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IN CRONICA 

Întrecerii - 
IMPORTANTE 

REALIZĂRI
BRAȘOV : în premieră
— turbosuflante pen
tru motoarele diesel 

rapide
La întreprinderea „Hidrome

canica" din Brașov au fost lan
sate in fabricația de serie pri
mele tjj* osilflante, utilaje de 
înaltă xK, nlexitate tehnică desti
nate supraalimentării motoarelor 
diesel rapide. Noile turbosu
flante vor acoperi o gamă largă 
de motoare cu puteri cuprinse 
intre 120 și 1 500 CP. O expresie 
a înaltei complexități tehnice a 
noilor produse o constituie 
faptul că ele ating 126 000 ro
tații pe minut — de două și de 
trei ori mai mult față de turbo- 
suflantele actuale produse Ia 
Brașov. în ciuda acestui fapt, 
noile turbosuflante au o greu
tate cu 50—60 la gută mai re
dusă decît a celor realizate pină 
în prezent (Nicolae Mocanu).

CLUJ: Livrări supli*
mentare la export

Tot mai multe colective de 
oameni ai muncii din industria 
județului Cluj iși fac un titlu 
de cinste din a livra la export 
produse peste prevederile pla
nului. Printre acestea se nu
mără cele de la Întreprinderile 
„Chimica“-Turda, „Unirea" din 
Cluj-Napoca și „Salina" din Oc
na Dej. Valoarea produselor ex
pediate suplimentar la export de 
cele trei unități în acest an, 
pină acum, se cifrează la 8 mi
lioane, 2,6 milioane și, respectiv, 
14,ă milioane lei. în aceste unități 
sînt organizate formații de lucru 
specializate pentru export, care 
asigură realizarea unei producții 
de calitate în toate fazele fabri
cației. O atenție deosebită se 
acordă producției pentru export 
și la întreprinderile „Armătura", 
„Farmec", întreprinderea meca
nică de material rulant „16 Fe
bruarie" și altele, care și-au de
pășit substanțial sarcinile la 
acest indicator. (AL Mureșan).

GIURGIU : Primele 
cantități de zahăr 
din noua recoltă

Ieri dimineață, Fabrica de za
hăr din Giurgiu a început să 
producă primele cantități de za
hăr din noua recoltă. Complet 
modernizată, cu utilaje de con
cepție românească, cu perfor
manțe la nivelul tehnicii înain
tate, fabrica are în acest an o 
capacitate zilnică de prelucrare 
de 4 000 tone sfeclă. Au Și fost 
livrate primele cantități de za
hăr din producția acestui an. 
(Petre Cristca).

SIBIU : Utilaj destinat
marilor șantiere

Constructorii de mașini de la 
întreprinderea mecanică Mîrșa- 
Avrig, autorii a numeroase u- 
tilaje de mare capacitate și 
complexitate tehnică, între care 
autobasculantele de 50 și 100 to
ne, au consemnat un nou și, 
prestigios succes în întrecerea 
socialistă : proiectarea și execu
tarea, în timp record, pe baza 
indicațiilor secretarului general 
■1 partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, date cu prilejul vi
zitei efectuate în întreprindere 
în primăvara acestui an, a pri
mului buldozer pe pneuri cu 
motor de 610 CP, destinat ma
rilor șantiere ale țării. (Nicolae 
Brujan).

MUREȘ: înainte de 
termen, la parametrii 

proiectați
Chimiștii de pe marea plat

formă a Combinatului „Azomu- 
reș“ din Tg. Mureș anunță un 
nou succes : instalația de mela
mină a atins, la scurt timp după 
punerea ei in funcțiune, para
metrii prevăzuți în proiect. 
Funcționarea ei înainte de ter
men la întreaga capacitate a 
permis să se asigure, in mare 
măsură, necesarul de melamină 
pentru piața internă, produs u- 
tilizat pe scară largă in indus
tria mobilei, la fabricarea ră
șinilor termoreactive, ca adeziv 
în industria lacurilor, în indus
tria textilă, hirtiei și celulozei, 
precum și în cea farmaceutică. 
Este de remarcat că această in
stalație — concepută să func
ționeze.în aer liber, cu un înalt 
grad de automatizare — permi-, 
te valorificarea superioară a 
materiilor prime (realizate In 
întregime în combinat) și asi
gură o mare productivitate. (Gh. 
Giurțiu).

Îndeplinirea integrală a planului 
de investiții impune o activitate 

și mai susținută pe șantiere I
La recenta ședință a Comitetului 

Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
s-a subliniat cu pregnanță sarcina 
ca pe șantiere să se acționeze cu 
toată energia și fermitatea pentru 
intensificarea ritmului lucrărilor, 
lichidarea fămmerilor în urmă, în
deplinirea ritmică a plapului de 
construcții, folosirea corespunză
toare a utilajelor existente in stoc, 
în vederea punerii rapide in func
țiune a obiectivelor și capacităților 
productive prevăzute în planul pe 
anul 1981. Această sarcină majoră, 
deosebit de actuală pentru toate 
șantierele de investiții și pentru 
toți factorii cu răspunderi In acest 
domeniu, izvorăște din importanța 
deosebită pe care noile obiective 
și capacități o au pentru creșterea 
producției materiale, pentru satis
facerea unor necesități bine preci
zate ale dezvoltării economiei na- 

, ționale în actualul cincinal.
în cursul lunii august, activitatea 

de pe multe șantiere de investiții 
productive a cunoscut o apreciabilă 
schimbare în bine, s-a ridicat, de 
la o zi la alta, la cote mereu mai 
înalte. Deși nu dispunem de date 
statistice complete, un fapt este 
cert: prin organizarea mai judici
oasă a activității și o puternică 
concentrare de forțe, constructorii 
și montoril au reușit să asigure noi 
și însemnate fronturi de lucru și 
să monteze un important volum de 
utilaje tehnologice, diminulnd în- 
tr-o măsură considerabilă stocul 
existent. Așa se prezintă lucrurile 
pe șantierele Combinatului petro
chimic Teleajen, întreprinderii de 
construcții de mașini și utilaj greu 
din Giurgiu, platformelor petrochi
mice de la Borzești, Brazi și Midia- 
Năvodari, Fabricii de zahăr din 
Ianca, Combinatului chimic din 
Giurgiu și altele. Ca urmare, pe un 
șir de șantiere s-au recuperat în 
mare măsură răminerile in urmă 
semnalate la un moment dat. La 
alte obiective de investiții se dă o 
luptă susținută pentru sporirea 
avansului de timp cîștigat pină 
acum, pentru scurtarea cit mai mult 
posibil a duratelor de execuție.

Din analiza mai aprofundată a 
activității desfășurate pe șantiere 
se desprinde însă concluzia că re
zultatele puteau fi mult mai bune, 
dacă pretutindeni forțele umane și 
mijloacele tehnice ar fi- fost folo
site la capacitatea lor reală, ma
ximă. Or, la o serie de obiective 
productive aflate în construcție 
este încă vizibilă neconcordanța

intre posibilități și nivelul realiză
rilor, generată de slaba organizare 
a activității constructorilor, caren
țele în colaborarea acestora cu 
montoril și beneficiarii de Investi
ții, ca și de întîrzierile în livrarea 
unor însemnate cantități de ma
șini șl utilaje tehnologice. Astfel,

pe șantierele noilor capacități din 
cadrul Combinatului petrochimic 
Timișoara, fabricilor de zahăr din 
Zimnicea, Arad șl Calafat, Combi
natului siderurgic Galați, uzinei de 
feroaliaje din Tulcea, întreprinde
rii de mașini grele din București 
ș.a. se cer reanalizate șl luate cu 
hotărîre in calcul rezervele În
semnate de accelerare a ritmului 
lucrărilor, asigurîndu-se folosirea 
din plin a fiecărei ore șl zile de 
lucru, o sincronizare perfectă Intre 
eforturile constructorilor și cele ale 
antreprizelor de specialitate, o a- 
provizionare ritmică a locurilor de

muncă cu materiale de construcții.
Pe o serie de șantiere — din in

dustria chimică, metalurgică, indus
tria construcțiilor de mașini, eco
nomia forestieră șl industria mate
rialelor de construcții — stocul de 
utilaje se menține încă ridicat. Din 
diferite cauze, mii de tone de uti
laje și echipamente tehnologice nu 
au ajuns încă în halele de producție, 
acolo unde le este locul, ci rămîn în 
continuare aglomerate in depozitele 
șantierelor. Consecințele unei ase
menea situații sînt serioase, dacă 
ținem seama că, potrivit graficelor 
de livrări, pe multe șantiere ur
mează să sosească in zilele și săp- 
tămînile imediat următoare alte uti
laje, care, la rîndul lor, trebuie 
montate fără întîrziere.

Cerința majoră a intfărll în func
țiune a obiectivelor planificate aă 
producă in acest trimestru, cît și ■ 
celor restante din lunile anterioare 
impune în momentul de fată, mai 
mult ca oricînd, să se acționeze cu 
toată hotărîrea și cu toate forțele 
pentru accelerarea continuă i rit
mului de execuție pe șantiere, pen
tru recuperarea rapidă a tuturor 
rămînerilor în urmă. Din acest 
punct de vedere, în lumina sarcini
lor trasate la ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
pentru luna septembrie este Jalonat 
un intens program de activitate, ale 
cărui coordonate esențiale r&min, 
deopotrivă, ritmul înalt de con
strucție și montaj, calitatea irepro
șabilă a lucrărilor.

Prima și cea mai importantă con
diție pentru finalizarea grabnică a 
noilor investiții o constituie acce
lerarea montajului utilajelor tehno
logice. Principalele unități de spe
cialitate. Trustul de montai pentru 
utilaje chimice. Trustul de instalații 
și montaj. Trustul de instalații șl 
automatizări — toate din București 
— au acumulat pînă acum o va
loroasă experiență în acest dome
niu ; ele sînt chemate să dezvolte 
această experiență, promovînd cele 
mai eficiente metode de organizare 
a activității, de scurtare a ciclurilor 
de montaj. Nu trebuie nici un mo
ment să se omită nici răspunderea 
care revine constructorilor, obliga
ția lor primordială de a crea grabnic 
fronturile de lucru solicitate de 
montori. Pe un șir de șantiere — 
ca, de pildă, cele unde' se constru
iesc noile capacități din cadrul 
Combinatului de îngrășăminte chi-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Pentru călătorul care n-a 
mai poposit la Slatina de 
multă vreme — și care 
păstrează în memorie dezo
lantele însemnări ale lui 
Nicolae Iorga, ce găsise aici 
cindva doar „locuri virane, 
case in ruină, uluci rupte", 
afirmind că in această urbe 
„viața bate încetinel în- 

tr-un trup amorțit de mul
tă. vreme" — întîlnirea cu 
realizările contemporane 
ale modernei și trepidantei 
„citadele a aluminiului" 
prilejuiește o tonică recon
firmare a vitalității civili
zației noastre socialiste, ca
pabilă 4>ă confere noi înfă
țișări și să insufle noi rit
muri chiar și așezărilor o- 
dinioară cele mai năpăstui
te, mai uitate de lume.

-- Slatina noastră de 
astăzi este cît 50 de Sla
tine ale anului 1965 — ne 
oferea primarul municipiu
lui, tovarășul Radu Barbu, 
o formulă care, în laconis
mul ei frapant, surprindea 
însăși esența înnoirilor re
voluționare ce și-au pus 
pecetea asupra cetății de 
pe malul Oltului.

într-adevăr, în 1965 slăti- 
nenii se mîndreau cu pri
ma șarjă a uzinei de alu
miniu — mlădiță a adevă
ratei industrii pe aceste 
meleaguri, unde odinioară 
un atelier de reparat ma
terial rulant C.F.R. repre
zenta, împreună cu două 
mori șl o fabrică de che
restea. unica activitate 
avînd un iz oarecum indus- 

\ trial — și cu faptul că o-

rașul lor realiza o produc
ție de aproape 240 milioane 
lei anual. Cît de îndepărtat 
pare acel timp — deși nu 
s-a scurs de atunci decît 
ceva mai mult de un 
deceniu și jumătate — 
cind te glndești că Slatina 
dăruiește tării, in acest an.

1965 (deși și aici creșterea 
e, la drept vorbind, spec
taculoasă, exprimînd avin- 
tul urbanizării pe meleagu
rile oltene : de la 20 000 la 
60 000 de locuitori). Aceas
ta vorbește elocvent despre 
creșterea calificării si, im
plicit, a productivității și

Slatina de azi - 
o cetate a 

profundelor înnoiri
o producție industrială In 
valoare de nu mai puțin de 
12,6 miliarde lei 1 Adică de 
peste 50 de ori mai mult ca 
atunci, in acel an de refe
rință, ceea ce și explică 
formula-șoc folosită de pri
mar.

E vorba Insă nu numai 
de uimitorul salt cantita
tiv, ci și de aspecte calita
tive izbitoare. Să amintim 
doar unele din cele mai 
frapante. Producția indus
trială de 50 de ori mai 
mare este realizată de o 
populație numai de 4 ori 
mai numeroasă decît în

randamentului. Si mai 
semnificativă ni se pare 
următoarea cifră : din cele 
aproape 45 000 locuri de 
muncă existente in acest 
an în economia municipiu
lui — intre care 35 000 
muncitori — un-număr de 
38 500, adică peste 85 Ia 
sută, aU fost create in ul
timii 15 ani. Și încă ceva, 
nu mai puțin semnificativ: 
Slatina de azi realizează în 
exclusivitate unele produ
se de o deosebită însemnă
tate economică, cum sînt 
aluminiul brut, aliajele de 
aluminiu, produse extru

date din aluminiu (sîrmt, 
bare, folii, profile), produ
se carbonoase (anozi, e- 
lectrozi etc.), utilaje pen
tru anumite ramuri ale In
dustriei alimentare etc.

Urcăm din centrul vechi 
— cu clădirea primăriei, 
ce părea odinioară impo
zantă, ba chiar monumen
tală, dar care azi se Înscrie 
pe retină ca o casă doar cu 
ceva mai răsărită decît ce
lelalte — străbatem uli
cioarele Înghesuite din 
preajma vechii piețe și a- 
jungem în noul și moder
nul centru civic, ai cărui 
„piloni vizuali" sînt super
ba casă de cultură, ca o 
imensă pasăre arhitectoni
că cu aripile larg deschise 
deasupra unei coline, su- 
permagazinul „Oltul" si' 
hotelul „Cinci stele", gazdă 
primitoare a numeroșilor 
turiști români și străini.

— Dacă vreți să știti — 
ne spunea unul dintre cei 
mai vîrstnici slătineni, pro
fesorul de muzică Dorel 
Georgescu, care, din cei 80 
de ani ai săi, 50 și i-a pe
trecut la catedra liceului 
„Radu Greceanu" (al cărui 
elev fusese) — însăși a- 
ceastă prezență a turiști
lor la Slatina, dorința lor 
de a ne vizita reprezintă 
un fenomen sui-generis. 
Cine s-ar fi gîndit să tacă
Victor BÎRLADEANU 
Emilian ROUĂ
(Continuare în pag. a IV-a) ,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, a primit, joi, pe Abdallah 
Ibrahim, secretar general al Uniunii 
Naționala a Forțelor Populare din 
Maroc, care efectuează o vizită în 
țara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

La Întrevedere a luat parte tova
rășul Virgil Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial 
din partea conducerii Uniunii Națio
nale a Forțelor Populare din Maroc, 
iar poporului român urări de noi suc
cese în toate domeniile de activitate. 
Oaspetele marocan a dat o înaltă 
apreciere realizărilor remarcabile ob
ținute de poporul român, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, a 
secretarului său general, în dezvol
tarea economică și socială a țării, po
liticii externe promovate de România, 
de președintele Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit pentru aprecierile făcute și a 
transmis conducerii Uniunii Naționale 
a Forțelor Populare din Maroc salu

tul 46u, iar poporului marocan urări 
de progres și prosperitate.

In cadrul convorbirii au fost evo
cate bunele raporturi dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Națio
nală a Forțelor Populare din Maroc 
și s-a exprimat dorința de a le adin
ei și diversifica în interesul popoare
lor român și marocan, al cauzei păcii, 
securității și colaborării internațio
nale. S-a apreciat că dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două partide este 
în interesul poporului român și po
porului marocan, al dezvoltării cola
borării și cooperării pe plan politic, 
economic, tehnico-științific și în alte 
domenii dintre România și Maroc.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale situației politice 
internaționale. S-a subliniat că ac
tuala situație Internațională reclamă 
Intensificarea eforturilor tuturor po
poarelor pentru îmbunătățirea cli
matului politic, mondial, pentru re
luarea și consolidarea politicii de 
destindere, colaborare și respect al 
independenței naționale, pentru solu
ționarea pe cale politică, prin trata
tive, a stărilor de încordare șl con
flict din diferite zone ale lumii, fără

folosirea forței sail a amenințării cu 
forța. In acest cadru, s-a relevat im
portanța unei soluții globale în 
Orientul Mijlociu care să ducă la re
tragerea Israelului din toate terito
riile arabe ocupate in urma războiu
lui din 1967, la rezolvarea problemei 
poporului palestinian, inclusiv crea
rea unui stat palestinian propriu, in
dependent, la asigurarea independen
tei și suveranității tuturor statelor 
din zonă.

S-a insistat asupra necesității În
tăririi colaborării dintre toate parti
dele politice, forțele progresiste și 
democratice, creșterii rolului po
poarelor, al opiniei publice interna
ționale. în lupta împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru pace, destindere șl 
colaborare între toate națiunile lumii.

De ambele părți s-a evidențiat im
portanța lichidării subdezvoltării și 
instaurării unei noi ordini economice 
mondiale care să asigure dezvoltarea 
liberă și independentă a fiecărei na
țiuni pe calea progresului economic 
și- social.

întrevederea a decurs intr-o at
mosferă cordială, prietenească.

Maxime Gremetz,
membru al Biroului Politic, secretar al C. C. al Partidului Comunist Francez

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, joi. pe Maxime 
Gremetz. membru al Biroului Politic, 
Șecretar al C.C. al Partidului Comu
nist Francez, care, la invitația C.C. 
el P.C.R., efectuează o vizită in țara 
noastră.

La primire a participat tovarășul 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Oaspetele, exprimînd vil mulțu
miri pentru primire, a Inmînat to
varășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj din partea tovarășului Georges 
Marchais, secretar general al Parti
dului Compnist Francez, însoțit de 
un călduros salut și cele mai buna 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de progres și prosperitate .pen
tru poporul român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj și a rugat să 
se transmită tovarășului Georges 
Marchats un cald salut și cele mai 
bune urări.

în cadrul convorbirii a fost expri
mată satisfacția in legătură cu bu
nele relații statornicite intre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Francez și s-a subliniat hotărirea

comună de a se acționa șl in viitor 
pentru amplificarea relațiilor dintre 
cele două partide, apreciindu-se că 
promovarea acestor raporturi contri
buie la extinderea legăturilor de 
prietenie dintre România și Franța, 
la adincirea conlucrării româno- 
franceze pe plan politic, economic, 
tehnico-științific, cultural, spre binele 
ambelor țări și popoare. în interesul 
cauzei păcii, securității și indepen
denței naționale, al colaborării și în
țelegerii în Europa și in întreaga 
lume.

A avut loc, da asemenea, un 
schimb de păreri în probleme ale ac
tualității politice internaționale.

De comun acord s-a apreciat că In 
prezent se impune mai mult ca ori
cînd unirea eforturilor partidelor co
muniste, ale altor partide politice, 
ale tuturor forțelor progresiste, ale 
opiniei publice mondiale, pentru di
minuarea Încordării din viata inter
națională, pentru reluarea șl conti
nuarea politicii de destindere, pentru 
soluționarea pe cale politică, prin 
tratative, a stărilor de Încordare și 
conflict din diferite zone ale globu
lui, a tuturor problemelor care con
fruntă omenirea.

în acest cadru, s-a subliniat nece
sitatea de a se acționa hotărit pentru

Încheierea cu succes a reuniunii de Ia 
Madrid, care să ducă la convocarea 
unei conferințe consacrate întăririi 
Încrederii și dezarmării pe continen
tul european. S-a insistat în mod 
deosebit asunra faptului că in ac
tualele condiții este imperios ne
cesară adoptarea de măsuri concrete 
de dezangajare militară, de dezar
mare, fără de care nu pot fi concepu
te destinderea, securitatea și pacea 
în Europa. în același timp, a fost 
evidențiată necesitatea stopării cursei 
înarmărilor, împiedicării amplasării 
de poi rachete- si arme nucleare pe 
continentul nostru și în întreaga 
lume, precum si a opririi producerii 
armei cu neutroni.

A fost reafirmată voința comună 
de a dezvolta continuu dialogul din
tre Partidul Comunist' Român și 
Partidul Comunist Francez în spiritul 
stimei și respectului reciproc, eviden- 
țiindu-se, totodată, importanța extin
derii conlucrării dintre partidele co
muniste, forțele socialiste, social- 
democrate. progreșiste. antiimperia- 
liste de pretutindeni. în lupta pentru 
Înfăptuirea idealurilor de pace, secu
ritate si independentă, progres și 
bunăstare ale 'popoarelor.

întrevederea a decurs intr-o at
mosferă caldă, prietenească.

Sub înaltul patronaj al tovarășei academician 

doctor inginer Elena Ceaușescu
'----------------------------- - . -------- T--------------- ■----------- ■

IERI A AVUT LOC

Deschiderea celui de-al XVI-lea Congres 
international de istorie a științei

Sub înaltul patronaj al tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, prim viceprim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și- Tehnolo
gie, joi dimineața s-au deschis, la 
București, lucrările celui de-al 
XVI-lea Congres internațional de is
torie a științei, eveniment de o în
semnătate deosebită în viața științi
fică mondială.

Alegerea capitalei României ca 
oraș gazdă al acestei importante reu
niuni științifice internaționale evi
dențiază prestigiul binemeritat pe 
care tara noastră și l-a cîștigat pe 
plan mondial datorită politicii sale 
consecvente de pace, prietenie, de 
largă colaborare, inclusiv în dome
niul științei și tehnologiei, la elabo
rarea căreia contribuția esențială o 
are președintele Nicolae Ceaușescu, 
eminentă personalitate a vieții po
litice contemporane, ce militează 
neobosit pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră, pentru Înfăptuirea aspirații
lor fundamentale de libertate si pro
gres ale popoarelor. Este, in același 
timp, un semn al înaltei prețuiri a- 
cordate științei românești, ce s-a im
pus pe plan mondial în decursul 
timpului prin contribuții valoroase la 
progresul omenirii, prin descoperiri 
științifice de primă mărime. Drintr-o 
pleiadă de savant! iluștri cu care 
poporul nostru se poate pnîndri pe 
bună dreptate.

Tema actualului congres. „Știință 
«1 tehnologie, umanism și progres".

are rezonanta unei adevărate devize 
sub care cei 1 200 de oameni de știin
ță din 50 de țări ale lumii, reuniți 
In aceste zile la București, vor face 
ca lucrările să se constituie intr-un 
moment deosebit de important de in
formare și dezbatere a problemelor 
științei și tehnicii, a relațiilor din
tre progresul științific si cel social, 
a celor legate de folosirea cuceriri
lor științei exclusiv în scopuri paș
nice. pentru afirmarea creației spi
ritului uman în slujba popoarelor și 
civilizației.

La propunerea României. In pro
gramul congresului a fost inclus, pen
tru prima dată, un simpozion consa
crat viitorului, o încercare de a in
vestiga direcțiile, domeniile și tendin
țele de dezvoltare a activității de cer
cetare științifică, posibilitățile de 
a-și spori rolul său în ameliorarea 
condițiilor de muncă și viață ale oa
menilor.

în prezidiul congresului au luat loc 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prim viceprim-mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, președintele Consi

liului Național pentru Știință șl Teh
nologie, acad. Ion Ursu. prim-vice- 
președinte al C.N.Ș.T., acad. Gheorgha 
Mihoc, președintele. Academiei Repu
blicii Socialiste România, președin
tele Comitetului român de organizare 
a congresului, prof. A. T. Grigorian, 
președintele Uniunii Internaționale 
de Istorie și Filosofie a Științei, mem
bri ai Biroului Uniunii — Erik Forbes, 
Fr. Greenway, Rupert Hall (Marea 
Britanie), O. Pederson (Danemarca), 
Ren6 Taton (Franța), Ștefan Bălan 
(România), A. Y., Hassan (Siria), Er
win Hiebert, Roger Hahn (S.U.A.), 
S. R. Nikulinski (U.R.S.S.).

La ședința inaugurală au luat parte 
membri ai guvernului, academicieni, 
cercetători, cadre, didactice din lnvă- 
țămîntul superior, alți reprezentanți 
ai vieții noastre științifice.

