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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, luni, 9 august, a avut
loc, la Snagov, ședința Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.
Comitetul Politic Executiv a dezbătut și
aprobat un raport în legătură cu nivelul
stocurilor existente, la 30 iunie 1982, la
principalele materii prime, materiale și
produse.
Datele cuprinse in raport relevă că
marea majoritate a materiilor prime, ma
terialelor și produselor din stocurile exis
tente sint egale sau apropiate de nivelu
rile planificate, asigurîndu-se astfel echi
librul prevăzut în plan, ceea ce creează
premise pentru îndeplinirea ritmică și in
bune condiții a sarcinilor de producție. In
același timp, se subliniază că, la sfîrșitul
trimestrului II a.c., la o serie de materii
prime și materiale se înregistra o creștere
a stocurilor, determinată în principal de
neindeplinirea planului de investiții și a
celui de producție, într-un număr de
ramuri și subramuri industriale.
Analizînd această situație, Comitetul
Politic Executiv a cerut Ministerului Apro
vizionării Tehnico-Materiale și Controlului
Gospodăririi Fondurilor Fixe și Comitetului
de Stat al Planificării să introducă în
balanțele materiale pe anul 1982 și in
programele de fabricație pe semestrul II
al acestui an modificările ce decurg din
acțiunea de reglementare a stocurilor la
principalele materii prime și materiale
existente la 30 iunie a.c., în așa fel incit
să se asigure cu prioritate realizarea pro
ducției pentru export, în condiții de efici
ență maximă.
In legătură cu aceste măsuri, Comitetul
Politic Executiv a aprobat un proiect de
decret.
Comitetul Politic Executiv a analizat, de
asemenea, activitatea desfășurată in pri
mul semestru al anului, pentru rezolvarea
propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și
cererilor oamenilor muncii. S-a apreciat
că, acționind in spiritul hotăririlor adopta
re, al indicațiilor secretarului general al
partidului, organele de partid și de stat,
cei investiți prin lege cu sarcini in acest
domeniu au acordat, și in perioada res
pectivă, o atenție sporită analizei și rezol

vării operative a problemelor ridicate de
oamenii muncii în scrisori, sesizări și
audiențe.
Comitetul Politic Executiv a apreciat, in
același timp, că in acpastă sferă de acti
vitate se mențin incă unele neajunsuri. In
scopul înlăturării lor, s-a cerut organelor
de partid și de stat, organizațiilor de
partid, de masă și obștești ca, in lumina
sarcinilor adoptate de Plenara lărgită a
C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie a.c. privind
continua întărire a legăturii cadrelor de
conducere cu masele largi și consultarea
permanentă a cetățenilor asupra tuturor
problemelor construcției noii societăți, să
acționeze pentru ca propunerile și suges
tiile făcute să fie aplicate in viață cu
maximă eficiență și operativitate, iar cerin
țele justificate ale oamenilor să-și găseas
că rezolvarea corespunzătoare, potrivit
legilor statului nostru socialist.
In
continuare,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a prezentat o informare cu pri
vire la vizita oficială de prietenie efectuată
în țara noastră de Gaafar Mohamed
Nimeiri, președintele Uniunii Socialiste
Sudaneze, președintele Republicii Demo
cratice Sudan.
Comitetul Politic Executiv a aprobat intru
totul rezultatele fructuoase ale convorbiri
lor dintre președinții Nicolae Ceaușescu și
Gaafar Mohamed Nimeiri, desfășurate
intr-o atmosferă de prietenie, stimă și în
țelegere reciprocă, apreciind că ele repre
zintă un moment important în evoluția re
lațiilor bilaterale. In acest context, Comi
tetul Politic Executiv a evidențiat însemnă
tatea și semnificația Declarației comune
privind întărirea prieteniei și dezvoltarea
cooperării între Republica Socialistă
România și Republica Democratică Sudan,
a Acordului-program privind dezvoltarea
pe termen lung a cooperării economice și
tehnice și a schimburilor comerciale, sem
nate de președinții Nicolae Ceaușescu și
Gaafar Mohamed Nimeiri, documente care
servesc intereselor celor două țări și po
poare, constituind, în același timp, o im
portantă contribuție la întărirea solidari
tății țărilor în curs de dezvoltare, la înfăp
tuirea cauzei păcii, progresului, destinderii
și cooperării internaționale.
Comitetul Politic Executiv a subliniat
semnificata schimbului de vederi efectuat

