea în Capitală
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a participat, vineri,
in fruntea unei delegații guverna
mentale, la inaugurarea la Moscova
a expoziției naționale „România ’81".
Din delegație au făcut parte tova
rășii Ion Ursu, prim-vicepreședinte
al Consiliului Național pentru Știin
ță și Tehnologie, Gheorghe Petrescu,
ministru .secretar de stat la Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, Dumitru Bejan, ministru secre
tar de stat la Ministerul Comerțului
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale. Ștefan Constantinescu,
adjunct al ministrului industriei me
talurgice, Ion Constantinescu. adjunct
al ministrului industriei construcțiilor
de mașini, președintele Camerei de
comerț și industrie, Iustin Rogoz, ad
junct al ministrului industriei chimi
ce, Gheorghe Lazăr,
*
adjunct al mi
nistrului economiei forestiere și ma
terialelor de construcții. Iu liana
Bucur, secretar de stat la Ministerul
Industriei Ușoare.
La sosirea și plecarea din Moscova,
la aeroportul Vnukovo, pavoazat cu
drapelele de stat ale Republicii So

cialiste România și Uniunii Sovie
tice, primul ministru al guvernului,
Ilie Verdeț, a fost salutat de N. A.
Tihonov, președinte al Consiliului de
Miniștri al U.R.S.S., V. E. Dîmșiț, vi
cepreședinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., N. D. Komarov, prim
adjunct al ministrului comerțului
exterior al U.R.S.S., B. A. Borisov,
președintele Camerei de comerț și
industrie a U.R.S.S., de alte persoane
oficiale sovietice.
Au fost prezenți Traian Dudaș,
ambasadorul României in Uniunea
Sovietică, membri ai ambasadei.
La plecarea și sosirea la București,
pe aeroportul Otopeni, au fost pre
zenți tovarășii Gheorghe Oprea,
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, Trandafir ’Cocârlă, ministrul
energiei electrice, loan Florea, mi
nistrul economiei forestiere și mate
rialelor de construcții. Constantin
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, alte persoane ofi
ciale.
A fost de față V. I. Drozdenko,
ambasadorul Uniunii Sovietice la
București.
(Agerpres)

Uniunii Sovietice, primul ministru al
guvernului român l-a invitat pe tova
rășul N. A. Tihonov și, în aplauzele
asistentei, au tăiat împreună pan
glica tricoloră, inaugurînd astfel ex
poziția.
însoțiți de șeful delegației române,
înalții oaspeți au vizitat apoi expozi
ția, oprindu-se în fața standurilor
din interiorul pavilionului și pe
platformele exterioare, unde 25 de
întreprinderi de comerț exterior ro
mânești prezintă o variată gamă de
produse ale industriei noastre con
structoare de mașini, industriei chi
mice și petrochimice, industriei
ușoare și agroalimentare, practic din
aproape toate domeniile industriei
românești.
Primul stand vizitat a fost cel care
înfățișează realizările românești în
domeniul științei și tehnicii. Tovară
șul Ion Ursu, prim-vicepreședinte al
C.N.S.T.-, a făcut o prezentare sinte
tică a preocupărilor actuale ale cer
cetării noastre științifice și a direc

,

țiilor fundamentale de dezvoltare ale
acesteia în cincinalul în curs. Oaspe
ții au manifestat un viu interes față
de activitatea din domeniul chimiei,
electronicii, mecanicii fine, energe
ticii etc. Cercetarea fundamentală și
aplicată este ilustrată pregnant în
expoziție și. in standul de carte știin
țifică și tehnică, unde se află expusă
lucrarea tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu „Polimerizarea stereospecifică a izoprenului",
tradusă în numeroase limbi de circu
lație internațională, iar recent și în
limba rusă, eveniment marcat cu
prilejul întilnirii dintre oamenii de
știință români și sovietici care a
avut loc la Moscova în ajunul inau
gurării expoziției.
Primind explicații detaliate asupra
performanțelor diferitelor mașini și
utilaje, potențialului productiv al unor ramuri, oaspeții sovietici .au apreciat nivelul tehnic ridicat al ex
ponatelor și progresul evident reali
zat de industria din țara noastră.