Au fost prezenți, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră, alți membri al corpului 
diplomatic, trimiși speciali ai ufior 
ziare, posturi de radio și televiziune, 
corespondenți ai presei străine.
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Cuvîntarea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu
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Toate forjele satelor — puternic angajate
la culesul culturilor de toamnă!
LA ORDINEA ZILEI: recoltarea florii-soarelui și

Pe zl ce trece, tn județul Teleor
man, volumul lucrărilor agricole din 
campania de toamnă sporește in in
tensitate. Se recoltează legumele,, 
strugurii, sfecla de zahăr, floarea- 
soarelui și se pregătește viitoarea 
producție de cereale păioase. tn 
raidul nostru ne-am ocupat îndeosebi 
de stringerea florii-soarelui, lucrare 
care s-a extins in mai multe unități 
agricole. Pînă acum s-au recoltat 
peste 2 000 hectare, cifră care repre
zintă puțin, in comparație cu supra
fața totală de 44 000 hectare cultivate 
cu această plantă. Explicația constă 
in faptul că recoltarea nu s-a de
clanșat totuși din plin, acționîndu-se 
numai acolo unde lanurile au ajuns 
la maturitate. Mai avansată este 
această .lucrare în consiliile unice 
agroindustriale Purani, Dobrotești, 
Furculești, Orbească, Buzescu. Peretu, 
Roșiori. Cu cele 681 echipamente de 
recoltare a florii-soarelui, de care 
dispun unitățile de mecanizare din 
județ, se prevede 
atingerea, în pe
rioada următoa
re, a unei viteze 
zilnice de 3 400 
hectare, ceea ce 
înseamnă o nor
mă medie de 5 
hectare pe o com
bină. Dar cum se 
acționează practic 
în teren '?

■ In primul rind, 
suprafețele ce ur
mează să fie re
coltate sînt depis
tate cu 2—3 zile 
înainte. Combine
le lucrează astfel 
din plin în lanu
rile coapte. In 
urma combinelor 
au fost organizate 
echipe de coope
ratori care adună capitulele căzute 
pentru a fi treierate imediat. O 
asemenea organizare a muncii am 
întîlnit în Consiliul unic agroin
dustrial Orbească, unde sînt cul
tivate cu floarea-soarelui 2 000 de 
hectare. Ieri, 27 august, se lucra 
in cooperativele agricole de pro
ducție Frăsinet și Orbească de Sus, 
sub îndrumarea specialiștilor, în 
formații de 7 combine însoțite de 
mijloace de transport, astfel încît să 
nu se creeze decalaje între recoltare 
și punerea la adăpost a florii-soare
lui. La Frăsinet, mecanizatorii Marin 
Stancu, Ștefan Gălăteanu șl colegii 
Tor au adunat recolta de pe mai bine 
de 100 hectare. „De mîine începem 
și la cooperativa agricolă Băbăița — 
ne spune directorul S.M.A. Orbeas
că, Ion Mionea. Ritmul va crește 
simțitor în zilele următoare, cind 
vom introduce în lan toate combi
nele. Vrem ca în 10—12 zile. întrea
ga producție să/(fie strinsă și trans
portată, iar suprafața ețiberață ...să 
fie arată în vederea semănăturilor 
de toamnă". z .•

La cooperativa agricolă Nanov, pe 
primele suprafețe ale fermei nr. 5, 
unde a început recoltarea florii-soa
relui, lucrează mecanizatorii Ion 
Scumpieru, Marin Catrinescu. Danii 
Alexandru, Ion Tiță și Gheorghe Ră- 
dulescu. Aflăm de la șeful de fermă, 
Ion Cojocaru, că au fost delimitate 
parcelele unde capitulele sînt coapte. 
Acordîndu-se prioritate la recoltarea 
acestor lanuri, se evită pierderile de

TELEORMAN:

Ritmul la recoltarea 
florii-soarelui 

in creștere, 
transportul in... pană

LA ÎNTREPRINDEREA DE STOFA DE MOBILĂ - BUCUREȘTI

Succese ale unui colectiv fruntaș 
de țesătoare

Prin lărgirea permanentă a ga
mei de produse. întreprinderea de 
stofă de mobilă-București produce 
în prezent 40 de articole, fată de 
numai 5 cîte producea în urmă cu 
16 ani. cînd și-a început activita
tea. Preocuplndu-se permanent de 
asigurarea bunei calități a țesătu
rilor. colectivul de oameni ai mun
cii de aici a obținut în primele 
7 luni din acest an rezultate deose- 
btfe în întrecere. Sarcinile de olan 
au fost depășite cu 12,1 la sută la 
producția netă. 3,4 la sută la pro
ducția fizică. 6,1 la sută la produc
ția marfă vindută și încasată și 8.7 
la sută la productivitatea muncii.

producție datorate scuturării semin
țelor.

Ne deplasăm, in continuare la co
operativa agricolă Guruieni. unde 
pe sola de 100 hectare cultivată cu 
floarea-soarelui și unde urmează să 
se insămințeze griul au fost con
centrate 11 combine și 70 de coope
ratori. Și, totuși, inginera Maria 
Drăgan este nemulțumită. Are și de 
ce 1 Două combine au venit în „aju
tor" de la secția de mecanizare Si-. 
liștea din cadrul aceluiași consiliu 
unic agroindustrial. Dar cum ? Fără 
sitele necesare, așa că cei doi me
canizatori au lăsat combinele în cimp 
și au plecat... O altă combină s-a 
defectat și ea. „De fapt — ne spune 
șefa de fermă — în trei zile, trei 
combine au fost mai mult stricate. 
Pe șeful secției de mecanizare nu 
l-am văzut pe aici, iar, după cum 
vedeți, asistență tehnică nu avem 
deloc".

Probleme sint și cu transportul, 
cele 5 camioane 
ale cooperativei 
agricole fiind in
suficiente pentru 
a face față rit
mului de recolta
re. De aici, ore 
de staționare ale 
combinelor care 
au buncărele pli
ne. Alături, în 
cooperativa agri
colă Vecină — 
Măgura — înțîl- 
nim aceeași si
tuație. Două com
bine stau aștep- 
tînd să vină mij
loacele de trans
port pentru a fi 
descărcate. ..Am 
trimis mașinile la 
baza de recepție 
din Alexandria de 

la ora 9 — ne spune președintele 
Iulian Dumitrache. Acum este ora 15 
și încă nu s-au întors. Avem remorci 
la secția de mecanizare, dar fără 
cauciucuri".

Dealtfel, neajunsul cel mai mare 
Ia ora actuală îl constituie faptul că 
transportul nu se corelează cu recol
tarea florii-soarelui. Din această, 
cauză, vitezele de lucru sînt' încă 
mici, existind pericolul micșorării 
producției. Nu pot fi trecute cu ve
derea anumite deficiențe in organi
zarea muncii, in folosirea camioane
lor și a celorlalte mijloace de trans
port. Dar cele mai mari necazuri 
sînt generate de faptul că 500 de 
remorci nu pot fi/ folosite acum in 
plină campanie de recoltare din lipsă 
de cauciucuri. După cum ne-a’ infor
mat inginerul Mihai Păduraru, direc
tor adjunct al Trustului județean al 
S.M.A.. în afară de anvelope mai 
este nevoie de 500 seturi de curele 
pentru combine și 500 arbori-motor 
pbntrti tractoare, aceasta in condi
țiile în care' începe șl recoltarea po
rumbului.. In pofida jnten’epțjilpr 
energice făcute de organele agricole 
județene, factorii de răspundere din 
Ministerul Agriculturii nu au rezol
vat problema pieselor de schimb și a 
anvelopelor. Acum, și nu mai tîrziu, 
trebuie depuse toate eforturile pen
tru ca perioada de recoltare să fie 
cît mai scurtă, spre a se evita cu 
desăvirșire orice pierderi !

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scînteii" I

Ca urmare a rezultatelor obținute, 
întreprinderea s-a situat pe locul I 
in ihtrecerea socialistă pe ramură. 
„Pină la sfirsitul anului — ne spu
nea tovarășa Ana Voinea. secretar 
al comitetului de partid din între
prindere — fructificind experiența 
acumulată pînă acum, vom căuta 
să consolidăm locuL fruntaș cu noi 
realizări de prestigiu. Concret, 
ne-am propus să producem pînă la 
sfîrșitul anului 50 000 metri pătrati 
de țesături peste prevederile pla
nului". în fotografie : aspect de 
muncă dintr-una din modernele 
secții, de fabricație. (Gheorghe Io- 
niță).

în județul Ialomița s-au cultivat 
în acest an peste 14 000 hectare cu 
fasole. Pină miercuri seara, recolta a 
fost strinsă de pe 9100 hectare, iar 
de pe 6 500 hectare a fost treierată. 
In întreprinderile agricole de stat, 
recoltarea s-a încheiat pe întreaga 
suprafață de 2 000 hectare, urmînd 
ca in cel mult două zile să se în
cheie și treieratul. întreprinderile 
agricole de stat Slobozia. Andrășești, 
Bordușani au transportat la bazele 
de recepție întreaga producție reali
zată. Rezultate bune se înregistrează 
și în unitățile din consiliile agroin
dustriale Scînteia, Grivița. Andră
șești, Fetești, Țăndărei și Făcăeni, 
unde acum se recoltează ultimele 
suprafețe, iar treieratul Sra efectuat 
în procent de 85—90 la sută.

Spre deosebire de alți ani, in multe 
unități cultura fasolei a fost privită 
cu responsabilitate atît de specialiști, 
cît și de consiliile de conducere. 
Cooperatorii din comuna lazu, bună
oară, care au în
cheiat încă de săp- 
tămîna trecută re
coltarea, au rea
lizat pe 100 hec
tare, în medie, 
1 063 kg. fasole la 
hectar, producție 
de calitate superi
oară, fără corpuri 
străine și spărturi. 
La recoltat s-a lu
crat diferențiat, 
după starea lanu
rilor. Unde cultu
ra era curată și 
s-a putut recolta 
mecanizat, fără 
riscuri de pier
deri, au fost intro
duse combinele, conduse de cei mai 
buni mecanizatori, iar pe restul supra
feței, peste 200 de cooperatori au smuls 
vrejurile cu mare grijă ca să nu se scu
ture boabele, iar fasolea a fost treie
rată staționar. O atenție deosebită a 
.fost acordată livrării întregii canti
tăți de fasole la bază. „A doua zi 
după încheierea recoltării fasolei, 
care la noi a durat cinci zile. întrea
ga cantitate a fost livrată la fondul> 
de stat" — ne-a spus tovarășul Petre 
Stan, președintele cpoperativei. La 
fel procedează numeroase coopera
tive agricole și ferme de stat din 
consiliile agroindustriale Gîrbovi. 
Cocora, Slobozia, Movila ș.a.

Este un lucru bine cunoscut că și 
în anii mai puțin favorabili, în uni
tățile care recoltează, treieră și li
vrează îrf timp cît mai scurt produc
ția la bazele de recepție nu se înre
gistrează pierderi. Cu atît mai mujt 
este și mai evidentă greșeala acelor 
cadre de conducere și specialiști din 
cooperativele agricole, cum sint cele 
din. consiliile agroindustriale Fier
binți, Condeești și Hagiesti, care, din 
motive de <?ele mai multe ori nejus
tificate, amînă de la o zi la alta 
stringerea fasolei. .Cooperativele a- 
gHCole din Consiliul agroindustrial 
Fierbinți. Unități în care cultura le
gumelor are o veche tradiție, au cul
tivat in acest an 500 de hectare eu 
făsole. Dar pînă la 22 august, din 
această suprafață se recoltaseră 154 
de hectare și se treieraseră numai 
30 hectare, vrejurile cu păstăi fiind 
lăsate in grămezi pe cîmp expuse 
ploii. C.A.P. Maia recoltase 34 hec
tare din 100. Dridu — 120 din 200, iar 
cooperativele agricole din Fierbinți 
și Brazi încă nu începuseră lucrările, 
tn zilele de 23 și 24 august, situația 
nu s-a schimbat prea mult : au fost 
recoltate aproape 100 hectare in in-

IALOMIȚA::

Multe exemple bune, 
dar și multe unități 
intirziate la cules

a fasolei
treg consiliul. De ce un ritm atît de 
lent cind se știe că cea mal mică 
ploaie dăunează calității fasolei lă
sate in grămezi pe cimp? Notăm mai 
intil răspunsul ing. Afrodita Năstase. 
șefa sectorului horticol din Consiliul 
agroindustrial Fierbinți : „Nu in 
toate fermele fasolea a ajuns la ma
turitate — spupea inginera. A fost 
semănată în etape și. mai ales in 
luncă, vegetația e intirziatâ și nu se 
poate recolta".

La sediul C.A.P. Maia primim re
lații de la contabilul-șef al unității. 
Dobre Pavel, care reia cele afirmate 
la consiliul agroindustrial, asigurin- 
du-ne că „fermele nu duc lipsă de 
forță de muncă". Șefa fermei de le
gume, ing. Viorica Ciobanu. a adus 
în plus și alte precizări : „Recoltăm 
manual ca să evităm spargerea boa
belor. La ferma nr. 1 string fasolea 
275 de cooperatori, iar în luncă, la 
ferma nr. 2 — alți 170".

Cele constatate in cimp nu concor
dă insă cu afir
mațiile de la se
diu. La ferma nr. 
1 a C.A.P. Maia se 
aflau doar cîțivă 
cooperatori care 
bateau . vrejurile 
de' fasole, iar la 
ferma nr. 2 nu lu
cra pimeni. Unde 
erau cei peste 400 
de. cooperatori de 
care ni s-a vor
bit ? Am vrut să 
ne convingem și 
de cele afirmate 
in legătură cu fap
tul că fasolea nu 
s-ar preta la re
coltat. Păstăile us

cate, din care boabele ..săreau" 
la cea mai mică atingere, erau 
cea mai bună dovadă a șubre
zeniei „argumentelor" și „explica
țiilor" oferite. Dealtfel, ing. Vasile 
Mîțu. care ținea locul inginerului-șef 
al cooperativei, plecat în concediu 
(odată cu președintele!),, ne-a pus la 
dispoziție programul de luciu al zilei 
in care se arăta, negru pe alb, că la 
ferma doi... se recoltează fasolea. E 
momentul să amintim aici și cele 
spuse la începutul discuției de șefa 
sectorului horticol al consiliului 
agroindustrial. „Nu ținem evidența 
la consiliu, dar fiecare cooperativă 
are un program de lucru pe zile, cu 
forța de muncă manuală si mașinile 
repartizate la fasole". Ce se desprin
de însă din cele constatate pe teren ? 
în primul rînd faptul că organul de 
coordonare a întregii activități din 
unitățile in subordine — consiliul 
agroindustrial — nu poate exercita 
controlul intrucît nu dispune de pro
gramele de lucru ale acestora ; in al 
doilea că nici in cooperative nu 
există programe, acestea fiind simple 
petice de hîrtie de care nu ține ni
meni seama ; in al treilea rînd că 
informațiile privind stadiul lucrărilor 
și formațiile de lucru care ni s-au 
dat sînt eronate pentru că specialiștii 
nu cunosc situația reală dfn teren.

Este lesne de înțeles că orice în- 
tirziere la stringerea fasolei face să 
se suprapună această lucrare cu re
coltatul culturilor de, toamnă., Orga
nele agricole județene, consiliile agro
industriale au datoria să acționeze 
neîntîrziat. astfel ca, in cel mult 3—4 
zile bune de lucru, întreaga cantitate 
de fasole să fie predată în baze.

Lucian CIUBOTARU - 
MIhai V1ȘO1U

1n întrecerea socialistă pe acest an, colectivul Combinatului chimic din Rm. Vilcea se numără printre fruntași. Tehnica 
modernă de care dispune această unitate, judicios folosită, conduce la realizarea unor importonte producții peste 

plan. In fotografie: un aspect din sala de comandă a unui grup de instalații tehnologice din cadrul combinatului

Priorități in economie - DEZVOLTAREA BAZEI PROPRII DE MATERII PRIME 
Șl ENERGETICE, VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A RESURSELOR MATERIALE 

La Lupeni-58000 tone de cărbune 
cocsificabil peste plan

în curtea întreprinderii miniere 
Lupeni, la ieșirea din șut. minerul 
Teodor Boncalo și inginerul Dumitru 
Dănciulescu, directorul tehnic al minei, 
privesc vagoneții încărcați cu cărbune 
cocsificabil care ies din subteran. La 
un moment dat. locomotiva se 
■oprește. Minerul ia în mină o bucată 
de cărbune și scrie pe unul ''din 
vagOneți cifra 58 000. Numărul înscris 
pe vagonet reprezintă cantitatea de 
cărbune cocsificabil extras pesțp 
plan de minerii din Lupeni, de la 
începutul anului și pină acum.

— Cind văd cărbunele care iese'din 
subteran. îmi vine în minte un mo
ment de răscruce in viața minei, oe 
care l-am ttăit în urmă cu cițiva 
ani — ne spune inginerei Dumitru 
Dănciulescu. Abia introdusesem în a- 
bataje primele complexe mecanizate, 
întîmpinam atîtea greutăți in însu
șirea acestei tehnici noi. incîț nu 
puțini au fost aceia care optau pen
tru revenirea la vechile metode de 
exploatare cu susținere individuală 
Firește, un asemenea punct de ve
dere nu a fost acceptat, iar cei care 
au ținut morțiș să nu dezarmăm in 
fața dificultăților au fost comuniștii.

— Și au avut dreptate 1
— Au avut. Bunăoară, in prima 

parte a acestui an am ajuns ca 60 la 
sută din producția de cărbune să fie 
extrasă din abataje cu complexe me
canizate. Semnificativ este șl faptul 
că, în abatajele frontale cu mecani
zare CotnpleXă, productivitatea mun
cii a fqșt mai mare cu 2.65 tone/posț. 
față de inedia pe întreprindere.

— Să înțelegem că restul de 40 la 
sută din producția minei s-a realizat 
prin metode tradiționale ?

— Nicidecum ! în toate abatajele 
au pătruns mecanizarea, tehnologiile 
moderne. Imaginea minerului care 
rupe peretele de cărbune cu ciocanul 
de abataj a rămas, undeva, o foto
grafie între filele unui album de 
istorie a mineritului. Acum ne preo
cupă, ca să spun asa, modernizarea... 
tehnologiilor moderne, pentru ca 
munca să fie tot mai ușoară, mai 
productivă.

A fost, de fapt, discuția din finalul 
reportajului nostru. Pentru că, în 
dimineața aceleiași zile, ne-am aflat 
în subteran, printre mineri, la locu
rile lor de muncă. În4 sectorul IV 
ne-am oprit la abatajele uneia dintre 
brigăzile fruntașe, aceea condusă de 
Teodor Boncalo. Șeful de brigadă 
ține să ne spună :

— Sîntem în brigadă 50 de oameni 
și lucrăm cîte 10—12 pe un schimb. 
Ne călăuzim după principiul că 
dacă fiecare om știe pentru ce mun
cește și care este rostul lui în bri
gadă, dacă știe cum să folosească 
tehnică încredințată, dacă este con
vins că trebuie să pună umărul la 
Îndeplinirea sarcinilor de producție, 
schimb de schimb și zi cu zi, atunci 
și numai atunci poate obține cîști- 
guri corespunzătoare, este în măsu
ră să-și asigure un trai bun in fa
milie, să pășească în lume, în mij
locul nostru, al minerilor, cu fruntea 
sus.

— Să ai conștiința însemnătății 
muncii tale este desigur . un lueru 
extrem de important. Dar este la fel 
de necesar ca activitatea să fie bine 
organizată.

— Categoric, da ! Am reușit ca și 
problemele organizării muncii să le 

rezolvăm cu participarea tuturor. 
Practic, la nivelul brigăzii, abataju
lui, ne consultăm in toate problemele 
și, de fiecare dată, alegem împreună 
varianta cea mai favorabilă. Acest 
'procedeu sporește foarte mult spiri
tul de inițiativă și de responsabili
tate al fiecăruia. -Climatul de muncă 
din brigadă este foarte bun : oamenii 
sînt uniți, schimburile sînt omogene, 
acționează sudat, ca un singur om.

Ne prezintă pe cițiva din ortacii 
săi. în cadrul schimbului, ei sint 
repartizați la anumite locuri de 
muncă atit în funcție de nece
sitățile impuse .de condițiile teh
nice și de organizare, cit și de 
aptitudinile și cunoștințele profesio
nale ale fiecăruia : unul lucrează la 
susținere, altul la „pășirea" secțiuni
lor. altul la combină, altul la partea 
electrică, altul la partea hidraulică.

Un succes obținut prin 
extinderea mecanizării, 

buna organizare 
a producției, disciplină 
și abnegație in muncă

Este o specializare, dar nu foarte 
strictă : in brigadă sint cîțiva mineri 
policalificați, care pot lucra și la alte 
locuri de munca, acolo unde este ne
cesar.

La un alt loc de muncă din același 
sector, șeful de brigadă Constantin 
Popa ne arată un calcul pe care 
l-a făcut de curind și in fata to
varășilor de muncă, într-o adunare 
a brigăzii: „Cu cît este mai mare pro
ducția. cu cît asigurăm o viteză de 
avansare mai mare și o productivi
tate superioară cu un complex, cu 
atit mai mare este eficienta eco
nomică a folosirii lui, în principal 
datorită scăderii cotei amortismente
lor pe tona de cărbune. Astfel, in 
cazul unui abataj frontal mecanizat 
cu susținere complexă, combină și 
transportor, utilaje a căror valoare 
se ridică la circa 55 milioane lei. la 
o viteză de avansare de un metru 
pe zi. amortizarea este de circa 100 
lei pe tona de cărbune ; in timp ce 
la o viteză de avansare de 1,25 metri 
pe zi, amortizarea este de numai 
75 lei/tonă, realizîndu-se pe această 
cale o economie de aproape 4 mili
oane lei anual".

— De ce ați prezentat acest calcul 
brigăzii ?

— Pentru a demonstra că produc
ția și eficiența economică sint in 
miinile noastre. Dacă pînă acum am 
dat mai mult de 20 000 tone cărbune 
peste plan, aceasta sfe datorește. în 
cea mai mare măsură, bunei între
țineri și reparării la timp a utilaje
lor, ceea ce a asigurat funcționarea 
normală a capacității de producție. 
Astfel, ca să nu stinjenim lucrul în 
timpul săptămînii. reviziile și între
ținerea' complexului, ale celorlalte uti
laje din abataj le efectuăm în zilele 

de duminică. Colaborăm foarte bine 
cu sectorul mecanic : ori de cite ori 
apar probleme intervenim cu promp
titudine. prin maistmecanic 
Virgil Vîlcu. maistrul ' .evfromecanic 
Dezideriu Nancs. alături de cei patru 
lăcătuși mecanici și electricieni din 
brigadă. •

Este impresionant cum muncesc 
acești oameni. Fiecare la postul său 
comandă cu mînă sigură operațiile 
tehnologice. In cadrul brigăzii se re
marcă o disciplină fermă, impusă de 
exigențele tehnicii din dotare.

— Nu ne putem permite nici cel 
mai mic act de indisciplină — ne 
spune șeful brigăzii. în con
dițiile în care lucrăm cu utilaje ce 
valorează multe zeci de milioane de 
lei, flecare dintre noi poartă răspun
derea pentru o zestre tehnică ce 
depășește un milion de lei.

Aflăm că in această brigadă pre
zența la lucru este de 100 la sută. De 
multă vreme nu s-au mai înregistrat 
absente nemotivate.

— Ce v-ați propus pentru perioada 
care urmează ?

— în a doua parte a anului avem 
probleme tehnice, mai dificile, intrăm 
intr-o zonă cu o' structură geologică 
mai complexă, care ne obligă întru- 
citva să reducem viteza de avansare, 
în nici un caz nu vom ceda greută
ților, nu vom coborî ștacheta reali
zărilor.

Inițiative, eforturi creatoare, disci
plină. Sint aprecieri pe care le notăm 
succint in carnetul de reporter tre- 
cînd și pe la alte abataje. La propu
nerea minerilor. în vederea scurtării 
duratei procesului de introducere sau 
trecere la alte locuri de muncă * 
complexelor, s-au construit în subte
ran camere de montare, demontare 
și reparare a acestor Utilaje. Ca 
atare, complexul nu mai este scos la 
suprafață. Eficiența 1 Prin acest sis
tem s-au realizat importante econo
mii de manoperă, materiale, la 
cheltuielile de transport, ușurindu-se 
și simplificîndu-se deplasarea unor 
piese foarte grele, cu gabarit depășit. 
Procesul de mecanizare a lucrărilor 
din subteran continuă în ritm accele
rat. ,

Stăm de vorbă cu maistrul miner 
Petre Constantin. Erou ’ al muncii 
socialiste, care ne spurc", .

— Muncim cu hotărîre și responsa
bilitate muncitorească pentru a da 
patriei cît mai mult cărbune. Așa 
înțelegem noi să răspundem înflăcă- 
ratei chemări adresate recent nouă, 
minerilor, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ■ secretarul general al 

•partidului. Sporirea contribuției noas
tre la dezvoltarea bazei de materii 
prime și energetice a țârii in actua
lul cincinal ne obligă să acționăm 
cu toată perseverenta pentru extin
derea în continuare a mecanizării 
complexe, pentru perfecționarea teh
nologiilor și folosirea cit mai deplină 
și eficientă a dotării tehnice. în acest 
context, în recenta adunare generală 
a oamenilor muncii ne-am propus 

\ ca. în cincinalul calității și eficientei, 
să realizăm întregul spor al produc
ției de cărbune cocsificabil — echiva
lent cu producția pe un an din cin
cinalul trecut — pe seama creșterii 
productivității muncii.