sărbătoare națională
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de președinții Nicolae Ceaușescu și Ga
afar Mohamed Nimeiri în probleme inter
naționale actuale, în cadrul căruia s-a
subliniat preocuparea celor două țări față
de creșterea agravării situației din lume.
Comitetul Politic Executiv și-a manifestat
aprobarea față de poziția celor doi pre
ședinți privind înalta îndatorire ce revine
popoarelor lumii, forțelor înaintate de pre
tutindeni de a acționa cu toată energia,
în strînsă unitate, pentru a opri înrăutăți
rea situației internaționale, pentru relua
rea și consolidarea cursului spre destin
dere, independență națională și pace,
pentru promovarea cooperării și respectu
lui între națiuni, pentru reglementarea ex
clusiv pe cale pașnică a tuturor diferende
lor dintre state, pentru oprirea cursei înar
mărilor, pentru înfăptuirea dezarmării, în
primul rînd a dezarmării nucleare, pentru
lichidarea subdezvoltării și făurirea unei
noi ordini economice.
Comitetul Politic Executiv a evidențiat
convingerea celor doi președinți că, în
ceea ce privește situația din Orientul
Mijlociu, este necesar să fie intensificate
eforturile pentru realizarea pe cale paș
nică, prin negocieri, a unei reglementări
globale, juste și durabile a situației din
zonă. In același timp, a fost apreciată
poziția celor două țări de condamnare a
invadării militare a Libanului de către
Israel și a agresiunii acestuia împotriva
poporului libanez și a populației palesti
niene. In legătură cu ostilitățile militare
dintre Iran și Irak, s-a relevat necesitatea
rezolvării pe cale politică, prin tratative, a
problemelor dintre cele două state.
A fost subliniată cu satisfacție hotărîrea
României și Sudanului de a colabora activ
pe arena internațională, contribuind prin
eforturi comune la cauza păcii, dezarmă
rii, cooperării și prieteniei între națiuni, la
înfăptuirea idealurilor de libertate, inde
pendență și progres ale tuturor popoa
relor.
Comitetul Politic Executiv a aprobat, în
unanimitate, documentele și înțelegerile la
care s-a ajuns cu prilejul vizitei și a sta
bilit măsuri pentru amplificarea, în conti
nuare, a relațiilor româno-sudaneze.

★

Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de
asemenea, probleme curente ale activi
tății de partid și de stat.
T

Au îndeplinit planul
pe 8 luni
Mobilizați in ampla întrecere so
cialistă dedicată zilei de 23 August și
Conferinței Naționale a partidului,
oamenii muncii din șapte unități in
dustriale din județul Botoșani rapor
tează îndeplinirea integrală a sarci
nilor de plan la producția-marfă pe
8 luni ale anului. Acest succes se da
torează creșterii productivității mun
cii, fapt ce a creat posibilitatea ono
rării cererilor unor beneficiari privind
devansarea livrărilor de produse. O
mențiune aparte se cuvine făcută
pentru colectivele de la întreprinde
rea mecanică din Botoșani și Fa
brica de zahăr din Bucecea, care
și-au îndeplinit sarcinile de plan pe
8 luni ale anului la toți indicatorii
economico-financiari. Cele 7 unități
industriale botoșănene vor realiza și
livra pină la sfirșitul lunii august un
volum de produse in valoare de pes
te 130 milioane lei. (Silvestri Ailenei,
corespondentul „Scinteii").

NEGREȘTI-OAȘ :

O nouă capacitate
industrială
în funcțiune
La Fabrica de utilaj minier și teh
nologic din Negrești-Oaș, Satu Mare,
a fost racordat la procesul de pro
ducție un atelier de tratamente ter
mice pentru piese de schimb mult
solicitate de bazinele carbonifere
(ocheți, raclete, tamburi, axe etc.).
Prin intrarea in funcțiune a acestui
atelier, capacitatea de producție a
fabricii sporește de Ia 3 000 Ia 8 200
tone utilaj minier. Pînă acum trata
mentul termic al pieselor fabricate
la Negrești-Oaș se realiza la între
prinderea „Unio" Satu Mare, adică
la o depărtare de aproape 50 km. Executarea acestei operațiuni pe loc
înseamnă deci operativitate sporită
și importante economii. (Octav Grumeza, corespondentul „Scinteii").

PRAHOVA:

Realizări ale minerilor
prahoveni
Cinstind prin noi fapte de muncă
marea noastră sărbătoare națională,
minerii prahoveni au majorat la
30 000 tone cantitatea de lignit expe
diată suplimentar termocentralelor,
in perioada care a trecut din acest
an. Este semnificativ faptul că acest
spor a fost realizat in condițiile creș
terii cu 8 Ia sută a productivității
muncii și ale reducerii, cu aproape 80
la sută a consumurilor normate de
materiale. Cu rezultate bune se pre
zintă Exploatarea minieră Filipeștii
de Pădure, în cadrul unor schimburi
de onoare organizate în cinstea „Zi
lei minerului", avind ca obiectiv ob
ținerea unei producții zilnice de 200
tone lignit peste prevederi.