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NIKOLAI TIHONOV

Luîhd cuvîntul la ceremonia de
ai partidelor 'și statelor frățești. în
inaugurare a expoziției, tovarășul
tre care și cu tovarășul Nicolae
N. A. Tihonov a salutat cordial, din
Ceaușescu. Aceste intîlniri exercită o
împuternicirea Comitetului Centra)
foarte mare influență asupra întăririi
al Partidului Comunist al Uniunii
în continuare a relațiilor noastre
Sovietice și a guvernului sovietic, pe
prietenești, asupra extinderii «colabo
primul ministru al guvernului român,
rării egale, reciproc avantajoase.
pe toți tovarășii români care au so
în continuare, președintele Const
sit la deschiderea festivă a expozi
liulud de , Miniștri al U.R.S.S. a
ției naționale a Republicii Socialiste
arătat : în acest cincinal, volumul
România.
schimburilor comerciale sovieto-roPeste cîteva zile — a spus vorbi
mâne trebuie să crească de peste
torul — poporul frate român va
două ori comparativ cu cincinalul pre
marca a 37-a aniversare a eliberării
cedent. în prezent, în Uniunea So
țării sale de sub jugul fascist. în
vietică, ca dealtfel și în România,
anii construirii socialismului în Româ
se desfășoară o yastă activitate în
nia au avut loc transformări
vederea folosirii posibilităților dez
istorice. Ca și alte țări socialiste
voltării pe mai departe a speciali
frățești, ea a obținut succese remar
zării și cooperării în diverse domenii
cabile. Sub conducerea partidului
ale industriei celor două țări. Noi
comunist, oamenii muncii au înfăp
vedem aici serioase resurse în ve
tuit transformări radicale în econo
derea adîncirii colaborării noastre. Și
mie, au lichidat pentru totdeauna
eforturile noastre comune se îndreap
exploatarea și șomajul, și-au asigu
tă spre a da un nou avînt legături
rat astfel de drepturi sociale care în
lor economice și tehnico-științifice
condițiile capitalismului erau ireali
dintre cele două țări.
zabile.
Țările socialiste au multe lucruri
Popoarele țărilor socialismului, pă
comune. în același timp, fiecare din
șind pe făgașul construirii unei noi
tre ele are particularitățile sale, po
vieți, au trecut prin anii grei ai
sibilitățile sale economice obiective.
războiului rece și încordării interna- * Pornind de la aceasta, noi tindem
ționale impuse lor de imperialism.
spre o astfel de colaborare care să
Și ele nu numai că au rezistat, ci au
corespundă pe deplin intereselor fie
și prezentat întregii lumi modele de
cărei țări și comunității in ansamblu,
dezvoltare dinamică, au obținut re
în aceasta se află unul din factorii
zultate remarcabile în toate sferele
viabilității și forței prieteniei noas
activității sociale, bazîndu-se pe su
tre, a declarat N. A. Tihonov.
perioritatea orînduirii socialiste, pe
Cursul spre Îmbinarea armonioasă
ajutorul reciproc internaționalist, pe
a intereselor naționale și internațio
colaborarea multilaterală și integra
nale este exprimat în hotărîrile
rea socialistă.
Congresului al XXVI-lea al P.C.U.S.,
ale congreselor partidelor comuniste
Expoziția națională a Republicii
și muncitorești frățești din alte țări.
Socialiste România ne amintește încă
o dată de aceste lucruri. Ea demon
Sîntem convinși că expoziția na
strează grăitor roadele muncii crea
țională a Republicii Socialiste Româ
toare a poporului român, care con
nia, care se deschide astăzi, va trezi
struiește societatea socialistă dezvol
un viu interes din partea oamenilor
tată, a subliniat vorbitorul.
sovietici și va contribui la adîncirea
în continuare, președintele Consi
in continuare a relațiilor de priete
nie și colaborare dintre Uniunea So
liului de Miniștri al Uniunii Sovie
vietică și Republica Socialistă Româ
tice a spus : Uniunea Sovietică și
nia. Urez succese mari' organizatori
România sînt legate prin relații fră
lor expoziției, tuturor tovarășilor ro
țești, întărite prin Tratatul de priete
mâni care vor lucra aici.
nie, colaborare și asistență mutuală,
în preajma sărbătorii naționale
prin participarea la Tratatul de la
Varșovia și la Consiliul de Ajutor
României, a spus in încheiere vor e
Economic Reciproc. Toate acestea ne
torul, în numele Comitetului Central
ajută să soluționăm cu succes sarci
al partidului nostru, guvernului so-,
nile construcției socialiste și comu
vietic, permiteți-mi să transmit po
niste.
porului frate român urări de noi
Comitetul Central al partidului
succese în construcția socialistă, în
nostru — a spus vorbitorul — acordă
înfăptuirea hotărîrilor Congresului al
Xll-lea al P.C.R. și să exprim în
în permanență o mare atenție dezvol
tării relațiilor fructuoase cu Româ
crederea că relațiile sovieto-române
nia și cu alte țări socialiste. Aceasta
vor continua să se dezvolte și să se
o atestă întilnirile care au avut loc
întărească, in interesul popoarelor
recent în Crimeea ale tovarășului
țărilor noastre, al cauzei socialismu
Leonid Ilici Brejnev cu conducători
lui și păcii.