Sabin CERBU 
C. CORNELIU

INVESTIGAȚIE PE DRUMUL RECUPERĂRII OȚELURILOR ALIATE (III)

Cum valorifică producătorii de 
metal otelurile aliate recuperate ? 
De ce nu sînt „amatori" să cumpere 
din rețeaua de colectare anumite 
sortimente de oțeluri aliate, îndeo
sebi inoxidabile ? Sînt întrebări cu 
care continuăm ancheta (vezi ..Scîn
teia" nr. 12121 și 12122) consacra
tă reciclării elementelor de aliere 
conținute in oțeluri.

Ne aflăm la unul din principalii 
producători de metal, Combinatul de 
oțeluri speciale din Tîrgoviște. Sîn
tem însoțiți de doi specialiști din 
cadi-ul Centralei pentru recuperarea 
și valorificarea materialelor refolo- 
sibile. Ing. Vasile Irimescu, directo
rul comercial al combinatului, după 
ce acuză calitatea necorespunză
toare a fierului vechi, care a- 
junge aici impurificat în fel și chip 
și la alte dimensiuni fizice decit 
cele optime necesare procesului teh
nologic, ne spune: „In privința 
circulației interne a resturilor de 
metal, totul este bine organizat, șu
ta jele de la laminoare și forjă mer- 
gind la oțelării pe grupe de mărci 
de oteluri. Ar fi ideal ca fierul vechi 
provenit de la alte unități să so
sească sortat pe mărci sau cel 
puțin pe grupe de mărci, asa 
cum se procedează cu sutaiele 
din secțiile proprii".

...Oțelăria electrică nr. 2. Pe lingă 
un munte de fier vechi, de diferite 
forme și mărimi, impurificat cu 
tot felul de materiale, provenite de 
la diferite unități furnizoare, trec 

agale, tractate de o locomotivă uzi
nală, patru vagoane cu șutaje pro
venite de la laminorul degrosisor. 
Printre șutaje, bucăți mari de zgură 
care nu aveau ce căuta acolo. Unde 
se descarcă aceste materiale ? „In 

i buncărele special amenajate, pe 
grupe de oțeluri" — ne explică ing. 
Alexandru Niculescu, șeful oțelăriei. 
Dar cum arătau aceste buncăre 1 
Practic, ele erau acoperite cu fierul 
vechi provenit din colectări. Ne 
întrebăm și noi : dacă tot se impu- 
rifică cu alte metale, ce rost mai 
are ca șutajele să fie depozitate 
distinct ?

„Ar fi bine dacă am avea mai 
multe buncăre și dacă sortarea s-ar 
face pe mai multe grupe de mărci, 
am putea astfel doza mai bine șarja 
și recupera mai multe elemente de 
aliere" — spune șeful oțelăriei. Opi
nie justă, dar care pare insolită, fată 
in față cu realitățile din secție, unde 
nici măcar sortarea pe cele patru 
grupe de mărci nu se face cores
punzător.

Trecem în oțelăria electrică nr. 1. 
într-un autocamion se află un 
conteiner cu șutaje provenite de la 
forjă. Preveniți de tovarășul direc
tor comercial în legătură cu faptul 
că livrarea șutajelor între secții se 
face pe bază de acte gestionare, 
solicităm documentele de însoțire a 
transportului respectiv. „Nu se fac 
acte" — ne explică subinginerul Flo- 
rea Dumitrache, tehnolog la oțelă- 

rie. „Și atunci cum știți ce canti
tate de șutaje ați primit și mai 
ales care este compoziția acestora ?“. 
„Avem un controlor de calitate care

Cînd producătorul de metal 
își pune singur befe-n roate

face analiza compoziției șutajelor 
cu un stiloscop portabil". „Deci, vă 
dau marfa pe încredere !“. „Cam 
așa ceva !“.

Ne continuăm investigațiile cău- 
tînd să dăm de urma oțelurilor co
lectate, sortate si trimise aici de 
întreprinderile teritoriale de recu
perare și valorificare, precum și 
de diferite unități industriale. Pen
tru care, firește, s-au plătit preturi 
mai mari decît pentru fierul vechi 
obișnuit. Le identificăm într-o gră
madă imensă de pile, freze, pînze 
de ferăstrău, cuțite de strung, bur
ghie, matrițe, table și cîte și mai 
cîte. Prin urmare, după ce alții 
s-au străduit cit de cît, nu pe mă
sura cerințelor, dar s-au stră

duit să sorteze oțelul aliat, iată 
că aici el este din nou aruncat la 
grămadă.

Șeful oțelăriei electrice nr. 1, ing. 
Radu Vlăduț, ne explică cu serio
zitate că prin însăși concepția teh
nologică care a stat la baza con
struirii acestei secții a fost prevăzut 
ca aici să se folosească oteluri aliate 
din recuperări. De ce nu se res

pectă i această tehnologie ? Pentru 
că oțelurile vin amestecate sau 
fără buletine de analiză.

Să recapitulăm deci : furnizorii 
uneori trimit, alteori nu, oțelurile 
aliate pe grupe de mărci. Cum nu 
există certitudinea compoziției, afir
mă inginerul Radu Vlăduț, se ames
tecă la grămadă ; dar chiar dacă 
ar veni sortate cu tot dichisul, tot 
la grămadă ar fi puse, pentru că 
buncărele destinate depozitării ' sînt 
blocate.

— De ce nu folosiți resturi de 
oțel inoxidabil, doar elaborați cu
rent și asemenea oțeluri ?

— Nu sîntem dotați pentru a 
manevra asemenea oțeluri nemagne
tice în depozitul nostru. Știu că 

IPROMET- a făcut un proiect de 
reorganizare și dotare cu utilaje 
corespunzătoare a depozitului, dar 
nu cunosc de ce nu au început lucră
rile.

A mai rămas un aspect de lămu
rit : există garanția că in secțiile 
combinatului șutajele și resturile 
metalice sînt sortate strict pe 
grupe de elemente de aliere ? Trei 

secvențe sînt edificatoare în această 
privință :

• Forja. în mijlocul halei. în con
teinere sau pe jos se află amestecate 
tot felul de capete de țagle de dife
rite mărci. Ing. Cornel Chiriac nu 
ne poate explica de ce se pro
cedează asa și nu cum ar tre
bui. îl întrebăm cum se decon
tează otelul aliat între forjă și 
oțelării. Ne spune că această ope
rație se face o dată pe lună și nu 
pe baza livrărilor efective, ci în 
temeiul unui calcul tehnic. Așadar, 
gestiunea materialelor refolosibile 
este sublimă, dar... lipsește cu de
săvirșire I
• Laminorul degrosisor. Șutajele 

vin pe transportoare și se așază fru- 

moș în conteinere (chible), potrivit 
mărcii de aliere de unde provin. Cu 
podul rulant, aceste conteinere sînt 
ridicate și descărcate alături, de unde 
cu un magnet sînt din nou încăr
cate în vagoane. Unele șutaje cad 
pe jos în timpul manevrei și se 
amestecă. Vagoanele merg la oțe- 
lărie, unde sint descărcate în bun
căre sau în benele de șarjare. Ma
nipulări multe, inutile chiar, care 
sporesc costul transportului și mă
resc pericolul amestecării, șutajelor; 
N-ar fi mai simplu ca fiecare con
teiner cu șutaje să fie direct. încăr
cat în vagoane, de uqde să fie 
descărcat direct în benele» de șar
jare ? Ba da, însă nu 0 posibil din 
cauza unui amănunt : podul rulant 
de la oțelărie are o capacitate de 
ridicare mai mică decît cel de la 
laminor. De ce ? Pentru că proiec
tul laminorului l-a făcut IPROLAM, 
iar cel al oțelăriei l-a executat 
IPROMET și nu s-a găsit modalita
tea ca cei doi proiectanti să-și core
leze documentația (? !).

Ar mai fi o soluție. dar«e prea sim
plă pentru a fi luată în considerare ’■ 
să se confecționeze alte chible. mai 
mici, care să poată fi ridicate și de 
podul de la oțelărie...

• Sectorul mecanic. Aici, la com
binat există un sector mecanic bine 
dezvoltat, o adevărată uzină. Știam 
cît de mari sint necazurile pe cate 
le provoacă oțelarilor aproviziona
rea cu fier vechi impurificat. Ne-am 
zis că, din această cauză, sectorul 
mecanic al Combinatului de oteluri 
speciale din Tîrgoviște va fi un 
adevărat exemplu de bună organi
zare și sortare a resturilor meta
lice. Ce-i drept, este un exemplu, 
dar nu în sensul presupus de noi ! 

Arareori ne-a fost dat să vedem 
atita lipsă de grijă pentru gospo
dărirea metalului refolosibil : con
teinere pline vîrf cu șpan de oțel 
obișnuit, amestecat cu oteluri aliate, 
cu bucăți de metal și cu neferoase ; 
conteinere cu neferoase impurificate 
cu metale feroase. Șl o mostră 
despre concepția oamenilor de la 
hcest loc de muncă. Șeful atelierului 
de debitare a laminatelor, Ion Poro- 
jăn, ne explică cu nonșalanță : „Bu
cățile de metal care ne rămîn de la 
debitare le aruncăm în conteinerul 
cu șpan. Așa am făcut întotdeauna". 
Acest „întotdeauna" definește in sine 
perpetuarea unui mod neglijent de 
a gospodări metalul și indică faptul 
că, alături de măsurile tehnice și 
organizatorice care se impun, este 
nevoie Ca acest colectiv să-și revi
zuiască modul cum gîndește despre 
această avuție care trece prin mii
nile sale și, în consecință, să se pro
ducă o schimbare radicală de optică, 
renunțîndu-se la asemenea păgubi
toare practici.

Ce-ar mai fi de spus : ■ este ușor 
să arăți cu degetul spre alții ! Dar 
mai bine este să-ți gospodărești 
cum trebuie propriul loc de muncă, 
unitatea în care lucrezi ! Așa cum 
s-a văzut în investigațiile întreprin
se. pe filiera recuperării otelurilor 
aliate sint importante neajunsuri 
care frinează această activitate gos
podărească de mare interes economic. 
Intr-un număr viitor vom prezenta 
sintetic concluziile anchetei. împreu
nă cu o serie de propuneri de măsuri 
făcute de muncitori si specialiști 
pentru mai buna organizare a activi
tății de reciclare a otelurilor aliate.

Comellu CARLAN

• 'V ■ ■ V i
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DESCHIDEREA CELUI DE-AL XVI-LEA CONGRES 
INTERNAȚIONAL DE ISTORIE A ȘTIINȚEI
Cuvîntarea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu

îndeplinirea integrală 
a planului de investiții

Doamnelor și domnilor.
Stimați tovarăși,
îmi este deosebit de plăcut ca. 

la deschiderea celui de-al XVI-lea 
Congres internațional de istorie a 
științei, să vă adresez dumnea
voastră, participanților la această 
importantă reuniune internaționa
lă,- din partea președintelui Repu
blicii Socialiste România, a Consi
liului de Stat și a guvernului- ro
mân, un salut călduros și cele mai 
bune urări. (Aplauze puternice).

Bucureștiul — capitala patriei 
noastre — găzduiește cu plăcere 
această importantă manifestare 
științifică, ce reunește reputați oa
meni de știifiță și cercetători de pe 
toate continentele și care își pro
pune să dezbata și să aducă noi 
contribuții la aprofundarea cunoaș
terii în domeniul istoriei științelor, 
să sublinieze rolul și contribuția 
gîndirii științifice in. dezvoltarea 
civilizației umane de-a. lungul mi

la tăvile sarcini și răspunderi ce 
revin științei și tehnicii în zilele 
noastre. în asigurarea progresului 
și bunăstării popoarelor. Prin pro
blematica pe care o abordează — 
ce cuprinde, practic, toate dome
niile științelor tehnice și umaniste 
— congresul este menit să se în
scrie ca un eveniment de seamă în 
viața științifică mondială și, în 
același timp, ca o contribuție po
zitivă la întărirea conlucrării între 
oamenii de știință, la mai buna 
cunoaștere și apropiere dintre po
poare, Ia cauza înțelegerii și păcii 
în lume. (Aplauze).

România, consacrîndu-și plenar 
forțele și energiile creatoare fău
ririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate, acordă . științei o 
importanță de prim ordin, prețu
iește în mod deosebit aportul oa
menilor de știință la dezvoltarea 
generală a țării, la întărirea inde
pendenței și suveranității sale na
ționale. Dealtfel, întreaga istorie 
de peste două milenii a poporului 
nostru, lupta sa de secole pentru 
apărarea ființei naționale, pentru 
libertate și progres ilustrează cu 
putere rolul de seamă pe care 
știința și cultura, slujitorii șăi I-au 
avut în dezvoltarea societății ro
mânești. în toate momentele hotă- 
rîtoare ale afirmării noastre pe 
planul istoriei — în lupta pentru 
formarea și dezvoltarea conștiinței 
naționale, pentru unirea principa
telor românești, cucerirea indepen
denței și făurirea statului național 
unitar, pentru înfăptuirea revolu
ției de eliberare socială și națio
nală — oamenii de știință s-au 

,iat alături de popor, au acționat 
2a patrioți înflăcărați, consacrînr 
du-și întreaga activitate cauzei 
nobile a progresului și înfloririi 
țării. Ei au adus și își aduc o-con
tribuție de seamă !a dezvoltarea

(Urmare din pag. D
Luînd cuvîntul, acad. Gheorghe Mi- 

hoc. președintele Academiei Republi
cii Socialiste România, președintele 
Comitetului român de organizare, a 
spus : „Mult stimată tovarășă acade
mician Elena Ceaușescu. onorat pre
zidiu, distins auditoriu, vă rog să-mi 
permiteți ca, din însărcinarea Comi
tetului român de organizare, să de
clar deschise lucrările celui de-al 
XVI-lea Congres internațional de is
torie a științei. (Aplauzej.

Sînt deosebit de onorat ca, din în
sărcinarea Comitetului român de or
ganizare a celui de-al XVI-lea Con
gres internațional de istorie a științei, 
să urez un călduros bun venit pe 
pămintul ospitalier al României so
cialiste tuturor participanților șl in- 
vitaților la această reuniune interna
țională. (Aplauze).

îmi revine deosebita cinste de a 
saluta, cu sentimente de stimă Și 
respect, prezența la deschiderea lu
crărilor celui de-al XVI-lea Congres 
internațional de istorie a științei a to
varășei academician Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, presti
gios om de știință al Academiei 
noastre, căreia ii adresăm întreaga 
noastră gratitudine pentru acceptarea 
Înaltului patronaj al celui de-al 
XVI-lea Congres internațional de 
istorie a științei. (Aplauze).

Folosim acest prilej pentru a aduce 
alese mulțumiri conducerii statului 
român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, pentru condițiile ce ne-au 
fost asigurate, astfel ca cel de-al 
XVI-lea Congres internațional de 
istorie a științei să-și atingă scopul 
final propus : să cunoaștem trecutul 
pentru a înțelege mai bine prezentul 
și a descifra cu mai multă ușurință 
ceea ce ne rezervă viitorul în dome
niul științei și tehnologiei. Vedem In 
aceasta o nouă și grăitoare dovadă a 
dorinței României socialiste de a 
acționa consecvent în direcția apă
rării păcii, a întăririi legăturilor de 
prietenie și cunoaștere reciprocă in
tre toate popoarele lunlii, între oa
menii de știință și cultură de pe toa
te meridianele globului, a înțelegerii, 
colaborării și cooperării internațio
nale, pe multiple planuri.

Sintem- siguri că diversitatea tema
tică a dezbaterilor ce vor avea loc 
in cadrul congresului va contribui la 
mai buna punere in valoare a acti
vității științif ce și tehnice a prede
cesorilor noștri, de pe toate meri
dianele, la cunoașterea participării 

gîndirii științifice și tehnice româ
nești și, totodată, la îmbogățirea 
tezaurului științei universale. Este 
cunoscut aportul original al oame
nilor de știință români în dome
niul aviației, al motoarelor cu 
reacție, al matematicii, chimiei, 
medicinii, precum și în diferite 
alte discipline ale științelor tehnice 
și umaniste.

în spiritul acestor bogate tradiții 
științifice — pe care le dezvoltăm 

continuu, în condițiile noi de as
tăzi — România situează ferm Ia 
baza întregii opere de construcție 
a noii orînduiri sociale cele mai 
avansate cuceriri ale științei și 
tehnicii, asigurînd toate condițiile 
pentru dezvoltarea puternică a 
cercetării științifice, a învățămîn- 
tului șl culturii — ca factori esen
țiali ai accelerării progresului eco
nomic și social al patriei, ai ridi
cării nivelului general de bunăsta
re și civilizație al poporului. Pro
movăm, în același timp, o .largă 
cooperare științifică și tehnică cu 
numeroase țări ale lumii.

Considerăm că dezvoltarea co- 
laborăr.ii și conlucrării între oa
menii de știință și cultură din toa
te țările, schimbttl larg le expe
riență și de valori științifice pe 
plan internațional . constituie, in 
zilele noastre, o condiție funda
mentală a progresului tuturor po
poarelor. Astăzi, cînd asistăm la o 
puternică revoluție în,știință și teh
nică, cînd geniul uman pătrunde

PRIMA ZI A LUCRĂRILOR
lor nemijlocite la progresul științei 
și civil zației umane.

S.ntem convinși că lucrările celui 
de-a. XVI-lea Congres international 
de istorie a științei se .’.ir desfășura 
sub semnul dorinței unanime a oa
menilor de știință din întreaga lume 
de a se cunoaște și înțelege mf . bine, 
de a conlucra mai ferm și mai sțrin.s 
pentru a pune cuceririle științei in 
slujba cauzei nobile a păcii, spre 
binele omenirii, in folosul tuturor 
popoarelor, al progresului și civili
zației pe pla.neta noastră".

într-o atmosferă specifică marilor 
reuniuni ale oamenilor de știință, 
primită cu sentimente de aleasă sti
mă și prețuire, a luat cuvintul to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

Cuvîntarea a fost urmărită cu viu 
Interes și deosebită atenție de toți 
cei prezenți, fiind subliniată în re
petate rinduri cu puternice și înde
lungi aplauze.

Adresînd, in numele tuturor partici
panților, cele mai vii mulțumiri 
tovarășei Elena Ceaușescu pentru re
marcabila expunere prezentată, pen
tru bogăția ideilor și sugestii
lor avansate, atit de folositoare 
activității științifice, pentru co
laborarea între toți oamenii de 
știință in folosul progresului și păcii 
în lume, președintele Comitetului 
român de organizare a spus : „Avern 
convingerea că aceste idei privind 
rolul științei și responsabilitatea oa
menilor de știință în ceea ce privește 
dezvoltarea socială, pacea și progre
sul întregii omeniri reprezintă axul 
de valori în jurul căruia se vor des
fășura lucrările înaltului forum știin
țific Ia care luăm parte. Totodată, 
am dori, stimată tovarășă academi
cian, să aveți bunăvoința să transmi
teți tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele României, cele mai vii 
și respectuoase mulțumiri pentru 
salutul transmis congresului, ale 
cărui căldură și lumină ne onorează 
și, in același timp, ne stimulează in 
Întreaga activitate de viitor".

în continuare a luat cuvîntul prof. 
A. T. Grigorian, președintele Uniunii 
Internaționale de Istorie și Filosofie 
a Științei, care a spus : „Mult 
stimată tovarășă academician Elena 
Ceaușescu, stimate doamne și domni, 
dragi colegi și prieteni, sînt deosebit 
de onorat ca. în numele Uniunii In
ternaționale de Istorie și Filosofie a 
Științei, să adresez un salut tuturor 
participanților la cel de-al XVI-lea 
Congres internațional de istorie a 
științei.

Relativ recent se considera că acti
vitatea oricărui istoric, inclusiv a 
istoricului din domeniul științei, o 
constituie doar studierea trecutului 

tot mai adine în tainele materiei — 
știința nu mai cunoaște granițe, a 
devenit un bun comun al întregii 
umanități. Civilizația modernă nu 
mai poate evolua decît prin apor
tul tuturor națiunilor la sporirea 
patrimoniului de valori al lumii. 
Istoria științei demonstrează că 
fiecare popor — fie el mare sau 
mic — poate aduce o contribuție 
de seamă la dezvoltarea științei, 
la sporirea tezaurului universal de 

creație științifică șl tehnică, de 
care trebuie să beneficieze larg toa
te națiunile. După cum se cunoaș
te, omenirea contemporană este 
confruntată cu probleme deosebit 
de complexe — cum sînt cele ale 
energiei, ale materiilor prime, a- 
limentației, apei, sănătății, mediu
lui înconjurător — de care depind 
progresul și dezvoltarea viitoare a 
întregii umanități. Toate aceste 
probleme pot și trebuie să fie so
luționate cu forțele unite ale po
poarelor, cu aportul nemijlocit al 
științei și tehnologiei moderne, 
printr-o largă și susținută colabo
rare și conlucrare între oamenii de 
știință.

Nu trebuie să uităm însă nici o 
clipă că, în zilele noastre, multe 
din cuceririle științei sînt folosite 
pentru înarmări. Uriașe fonduri 
materiale și forțe de cercetare 
științifică și tehnică sînt îndrep
tate spre fabricarea și perfecțio
narea mijloacelor de nimicire în 
masă — a rachetelor nucleare, a

îndepărtat, descrierea timpurilor de 
mult trecute.

In ultimii ani. in considerațiile a- 
supra istoriei au . survenit mutații 
sensibile. Devine tot mai clar că stu» 
diereâ trecutului nu este un scop in 
sine, ci calea spre înțelegerea pre
zentului și scrutarea viitorului. De 
aici rezultă și interesul fervent față 
ile istorie, in general si fată de is
toria științei, in particular.

Pentru cercetările științifice con
temporane in domeniul amintit este 
caracteristic marele interes atit fală 
de problematica istorică, cit si fată 
de cea metodologică. Astăzi este evi
dent că fără noile metode ale cerce
tării istorico-științifice nu se pot 
obține rezultate de sinteză pentru 
dezvoltarea științei și piei nu se pot 
înțelege căile și legile acestei dez
voltări. Dar pentru o elucidare con
vingătoare a evoluției istoriei științei 
este necesară și o urmărire concretă 
a modului îh care au apărut con
cepțiile științifice. în ce mod ipote
zele s-au transformat si au devenit 
teorii științifice, ce impact au avut 
ele asupra condițiilor social-econo- 
mice, evidențierea caracterului si me
canismului unei asemenea influente.

Numai cunoscînd cum s-a dezvoltat 
unul sau altul din domeniile cu
noașterii, cum a căpătat conturul pe 
care il vedem astăzi se poate pre
vedea In ce direcții trebuie să fie 
dezvoltat în viitor, ținde să se caute 
răspuns la chestiunile neelucidate.

în prezent, devine tot mal clar 
faptul că fără un demers istoric față 
de însuși procesul dezvoltării știin
țifice. fată de explicarea rezultate
lor științei contemporane, fată de a- 
naliza teoriilor și noțiunilor acesteia 
nu este posibilă o structurare corec
tă a preceptelor teoretice si notio
nale ale științei contemporane. Iată 
de ce. chiar și acei savant! care nu 
cu mult timp in urmă respingeau im
portanta prăctică a istoriei științei, 
sub acțiunea exercitată asupra lor de 
înseși cercetările proprii își schimbă 
viziunea asupra -acesteia și ei Înșiși 
apelează la studierea ei.

Numai printr-o strînsă conlucrare 
a oamenilor de știință din toate do
meniile cunoașterii reuniți în jurul 
specialiștilor in istoria științei pot fi 
soluționate marile probleme care apar 
pe calea fundamentării istoriei știin
ței ca o ramură aparte a științei, o- 
dată cu ducerea acestor cercetări pînă 
la descoperirea celor mai complexe 
legități care guvernează dezvoltarea 
științei înseși si la folosirea lor în 
practică.

Nădăjduiesc că acest congres. în 
afară de realizarea marilor scopuri 
științifice către care este orientat, va 
sluji în același timp mai bunei În

bombei cu neutroni, a armelor bac
teriologice și a altor asemenea 
arme — -a căror folosire, într-un 
război mondial, ar echivala prac
tic cu distrugerea civilizației fău
rite de popoare timp de milenii. 
Oamenii de știință, care cunosc și 
înțeleg cel mai bine uriașul pe
ricol pe care-1 prezintă aceste 
arme, trebuie să se ridice în modul 
cel mai* hotărît împotriva politicii 
de înarmări.

Conștienți de marile răspunderi 
ce le revin, ei trebuie să spună un 
NU hotărît rachetelor nucleare, 
noilor bombe cu neutroni, să mi
liteze ferm pentru ca rezultatele 
muncii lor să fie puse exclusiv în 
slujba vieții, a progresului și bună
stării popoarelor! Pe deasupra ori
căror deosebiri de convingeri po
litice, filozofice, religioase, oamenii 
de știință au înalta îndatorire de 
a acționa uniți, împreună cu po
poarele țărilor lor, cu forțele 
înaintate de pretutindeni pentru a 
se pune capăt înarmărilor, pentru 
făurirea unei lumi fără arme și 
fără războaie! (Vii aplauze). 
România, oamenii săi de știință, 
întregul popor român se pronunță 
în modul cel mai hotărît pentru 
încetarea cursei înarmărilor, pen
tru trecerea — pînă ’ nu e prea 
tîrziu — la măsuri concrete de 
dezarmare, și în primul rînd de 
dezarmare nucleară, pentru apăra
rea celui mai fundamental drept al

țelegeri între savant!! din diferite 
țări și. in ultimă instanță, va servi 
cauzei dezvoltării procesului de des
tindere. de pace si de înțelegere in
tre popoarele tuturor țărilor.

Sîrrt convins că congresul nostru va 
aduce o contribuție însemnată Ia dez
voltarea in pontinuare a istoriei știin
ței. (Aplauze).

Sînt deosebit de onorat ca. m 
numele Comitetului*. International de 
Istorie a Științei, să aduc cele mai vii 
mulțumiri tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. 
prim viceprițn-ministru al Guvernu
lui 1 Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului National pen
tru Știință și Tehnologie, repu
tat om de știintă. pentru onoarea 
ce> ne face de a patrona lucrările 
Congresului nostru internațional je 
istorie a științei și, in această calitate, 
dindu-ne întregul domniei sale con
curs pentru organizarea congresului. 
(Aplauze).

Noi împărtășim pe deplin, și sper 
că delegații sint de acord cu mine, 
extrem de valoroasele idei cuprinse 
în cuvîntarea pe care a rostit-o aici, 
în fața noastră, academician Elena 
Ceaușescu. care reprezintă neîndoiel
nic o deviză a fiecărui om de știință 
animat de dorința ca știința să de
vină în tot mai mare măsură o pir- 
ghie a progresului, un mijloc de cu
noaștere și apropiere dintre popoarg, 
un instrument al păcii și colaborării 
dintre toate națiunile lumii. (A- 
plauze).

Profitînd de Împrejurarea aceasta 
fericită că domnia sa se află în mij
locul nostru, aș ruga-o respectuos, in 
nufnele Comitetului Internațional de- 
Istorie a Științei, să transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, senti-

Deschiderea expoziției de carte 
științifică din secolele XV —XVIII

Cu prilejul desfășurării fn țara 
noastră a lucrărilor celui de-al XVI- 
lea Congres internațional de istorie 
a științei, la Biblioteca Academiei 
Republicii Socialiste România s-a 
deschis Expoziția de carte științifică 
din secolele XV—XVIII. La ver
nisaj au participat Mihail Florescu, 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România, mi
nistru secretar de stat la Consiliul 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, alți reprezentanți ai Academiei, 
specialiști din diferite sectoare ale 
cercetării științifice, un numeros 
public. 

omului, al popoarelor — dreptul la 
viață, la pace, la existență liberă 
și independentă!

Constituie, de asemenea, o gravă 
anomalie faptul că astăzi, în epoca 
celor mai mari descoperiri știin
țifice și tehnice, există încă re
giuni întinse ale lumii în care oa
menii sînt lipsiți de binefacerile 
civilizației moderne, că circa două 
treimi din populația planetei se 
află în stare de subdezvoltare. O 
serie de descoperiri științifice și 
tehnice, care ar putea ajuta aceste 
popoare să-și pună mai larg în va
loare resursele naționale, să lichi
deze mai rapid înapoierea economi
că și socială, au încă o arie foarte 
restrînsă de răspîndire, fac obiec
tul unei politici de monopol. Este 
de înțeles că trebuie să se pună 
capăt cu hotărîre acestei stări de 
lucruri profund dăunătoare pro
gresului și civilizației ! Promovarea 
scopurilor Umaniste ale științei im
pune lichidarea oricăror discrimi
nări, îngrădiri și restricții în cir
culația valorilor științifice și teh
nice !

In acest scop, trebuie să se facă 
totul pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale 
care să înlesnească accesul liber al 
tuturor națiunilor, și în primul 
rînd al celor mai slab dezvoltate, 
Ia roadele revoluției tehnico-știin- 
țifice contemporane. Este o înaltă 
îndatorire a oamenilor de știință 
de a milita în modul cel mai ferm 
pentru ca de minunatele cuceriri 
ale științei și tehnicii să benefi
cieze larg toate popoarele, să ser
vească nemijlocit cauza păcii și 
bunăstării tuturor națiunilor. (A- 
plauze).

în spiritul întregii politici de 
pace și colaborare a țării noastre, 
doresc să exprim, cu acest prilej, 
dorința și hotărîrea oamenilor de 
știință, a cercetătorilor din Româ
nia de a participa în modul cel 
mai activ la colaborarea interna
țională, la schimbul mondial de 
valori, cooperînd tot mai strîns cu 
oamenii de știință din celelalte 
țări în toate marile probleme de 
care depinde mersul înainte al o- 
menirii pe calea progresului și ci
vilizației. (Aplauze).

Nutresc convingerea că toți par- 
tlcipanțil la congres, conștienți de 
rolul și răspunderile deosebite ce 
revin științei In epoca noastră, vor 
face totul pentru ca reuniunea ce 
își deschide astăzi lucrările să 
ducă la dezvoltarea și mai puter
nică a colaborării dintre oamenii de 
știință, la întărirea conlucrării lor 
pentru afirmarea misiunii nobile 
a științei de a fi purtătoarea bine
lui și progresului, a libertății, in
dependenței și păcii popoarelor.

Urez succes deplin lucrărilor 
congresului I (Aplauze puternice, 
prelungite).

mentele noastre de profundă gratitu
dine pentru atenția deosebită acor
dată reuniunii noastre, care se des
fășoară in București, capitala Româ
niei socialiste. Ne este deosebit de 
plăcut să subliniem faptul bine cu
noscut că președintele Nicolae 
Ceaușescu este unul din promotorii 
activi ai ideii, esențială pentru cursul 
istoriei contemporane, că rezultatele 
științei, toate cuceririle geniului 
uman trebuie să fie puse exclusiv in 
slujba omului și progresului social. 
(Aplauze).

Tn încheiere, consider de datoria 
mea să exprim, de asemehea, mulțu
miri colegilor noștri români pentru 
ospitalitatea tradițională și activita
tea desfășurată în organizarea aces
tui congres".

Dună' ședința inaugurală a avut 
loc un spectacol dat în onoarea parti
cipanților la congres.

★
Lucrările congresului au continuat 

după-amiază in secțiuni.
Congresul constituie un prilet fa

vorabil pentru efectuarea unui larg 
si fructuos schimb de informații și 
de opinii în legătură cu evoluția 
stiintei și tehnicii pe plan mondial, 
cu stadiul actual și perspectivele de 
dezvoltare a diferitelor ramuri. în a- 
celasi timp. Întregul"congres se des
fășoară sub semnul nobilei năzuințe 
de a desprinde din cercetarea isto
riei științei și tehnicii și a modului 
cum acestea au influențat evoluția 
societății omenești concluzii capabi
le să. stimuleze conlucrarea intre sa- 
vanti. între foruri si instituții de pro
fil. în scopul soluționării probleme
lor complexe ale lumii de astăzi, tn 
spiritul păcii și echității, corespunză
tor intereselor si aspirațiilor tuturor 
națiunilor.

Reunind volume ce Ilustrează pre
ocupările științifice din perioada 
menționată, precum și In unele do
menii aplicative, cu frecvente referiri 
la tara noastră, expoziția cuprinde o 
serie de incunabule, ediții originale, 
atlase geografice, gravuri și hărți de 
epocă. Multe din lucrările expuse 
provin din biblioteci ale unor oa
meni de știință și cultură români, 
dovedind astfel interesul pentru car
tea științifică manifestat în România 
în diferite perioade istorice.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)
mice din Turnu Măgurele. între
prinderii metalurgice din Beclean, 
întreprinderii de aluminiu din Sla
tina, Intreprirfderii de prefabricate 
din beton armat de la Arad. Com
binatului chimic Craiova. Fabricii de 
bere din Bistrița — stadiul lucrări
lor de construcții grevează intr-o 
foarte mare măsură asupra efortu
rilor depuse de montori. Nu mai 
este timp de pierdut : printr-o per
manentă și neslăbită colaborare, 
constructorii și montorii au datoria 
să înlăture grabnic decalajul actual, 
să lichideze rămînerile în urmă, să 
se încadreze cu strictețe in grafi
cele elaborate in comun.

în această bătălie cu timpul, cu
vîntul hotărîtor il va avea, desigur, 
ca și pînă acum, organizarea exem
plară a muncii pe șantiere. Nea
junsurile semnalate pe alocuri tre
buie curmate neîntîrziat și cu toată 
energia. Nici un ceas, nici o zi de 
lucru «să nu fie pierdute ! Fiecare 
constrictor și montor trebuie să 
știe cu precizie ce are de făcut. 
Aceasta presupune o temeinică or
ganizare a fiecărui loc de muncă, 
aprovizionarea ritmică cu materia
le, gospodărirea lor cu grijă, pre
cum și folosirea cu randament ma
xim a timpului de lucru, a utilaje
lor de construcții, a tuturor forțelor 
de care dispun. în prezent șantiere
le. Toate acestea definesc un larg 
timp de acțiune pentru organele și 
organizațiile de partid, pentru co
muniștii de pe aceste șantiere, che
mați să antreneze pe toți construc
torii la o activitate susținută pe 
parcursul tuturor orelor de lucru,

NOUTĂȚI ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
ROMÂNEȘTI

Locomotivă diesel-electrică 
cu caracteristici superioare

Inscriindu-se pe linia asimilării 
unor noi tipuri de locomotive cu 
caracteristici superioare și în pri
mul rînd cele privind consumul re
dus de combustibil și un spor de 
tonaj la remorcare, cercetătorii și 
proiectanții de la Institutul de cer
cetare științifică și inginerie tehno
logică „FAUR" au conceput și pro
iectat o nouă locomotivă — L.D.E. - 
1100 CP — destinată remorcării 
trenurilor de călători și marfă. în 
special pe liniile secundare și pen
tru manevră în statii de triere a 
materialului rulant.

Locomotiva — pentru ecartament 
de 1 435 mm — este realizată pe 
două boghiuri cu două osii, cu o 
cabină de comandă și transmisie 
electrică. Motorul diesel de ' tip 
MB 820 SR antrenează un genera
tor sincron de tracțiune la 1500 
rotații pe minut, al cărui curent

Sistem informatic de proces 
pentru

Una dintre investițiile cele mai 
Importante ale întreprinderii de 
autoturisme OLTCIT este considera
tă si sistemul informatic de proces 
destinat conducerii și supraveghe
rii centralizate a activității de pro
ducție a automobilelor. Realizat de 
specialiștii Institutului de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru automatizări, tehnică de 
calcul si telecomunicații din Bucu
rești. în colaborare cu întreprinde
rile producătoare de echipamente 
de calcul, acest sistem este desti
nat conducerii unei uzine de mare 
productivitate (pînă la 200 000 auto
mobile pe an), el cuprinzînd în 
esență două mari aplicații. In pri
mul rînd, „sistemul Autostocker" 
care este aplicat la gestionarea ma
gaziei de caroserii cu scopul de a 
forma un stoc tampon în vederea 
constituirii rafalelor de culoare 
către secția vopsitorie și cadențării 
producției de montaj, asigurînd în 
același timp supravegherea și co
manda elementelor mobile ale ma-

Instalații de producere a gheței 
cu ajutorul energiei solare

începînd din vara acestui an. la 
ferma „30 Decembrie" se afia în 
funcțiune o instalație frigorifică 
pentru producerea gheței și a apei 
reci cu ajutorul energiei solare. In
stalația se numără printre cele mai 
mari realizate pînă în prezent în 
lume, fiind, totodată, o premieră 
tehnico-știintifică in țară. Ea a fost 
elaborată, în întregime pe bază de 
concepție proprie și cu materiale 
existente in țară, fără a se apela 
la nici un fel de import.

O singură instalație de acest fel 
produce gheată. în blocuri de 12.5 kg, 
avînd o capacitate de 2 tone pe zi. 
ceea ce reprezintă o economie de 
25 tcc/an. Prețul instalației se amor
tizează in 3—4 ani. De asemenea, 
instalația poate produce și apă rece 
(la +5° C și +11’ C, eu un’ debit 
de 6 mc/h) necesară în fabricile de 
bere, in diferite procese de produc
ție, in zootehnie etc. Economia de 
combustibil va fi amplificată cores
punzător pe măsura amplasării lor 
in diferite unități productive. Nu

Pompe de căldură de mare 
capacitate

Același colectiv de specialiști de 
Ia Institutul de construcții a stu
diat, proiectat și elaborat o pompă 
de căldură de capacitate foarte 
mare ce recuperează căldura din 
ape industriale pentru a fi reutili- 
zată la prepararea apei calde, în
călzire și consum menajer. Ampla
sată pe platforma întreprinderii 
„Danubiana" —.București, instalația 
poate livra simultan apă caldă și 
rece pentru consumatorii de la „Da
nubiana" și din vecinătatea ei.

Instalația specialiștilor de la In
stitutul de construcții, realizată in 
întregime cu materiale din țară, pe 
baza unei concepții originale, prin 
performantele ei superioare (putere 
termică 5 gigacalorii/h, temperatura 
apel calde 40/80’ C. putere frigorifi
că 2 gigacalorii/h, temperatura apei 
răcite 25/15’ C, eficiența pompei 
de căldură 2,3) realizează o econo

Întregii zile de muncă. Militind cu 
fermitate pentru intărirea respon
sabilității, disciplinei și ordinii, 
pentru organizarea judicioasă a 
execuției lucrărilor, subordonîn- 
du-și in Întregime activitatea inten
sificării ritmului de lucru, recupe
rării restanțelor, organizațiile de 
partid sînt chemate să acționeze 
susținut pentru generalizarea expe
rienței valoroase, popularizarea me
todelor avansata de lucru, să mani
feste receptivitate și solicitudine 
față de orice propunere, soluție sau 
observație venită din rindul mun
citorilor și menită să contribuie la 
îndeplinirea sarcinii majore trasa
te de partid în domeniul investi
țiilor — intrarea in funcțiune la 
termen a obiectivelor și capacități
lor planificate să producă în acest 
an.

Septembrie — lună a ritmurilor 
înalte în realizarea noilor obiective 
și capacități — cuprinde zile și ore 
extrem de prețioase, ce se cer in
tens fructificate, judicios drămui
te, astfel ca timpul de lucru favo
rabil să fie la maximum valorifi
cat. Numai în măsura in care fie
care constructor și montor, fiecare 
specialist de pe șantiere înțelege 
și demonstrează acest lucru prin 
fapte — lucrind fără preget pentru 
accelerarea ritmului de execuție a 
lucrărilor — se poate spune că și-a 
făcut pe deplin datoria, iar econo
mia națională are garanția că va 
dispune la timp de noile obiective 
și capacități productive care să 
funcționeze ireproșabil, să atingă 
cit mai repede parametrii proiec
tați.

este redresat și alimentează motoa
rele de tracțiune.

Comparativ cu L.D.E. 1250 CP și 
L.D.H. 1250 CP, noua locomotivă 
prezintă un spor mediu de tonaj ce 
poate fi remorcat. — in domeniul 
de viteze cuprins între 20 km/h și 
70 km/h — de 11,88 la sută și, res
pectiv, 3,82 la sută. In același timp, 
la trenurile de călători se realizează 
o creștere a vitezei de circulație, in 
comparație cu aceleași locomotive, 
cu 8 la sută și, respectiv. 9,73 la 
sută, iar consumul de combustibil 
pe tonă-kilometru este cu 24,6 și, 
respectiv, 18,6 la sută mai redus. 
Omologată 1 In primăvara aces
tui an, locomotiva L.D.E. 1100 CP 
începe să fie produsă în serie la 
întreprinderea „23 August" din 
București, fiind deja solicitată In 
țară și la export.

OLTCIT
gaziei. precum și gestionarea intră
rilor și ieșirilor și a stocului de 
caroserii din magazie.

Cea de-a doua aplicație denumi
tă „controlul instalațiilor" este gre
fată pe un proces tehnologic semi- 
continuu (specific întreprinderilor 
de acest fel), caracterizat printr-un 
mare număr de utilaje care trebuie 
supravegheate. Sistemul informatic 
de proces prelucrează centralizat 
informațiile referitoare la starea 
instalațiilor și informează persona
lul de exploatare : de asemenea, 
permite, prin dialog de la termi
nale. tratarea situațiilor de func
ționare anormală.

De menționat că sistemul „Auto- 
stocker" poate fi utilizat pentru 
orice tip de magazie (intermediară 
sau produse finite) existentă in 
economia națională, iar „controlul 
instalațiilor" iși găsește aplicații în 
toate procesele tehnologice In flux 
cvasicontinuu. în cele de dispece- 
rizare etc.

mai in Delta Dunării sint necesare 
citeva sute de instalații frigorifice 
pentru conservarea și prepararea 
peștelui. Cele trei tipuri de instala
ții solare elaborate pînă acum utili
zează captatori solari cilindro-pa- 
rabolici, concepuți de un colectiv de 
specialiști de la catedra de termo- 
tehnică — Institutul politehnic 
București, condus de profesor univ. 
dr. ing. Alexandru Dănescu.

Această premieră tehnico-științi- 
fică, realizată în cadril programu
lui de cercetare coordonat de Consi
liul Național pentru Știință și Teh
nologie privind utilizarea energiei 
solare, este rodul colaborării specia
liștilor din învățămintul superior — 
un colectiv de la Institutul de con
strucții București, coordonat de 
prof. univ. dr. ing. Florin Chiriac — 
și specialiști de la întreprinderea 
„Frigotehnica" București, Trustul 
de montaj utilaje chimice Bucu
rești. întreprinderea de utilaje 
chimice Borzești și Trustul de con
strucții industriale București.

mie de 4 000 tcc/an. Instalația este 
o premieră tehnico-știintifică în 
tară și printre cele mai mari din 
lume, avînd in vedere extinderea 
capacității acesteia în etapa a Il-a 
la 15 gigacalorii/h. Amplasarea 
acestor tipuri de pompe de căldură 
este posibilă practic pe toate plat
formele care necesită încălzire, in 
construcția de mașini, chimie, me
talurgie etc. Și se înțelege că pa
ralel cu extinderea lor se vor ob
ține economii însemnate de com
bustibil. De menționat aportul unor 
unități la realizarea acestei com
plexe instalații cu materiale din 
tară : Institutul de inginerie tehno
logică și proiectare pentru industria 
chimică. Trustul de montaj utilaje 
chimice București șl întreprinderea 
„Danubiana", in calitatea ei de be
neficiar al acestei" pompe de căl
dură. (Elena Mantu, Vlaicu Radu).
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I De patru ori
I

I
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I
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I

pe an
Meri, peri, cireși, vișini, caiși, 

pruni, piersici, nuci, viță de 
vie... lată „inventarul" grădinii 
de pe strada Sadovei, din Bocșa. 
Grădinarul nu e de meserie gră
dinar, ci muncitor la întreprin
derea de confecții metalice din 
localitate și se numește Iacob 
Ianczer. Livada este ‘a doua lui 
pasiune, pe care și-o îngrijește, 
in timpul liber, ca la carte.

Pini aici, nimic deosebit. Cum 
nu sint deosebiți nici pomii din 
grădina lui de alții. Si totuși — 
după cum aflăm din ziarul jude
țean „Flamura" — in grădina lui 
se află un măr cu totul și cu 
totul 
face 
totul 
zintă 
rește . _____ . .
ori pe an. Cum se coace un rină 
de mere, cum dau năvală florile 
recoltei următoare. De ’ unde 
urarea sorcovei „Să trăiești / 
Să înflorești / Ca merii, ca perii 
/ In mijlocul verii", în cazul 
mărului năzdrăvan e valabilă 
tot anul și... la mulți ani I

năzdrăvan. Chiar dacă nu 
el mere „cu totul și cu 
de aur", ca-n poveste, pre- 
marea ciudățenie că inflo- 
și rodește de... 4 (patru)

I
I

„Apropitarul" 
de la B 5

I pe

I
I
I
I

I
I

In jurul blocului B 5 de . 
Aleea Mărășești din Suceava 
există un teren numai bun pen
tru cultivat cu legume ?i flori. 
Lucru la care s-au gindit și lo
catarii blocului și au pornit la 
treabă. Dar, tind le era lumea 
mai dragă, s-au pomenit cu 
aproape tot terenul împrejmuit 
cu sirmă și bare metalice și cu 
un locatar de la scara B care s-a 
autodeclarat „apropitar". Oame
nii au crezut că e o glumă, dar 
respectivul a inceput să-i ame
nințe și să profereze tot felul de 
injurii. Ba, mai mult, drept „pe
deapsă" că atentează la „pro
prietatea" lui, a intrat și în stă- 
pinirea suportului de bătut co
voare.

— Dacă o ține tot așa — ob
serva cineva — ăsta se face 
stăpin și pe scara blocului, că 
o să fim nevoiți să urcăm la 
etaje cu fringhiile, ca alpiniștii.

Chiar așa ?

| Umbra de sub pat
După ce îl lovise din senin pe 

un trecător pașnic și-iiluase toți 
banii din buzunar, și după ce i-a 
cheltuit, ca de obicei, pe băutu
ră. Vasile Axente din Galați a 
pus la cale o „lovitură" fără să 
lase, chipurile, in urma lui nici 
o... urmă. Furișîndu-se pe fe
reastră in casa unei bătrîne, 
răufăcătorul s-a ascuns sub pat. 
lntortindu-se acasă, nici n-a 
apucat bine bătrîna să vadă um
bra de sub pat și să strige după 
ajutor, că individul a si somat-o 
să-i dea toți banii pe care-i are. 
Neavînd încotro, bătrîna i-a dat 
ultimii bănuți, iar el a dispărut 
fără urmă. Cel puțin așa 
credea el. Dar i s-a dat repede 
de urmă și ce a... urmat e lesne 
de înțeles.
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Act iresponsabil
Deși tehnician forestier de 

meserie, lui Ion Neagoe din 
Tigvenl-Argeș nu i-au mai 
plăcut copacii și a inceput să 
taie... frunză la ciini. De muncit 
nu mai muncea, dar la distracții 
era primul. Tot printre primii 
s-a dus și la o nuntă in comună. 
După ce a băut pînă n-a mai 
putut, s-a dus acasă la părinții 
săi. Dar nu să se culce, așa cum 
ar fi trebuit, ci să le ia autotu
rismul din curte și să plece in
tr-o plimbare nocturnă. Circu- 
lind cu viteză excesivă, a lovit 
o tinără. Fata n-a mai putut fi 
salvată. O viață curmată de un 
act iresponsabil.
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Berea lui Berar
loan Berar lucra la un depozit 

de materiale de construcții din 
Bistrița. Depoiitul era amplasat 
chiar in imediata vecinătate a 
fabricii de bere. „De ce să mai 
merg eu după bere la restau
rant, tind pot să mi-o fac și 
singur acasă ?“ — și-a zis el.

Și ce credeți că i-a trecut prin 
cap ? Printr-o spărtură făcută în 
incinta fabricii de bere, a sus
tras nu mai puțin de 10 (zece) 
saci plini cu malț, din care 
Berar și-ar fi putut face cîteva 
cisterne cu bere. N-a mai 
apucat. Clnd i s-a întocmit nota 
de plată, l-a apucat... amețeala.
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I Doi din Cîrlibaba I
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Prolog : Rudolf Knoblauc din 
Cirlibaba, județul Suceava, Și-a 
invitat nepotul. Leopold Kno
blauc, la un „pahar" de vorbă la 
restaurantul din localitate.

Actul I : Unchiul și nepotul 
s-au cinstit și s-au îmbrățișat 
în văzul tuturor, intr-o desăvîr- 
șitâ armonie.

Actul II : tn aceeași clipă, un
chiul și nepotul au sărit in pi
cioare și au inceput să se lo
vească reciproc, intr-o • perfectă 
egalitate la număr de palme, 
pumni, imbrinceli...

Pauză : Cei doi combatanți au 
pornit spre propriile gospodării, 
dar nu să se potolească, ci să-și 
sporească forța miinilor cu alte 
obiecte mai „convingătoare".

Actul III : Au intrat in arenă 
„obiectele" care au lăsat in 
urma lor pe trupurile celor doi 
tot felul de cucuie, vînătăi, zgî- 
rieturi...

Epilog : Despărtiți cu greu 
vecini, unchiul și nepotul 
fost internați în spital. ■

de 
au
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I Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scînteii

I

De la răspunderea proprie pentru locul de muncă
la răspunderea personală și colectivă pentru

activitatea întreprinderii
din întreprindere să-și pună între
barea — și să acționeze în sensul 
ei — „Ceea ce fac corespunde nevoi
lor reale ale colectivității, ale socie
tății ?“

— Se zice, și pe drept cuvînt, că 
rezultatul muncii este supremul cri
teriu al responsabilității.