Convorbiri între primul ministru
al guvernului român si președintele
Consiliului de Miniștri al II. R. S. S.
La 21 august au avut loc la Krem
lin convorbiri intre tovarășul Ilie
Verdeț, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. primministru al Guvernului Republicii So
cialiste România, și tovarășul N. A.
Tihonov, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S.. președintele
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
Din partea română, la convorbiri
au participat tovarășii Ion Ursu,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. primvicepreședinte al Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie,
Gheorghe Petrescu, ministru secretar
de stat la Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, Dumitru Bejan,
ministru secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior- si Coope
rării Economice Internaționale, Tra
ian Dudaș, ambasadorul României in
Uniunea Sovietică, Ion Constantines
cu, adjunct al ministrului industriei
construcțiilor de mașini, președintele
Camerei de Comerț și Industrie.
Din partea sovietică — V. I. Dol
ghih, secretar al C.C. al P.C.U.S.,
N. K. Baibakov, vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri, președintele
Comitetului de Stat al Planificării,
G. I. Marciuk, vicepreședinte al Con
siliului dp Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat pentru Știință și
Tehnică, N. D. Komarov, prim-ad
junct al ministrului comerțului ex
terior al . U.R.S.S., V. F. Grubiakov,
director în M.A.E. al U.R.S.S.
Primul ministru al guvernului fomân a transmis, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, un cald mesaj de salut
și cele mai bune urări tovarășului
Leonid Ilici Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., președintele
Prezidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S.. însoțite de urări de
noi și mari succese pentru condu
cerea de partid și de stat a Uniunii

Sovietice, pentru întregul popor so
vietic.
Mulțumind, tovarășul N. A. Tiho
nov a rugat să se transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu un călduros
salut și cele mai bune urări din par
tea conducerii de partid și de stat
.sovietice, împreună cu urări de
succese și mai mari în opera de edi
ficare a vieții noi în România.
în cursul convorbirilor, desfășura
te într-o atmosferă cordială, priete
nească, cei doi șefi de guverne au
examinat, in spiritul înțelegerilor
convenite la recenta întîlnire din
Crimeea dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev,
probleme ale dezvoltării și adincirii
continue a relațiilor de prietenie și
colaborare multilaterală româno-so
vietică'. A fost reliefată dezvoltare
*
cooperării economice și tehnico-știin
țifice reciproc avantajoase dintre
România și Uniunea Sovietică, sub
liniindu-se însemnătatea pe care o
prezintă in acest sens acordurile sem
nate in ultima vreme.
De ambele părți s-a exprimat do
rința fermă pentru îndeplinirea în
tocmai a hotărîrilor adoptate la întilnirile româno-sovietice la nivel
înalt, de a se acționa în vederea fo
losirii tuturor posibilităților și rezer
velor de care dispun cele două țări
pentru lărgirea in perspectivă a co
laborării și cooperării economice,
pentru atingerea și depășirea nivelu
rilor schimburilor comerciale bilate
rale stabilite în acordul comercial de
lungă durată. S-a convenit să fie
intensificată conlucrarea dintre orga
nele centrale de planificare si minis
terele economice interesate în vederea
concretizării măsurilor legate de
schimburile în domeniul asigurării
necesarului de materii prime și ener
gie, precum și de specializarea șl
cooperarea în producție în diverse
sectoare industriale.
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