— Priviți „tabloul de bord" al în
treprinderii. Cifrele indică semnul 
plus ia fiecare indicator economic. 
Cît despre calitate e suficient să 
amintim că 27 la sută din exportul 
de armături 11 avem cu Anglia. Și 
nici o reclamație.

Asupra eficienței cadrului or
ganizatoric creat in vederea partici
pării la autoconducere a tuturor oa
menilor muncii am cerut părerea to
varășului inginer-șef Mihai Mari
nescu.

— IREMOAS este organizată pe 
fabrici și in continuare pe secții in-

La întreprinderea de radiatoare, 
echipament metalic, obiecte și armă
turi sanitare (IREMOAS) din Capi
tală am căutat să aflăm cum este 
aplicată indicația tovarășului Nîcolae 
Ceaușescu, dată la Congresul al 
II-lea al consiliilor oamenilor muncii, 
după care „fiecare organizație de 
partid trebuie să acționeze ca oame
nii muncii din unitatea economico- 
socială respectivă să participe nemij
locit la conducerea tuturor sectoare
lor de activitate", să vedem care este 
preocuparea organelor și organizații
lor de partid din această întreprin
dere pentru întărirea responsabilită
ții, în deplină concordanță cu buna 
funcționare a mecanismului auto- 
conducerii. Și am aflat că. aici, de
mocrația este ea însăși o școală si 
o practică ce se dezvoltă în timp.

— Ce sarcini stau in fața organi
zațiilor de partid, în etapa actuală, în 
sensul creșterii democrației munci
torești, a responsabilității ce revine 
fiecărui participant la actul de auto
conducere, pentru ca implicarea tu
turor să nu se transforme într-un 
act formal ? Am adresat întrebarea 
tovarășului Constantin Lăuneanu, 
secretar al Comitetului do partid al 
sectorului 6.

— De multe ori, cînd vorbim des
pre dezvoltarea democrației socia
liste avem in vedere mai ales crea
rea cadrului ei instituțional șl nor
mativ, acordarea de noi drepturi șt 
posibilități de participare a oameni
lor muncii la conducere, la rezol
varea problemelor generale și cu
rente. Este o condiție necesară, dar 
nu suficientă. Important este să asi
gurăm cadrul în care condițiile și 
drepturile existente să fie folosite 
efectiv in activitatea diferitelor ca
tegorii de oameni ai muncii. Iar 
asigurarea acestui cadru depinde in 
mod direct atit de efortul pe care îl 
depune fiecare în acest sens, cit și 
de preocuparea tot mai constantă a 
organizațiilor de partid de a găsi 
căile cele mai bune pentru creșterea 
gradului de pregătire și competență 
al oamenilor muncii, lărgirea orizon
tului de cunoaștere și nivelului lor 
ideologic și politic.

Desigur, responsabilitatea repre
zintă asumarea deliberată — în fața 
colectivității și a propriei conștiințe 
— a răspunderii pentru succesul 
unei acțiuni. Sint cuprinse aici efi
ciența, consecințele și valoarea ac
țiunilor pe care omul muncii le ini
țiază sau la care aderă și participă 
în mod 
început 
Iordan, 
partid.

— Responsabilitatea trebuie legată
de sistemul de valori al fiecărui 
participant la actul de autocondur,- țjePTinderli a fost făcută- . 
cere : idealuri, scopuri, obiective șl ---- ■--- — -j---------- —

intenții. Prin adunările de partid, 
sindicat. U.T.C., O.D.U.S., prin iriVă- 
țămintul politic am ridicat continuu 
ștacheta spre idealurile, interesele și 
scopurile formulate de societatea 
noastră socialistă. Prin sistemul 
muncii de propagandă am căutat să-l 
determinăm pe fiecare om al muncii

O opinie care este confirmată de 
toți oamenii muncii. Iată cîteva din
tre posibilele confirmări.

liber. De la această idee am 
dialogul cu tovarășul Marin 
secretar al comitetului de

Din experiența 
organizației de partid 

de la IREMOAS — 
București ,

tegrate. Pe scurt, fiecare secție e o 
fabrică în miniatură ; 6ecția armă
turi are peste 1 500 oameni ai muncii 
care primesc materia primă și scot 
produsul finit. Cu toate răspunde
rile ce vin de aici. Există posibilita
tea de a lansa fiecărei secții fișa de 
plan cu toți indicatorii economici 
ce-i revin. în felul acesta se pot 
urmări cheltuielile în raport direct 
cu veniturile ; atribuțiile ce revin 
acum sint nominalizate pe fiecare 
om din secție, avind ca suport nor
mele stabilite pe fiecare produs.

O importanță cu totul deosebită 
ee acordă aplicării propunerilor 
oamenilor muncii care, indiferent 
unde 6e fac — în adunări generale 
de partid, sindicat, U.T.C. sau ale 
oamenilor muncii — prin sistemul 
de urmărire și control introdus con
duce la solutionarea acestora în timp 
optim. Un exemplu semnificativ. Ti- 
nărul comunist Tudor Vasile, sculer- 
matrițer, a propus in adunarea da 
grupă sindicală ca dispozitivul de 
broșat executat de el și care urma 
să fie montat pe o mașină ce venea 
de la Baia Mare sâ se facă direct la 
furnizor. Adică, la Baia Mare. Moti
vația propunerii a fost acceptată 
încă din adunare : se cîștigă timp 
și calitate, sint accelerate lucrările 
la o investiție importantă. Propu
nerea a fost urmată de un angaja
ment : merg eu acolo. în trei săp- 
tămîni, adaptarea utilă scopurilor in- 

lepxinderii a fost făcută. < ■. i ,, \ , 
în ce privește adunarea generală a 

oamenilor muncii, ea constituie cu 
adevărat cadrul unde se îmbină ar
monios competența cu optimismul 
maselor. Unde se conturează și se 
manifestă dorința, voința și perseve
rența de a întreprinde acțiuni și de a 
urmări realizarea lor, de a nu ceda 
dificultăților.

Poliviu Hulubau, tehnician : „La 
noi nu se ține nici o adunare gene
rală a oamenilor muncii pe secție 
fără participarea unor factori cu 
funcții de răspundere — partid, sin
dicat, U.T.C., C.O.M. Aceasta reflectă 
că acolo se ridică probleme • impor
tante care trebuie să primească răs
puns pe loc sau care trebuie anali
zate temeinic de cei prezenți. Deci
zia finală luată reprezintă prin ex
celență etapa de sinteză a unui sis
tem unitar de acțiune creat de jos 
și pînă sus în întreprinderea noas
tră. Și nu numai la noi. Prin modul 
in care se adoptă deciziile,* responsa
bilitatea revine tuturor".

Aurel Străulea, membru a] comi
tetului de partid : „Dispare din ce 
în ce mai mult, prin măsurile de 
antrenare la actul de autoconducere, 
categoria îngustă a acelora lipsiți de 
interesul sau (și) de capacitatea de 
înțelegere a proiectelor propp.se. Pe 
6curt, indiferenta și nepăsarea, indi
vidualismul. Unii spuneau înainte : 
„Eu mi-am făcut datoria". Dar fie
care înțelegea în felul lui cum și-a 
făcut datoria. Acum, in grupa sin
dicală se discută nu doar rezultatele 
„în mare", la general, ci și diferen
țele de retribuție obținute în acord 
global de membrii aceleiași formații 
de muncă, ca rezultat direct al parti
cipării — mai mici sau mai mari — 
la eforturile întregului colectiv".

Autocontrolul și autoexigență sint 
cerințe indispensabile actului de 
autoconducere. în acest sens, tova
rășul Ion Măndescu, subinginer teh
nolog, ne relata : „Cu citva timp în 
urmă am observat o cerință la scu
lele de filetare pentru radiatoare 
mai mare decit necesarul. Și această 
cerință nejustificată era „acoperită" 
cu comenzi in regulă. Evident, aceas
ta însemna dezordine, irosirea unor 
capacități de producție și materiale 
foarte scumpe. Atunci am trecut la 
fișarea sculelor de bază ca posibili
tate de control : „de ce-ți trebuie 
„unde este scula veche ?“. S-a redus 
astfel consumul de scule de la 700 la 
250. în același timp am Constatat că 
sistemul de tratament termic aplicat 
nu era corespunzător. Și am construit 
o baie izotermă specială care a și 
fost amortizată".

Gheorghe Ilie, secretarul orga
nizației de bază de la sculărie : 
„La examenul de ridicare a înca
drării. un grup de tineri nu s-au 
„descurcat" și au cerut să se conti
nue cursurile. Este cert că rămînerea 
în urmă ca nivel de cultură și cu
noștințe profesionale reduce posibi- 
Titîî’țile de participare la treburile 
obștești. De aceea am propus ca 
programei de cunoștințe de speciali
tate să-i fie adăugate probleme de 
autoconducere, de autogospodărire. 
Avem o experiență bună și vrem s-o 
îmbogățim”.

Virgil GHEORGHITA

Slatina de
(Urmare din pag. I)
turism la Slatina pe 
vremea cînd in manu
alele școlare se scria 
textual așa : „Orașul 
nostru e mare : are 
7 000 de locuitori" ? ! ?

Reluăm plimbarea 
prin noul centru civic 
al orașului : in fața 
privirilor noastre se 
deschide ' larga per
spectivă a noului bu
levard cu blocuri de 7 
și 10 etaje, intr-o ar
monioasă alternanță de 
forme și culori, cu nu
meroase magazine și 
ateliere ale coopera
ției meșteșugărești, cu 
priveliștea odihnitoare 
a balcoanelor și logii- 
lor scăldate de lumina 
soarelui. Aflăm de la 
primar 
primele 
acestui 
predate „la cheie" 628 
de apartamente (față 
de 600 cît prevedea 
planul) în noile car
tiere Ecaterina Teodo- 
roiu, bulevardul Mun
cii, Crișan III, Pro
gresul III (însăși a- 
ceastă „numerotare" e 
un semn grăitor al rit
mului Impetuos în care 
se desfășoară edifica
rea noii Slatine) ; că

că, numai în 
șapte luni ale 
an, au fost

în perioada ce ur
mează zestrea edilitară 
a municipiului se va 
îmbogăți cu o creșă de 
100 de locuri, o bază 
sportivă in cartierul 
Progresul III, amena
jata prin munca patri
otică a cetățenilor, un 
șir de noi magazine, 
iar spitalul municipal 
se va extinde cu încă 
400 de paturi. ' Și — 
pentru că aici, ca pre
tutindeni in țară, re
alizările destinate bu
năstării oamenilor sint 
strins legate de înfăp
tuirile activității pro
ductive — ni s-a amin
tit faptul că. în prime
le 7 luni ale anului, 
economia slătineană a 
dat peste plan 971 tone 
de aluminiu primar și 
aliaje de aluminiu, 50 
de tone țevi de alumi
niu, 14 kilometri felu
rite cabluri armate. 48 
milioane produse elec
trotehnice, 30 de tone 
utilaj metalurgic, con
fecții textile in valoa
re de peste 300 000 lei. 
După cum se vede, un 
temeinic fundament al 
înfăptuirii șj depășirii 
noului cincinali..

Ne-am gindit că ni
mic nu poate încunu
na maț elocvent aceste

Atitudinea 
abuzivă - 

prompt 
sancționată

„La revizia de va
goane Borzești — re
lata într-o scrisoare 
adresată redacției șe
ful de tură, secretar al 
organizației de bază de 
la postul de revizie 
Valea Uzului, Constan
tin Merlici — s-a 
creat o atmosferă ne
corespunzătoare din 
cauza manifestărilor 
șefului reviziei, Mihai 
Bulboacă, față de cei 
din subordinea sa. A- 
cesta a săvîrșit unele 
abateri grave de la 
conduita etico-profe- 
sionalâ, dar întrucit 
tragerea sa la răspun
dere intirzie, el a în
ceput să-i persecute și 
să-i amenințe cu darea 
afară din serviciu pe 
cei care au dezvăluit 
și criticat faptele 
sale".

azi tv

Tovarășa • Elena Ceausescu a primit 
pe tovarășa Bruna Conti Lungo

Tovarășa Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim-minis- 
tru al guvernului, a primit, joi, 27 
august, pe Bruna Conti LongO, soția 
fostului președinte al Partidului Co
munist Italian.

Tovarășa Bruna Conti Longo și-a 
exprimat satisfacția deosebită de a 
se intîlni din nou cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, exprimînd gratitudinea 
pentru invitația de a vizita România, 
de a cunoaște nemijlocit înfăptuirile 
de seamă obținute de poporul nostru, 
sub conducerea Partidului Comunist

Român, tn edificarea socialistă a 
patriei.

în timpul întrevederii s-a exprimat 
satisfacția pentru bunele relații de 
colaborare și solidaritate, de stimă și 
respect reciproc statornicite intre 
Partidul Comunist Român șl Parti
dul Comunist Italian, subliniindu-se 
că ele contribuie la lărgirea și adin- 
cirea .tradiționalelor raporturi româ- 
no-italiene, servesc cauza păcii, con
lucrării între națiuni și progresului 
social.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
ambianță cordială, de caldă prietenie.

Sosirea în Capitala a secretarului general 
al Partidului Comunist din Argentina

La invitația C.C. al P.C.R., joi la 
amiază a sosit in Capitală secretarul 
general al Partidului Comunist din 
Argentina, Athos Fava, care face o 
vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

oaspetele a fost întîmpinat de Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Sosirea la București a președintelui Partidului 
Uniunea de Centru din Grecia

Joi a sosit în Capitală Gheorghios 
Mavros, președintele Partidului 
Uniunea de Centru din Grecia, care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, face o 
vizită în tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

oaspetele a fost salutat de Virgil Ca
zacu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

A fost prezent Elie Clis, însărcina
tul cu afaceri a.i. al Republicii Elene 
la București.

ȘTIRI SPORTIVE
• Campionatele mondiale femini

ne de canotaj academic au început 
joi la Mtinchen cu întrecerile din se
rii. în proba de schif simplu cam
pioana olimpică, reprezentanta Româ
niei Sanda Toma, s-a situat pe pri
mul loc in prima serie, calificindu-se 
pentru semifinale.

S-au calificat, direct pentru fina
lele de duminică, echipajul de 8 plus 
1 al României și echipajul de 2 fără 
cîrmaci al tării noastre, format din 
Pușcatu. Horvat. Echipajul român de 
schif dublu cu vîsle Chelariu. Cioba- 
nu s-a calificat în, semifinale, iar 
echipajul de 4 plus 1 al României 
va participa la recalificări.
• Tinăra gimnastă româncă Lavi- 

nia Agache, învingătoare la indivi
dual compus în turneul internațio
nal pentru junioare de la Tokio, s-a 
afirmat strălucit și în concursul spe
cial pe aparate, situîndu-se pe locul 
întîl la sărituri cu 19,25 puncte, la 
bîrnă — 19,55 puncte și sol — 19,25 
puncte. Comentatorii sportivi ai a- 
gențiilor internaționale de presă 
subliniază performanța gimnastei 
noastre, care, la vîrsta de 14 ani. a 
făcut o puternică impresie.

• Atleta româncă Maricica Puică 
a cistigat proba de o milă din ca
drul concursului International de la 
Pisa (Italia). Ea a fost cronometra
tă cu timpul de 4’25”24/100. fiind ur
mată în clasament de italianca Silva-

na Cruciata — 4'29”66/100 șl Chep- 
chirchu (Kenya) — 4’40”16/100.

• în orașul Basel a avut loc tra
gerea la sorti pentru stabilirea jocu
rilor cupelor europene la handbal fe
minin. în „Cupa campionilor euro
peni" vor participa 21 de formații, 
echipa Rulmentul Brașov fiind ex
ceptată de primul tur. în „Cupa cu
pelor" (participă 18 echipe). TEROM 
Iași va juca, de asemenea, direct in 
turul doi.

• Turneul final al competiției In
ternationale masculine de volei de la 
Riga pentru „Trofeul Savin" a pro
gramat meciul dintre echipele Ita
liei și României. Voleibaliștii italieni 
au terminat învingători cu scorul de 
3—1 (5—15. 18—16. 15—13, 15—5).

• Cu prilejul concursului inter
national atletic desfășurat în orașul 
vest-german Koblenz, englezul Steve 
Ovett a stabilit un nou record mon
dial în proba de o milă cu timpul 
de 3’48”30/100. Vechiul record (3’48” 
53/100) aparținea compatriotului său 
Sebastian Coe. Proba de 1 500 m a 
revenit Iul Scott (S.U.A.) — cu 3’31” 
96/100. iar cea de 5 000 m lui Rono 
(Kenya) în 13’12”15/100.
• La Valencia s-a disputat meciul 

de fotbal dintre selecționata Ungariei 
și echipa Mjllionarios din Bogota. 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat da 
egalitate 1—1.

vremea
Timpul probabil pentru 39, 30 șl 31 

august, tn țară : Vreme schimbătoare, 
cu cerul temporar noros. Vor cădea 
ploi locale, care vor avea șl caracter de 
averse, mai frecvente în nordul tării șl 
în zonele de munte. Vint slab pînă Ia 
moderat, cu intensificări locale, da

scurtă durată. Temperatura tn creștere 
ușoară. Temperaturile minime vor ft 
cuprinse între 5 și 15 grade. Iar cele 
maxime între 16 și 26 grade, izolat mal 
ridicate. Dimineața, local, ceată. In 
București : Vreme schimbătoare, cu 
cerul temporar noros, favorabil plou 
de scurtă durată. Vînt slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10 și 13 grade. Iar cele 
maxime Intre 24 și 26 grade. (Ileana 
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

Cronica ziiei
Joi a sosit în Capitală o delegație 

parlamentară din Japonia, co idusă 
de Ganri Yamashita, președintele 
Comitetului de conducere a lucrări
lor Dietei japoneze, care, la țnvitația 
Marii Adunări Naționale, efectuează 
o vizită în tara noastră. Din delega
ție fac parte Tsuruo Yamaguchi, Hi- 
deyoshi Hirose, Mitsuo Higashinaka, 
membri ai comitetului de conducere 
al lucrărilor Dietei, precum și Hideo 
Shindo, directorul Direcției pentru 
comisii a Camerei Reprezentanților.

La sosirea pe aeroportul Otoneni, 
parlamentarii japonezi au fost salu
tați de Virgil Teodorescu. vicepre
ședinte al M.A.N., Stan Soare, pre
ședintele grupului român din Uniu
nea interparlamentară, președintele 
Comisiei pentru învățămînt. știință 
și cultură, Iuliu Fejes, secretar al 
Comisiei pentru politică externă și 
cooperare economică internațională, 
și Mihai Drăgănescu, membru al Co
misiei pentru industrie și activitate 
economico-financiară a M.A.N.

Erau prezenți Yuzuru Murakami, 
ambasadorul Japoniei la București, și 
membri ai ambasadei.

★
în perioada 22—27 august a.c., o 

delegație din Republica Islamică Pa
kistan, condusă de A. R. Khan, sub
secretar de stat la Ministerul Indus
triilor, a efectuat o vizită de docu
mentare în tara noastră. Cu această 
ocazie au avut loc convorbiri la con
ducerea Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare și au fost vi
zitate o serie de obiective agricole și 
de industrie alimentară.

La sfîrșitul vizitei a fost semnat 
un memorandum în care s-au stipulat 
posibilitățile de cooperare în dome
niul agriculturii și industriei alimen
tare. Memorandumul a fost semnat 
de Adrian Rogojeanu, adjunct al "mi
nistrului agriculturii și industrt4 ali
mentare, și de A. R. Khan, sv4’1 secre
tar de stat la Ministerul Industriilor.

★
La Ambasada Republicii Democrate 

Germane din București a fost orga
nizată, joi, o conferință de presă pri
lejuită de apropiata deschidere a edi
ției de toamnă — 1981 a Tîrgului in
ternațional de la *Leipzig. Au luat 
parte reprezentanți ai presei centrale, 
Radioteleviziuinil române și Ager- 
pres, precum și reprezentanți ai în
treprinderilor de comerț exterior din 
România participahte la tîrg.

Cu acest prilej, Karl Heinz Zirpel, 
consilier comercial al Ambasadei 
R.D.G. la București, a făcut o pre
zentare a tîrgului, la care și în 
acest an și-au anunțat participarea 
6 000 de firme și întreprinderi spe
cializate în comerțul exterior din 
circa 50 de țări.

România va prezenta la Tîrgul 
internațional de la Leipzig o gamă 
largă de produse ale industriei con
structoare de mașini, chimică, pre
cum și ale industriilor producătoare 
de bunuri de consum.

★

Joi. delegația Partidului Republi
can Fianna Fail din Irlanda, care ne 
vizitează țara la invitația Consiliu
lui National al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, a avut în
trevederi cu Ion Stanciu. adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
cu Costache Zmeu, adjunct al mi
nistrului turismului, precum și la Ra- 
dioteleviziunea română, cu Gheorghe 
Atanasiu, director general adjunct.

(Agerpres)
însemnări despre noua 
Slatină decit opinia 
unui tinăr, Stelian Du
mitrescu, născut exact 
în anul primei șarje de 
aluminiu (duminică, 2 
august, a împlinit fru
moasa vîrstă de 16 
ani) și care a trecut in 
clasa a X-a a liceului 
metalurgic.

— Gindurl despre 
viitor 7 — răspundea 
tinârul întrebării noas
tre. Cînd tata și mama 
srau de virsta mea nici 
nu visau că vor munci 
cindva într-o între
prindere ultramodernă 
de produse carbonoa- 
se, cum lucrează as
tăzi. Eu însă știu pre
cis ce voi face : mă 
pregătesc să ajung 
tehnician de înaltă ca
lificare in aieeași în
treprindere. Dar visele 
mele nu se limitează 
aici : voi munci din 
răsputeri ca să ajung 
Inginer, și nu un ingi
ner oarecare, ci neaoă- 
rat creator de tehnică 
nouă..'.

Frumoase vise si 
aspirații ! Și. mai a'es. 
în deolină consonantă 
cu cadențele imnetooa- 
se ale ridicării o-asu- 
lui-simbol de pe malul 
Oltului.

Din Cercetările efec
tuate de Comitetul ju
dețean Bacău al 
P.C.R. a rezultat că, 
intr-adevăr, șeful re
viziei de vagoane 
C.F.R.-Borzești, Mihai 
Bulboacă, abuzînd de 
funcție, și-a 
bunuri de la 
persoane din 
dine, a folosit . mij
loacele de transport 
ale unității în interes 
personal, a a’vut ati
tudini necorespunză
toare față de membrii 
colectivului de muncă. 
Toate aspectele Con
statate au fost anali
zate împreună cu con
ducerea Regionalei 
C.F.-Galați, care a dis
pus destituirea din 
funcție a lui M. Bul
boacă și schimbarea 
locului de muncă, în- 
tr-un post corespunză
tor pregătirii sale. în 
răspuns se precizează 
că, pentru abaterile 
săvirșite, el urmează 
să fie pus și în discu
ția organizației de 
partid.

însușit 
unele 

subor-

f

PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,30 Emisiune In limba germană
18.25 Tragerea loto
18.35 La volan
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25
19,45
20,15

Actualitatea economică 
Memoria documentelor
Film artistic : „întîlnire Is New 
York". Premieră pe țară. Produc
ție a studiourilor americane. tn 
distribuție : Tony Curtis, Debbie 
Reynolds, Jack Oakie, Kay Med
ford. Marjorie . Bennett 
Regia : Robert Mulligan

22,09 De la Congresul international d« 
istorie a științei
Reportaje, știri, Interviuri 

22j20 Telejurnal

Rezolvarea 
s-a găsit 

tot pe plan local
In cartierul Podul 

Vîrtos din orașul Co
marnic, județul Pra
hova, cu citva timp tn 
urmă a avut loc o alu
necare masivă de te
ren, care a blocat 
strada și circulația din 
zonă, amenințînd să 
degradeze unele locu
ințe. într-o scrisoare , 
primită la redacție se 
arăta că pentru înlă
turarea acestor con
secințe este nevoie să 
se transporte o mare 
cantitate de pămînt și 
pietriș, ceea ce nu se 
poate realiza fără spri
jinul consiliului popu
lar.

Comitetul orășenesc 
de partid Comarnic, 
căruia i s-a trimis 
spre soluționare scri
soarea, ne-a adus la 
cunoștință constatările 
făcute și măsurile a- 
doptate. Situația din 
cartierul respectiv, se 
menționează in râs-

PROGRAMUL 3

16,00 Flori de Maramureș
16,35 Almanah pionieresc (reluare) 
17,00 o viață pentru o idee
17.30 Ilustrate... ilustrate
18.30 Reportaj TV

Ferestre deschise spre oameni 
1001 de seri
Telejurnal
Concertul orchestrei simfonice a 
Filarmonicii „George Enescu" 
Dirijor : Roberto Benzi. Solist: Va
lentin Gheorghiu
Spre Pol
Film documentar, producție a 
studiourilor sovietice
Din muzica șl dansurile popoarelor

13.50
19,00
19,25

31,00

21.20
22,20 Telejurnal

puns, este cunoscută 
de biroul executiv al 
consiliului popular o- 
rășenesc, dar nu s-a 
putut interveni ope
rativ, deoarece, pe de 
o parte, terenul era 
in continuă alunecare, 
din cauza ploilor, iar, 
pe de altă parte, nu 
existau suficiente mij
loace de transport. 
Pentru rezolvarea pro
blemei, deputatul din 
circumscripția respec
tivă, care este și mem
bru al biroului execu
tiv al consiliului popu
lar, și sectorul de gos
podărie comunală și 
locativă, împreună cu 
cetățenii, au stabilit 
următoarele măsuri : 
degajarea părții caro
sabile a drumului, fo- 
losindu-se la trans
portul pămintului for
te și mijloace locale ; 
obținerea cantității de 
55 tone piatră brută 
pentru executarea pa
vajului în zona res
pectivă, acțiune care 
este in curs de desfă
șurare. Transportul a- 
gregatelor de rîu va 
fi suportat din bugetul

MEHEDINȚI • Formațiile artis
tice ale Căminului cultural din 
Gruia au susținut recitalul de poe
zie patriotică „Partidului — inima 
și versiii". (Virgiliu Tătaru).

BOTOȘANI • 20 de artiști plas
tici și amatori participă la ediția 
din acest an a taberei județene de 
pictură, avind ca tematică reliefarea 
prefacerilor survenite în viata sa
tului contemporan. Lucrările reali
zate cu acest prilej se vor reuni 
într-o expoziție ce va omagia îm
plinirea, în primăvara viitoare, a 75 
de ani de la răscoala țăranilor din 
1907 și a două decenii de la în
cheierea cooperativizării agricultu
rii. (Silvestri Ailenei).

SĂLAJ • în toate localitățile, in
stituțiile și întreprinderile județului 
Sălaj s-au desfășurat recent ample 
acțiuni politico-educative înscrise în 
genericul „Zilele cărții social-poli- 
tice“. Printre acestea amintim : ex
poziția de carte social-politică, pre
zentarea de cărți* simpozioane și 
recenzii. (loan Mureșan).

PRAHOVA • A fost scos recent 
de sub tipar ghidul municipiului 
Ploiești. Lucrarea, prima de acest 
fel, cuprinde un scurt istoric al ora
șului, evoluția sa urbanistică, date 
statistice, străzi și magistrale, adrese 
utile, trasee de transport, locuri de

agrement șl turism, hărți în culori 
pe zone și cartiere, fotografii cu 
noi clădiri șocial-culturaie, cvartale 
de locuințe. (Constantin Căpraru).

SATU MARE • La galeriile de 
artă din Satu Mare s-a deschis o 
expoziție de artă decorativă cu lu
crări de tapiserie în metal, cerami
că, sticlă, sculptură mică etc., sem

nate de artiștii plastici sătmăreni 
Silviu Dancea, Domokos Lehel, 
Erdei Ștefan, Albert Gyorgy. Hiripi 
Zsuzsa, Mâna Edit, Pâszkân Mihai, 
Uzskay Mârkusz Elisabeta. O mo
dernă și spațioasă sală de lectură 
s-a dat în folosință la biblioteca ju
dețeană din Satu Mare. La dispo
ziția cititorilor se află un bogat fond 
de cărți din cele mai diverse dome
nii. (Octav Grumeza).

BUZĂU • Peste 350 de tineri din 
comuna Pietroasele, județul Buzău, 
au participat la cea de-a 5-a ediție 
a memorialului „Eroul utecist Con
stantin Godeanu", manifestare or
ganizată de către Comitetul jude
țean Buzău al U.T.C. Un moment 
deosebit în programul acțiunii l-a 
constituit prezentarea vieții .și lup

tei tînărului Constantin Godeanu. 
fiu al acestei comune, despre care 
au vorbit colegi de generație, locul* 
tori din Pietroasele. (Stelian Chi- 
per).

TELEORMAN • Secția propa
gandă a Comitetului județean de 
partid Teleorman a organizat la 
Alexandria o amplă dezbatere pe 
tema „Documentele P.C.R. despre 
contradicții și criză în condițiile 
economiei socialiste. Influenta cri
zei economice mondiale asupra ță
rilor socialiste, căi și modalități de 
prevenire". Au participat activiști 
de partid și ai organizațiilor de 
masă și obștești, lectori, propagan
diști, profesori de științe sociale, 
secretari de partid și conducători al 
unor întreprinderi din județ. (Stan 
Stefan).

MURES • Prezent din nou în 
mijlocul muncitorilor de pe marile 
platfdrme industriale, colectivul 
secției române a Teatrului National 
din Tg. Mureș a prezentat, la se
diul Combinatului chimic din Tîrnă- 
veni — unitatea unde a luat ființă 
primul teatru muncitoresc din ju
deț — spectacolul cu piesa „Steaua 
fără nume" de Mihail Sebastian. 
Regia spectacolului este semnată de 
Raluca Iorga Mindrilă ; scenografia 
aparține lui Constantin Russu. 
(Gheorghe Giurgiu).

local, iar lucrarea pro- 
priu-zisă va fi 
tuată de cetățeni 
cadrul acțiunilor 
muncă patriotică.

efec- 
in 
de

Pentru întărirea 
ordinii 

și disciplinei 
într-o scrisoare a- 

dresată redacției în 
numele mai multor lu
crători ai asociației 
economice intgrcoope- 
ratiste Baștâ-Moldo- 
veni, județul Neamț, 
se sesiza că unele ca
dre din conducerea 
unității comit ilegali
tăți, aplică sancțiuni 
disciplinare neînteme
iate.

Din răspunsul Di
recției generale pen
tru agricultură și in
dustrie 
Neamț, : 
Comitetul 
Neamț al 
zultă că 
confirmă, 
tat, astfel, 
respectată 
legală in

unor sancțiuni discipli
nare, că s-au efectuat 
unele plăți ■ nelegale, 
inclusiv sustrageri de 
combustibil din gesti
unea unității pentru 
autoturismul directo
rului asociației, Ghiță 
Olteanu ; conducerea 
asociației a dispus, ile
gal, vînzarea unor pro
duse din unitate etc.

Pentru curmarea a- 
cestor practici s-au 
luat măsuri de întă
rire a legalității în 
unitate, de recuperare 
a unor pagube (de pil
dă, 13 981 lei vor fi re
cuperați de la directo
rul Ghită Olteanu șl 
de la contabilul șef, 
Vasile Covaliu), de o-

bligare a directorului 
să restituie unității 
cantitatea de 80 litri 
benzină pe care și-a 
însușit-o. De aseme
nea, comitetul jude
țean Ue partid va re
comanda adunării ge
nerale a reprezentan
ților unităților care 
compun asociația să 
adopte și alte măsuri 
organizatorice și de 
sancționare a directo
rului și contabilului 
șef. Se va acorda, în 
continuare, sprijin a- 
sociației pentru întă
rirea disciplinei,' pen
tru mai buna organi
zare a muncii și reali
zarea sarcinilor 
producție. .

de

alimentară 
aprobat de 

județean 
P.C.R., re- 
sesizarea se 
S-a consta- 

, că nu a fost 
i procedura 

aplicarea

Spicuiri din
• întreprinderea de .

Buzău. Din neglijența unor lucrători de la uni
tatea „calciu griș", la ambalarea produselor au 
apărut în unele pachete corpuri străine. Cei vi
novați au fost sancționați disciplinar, luîndu-se 
și alte măsuri pentru sporirea exigenței contro
lului de calitate.
• Consiliul popular al județului Olt: Pentru 

nerespectarea prevederilor legale la acordarea 
autorizațiilor de construcție, Ion Manda, vlce-

răspunsuri
morărit și panificație

președintele biroului executiv al Consiliului 
popular comunal Baldovinești, a fost sancționat 
disciplinar și amendat contravențional cu suma 
de 3 000 lei.
• Comitetul orășenesc Blaj al P.C.R. : Secția 

de gospodărie comunală și locativă Blaj va exe
cuta, pînă în luna septembrie a.c., toate reme
dierile necesare la blocul nr. 13 A de pe strada 
Perilor din Jidvei. De asemenea, pentru înlă
turarea infiltrațiilor din subsolul imobilului, se 
vor realiza lucrările de canalizare și drenare co
respunzătoare.

• Miliția municipiului București : în urma 
cercetărilor efectuate, șeful restaurantului „Co
drii Cosm.inului", Ionescu Valeriu, a fost trimis 
în judecată pentru comiterea mai multor infrac
țiuni, inclusiv purtare abuzivă și instigare la 
mărturie mincinoasă.

• Direcția generală a agriculturii și industriei 
alimentare Botoșani : S-a stabilit ca în comuna 
Răuseni să înceapă, anul viitor, construcția unui 
dispensar veterinar, cu locuință pentru medic. 
S-a asigurat și documentația necesară.

• Comitetul municipal Pitești al P.C.R. Veri
ficările efectuate au scos la iveală că la Adminis
trația bazelor sportive Pitești s-au comis unele 
nereguli la Întocmirea statelor de plată, vinovați 
fiind Dan Ionescu, organizator de competiții 
sportive, Alexandru Nanu, director, precum și 
alți lucrători, între care și contabila șefă, Lucia 
Zăvoianu, care nu a ținut la zi. operațiunile con
tabile. Abaterile acestora au fost discutate în co
lectivele de muncă și sancționate potrivit gradu
lui de vinovăție.

Gheorghe PIRVAN

propp.se
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MESAJE DE PESTE HOTARE
CU PRILEJUL MARII SĂRBĂ TORI NA TIONALE A ROMÂNIEI
pYCplpntpi Snip

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

îmi revine marea plăcere de a transmite Excelenței Voastre feli
citări și urări de bine din partea guvernului și poporului indian, 
precum și din partea mea personal, cu fericita ocazie a Zilei națio
nale a Republicii Socialiste România.

Țările noastre au o tradiție de strînsă cooperare reciproc avanta
joasă, in interesul ambelor popoare și al cauzei păcii in lume. îmi 
exprim încrederea că această cooperare va continua să se dezvolte 
și mal puternic in viitor.

Folosesc această ocazie, Excelență, pentru a vă transmite cele 
mai bune urări de progres și prosperitate continuă poporului țării 
dumneavoastră, de sănătate și fericire personală Excelenței Voastre.

NEELAM SANJIVA REDDY
Președintele Republicii India

\ *
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cp ocazia Zilei naționale a Republicii Sociaiiste România adresez 
Excelenței Voastre felicitările mele sincere și cele mai bune urări 
de prosperitate pentru poporul român.

CARL GUSTAF
Regele Suediei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Vă adresez dumneavoastră și poporului român felicitări cu ocazia 

celei de-a ,7-a aniversări a Zilei naționale a României.
îmi exprmi speranța că țările recent eliberate,, în continuarea 

strădaniilor lor pentru independență, să-și realizeze, alături de po
poarele oprimate, datoria eliberării lor de sub dominația puterilor 
străine și să pună bazele instituirii unei ordini 'juste în întreaga 
■lume, in concordanță cu aspirațiile și dezvoltarea umanității.

Cu cele mai bune urări pentru succesul și prosperitatea poporului 
roman. *

MOHAMMAD ALI RAJAI
Președintele Republicii Islamice Iran

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi este plăcut să 
vă adresez, in numele guvernului, poporului burundez și al meu 
personal, viile mele felicitări și calde urări de fericire personală, de 
prosperitate poporului prieten român, precum și de stringere a legă
turilor de prietenie și cooperare existente intre țările noastre.

Cu foarte inaltă Considerație.

JEAN-BAPTISTE BAGAZA
Președintele Republicii Burundi

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele meu personal, al guvernului și poporului Kenyei do
resc să transmit Excelenței Voastre, iar prin dumneavoastră, guver
nului și poporului Republicii Socialiste România, calde salutări cu 
ocazia fericită a zilei naționale. Constat cu satisfacție ță intre Kenya 
și România există relații cordiale. Este dorința guvernului meu de 
a promova pe mai departe aceste relații in toate domeniile de in
teres ale vieții sociale, spre binele reciproc al celor două po
poare ale noastre. »

Vă doresc. Excelență, multă sănătate și viață îndelungată, iar 
poporului României prosperitate.

DANIEL ARAP MOI
Președintele Republicii Kenya

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

^reședințele Republicii Socialiste România
Cu ocâ>aa sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 

îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre și po
porului prieten al României viile felicitări ale Guvernului de 
Uniune Națională de Tranziție și al întregului popor ciadez.

îmi exprim Încrederea că bunele relații care există între țările 
noastre vor constitui un subiect de inspirație pentru toate țările 
care luptă pehtru a depăși subdezvoltarea economică.

Cu cea mai înaltă considerație,
GOUKOUNI OUEDDEI

Președintele Guvernului de Uniune 
Națională de Tranziție,

Șef al statului Ciad

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, do
resc să vă adresez in numele meu și al poporului statului Bahrein 
felicitările noastre cordiale.

Folosesc acest prilej pentru a transmite urări de sănătate și feri
cire Excelenței Voastre, de prosperitate și progres continuu poporu
lui român.

ISA BIN SALMAN AL-KHALIFA
Emirul statului Bahrein

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 37-a aniversări a Zilei naționale a 

țării dumneavoastră prietene, sint fericit să adresez Excelenței 
Voastre, în numele meu și al poporului Republicii Arabe Yemen, 
cele mai calde felicitări și urări de sănătate și fericire personală, 
de progres continuu poporului român prieten.

Colonel ALI ABDULLAH SALEH
Președintele Republicii Arabe Yemen, 
Comandant suprem al forțelor armate

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Sint bucuros să adresez Excelentei Voastre, guvernului și po

porului român, cu ocazia Zilei naționale. în numele guvernului și 
poporului din Mauritius, precum și al meu personal, cele mai cor
diale felicitări și cele mai sincere urări de sănătate Excelenței 
Voastre și de continuă bunăstare, pace și prosperitate poporului 
român.

D. BURRENCHOBAY
Guvernator general

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, am 

plăcerea de a vă adresa felicitările mele sincere și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire Excelenței Voastre, de prosperitate po
porului român.

Sint convins că relațiile prietenești dintre Thailanda și România 
ce vor întări în anii care vin, in folosul lor reciproc.

BHUMIBOL
Regele Thailandei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului Republicii Zimbabwe, am 
plăcerea și onoarea de a adresa Excelenței Voastre, guvernului și 
poporului român cele mai calde și sincere felicitări și salutări cu 
ocazia Zilei naționale.

La celebrarea Zilei dumneavoastră naționale, poporul Zimbabwe 
vă salută ca adevărați aliați și . eroi în lupta împotriva colonialismu
lui, rasismului și imperialismului. Avem convingerea că împreună 
putem cîștiga noi bătălii împotriva forțelor colonialismului și im
perialismului care continuă să amenințe pacea și securitatea inter
națională.

De la obținerea libertății și independenței în Zimbabwe anul tre
cut. legăturile istorice de prietenie dintre popoarele noastre s-au 
lărgit și consolidat cu Succes.

Privim inainte cu incredere spre o și mai amplă cooperare în do
meniile economic, tehnic și cultural între statele noastre suverane.

Folosesc această ocazie, personal, pentru a vă adresa urările mele 
cele mai bune și a reafirma solidaritatea care a existat întotdeauna 
intre popoarele noastre.

ROBERT MUGABE
Prim-ministru 

al Republicii Zimbabwe
__________ . |

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

CU ocazia memorabilei celebrări a Zilei naționale a țării dumnea
voastră, am plăcerea să adresez Excelenței Voastre, în numele po
porului și guvernului Arabiei Saudite și al meu personal, cele mai 
calde felicitări. împreună cu urările noastre cordiale de multă sănă
tate și fericire pentru Excelența Voastră, de progres continuu și 
succese pentru poporul prieten rbmâiț.

KHALID BIN ABDULAZIZ
Regele Arabiei Saudite

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră — 23 August — 
îmi face o deosebită plăcere să vă adresez sincerele mele felicitări.

Folosesc acest eveniment pentru a reînnoi Excelenței Voastre 
urarea de a vedea intărindu-se și conaolidindu-se legăturile de prie
tenie și de solidaritate care există între țările noastre.

Cu foarte înaltă considerație,
AHMADOU AHIDJO

Președintele Republicii Unite Camerun

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Roman, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, sint feri- » 
cit sâ adresez Excelenței Voastre, in numele poporului malian, al 
partidului său — Uniunea Democratică a Poporului Malian — al 
guvernului, precum și al meu personal, cele mai vii și călduroase 
felicitări.

Sint încredințat că relațiile noastre de prietenie și cooperare se 
vor întări pe mai departe, spre binele celor două popoare ale 
noastre.

Vă transmit sincerele mele urări de fericire personală și de pros
peritate bravului popor român.

Cu înaltă considerație,
General MOUSSA TRAORE

Secretar general al Uniunii Democratice 
a Poporului Malian,

■ Președintele Republicii Mali

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Guvernul și poporul Guyanei mi se alătură in a vă transmite 
salutări și felicitări frățești dumneavoastră, guvernului și poporului 
României cu prilejul Zilei naționale.

Relațiile cordiale și prietenești dintre cele două țări ale noastre 
s-au dezvoltat continuu in folosul nostru reciproc. Anii care vor 
urma vor fi martorii întăririi pe mai departe a prieteniei dintre gu
vernele și popoarele noastre.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală și de continuă prosperitate țării și poporului dumneavoastră.

* L F. S. BURNHAM^
Președintele

Republicii Cooperatiste Guyana,

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale, noi, guvernul și poporul Republicii 
Suriname, vă adresăm felicitările noastre cele mai cordiale și cele 
mai bune urări pentru viitorul Republicii Socialiste România, po
porului, guvernului și președintelui său.

HENDRIK RUDOLF CHIN A SEN
Președintele Republicii Suriname

P1ycpIpn tpi Sin 1p
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Cu ocazia celei de-a 37-a aniversări a eliberării României, per- 

miteți-mi să adresez Excelenței Voastre, in numele poporului și gu
vernului Kampuchiei Democrate, precum și în numele meu perso
nal, felicitările mele cele mai călduroase și cele mai bune urări de 
fericire și succese Excelenței Voastre, de prosperitate și bunăstare 
Republicii Socialiste România și poporului său prieten.

Fie ca relațiile tradiționale de prietenie și colaborare dintre cele 
două popoare și țări ale noastre să se dezvolte și mai mult în viitor.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurările considerației mele celei 
mai înalte și respectuoase.

KHIEU SAMPHAN
Președintele Prezidiului de Stat 

al Kampuchiei Democrate

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu fericita ocazie a Zilei naționale a Republicii Socialiste Româ
nia. in numele guvernului și poporului din Nepal și al meu perso
nal. adresez Excelenței Voastre felicitările noastre și cele mai bune 
urări de fericire personală, de progres și prosperitate poporului 
român.

BIRENDRA
Regele Nepalului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Socialiste 
România, guvernul și poporul Barbados mi se alătură, transmițînd 
cele mai bune urări guvernului și poporului dumneavoastră.

J.M.G.M. ADAMS
Prim-ministru al Barbados

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși, .
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Peruan 

dorim să vă salutăm cu ocazia celei de-a 37-a aniversări de la 
eliberarea României de sub dominația fascistă și instaurarea de
mocrației populare in drum spre socialism.

Datorită luptei valoroase a poporului român condus de partidul 
comunist și a victoriei armatei roșii asupra trupelor germane a 
fost posibil să se creeze în România o societate nouă, liberă de 
dominație și exploatare.

Perioada scursă a servit pentru confirmarea succesului luptei 
din trecut. Comuniștii români, orientați de partid, au știut să 
transforme țara lor intr-un bastion al luptei pentru pace, demo
crație și socialism.

Acum, cînd se Întețește presiunea imperialistă — se arată in 
încheierea mesajului — este mai important ca oricind ca popoarele 
să-și întărească unitatea de luptă.

Vă dorim, dragi tovarăși, multe succese !
Pentru Comitetul Central al P.C. Peruan,

JORGE DEL PRADO
Secretar general

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși.
Cu prilejul celei de-a 37-a aniversări a Zilei naționale a po

porului român. Comitetul Central al Partidului Comunist Libanez 
vă adresează dumneavoastră, tuturor comuniștilor români. între
gului popor român prieten, un cald salut, împreună cu cele mai 
sincere felicitări.

La această fericită aniversare a eliberării României de sub 
jugul fascist, cu sprijinul Uniunii Sovietice. Comitetul Central al 
Partidului Comunist Libanez vă adresează dumneavoastră, întregu
lui popor român urări de noi succese și necontenit progres pe calea 
edificării socialismului, sub conducerea Partidului Comunist Român.

Victoria realizată in urmă cu 37 de ani de poporul român, sub 
conducerea partidului său comunist, a constituit un eveniment de 
importantă istorică în lupta poporului dumneavoastră si a clasei 
sale muncitoare, dovada grăitoare în acest sens constituind-o ma
rile înfăptuiri realizate de țara dumneavoastră în perioada care 
s-a scurs. în continuare se arată că în această perioadă a fost 
edificat statul socialist pe pămîntul românesc, ca parte integrantă 
a sistemului socialist mondial, angajat într-o luptă fermă împo
triva politicii de încordare a situației internaționale, pentru dezar
mare generală și consolidarea mișcărilor de eliberare națională. 
Această victorie a constituit totodată baza înfăptuirilor obținute 
de poporul român pe plan economic, social și cultural.

Relevindu-se dificultățile cu care poporul libanez este confrun
tat in prezent. în mesaj se exprimă deplina încredere că acesta, 
sub conducerea mișcării naționale, în strînsă' coeziune cu revo
luția palestiniană și cu Siria, sprijinit de forțele eliberării pro
gresului. păcii șl socialismului, va putea să apere unitatea, in
dependența și caracterul arab el Libanului, dezvoltarea democra
tică a acestuia, precum și revoluția'palestiniană. în lupta sa da 
realizare a drepturilor poporului palestinian pentru constituirea 
propriului stat național, independent pe pămîntul patriei sale, sub 
conducerea Organizației de Eliberare a Palestinei, singurul său re
prezentant legitim.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima dorința de a acționa în 
vederea dezvoltării și întăririi relațiilor de prietenie și colaborare 
între partidele și popoarele noastre, se arată in încheierea mesajului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST LIBANEZ

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cu ’ ocazia aniversării eliberării țarii dumneavoastră, ca urmare 
a Zdrobirii fascismului și datorită eroismului clasei muncitoare și al 
poporului dumneavoastră, vă adresăm calde salutări și urări de 
continuă dezvoltare a noii societăți născute din acest act istoric.

în mesaj se relevă că această aniversare dobindește o impor
tanță sporită în momentul in care forțele imperialiste creează noi 
amenințări la adresa omenirii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DOMINICAN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 37-a aniversări a revoluției de eliberare 

națională și socială, antifascistă și antiimperialistă, vă adresăm cele 
mai calde felicitări, împreună cu urările noastre, de sănătate și fe
ricire personală, de necontenit progres și prosperitate poporului 
român prieten. ’

Cu acest fericit prilej ne exprimăm Înalta considerație pentru 
activitatea susținută pe care o desfășurați pentru instaurarea 
păcii și înțelegerii in lume, pentru eforturile și sprijinul permanent 
in direcția unei păci globale juste și trainice în Orientul Mijlociu.

Ne exprimăm deplina convingere și incredere că relațiile fruc
tuoase de prietenie și colaborare între popoarele arab și român, 
dintre Partidul Baas Arab Socialist și Partidul Comunist Român 
se vor dezvolta și pe mai departe în interesul reciproc, in slujba 
cauzei păcii și colaborării în lumea întreagă.

încă o dată vă exprimăm dumneavoastră, tovarășei Elena 
Ceaușescu, tuturor tovarășilor din conducerea de partid și de stat, 
felicitări cordiale și urări de bine, fericiră și prosperitate.

Cu sinceră considerație,
ASSEM KANSOU

Secretar general
al Partidului Baas Arab Socialist din Liban

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Comitetului Central al Frontului Democratic pentru 

Eliberarea Palestinei îmi este plăcut să vă adresez dumneavoastră, 
Partidului Comunist Român, întregului popor român prieten, cele 
mai calde felicitări cu prilejul celei de-a XXXVII-a aniversări a 
revoluției de eliberare națională și socială, antifascistă și antiim- 
perialistâ din România. .

Alături de celelalte popoare reprezentate prin forțele comuniste, 
democratice și progresiste, poporul român prieten a dat mari jertfe 
pentru înfrîngerea fascismului hitlerist, pentru salvarea umanității 
de crimele și actele barbare ale acestuia.

în momentul sărbătoririi revoluției de •eliberare națională și so
cială, antifascistă și antiimperialistă in România, poporul nostru 
este angajat la rîndul său în lupta de eliberare națională -r se 
arată in încheierea mesajului, exprimindu-se, totodată, deplina în
credere în solidaritatea manifestată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Partidul Comunist Român, poporul român, cu lupta poporului pa
lestinian pentru autodeterminare și construirea propriului stat in
dependent sub conducerea Organizației de Eliberare a Palestinei — 
singurul său reprezentant legitim.

Trăiască prietenia româno-palestiniană 1
Trăiască internaționalismul proletar !

NAYEF HAWATMEH
Secretar general al Comitetului Central

al Frontului Democratic pentru Eliberarea Palestinei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

în numele Comitetului Central al Frontului Popular pentru Eli
berarea Palestinei și al meu personal, imi este plăcut să vă adresez 
dumneavoastră, tuturor comuniștilor români, întregului popor ro
mân prieten, cele rtiai calde salutări tovărășești și cele mai bune 
urări cu prilejul celei de-a 37-a aniversări a revoluției de eliberare 
națională și socială, antifascistă și antiimperialistă din România.

în mesaj se arată că, in actuala etapă, zona arabă și revoluția 
palestiniană sint confruntate cu acțiunile de transpunere in viață 
a politicii imperialiste de agresiune ; in fața acestei ofensive, po
poarele palestinian și libanez, avangarda lor luptătoare, întreaga 
națiune arabă fiind hotărîte să riposteze cu fermitate.

Avem deplină încredere în justețea cauzei noastre, a luptei sus
ținute pe care o ducem cu sprijinul șl solidaritatea forțelor revo
luționare din lumea întreagă, convinși că toate aceste manevre și 
autorii lor vor fi in final sortiți înfrîngerii. •

Trăiască prietenia palestiniano-fomână 1
Trăiască internaționalismul proletar !

GEORGES HABACHE
Secretar general al Comitetului Central 

al Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe,
Cu ocazia marii dumneavoastră sărbători naționale — cea de-a 

37-a aniversare a eliberării țării dumneavoastră de sub jugul fas
cist — vă transmit calde felicitări din partea Comitetului Central 
al partidului nostru și a mea personal.

Poporul nostru urmărește cu deosebită bucurie dezvoltarea re
lațiilor dintre țările noastre in toate domeniile : politic, economic, 
cultural.

Poporul grec apreciază activitatea' pe care o desfășurați în frun
tea partidului și statului în actuala situație internațională com
plexă, tensionată, pentru dezvoltarea și întărirea relațiilor de prie
tenie și colaborare între țările balcanice, pentru încetarea cursei 
înarmărilor și a instalării de noi rachete nucleare, pentru dezar
mare, destindere și pace, pentru instaurarea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale pe baza respectării principiilor 
independenței și suveranității naționale, a neamestecului in trebu
rile interne, în interesul păcii și prieteniei între popoarele din lu
mea întreagă.

La împlinirea a 37 de ani de la memorabila zi de 23 August 
1944, care a însemnat începutul construirii unei Românii indepen
dente. socialiste, în frunte cu comuniștii români, partidul nostru, 
oamenii muncii și întregul popor elen vă urează noi succese in 
edificarea vieții noi, pentru progresul și prosperitatea poporului 
român.

Cu salutări tovărășești,

HARALAMBOS DRAKOPOULOS
Secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Grecia
' (interior)

* ★
Cu prilejul sărbătorii naționale a României, președintelui Repu

blicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, i-a fost 
transmis, prin însărcinatul cu afaceri a.i. al Republicii Chile la 
București, un mesaj de salut din partea președintelui Republicii 
Chile, generalul de armată Augusto Pinochet Ugarte, împreună cu 
urările de prosperitate și fericire poporului român.

*
Cit prilejul Zilei de 23 August 

— cea de-a XXXVII-a aniver
sare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
i-au fost transmise telegrame 
de felicitare de către Centrul 
european UNESCO pentru în- 
vățămintul superior din Bucu
rați, Abdel Salam Dajani, di
rectorul Centrului de informare 
al Organizației Națiunilor Unite 
pentru România, R. F. Rabe- 
nold, reprezentant rezident al 
Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare în România, 
Octavian Ciulea, codirector al 
Centrului Demografic O.N.U. 
România (C.E.D.O.R.).

Felicitări călduroase au fost 
adresate președintelui Republi
cii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de am
basadorul U.R.S.S. la București, 
V. I. Drozdenko, în numele cor
pului diplomatic acreditat in 
țară noastră, precum și de am
basadorii Jordan Pani — R.P.S. 
Albania, Petăr Danailov — R.P. 
Bulgaria, Chen Shuliang — R.P. 
Chineză, Sin In Ha — R.P.D.: 
Cpreeană, Sigfried Bock —- R.D.’ 
Germană, Agvaandorgiin Țol- 
mon — însărcinat cu afaceri a.i. 
al R.P. Mongole, Tan Phong — 
R.S. Vietnam, Mohamed Wafik 
Hosny — R,A. Egipt, Jean Er
nest Bezaza — R.D. Madagascar, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al 
Republicii Chile, Carlos Vega 
Bezahilla.

Cu același prilej au fost 
adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu telegrame de felici
tări de către unele organizații 
obștești și personalități ale vie
ții publice ; Walid Joumblatt, 
președintele Partidului Socialist 
Progresist din Liban, deputațji 
Victor Shem-Tov, secretar gene
ral, Eliazar Granot, secretar po
litic, și Dov Zakin, secretar al 
Departamentului relațiilor inter
naționale in numele C.C. al 
M.A.P.A.M.. Abdallah Ibrahim, 
secretar general al Uniunii Na
ționale a Forțelor Populare din 
Maroc, Christos Kourouklis, se
cretar general al Partidului So
cialismului Democratic din Gre
cia, Inaan Raad, președintele 
Partidului Național Social Sirian 
din Liban, Pierre Paraf, pre
ședintele Asociației de prietenie 
Franța-România, președinte de 
onoare al mișcării împotriva ra
sismului și pentru prietenie în
tre popoare, președinte al Aso
ciației prietenii lui Emile Zola 
și prietenii lui Henri Barbusse, 
membru al Comisiei franceze 
pentru UNESCO, om de litere 
și ziarist, dr. Rene Hardel. pre
ședinte al Asociației Moselle — 
Franța-România „Berlioz-Enes- 
cu“, Jean-Marie Clement, pre
ședinte al Asociației Franța- 
România „Miorița", Harry Fran
cis, președinte, și Harry Gold, 
secretar al Asociației de priete-

★
Cu același prilej, tovarășului 

Ilie Verdeț, prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, i-au fost adresate tele
grame de felicitare de către șefi 
de state și de guverne.

In telegrama tovarășului LI 
Giong Ok, premierul Consiliului 
Administrativ al Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
după ce sint transmise cele mai 
calde felicitări și un salut fră
țesc, se arată : Avînd convin
gerea că relațiile de prietenie și 
colaborare dintre țările noastre 
se vor întări și dezvolta și mai 
mult, conform spiritului Tratatu
lui de prietenie și colaborare în
cheiat intre țările noastre, vă 
doresc sincer succese și mai mari 
în activitatea dumneavoastră de 
răspundere pentru îndeplinirea 
celui de-al șaptelea plan cincinal 
al dezvoltării economico-sociale.

în telegrama adresată de pri
mul ministru al Indiei. Indira 
Gandhi, se spune : Am deo
sebita plăcere să transmit, în nu
mele poporului și guvernului In
diei, felicitările noastre și cele 
mai bune urări dumneavoastră, 
guvernului și poporului tării 
dumneavoastră. Nutresc speran
ța că legăturile de prietenie și 
cooperare existente între cele 
două țări și popoare ale noastre 
vor continua să prospere și în 
anii viitori.

în telegrama trimisă de Luis 
Hererra Campins, președintele 
Republicii Venezuela, sint trans
mise, in numele guvernului na
țional, al poporului venezuelean 
și al său personal, un mesaj 
cordial de simpatie pentru deo
sebita comemorare sărbătorită 
de poporul român și urări sin
cere pentru prosperitatea țării 
noastre.

în telegrama trimisă de dr.

★
nie Marea Britanie-România, 
Ann-Mari Storck, președinte, și 
Sven Oesterberg, secretar, al A- 
sociației de prietenie Suedia- 
Româniâ, Sayed Zaki, președin
te al consiliului de conducere 
al Asociației de prietenie egip- 
teano-română, Asociația de pri
etenie India-Romania, Yitzhak 
Korn, președinte al Asociației 
de prietenie Israel-România, Ju
lio Castro Franco, președinte al 
Asociației peruano-române de 
prietenie și relații culturale, 
Ioana Tsatsos, președinte, și Te- 
odoros Catrivanos, secretar ge
neral al „Casei de cultură a 
prieteniei eleno-române", Vin- 
zenz Przypolski, președinte, arh. 
Cornelius Kolowratek, vicepre
ședinte, ing. Augustin Ograjen- 
sek, împuternicit, și dr. Edith 
Haschler, secretar al Asociației 
„Unirea — prietenii României 
din Austria", J. van Eynde, pre
ședinte, și Simone Somville, se
cretar al Asociației culturale 
Belgia-România, Joseph L. Fo- 
race, secretar general al Asocia
ției de prietenie Australia- 
Rornânia, Germano Benzi, pre
ședinte al Asociației culturale 
„Vasile Alecsandri" din Torino, 
Enrique Laureano Gomez Ortiz, 
directorul Casei de cultură Ro
mână. directorul Fundației „Ti
neretul O.N.U." Caii — Colum
bia.

★
Au transmis, de asemenea, te

legrame de felicitare președin
telui Nicolae Ceaușescu perso
nalități ale vieții publice și ob
ștești, conducători ai unor or
ganizații economice, firme și în
treprinderi industriale și econo
mice de peste hotare : Kamel 
El Assad, președinte, și Ihsan 
Abou Khalil, secretar general al 
Adunării Naționale Libaneze, 
profesorul Franțois Luchaire, 
vicepreședinte al Mișcării radi
calilor de stînga din Franța, 
Geoffrey Drain, secretar general 
al Uniunii sindicatelor din ad
ministrația locală — Londra, 
Sidney Weighell, secretar gene
ral al Uniunii naționale a mun
citorilor feroviari britanici, con
silier Philip Robinson, lordul 
primar al orașului Coventry — 
Anglia, Daisaku Ikeda, preșe
dinte al Organizației internațio
nale Soka Gakkai. Zamfir Pun- 
ghis, președintele Asociației 
grecilor originari din România, 
K. A. Koehler, directorul gale
riei „România" din Stockholm, 
Felg Carol, director general al 
firmei „Pan-Rom“ din Berlinul 
de Vest, Ghostine Elias Khouri, 
reprezentantul în România al 
firmei „Zeus Schipping Co.“, 
Jose T. Abou Mrad, președinte
le Racing-Club Beirut, A. Abu- 
taka, director general, și M. N. 
Ayman, director adjunct al fir
mei Abdulla Ahmed Al-Asfoor 
și Co. din Kuweit, Akalid You
sef Alnasrallah, reprezentantul 
general al TAROM și O.N.T. in 
Kuweit.

★
Abdel-Rauf Al-Kassem, prim- 
ministru al Republicii Arabe Si
riene, se exprimă calde felicitări, 
urări de prosperitate și progres 
continuu poporului prieten al 
României și se exprimă convin
gerea că relațiile de colaborare 
siriano-române existente vor 
continua să se dezvolte în inte
resul popoarelor celor două țări.

In numele guvernului și po
porului indonezian și al său 
personal, Suharto, președintele 
Republicii Indonezia, transmite 
sincere felicitări, urări de con
tinuă prosperitate a țării.

Felicitări călduroase sint adre
sate primului ministru român de 
N. V. Faddeev, secretarul 
C.A.E.R., in a cărui telegramă 
se subliniază succesele uriașe 
în toate sferele activității econo
mice și sociale obținute de oa
menii muncii din România, sub 
conducerea P.C.R.

în telegrame trimise de Saad 
Al Abdullah Al Salim Al-Sabah, 
prinț moștenitor și prim-minis
tru al statului Kuweit, dr. Ma
hathir Mohammad, primul mi
nistru al Malayeziei, Anker 
Joergensen, primul ministru al 
Danemarcei, R. D. Muldoon, pri
mul ministru al Noii Zeelande, 
Shafic Al-Wazzan, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Liban, general Prem 
Tinsulanonda, primul ministru al 
Thailandei, U. Maung Maung 
Kha, primul ministru al Repu
blicii Socialiste a Uniunii 
Birmane, Mohamed Mzali, pri
mul ministru al Republicii Tu- 
nisiqpe, și dr. Mohammad Dja- 
wad Bahonar, prim-ministru al 
Republicii Islamice Iran, sint 
transmise primului ministru 
român, guvernului și poporului 
României felicitări și cele mai 
bune urări de progres.



Poporul și guvernul român condamnă ferm 
noile acțiuni agresive ale regimului rasist

MANIFESTĂRI CONSACRATE MARII SĂRBĂTORI 
NAȚIONALE A POPORULUI ROMÂN

din Africa de Sud împotriva Angolei
O declarație a Agenției române de presă Agerpres

Agenția romană de presă Ager 
preș este împuternicită să declare 
următoarele :

Opinia publică dm România a 
luat cunoștință cu profundă indig
nare de atacurile militare masive 
și violările spațiului terestru și 
aerian comise de regimul rasist 
din Africa de Sud asupra teritoriu
lui Republicii Populare Angola, 
itat independent și suveran.

Poporul român, Guvernul Repu
blicii Socialiste România condam
nă cu toată fermitatea aceste noi 
acțiuni agresive ale regimului mi
noritar sud-african care reprezintă 
expresia brutală a politicii de 
violare a normelor elementare și a 
principiilor de. drept internațional, 
de continuare insolentă a acțiuni
lor provocatoare îndreptate împo
triva unor state africane indepen
dente și suverane, o sfidare a ho- 
tărîrilor adoptate de Națiunile 
Unit® cu privire la Africa australă.

Actualele acte agresive ale ra
siștilor de la Pretoria, în care sint 
angajate importante forțe militare 
și tehnică modernă de distrugere 
masivă, la care participă atît trupe 
sud-africane regulate, cît și mer
cenari, agravează considerabil si
tuația din Africa australă, adîn- 
cesc starea de încordare și de con
flict din această parte a lumii, 
adaugă noi elemente de tensiune 
în viața internațională.

Stîrnind un puternic val de pro
teste în toată lumea, Înfierate de 
întreaga comunitate internaționa
lă, atacurile militare ale regimu-

lui de la Pretoria constituie o ex
presie a politicii de discriminare 
rasială și de apartheid, ele fiind 
îndreptate, totodată, în mod direct 
împotriva luptei drepte duse de 
poporul namibian, sub conducerea 
Organizației Poporului din Africa 
de Sud-Vest — S.W.A.P.O. — pen
tru abolirea ocupării ilegale a Na
mibiei. pentru înfăptuirea dreptu
lui sacru al acestui popor la o viață 
liberă, independentă, în conformi
tate cu năzuințele sale legitime de 
a decide de sine stătător asupra 
destinelor sale.

Guvernul și poporul român, con- 
damnind cu toată fermitatea agre
siunea iresponsabilă a Africii de 
Sud, cer să fie retrase grabnic 
trupele sud-africane de pe terito
riul angolez, să se pună capăt ime
diat și necondiționat oricăror acte 
militare care atentează la indepen
dența și suveranitatea Republicii 
Populate Angola, să' înceteze orice 
manifestare de forță împotriva sta
telor africane, să fie lichidată ocu
parea ilegală a Namibiei, astfel 
incit poporul namibian să-și poată 
exercita nestingherit, In mod ple
nar, dreptul său la autodetermina
re, in cadrul unui stat unitar, la 
adăpost de orice ingerință în tre
burile sale interne.

Totodată, guvernul șl poporul 
român își reafirmă deplina solida
ritate cu poporul prieten al Ango
lei în lupta justă pe care o duce 
împotriva agresiunii rasiștilor de 
la Pretoria și sprijină eforturile 

aguvernului acestei țări de 
respinge invazia sud-africană.

In diferite țări ale lumii continuă să aibă loc variate manifestări, 
iar mijloacele de informare in masă publică ample materiale consacrate 
Zilei de '23 August, marea sărbătoare națională a poporului roman. Sint 
evidențiate stima și prețuirea față de România socialistă, față de perso
nalitatea proeminentă a conducătorului partidului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, față de realizările mărețe ale poporului nostru 
pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.

Vii reacții de
Acțiunile agresive întreprinse îm

potriva Angolei de trupele regimului 
rasist de la Pretoria au determinat, 
in diferite țări ale lumii, reacții de 
protest și de condamnare, de solida
ritate cu poporul angolez.

Secretarul genera] al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, și-a exprimat profunda 
îngrijorare fată de noile acte agresi
ve ale regimului minoritar sud-afri
can împotriva Republicii Populare 
Angola — a declarat un purtător de 
cuvint al O.N.U.

Organizația Unității Africane a ca
lificat recentul atac al trupelor sud- 
africane împotriva teritoriului ango
lez drept „un act cinic, o agresiune 
criminală", se spune într-un comu
nicat dat publicității la Addis Abe
ba. Prin acțiunile sale, arată docu
mentul. regimul rasist de la Pretoria 
urmărește să destabilizeze situația 
dintr-un stat care și-a proclamat re
cent independența. O.tî.A. a adresat 
tuturor țărilor apelul să rupă rela
țiile diplomatice 
și s-.a pronunțat 
regimului rasist 
O.N.U.

Un comunicat 
Nairobi, la încheierea 
dintre
Arap Moi, și șeful statului nigerian. 
Alhaji Shehu Shagarii. reafirmă so
lidaritatea popoarelor lor cu lupta de 
eliberare a popoarelor din Africa 
australă.

Agenția T.A.S.S. a fost împuternici
tă să declare că Uniunea Sovietică 
condamnă cu hotărire atacul armat 
întreprins împotriva Angolei de către 
R.S.A. și cere retragerea neintîrziată

protest în lume

cu Africa de Sud 
pentru expulzarea 
sud-african de la

dat publicității la
_ ____ .___ convorbirilor
președintele kenyan, Daniel

a trupelor străine de pe teritoriul 
angolez.

Guvernul Franței deplînge atacul 
întreprins împotriva Angolei și cere 
retragerea imediată a trupelor sud- 
africane de pe teritoriul angolez — a 
declarat un purtător de cuvînt al 
Ministerului francez de Externe.

Guvernul Marii Britanii „iși expri
mă regretul profund față de atacul 
întreprins împotriva Angolei. ale 
cărui consecințe pot fi extrem de pe
riculoase pentru stabilitatea în Africa 
australă'*, a declarat un purtător de 
cuvînt al Foreign Office.

Un comunicat publicat la Lisabona 
de Ministerul de Externe arată că 
guvernul portughez condamnă cu 
fermitate încălcarea suveranității te
ritoriului angolez de către trupele re
gimului de la Pretoria și reafirmă 
atașamentul său la principiul inter
zicerii recurgerii la forță în regle
mentarea diferendelor.

Jamahiria Arabă Libianâ Populară 
Socialistă condamnă cu fermitate 
agresiunile repetate ale regimului ra
sist din Africa de Sud împotriva 
poporului angolez și reafirmă solida
ritatea poporului arab libian cu po
porul angolez în lupta sa pentru apă
rarea independenței și a integrității 
teritoriale, se spune într-un mesaj 
adresat de Moammer EI Geddafi pre
ședintelui R. P. Angola. Eduardo dos 
Santos.

Irakul reafirmă întregul său spri
jin și solidaritatea cu R. P. Angola 
in lupta sa împotriva agresiunilor 
sud-africane, se spune într-un mesaj 
adresat de ministrul irakian de ex
terne omologului său angolez.

(Agerpres)

La cinematograful „Forum" din 
MOSCOVA au fost inaugurate, în
tr-un cadru festiv, „Zilele Ulmului 
românesc". în prezența unei delegații 
de cineaști din țara noastră a fost 
organizată o conferință de presă, în 
cadrul căreia ziariștii sovietici au 
fost informați despre producția de 
filme din» România șl despre per
spectivele dezvoltării ei. Acțiuni simi
lare sint organizate, in aceste zile, 
și in alte orașe ale Uniunii Sovietice. 
• în orașul PODEBRADY din R. S. 
Cehoslovacă a avut loc deschiderea 
unei expoziții care ilustrează princi
palele etape parcurse de mișcarea 
revoluționară și democratică din 
țara noastră, precum și marile rea
lizări obținute de poporul român, sub 
conducerea P.C.R., în construcția so
cialistă, îndeosebi în perioada de 
după cel de-al IX-lea Congres al 
P.C.R., care a ales in fruntea parti
dului pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în alocuțiunile rostite, A. Kral. 
președintele comitetului național o- 
rășenesc, și Marcel Mămularu. în
sărcinat cu afaceri a.L al tării noastre 
ln R.S. Cehoslovacă, au reliefat pro
fundele prefaceri economico-sOciale 
din România în cei 37 de ani de la 
eliberare, eforturile întregului nostru 
popor pentru înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XII-lea al P.C.R., a 
Programului partidului de construire 
a societății socialiste multilateral ’ 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism. O atenție deosebită 
a fost acordată evoluției pozitive a 
relațiilor româno-cehoslovace, sub- 
liniindu-se importanța întîlnirii la 
nivelul cel mai înalt, din mai a.c„ de 
la Fraga, pentru extinderea și apro
fundarea colaborării dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

La vernisaj au participat S. Ste
pan, prim-secretar al'comitetului ra
ional de partid. J. Pacal, prim-secre
tar al comitetului orășenesc de 
partid, alte cadre din conducerea de 
partid și de stat locală, un numeros 
public.

în sala complexului cultural „Sto- 
dart“ din cartierul industrial Harare 
al orașului SALISBURY, capitala 
Republicii Zimbabwe, s-a deschis ex
poziția intitulată „Republica Socia
listă România la a 37-a aniversare a 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
lisță".

Cuvîntul inaugural a fost rostit de 
Albert Mugabe, președintele național 
al Congresului Sindicatelor din Zim
babwe, care s-a referit pe 
realizările poporului român 
de dezvoltare a economiei, 
de ridicare a nivelului de 
luat, de asemenea, cuvîntul 
natul cu afaceri al României la Sa
lisbury, Gheorghe Dragoș.

în aceeași sală a fast organizat un 
stand de cărți și reviste românești, la 
loc de cinste aflîndu-se volume din 
opera tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
apărute în limba engleză.

Au participat Simba H. S. Makoni. 
ministrul industriei și al dezvoltării 
industriale, senatorul Joseph L. Cul
verwell, Victoria Chitepo, Moses J. 
Mwenge, M. E. Mahachi. Robso D. 
Manyika și Simbarashe S. Mumben- 
gegwi, miniștri adjuncți, membri ai 
conducerii Z.A.N.U.-P.F. și ai parla
mentului, șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați la Salisbury, numeroși 
locuitori din cartierul industrial 
Harare.

La Institutul de cercetări științi
fice al Universității Eduardo Mon-

larg la 
în opera 
culturii, 
trai. A 
însărci-

Interesele păcii în Africa, ale securității mondiale cer

de la Pretoria împotriva Angolei!
La începutul acestei săptămîni, 

autoritățile sud-africane. care vio
lează in permanență independența și 
integritatea teritorială a statelor ve
cine. încercind să submineze astfel 
eforturile acestora pentru consoli
darea independenței naționale, pentru 
dezvoltarea economică și socială, au 
sâvirșit o nouă agresiune împotriva 
Republicii Populare Angola. Așa cum 
arată comunicatul Ministerului Apără
rii Naționale al Angolei. dat 
publicității la Luanda, atacul de
clanșat în aceste zile prin pă
trunderea pe teritoriul angolez a 
două coloane blindate, sprijinite 
de aviație, depășește ca amploare 
toate celelalte incursiuni desfășurate 
de R.S.A. de la începutul anului și 
pină in prezent. Invadatorii, din rîti- 
dul cărora fac parte atît trupe sud- 
africane regulate, cit și mercenari, au 
înaintat adine pe teritoriul angolez. Ei 
au atacat obiective economice, căi de 
comunicație, cartiere de locuințe, pro- 
vocind numeroase victime omenești 
și pagube materiale. Printre locali
tățile bombardate se află și orașul 
Tchibemba, aflat la peste 300 km în 
interiorul teritoriului angolez.

Opinia publică din România, alături 
de. popoarele de pretutindeni, 
dezaprobă cu hotărire noile acțiuni 
agresive ale R.S.A. împotriva Ango
lei. Așa cum se arată în Declarația 
Agerpres, pe care o publicăm mai 
sus, „Poporul român. Guvernul Re
publicii Socialiste România condam
nă cu toată fermitatea aceste noi ac
țiuni agresive ale regimului minori
tar sud-african care reprezintă ex
presia brutală. a politicii de violare 
a normelor elementare și a princi- 
oiilor de drept internațional, de con
tinuare insolentă a acțiunilor provo
catoare îndreptate împotriva unor 
state africane independente șl su
verane, o sfidare a hotăririlor adop
tate de Națiunile Unite cu privire Îs 
Africa australă".

Ca urmare a situației create, pre
ședintele R.P. Angola. Jose Eduardo 
dos Santos, a trimis mesaje secreta
rului general al O.N.U.. președinte
lui in exercițiu al ■ mișcării de neali
niere și' președintelui in exercițiu al 
Organizației Unității Africane. în 
eare subliniază că „situația în curs 
de înrăutățire de la frontiera sudică 
• țării poate degenera intr-un ade
vărat război cu consecințe imprevi-

zibile“. Șeful statului angolez a cerut 
convocarea Consiliului de Securitate.

Noua agresiune armată a rasiștilor 
sud-africani împotriva R.P. ’Angola, 
stat independent și suveran, nu con
stituie o surpriză, știut fiind că 
R.S.A. promovează de multă vreme o 
politică agresivă avind drept scop 
menținerea unei stări de încordare în 
Africa australă, de destabilizare a re
gimurilor din țările vecine, pentru a 
le slăbi și a le împiedica să mai spri
jine lupta eroică a poporului naml- 
bian, sub conducerea Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.). In vederea cuceri
rii independentei naționale. Aces
te acțiuni — expresie tipică a politi
cii de foiță și dominație — sint înso
țite de o înarmare accelerată. Prezen
tând proiectul de buget al R.S.A. in 
parlamentul de la Capetown, minis
trul de finanțe al acestei tărl arăta, 
zilele trecute, că volumul cheltuielilor 
militare se va ridica în 1981—1982 la 
2 465 milioane de ranzi (un hand este 
egal cu aproximativ 1.135> dolari), 
fiind cu peste 30 la sută mai mare 
decît în anul precedent. Or, așa cum 
se știe, R.S.A. nu este amenințată de 
nimeni: dimpotrivă, sporirea cheltuie
lilor militare urmărește, de fapt, in
timidarea populației majoritare din 
interior, care se ridică cu tot mai 
multă hotărire la luptă împotriva 
politicii inumane de apartheid și dis
criminare rasială, transformarea ar
matei sud-africane în principala forță 
de șoc împotriva popoarelor din Afri
ca australă care și-au cucerit de cu- 
rind independența, împotriva poporu
lui Namibiei — teritoriu ocupat ilegal 
de R.S.A.

Astfel, încercînd să-și prelungească 
dominația asupra Namibiei, rasiștii 
sud-africani nu numai că au torpilat 
Conferința de la Geneva,'dar încearcă 
prin incursiuni pe teritoriul angolez 
să distrugă taberele de refugiați na- 
mibieni, să captureze bărbați, femei, 
copii pentru a-i duce in „lagărele 
morții" din sudul țării. Aceste acte 
sint cu atît mai mult un motiv de în
grijorare cu cit se știe că ele au loc 
cu numai citeva zile înaintea sesiunii 
speciale a Adunării Generale a 
O..N.U. în problemă Namibiei (3 sep
tembrie). care1 are drept scop inten
sificarea eforturilor generale în ve
derea grăbirii’ procesului menit să 
ducă ta înfăptuirea aspirațiilor de li-

bertate și independență ale poporului 
namibian.

Poporal român, care este animat 
de puternice sentimente de prietenie 
și solidaritate fată de lupta popoa
relor africane, ca și a popoarelor de 
pretutindeni pentru libertate și inde
pendență., in spiritul politicii sale de 
pace, independență și securitate in
ternațională, care se Împotrivește 
ferm oricăror manifestări ale politi
cii de forță, cere in'mod hotărît să 
fie retrase grabnic trupele sud-a
fricane .. de pe teritoriul angolez, 
să se pună capăt fără întîrziere ori
căror atacuri împotriva Angolei, Să 
fie respectate independența, suvera
nitatea și integritatea teritorială a 
statelor africane. în acest sens, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU sub*- 
linia : „Condamnăm ferm politica de 
discriminare rasială și apartheid, ac
țiunile agresive ale Republicii Sud- 
Africane împotriva statelor vecine, 
acționăm pentru lichidarea cu desă
vârșire a oricăror forme de domina
ție și asuprire, de ingerință m tre
burile altor popoare". Țara noastră 
consideră că este o cerință de prim 
ordin a momentului de față ca în
treaga comunitate internațională să 
acționeze energic, să treacă la mă
suri ferme și consecvente de natură 
să zădărnicească repetarea oricăror . 
acte agresive de genul celui căruia 
îi este victimă poporul angolez;

în același timp. poporul român, 
care și-a manifestat in permanență 
solidaritatea militantă cu cauza I 
dreaptă a poporului namibian, își 
reafirmă sprijinul deplin față de lup
ta sa eroică, pentru dreptul sacru 
de a-și hotărî de șine stătător des
tinele, de a se dezvolta liber și in
dependent.

Alături de poporul R.P. Angola, 
de poporul namibian se află tortele 
democratice și progresiste din în
treaga lume, care condamnă cu toa
tă hotărîrea noile acte agresive ale 
rasiștilor sud-africani. Poporul ro
mân este ferm convins că nici un 
fel de acte teroriste și acțiuni agre
sive nu vor putea să prelungească 
zilele dominației coloniale și rasiste, 
că nici o forță nu va împiedica as
pirațiile de independentă și progres 
ale popoarelor și că, pină 
cauza libertății va triumfa 
gul continent african.

Nicolae N.

dlane din MAPUTO a fost inaugu
rată expoziția „Cârti și imagini din 
România". La loc central sint pre
zentate opere ale tovarășului Nicolae 

'(Ceausescu, .secretar general al Parti- 
’dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. De a- 
semenea, este expusă lucrarea tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. „Polimerizarea ste- 
reospecifică a izoprenului". Nu
meroasa asistentă, constituită din 
studenti si cadre didactice, a apre
ciat in mod deosebit volumele pre
zentate.

La vernisaj au luat cuvîntul Celia 
Diniz. directoare în cadrul universi
tății, și Alexandra Bogorodită, însăr
cinat cu afaceri a.L. care au subli
niat importanța actului de la 23 Au
gust 1944 pentru destinele poporului 
român și au evidențiat relațiile de 
colaborare si solidaritate ce unesc 
P.C.R'. și partidul FRELIMO. țările 
și popoarele noastre.

Tn capitala Mauritaniel, NOUAK
CHOTT. a fost deschisă o . expoziție 
de fotografii despre tara noastră. La 
vernisaj au participat ministrul să
nătății Si problemelor sociale, Dia- 
gana Youssouf. viceministrul aface
rilor externe și cooperării. Mohamed 
Ould Sidi Aly, secretarul general in 
Ministerul Culturii, Tineretului și 
Sporturilor, Dieng Diombar, directo
rul cabinetului primului ministru. 
Wedda Ould Louleid. alte oficialități, 
reprezentanți ai corpului diplomatic, 
un numeros public.

în cuvintul răstit cu acest prilej, 
Diagana Youssouf a elogiat politica 
înțeleaptă pe care o urmează tara 
noastră sub conducerea președinte
lui Nicolae Ceaușescu. A luat cuvin
tul, de asemenea. însărcinatul cu a- 
faceri a.L al țării noastre, Ștefan 
Sta'icu,

Emisiunile de radio si televiziune 
ale posturilor din KINSHASA au di
fuzat telegrama de felicitare adresa
tă tovarășului Nicolae - Ceausescu de 
către Mobutu Șese Seko, președintele 
Zairului.

Televiziunea zalrezâ a prezentat, 
de asemenea, filmul documentar „Pa
trimoniul cultural national".

Cotidianul kuweitian de limbă a- 
j-abă „AL-SIYASA" a publicat un 
amplu articol dedicat evenimentului 
aniversat. însoțit de fotografii ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu. Zia- 

, iul relatează despre profunda sem
nificație a actului de la 23 August 
1944. subliniind în context importan
ta contribuție a României Ia războ
iul antihitlerist, despre transformă
rile radicale petrecute in viata po
porului român în etapa următoare. 
Se relevă că cele mai remarcabile 
succese au fost obținute în perioa
da de după 1965, sub conducerea în
țeleaptă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Ziarul acordă spatii În
semnate politicii externe românești, 
subliniind, rolul esențial al președin
telui Nicolae Ceaușescu în elaborarea 
Si aplicarea în practică a acestei po
litici de amplă deschidere, de înal
tă principialitate. Este, astfel, evi
dențiat conceptul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind dezvoltarea colabo
rării si cooperării Internationale ca 
factor de bază al instaurării unui 
climat de pace, securitate și suvera
nitate în lume și se fac referiri la 
aportul deosebit al. României la so
luționarea tuturor problemelor inter
statale exclusiv pe cale pașnică, prin 
tratative. Sint redate pe larg prin
cipiile si propunerile afirmate con
secvent de tara noastră pentru in
staurarea unei păci juste, și durabi
le în Orientul Mijlociu si se rele
vă faptul că șeful statului român a 
jucat și joacă un rol remarcabil pe 
acest plan, inclusiv prin sprijinirea 
creării unul stat palestinian indepen
dent. ,,A1-Siyasa“ evidențiază dez
voltarea ascendentă a relațiilor de 
prietenie și cooperare româno-ku- 
weitiene _ Z. __ f—'.—U
varășul Nicolae Ceaușescu in Ku
weit. în 1976.' care a statornicit o 
nouă și 
tia acestor raporturi.

în sala cineclubului central din 
CAIRO au fost organizate, sub pa
tronajul Centrului național de filme, 
„Zilele filmului documentar româ
nesc". Au fost prezentata filme db- 
cumentare infățișînd realizările țării

după vizita efectuată de to-

importantă etapă in evolu-

la urmă, 
pe între-

tUPU

decît pacea!"
„Nu există nimic mai important

.OWfVIWu

noastre, tradițiile etnografice 
folclorice ale poporului român.

La Casa de cultură din orașul egip
tean ZAGAZIG a avut loc o adunare 
populară festivă. Au participat repre
zentanți ai autorităților locale, oa
meni de afaceri, cadre didactice șl 
stucrenți de la Universitatea din loca
litate, un numeros public. Despre 
semnificația zilei de 23 August au 
vorbit Abdel Fattah Abdel Hamid, 
autorul unei lucrări omagiale în 
limba arabă consacrate președinte
lui Nicolae Ceaușescu, și Gheorghe 
Țarlescu, consilier la ambasada ro
mână.. în continuare, au fost prezen
tate filme documentare infățișînd re
alizările poporului român, frumuseți
le turistice ale României.

Ziarul mexican „EL NACIONAL" 
relevă, intr-un articol, semnificațiile 
actului revoluționar de la 23 August 
1944, succesele dobindite de țara 
noastră in dezvoltarea econamico- 
socială, în special în ultimii 16 ani, 
de cind in fruntea partidului și sta
tului nostru se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ziarul se referă pe larg la 
politica externă de pace și colaborare 
a României, la rolul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in elaborarea și 
înfăptuirea acestei politici.

De asemenea, POSTURILE DE RA
DIO SI TELEVIZIUNE DIN MEXIC 
au difuzat , emisiuni dedicate țârii 
noastre.

Sub titlul „România — ' direcțiile 
principale ale noului plan cincinal", 
ziarul marocan „AL BAYANE" scrie, 
intre altele : „în prezent, viata eco
nomică românească este dominată de 
preocupările pentru crearea tuturor 
condițiilor necesare realizării exem
plare a celui de^al șaptelea plan cin
cinal. Prevederile acestui plan se 
bazează pe remarcabilele succese ob
ținute. de poporul român în deceniul 
trecut. Luind ca punct de plecare a- 
ceste realizări, actualul plan cincinal 
vizează trecerea la o dezvoltare in
tensivă, prin aplicarea largă în pro
ducție a cuceririlor revoluției tehni- 
co-științifice, în scopul creștșrii con
tinue a nivelului tehnic și calitativ, a 
potențialului productiv și al valorifi
cării superioare a materiilor prime și 
a materialelor. Planul, în ansamblul 
său, asigură un ritm susținut al creș
terii producției materiale, 
ritmuri de dezvoltare ale 
socialiste sint elocvente și 
dese continuitatea politicii __ _____
și statului, român în favoarea bună
stării poporului".

Sărbătoarea națională a României a 
fost amplu marcată în presa din Pa
kistan. Ziarul „THE MUSLIM", sub 
titlul „Concepția României privind 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale", publică un am
plu articol in care evidențiază efor
turile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
vizind lichidarea subdezvoltării în 
lume și realizarea unor modificări 
structutale fundamentale fn sistemul 
actual al relațiilor economice inter
naționale.

Cotidianul „DUGYG" a scos de sub 
tipar un supliment special consacrat 
țării noastre, în care inserează foto
grafia tovarășului Nicolae Ceaușescu 
alături de articolele „Președintele 
Nicolae Ceaușescu — arhitectul poli
ticii externe a României", „Noua re
voluție agrară în România" și „Ziua 
națională a României".

Tot un supliment special a editat și 
„MORNING NEWS", care a publicat 
articolul „Ziua națională a României. 
Era unor transformări democratice, a 
unor eforturi pentru pace și pro
gres", însoțit de o fotografie a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

Cotidianul de limbă urdu „JANG" 
a publicat articolul „Realizările re
marcabile ale României în cei 37 de 
ani de existență liberă și independen
tă", în timp ce ziarul de limbă engle
ză „BUSINESS RECORDER" a mar
cat evenimentul prin articolul 
„România — promotoare fermă a res
pectării principiului suveranității na
ționale și dreptului la autodetermi
nare".

Ziarul „SOLEIL" din Senegal a 
evidențiat intr-un comentariu im
portanța istorică pentru România a 
actului de la 23 August 1944, succe
sele obținute de poporul nostru sub 
conducerea înțeleaptă a P.C.R., poli
tica externă a țării noastre de pace 
și colaborare cu toate popoarele 
lumii și, in special, relațiile diploma
tice și economice cu țările in curs de 
dezvoltare.

Cotidianul „IICR ANADOLU", care 
apare la Ankara, publică un articol 
privind dezvoltarea industriei de 
autocamioane și autotractoare din 
România.

înaltele 
României 
ele dove- 
partidului

Homburg (R.F.G.). Militanți pentru pace în timpul unei demonstrații îm
potriva implantării de noi arme nucleare în Europa și a bombei cu neu
troni. Participantii au înscris pe pancartele lor deviza : „Nu există nimic 

moi important decît pacea I”

PHENIAN

Simpozion internațional privind creșterea 
producției alimentare și agricole

PHENIAN 27 (Agerpres). — La 
Phenian au început lucrările unui 
simpozion al țărilor nealiniate și al 
altor țări in curs de dezvoltare pri
vind creșterea producției alimentare 
și agricole, la care iau parte peste 
300 de delegați reprezentind 80 de 
state ale lumii. Din România partici
pă o delegație condusă de Marin 
Constantin, adjunct al ministrului a- 
griculturii și industriei alimentare.

Deschizind dezbaterile, Li Giong Ok, 
premierul Consiliului Administrativ 
al R.P.D. Coreene, a relevat, intre

JAPONIA

altele, faptul că in tărjji în curs de 
dezvoltare soluționai «tr.<problemelor 
ce privesc agriculturiTșî alimentația 
are o importantă deosebită. între al
tele prin aceea că asigurarea necesa
rului de alimente din producția in
ternă constituie un element esențial 
al deplinei independențe politice. 
Totodată, Li Giong Ok a arătat că 
este necesar ca țările în curs de dez
voltare și cele nealiniate să-și extin
dă acțiunile de cooperare în dome
niul agriculturii, prin realizarea unor 
acțiuni concrete de colaborare, atît 
bilaterale, cît și multilaterale.

Proiect de reformă administrativă
TOKIO 27 (Agerpres). — Cabinetul 

nipon a aprobat proiectul unei refor
me care preconizează, între altele, re
ducerea aparatului administrativ și 
alte măsuri destinate să conducă ia 
reducerea cheltuielilor, publice.

După cum remarcă observatorii de 
la Tokio, aceste măsuri vizează o di
minuare a alocațiilor bugetare pentru 
invătămînt, ocrotirea sănătății si asi
gurări sociale, precum și desființarea

locurilor de muncă pentru un mare 
număr de persoane. Astfel, se are in 
vedere o reducere importantă a nu
mărului muncitorilor și funcționari
lor din instituțiile și întreprinderile 
de stat, urmînd ca în răstimp de cinci 
ani din aceste sectoare să fie conce
diate aproximativ 44 000 de persoane.

Proiectul de reformă administrativă 
va fi supus spre aprobare torului le
gislativ nipon.

Planeta Saturn își dezvăluie secretele
Noi informații transmise de „Voyager-2"

37WASHINGTON 
(Agerpres). — Datele 
transmise de sonda a- 
mericană „Voyager 2“ 
în momentul trecerii 
prin apropierea plane
tei Saturn adaugă noi 
informații privind a- 
ceastă planetă, sateli
ții și inelele ei. Cerce
tătorii N.A.S.A. au 
descoperit o serie de 
detalii privind stratu
rile superioare ale at
mosferei saturniene. 
Aceasta este compusă 
in principal din hidro- 
geh, este străbătută de 
vinturi care 
viteză de 
secundă, 
virtejuri, 
amintind 
și anticicloanele teres
tre. Au fost înregistra
te și captate, la Pasa
dena, reproducerile so
nore ale undelor de 
șoc provocate de in-

ating o 
500 metri pe 
se disting 
formațiuni 

de cicloanele

trarea particulelor via
tului solar în cîmpul 
magnetic al planetei 
Saturn.

Imaginii* luate In a- 
propierea satelitului 
Titan, cel mai mare 
satelit saturnian și 
singurul din șistemul 
solar care are o at
mosferă proprie — 
compusă din azot și 
metan — îl înfățișează 
intr-o frumoasă culoa
re uniformă portoca
lie, distingindu-se o 
singură bandă mai în
chisă care traversează 
unul din polii săi. Sa
telitul Thetys, cu un 
diametru de 1050 ki
lometri, are un crater 
enorm, cu un diametru 
de 400 kilometri, care 
pare să fie cel mai 
mare din tot sistemul 
saturnian.

Contrar așteptărilor, 
satelitul Encelade, des-

pre care se credea ci 
nu are nici o formă de 
relief, se înfățișează 
cu o suprafață presă
rată cu cratere, dea
luri și văi mai puțin 
distincte insă din cau-» 
za culorii deschise. 
Este un relief cu for
mațiuni de gheață veș
nică. Imagini similare 
oferă și aprafețele 
sateliților •f*.zon și 
Rhea.

Fotografiile inelelor 
saturniene le-au adus, 
de asemenea, noi sur
prize cercetătorilor 
N.A.S.A. In imaginile 
in care se disting um
brele inelelor pe su
prafața planetei Sa
turn se poate constata 
că numărul lor este cu 
mult mai mare decît 
se credea inițial — 
probabil de citeva mii 
în loc de 1 000.

(Agerpres)
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e scurt

la o soluție in problema Orientului 
Mijlociu, care să garanteze retrage
rea integrală a Israelului din 
teritoriile arabe ocupate' in 
inclusiv Ierusalimul arab, 
permită poporului palestinian 
exercite dreptul său la autodeter
minare și la crearea statului 
independent.

ȘTIINȚA Șl TEHNOLOGIA IN FOLOSUL DEZVOLTĂRII. La Națiu
nile Unite s-ou deschis lucrările ședinței Comitetului interguvernamentol 
al O.N.U. pentru știința și tehnologie în folosul dezvoltării. Pe agendo 
dezbaterilor se află probleme privind instituirea unui sistem pe termen 
lung de finanțare a cercetărilor științifice și tehnologice în țările în curs 
de dezvoltare, în 
pentru ști iota ș> 
în 1979.

conformitate cu programul adoptat la Conferința O.N.U. 
tehnologie în folosul dezvoltării, desfășurată Io Viena,

SIRIANO-LIB1E-CONVORBIRI
NE LA NIVEL ÎNALT. 'Moammer 
El GeddafL conducătorul Marii Re
voluții de la 1 Septembrie din Ja
mahiria Arabă Libiana Populară 
Socialistă, a avut la Damasc o nouă 
rundă de convorbiri cu președintele 
Siriei, Hafez Al Assad. Cei doi șefi 
de stat, informează agenția France 
Presse, au analizat cu precădere 
stadiul actual și perspectivele rela
țiilor dintre Siria și Jamahiria Li
biana. La convorbiri au participat, 
de asemenea, primul ministru și mi
nistrul de externe sirian.

PROGRAMUL DE MASURI ECO
NOMICE ȘI SOCIALE AL GUVER
NULUI FRANCEZ. Întrunit sub 
președinția șefului statului, Francois 
Mitterrand, guvernul francez a de
finitivat principalele puncte ale pro
gramului său pentru lunile urmă
toare. Printre dosarele majore ce se 
află in atenția cabinetului spre a fi 
soluționate figurează cel al naționa
lizării sectorului bancar și a opt 
mari grupuri industriale, precum și 
planul de luptă împotriva șomaju- 
lui. flagel care afectează peste 1.8

milioane de francezi. După cum re
levă agenția France Presse, progra 
mul va fi prezentat spre aprobare 
Adunării Naționale, care 
truni la 8 septembrie.

OLANDA SE OPUNE 
HOTARlT PRODUCERII 
CU NEUTRONI, a declarat minis
trul de externe olandez, Christoph 
van der Klaauw, subliniind că a- 
eeastă armă „nu trebuie niciodată 
și sub nici un motiv" introdusă iu 
fabricație. Ministrul olandez a re
amintit că guvernul și parlamentul 
țării sale și-au făcut cunoscute 
obiecțiile in această problemă și 
atunci cind Administrația S.U.A. a 
anunțat hotărîrea do a produce 
bomba cu neutroni.

se va in-

ÎN MOD
BOMBEI

PREȘEDINTELE CUPRULUI, 
Spyros Kyprianou; urmează să aibă 
convorbiri, probabil la sfîrșitul lunii 
septembrie, la Washington, cu pre
ședintele S.U.A., Ronald Reagan — 
a declarat un purtător de cuvînt al 
guvernului cipriot, reluat de agen
ția Reuter. Se precizează că aceste 
convorbiri au fost solicitate de pre
ședintele Kyprianou, iar data lor

exactă urmează să fie stabilită ul
terior.

EMIRUL QATARULUI LA PA
RIS. Președintele Franței, Francois 
Mitterrand, a conferit la Palatul 
Elysăe cu emirul Qatarului, șeicul 
Khalifa Bin Hamad Al-Thani, aflat 
intr-o vizită la Paris. Intr-o decla
rație făcută la sfîrșitul convorbiri
lor, emirul Qatarului a subliniat că 
este necesar să se acționeze' pentru 
a se ajunge cit mai repede posibil

REZERVELE CUNOSCUTE 
PETROL ALE VENEZUELfcl 
estimate la aproximativ 20,5 
liarde barili, a declarat ministrul 
venezuelean al energiei, minelor și 
petrolului, Humberto 
Berti. El a menționat 
toate probabilitățile, 
de țiței ale țării conțin rezerve to
tale de aproximativ 70 miliarde 
barili, cea mai mare parte a aces
tora fiind localizate în zona denu
mită „Centura Orinoco". In pre
zent, producția de 
zuelei este de 1.9 
pe zi.

Calderon 
că, după 

zăcămintele

petrol a 
milioane

Vene- 
barill

ROMÂNIA LA T1RGUL INTERNATIONAL DE LA ALGER. tn ca
pitala Algeriei a fost inaugurată cea de-a 18-a ediție a Tirgului interna
țional, la care participă 41 de țări, printre care și România. Standul româ
nesc prezintă, prin intermediul a 18 întreprinderi de comerț exterior, 
produse ale industriei chimice, construcțiilor de mașini, electronicii, in
dustriei ușoare. La inaugurare, standul țării noastre a fost vizitat de pri
mul ministru al Algeriei, Mohamed Benahmed Abdelghani, de. alte ofi
cialități algeriene. Oaspeții s-au oprit în fața unor exponate ale industriei 
românești, cunoscute și apreciate pe piața algeriană, și la machetele unor 
baraje realizate in Algeria, in colaborare țu țara noastră.

REUNIUNE A COMITETULUI 
COMUN EGIPTEANO-ISRAELIAN. 
După cum anunță agenția M.E.N., 
joi a avut loc la Alexandria prima 
reuniune a Comitetului comun 
esipteano-israelian la nivel minis
terial consacrată examinării pro
blemelor legate de retragerea tota
lă a trupelor Israeliene din Sinai.

CREȘTEREA ȘOMAJULUI IN

DEFICITUL BUGETAR AMERI
CAN PENTRU ANUL 1981 a fost la . 
sfîrșitul lunii iulie de 59,7 miliarde 
dolari. in comparație cu nițelul de 
5.5,6 miliarde, prevăzut pentru între
gul an fiscal curent. Intre altele, 
scrie agenția France Presse. agra
varea deficitului este provocată și 
de nivelul ridicat al dobinzilor .prac
ticate in Statele Unite.

CREȘTEREA ȘOMAJULUI IN TARILE MEMBRE ALE PIEȚEI CO
MUNE. Potrivit statisticilor publicate la Luxemburg, reluate de agenția 
Associated Press, numărul șomerilor înregistrați oficial în țările membre 
ale C.E.E., cu excepția. Greciei, se ridică în prezent-la 8 898 800, cifră- 
record reprezentind 8U la sută din totalul forței de muncă a acestor țări.
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