DOLJ :

Utilaje de înaltă
complexitate
în cadrul acțiunii de înnoire și di
versificare a producției, colectivul
întreprinderii de utilaj greu din
Craiova a înregistrat recent un nou
succes: realizarea, pentru prima dată
in țară, a ferăstrăului cu panglică
orizontală destinat debitării bușteni
lor. Noul produs, în greutate de 13
tone, solicitat și de firme de peste
hotare, poate debita bușteni cu dia
metrul de 1 250 mm și lungimea de
4 metri, cu o viteză de tăiere de
32 mm pe secundă. în halele unității
craiovene se mai află, în diverse
stadii de execuție, alte produse ce
vor fi realizate pentru prima dată în
țară, intre acestea numărîndu-se
strungul normal greu, vagonul de dis
tribuție pentru hale de utilaje din
sectoarele calde, mașina de întors
forme, vagonetul de transportat trans
versal. (Nicolae Petolescu, corespon
dentul „Scinteii").

Obiective prioritare, de mare însemnătate, in economie

PLANUL IA PRODUCȚIA FIZICĂ
SI EXPORT -REALIZAT INTEGRAL
IN FIECARE ÎNTREPRINDERE!
în aceste zile de puternic avint în
muncă, întregul nostru popor, strîns
unit în jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, acționează cu hotărire
pentru a întimpina marea noastră
sărbătoare națională de la 23 Au
gust cu noi și importante succese în
îndeplinirea planului și a angaja
mentelor asumate in întrecere. Din
tre sarcinile situate în plină actua
litate se detașează — prin însem
nătatea lor deosebită pentru dez
voltarea economiei naționale —
realizarea ritmică și integrală a pla
nului la producția fizică și la ex
port in fiecare întreprindere, in
fiecare județ.
în perioada care a trecut de la
începutul anului, într-un șir de în
treprinderi și județe s-au obținut
rezultate pozitive în această pri
vință. Numeroase colective de în
treprinderi au raportat îndeplinirea
înainte de termen a planului pe
șapte luni ale anului, realizînd
peste prevederi 'importante canti
tăți de produse de o deosebită în
semnătate pentru economia națio
nală, intens solicitate atît în țară,
cit și pe piața externă. Asemenea
rezultate sint rodul aplicării perse
verente a unor temeinice programe
de măsuri tehnice și organizatorice,
sint o dovadă a stăruinței și răs
punderii cu care- au acționat aceste
colective de oameni ai muncii pen
tru transpunerea in viață a sarcini
lor stabilite de conducerea parti
dului.
Desigur, asemenea rezultate, ase
menea fapte de muncă sint îm
bucurătoare. Dar oricit de mari ar
fi producțiile suplimentare reali
zate intr-o unitate sau alta, ele nu
pot să compenseze nerealizările,

restanțele la diferite sortimente în
registrate in alte întreprinderi. Nu
o dată conducerea partidului a
subliniat cu toată claritatea că pla
nul poate fi considerat îndeplinit
numai atunci cînd fiecare unitate
își respectă programul de fabricație
stabilit, livrind produsele planifi
cate in mod ritmic și integral, in
strinsă concordanță cu contractele
economice încheiate cu unitățile
beneficiare din țară și cu partene
rii externi. în fond, ceea ce intere
sează, în primul rînd, în activitatea
fiecărei întreprinderi este rezultatul
final, concretizat in produse fizice,
realizate potrivit planului și cerin
țelor economiei naționale, în condi
ții de înaltă calitate și eficientă.
De fapt, realizarea ritmică și in
tegrală de către fiecare întreprin
dere, de către fiecare ramură și
județ a tuturor produselor — în
structura sortimentală și calitativă
prevăzută in plan și în contractele
economice — constituie o cerință
esențială, o condiție hotăritoare a
dezvoltării in ritmul prevăzut a
economiei naționale. Nici un pro
dus, nici un sortiment din cele pla
nificate nu se realizează ca un
scop in sine. în mecanismul dez
voltării economice a țării, fiecare
produs are o destinație precisă :
utilajele tehnologice și materialele
de construcții sint necesare șantie
relor de investiții ; oțelul, și in ge
neral metalul, trebuie asigurat uni
tăților constructoare de mașini pen
tru a fi transformat în mașini și
instalații ; îngrășămintele chimice,
pesticidele și erbicidele livrate la
timp înseamnă mari sporuri de re
coltă în agricultură ; materiile pri(Continuare în pag. a II-a)

Județele Bihor și Sălaj au încheiat
recoltarea griului
Oamenii muncii din agricultura ju
dețelor Bihor și Sălaj au încheiat
recoltarea griului de pe întreaga su
prafață. în "telegrama adresată cu
acest prilej C.C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, de Comitetul
județean Bihor al P.C.R. se spune :
Vă raportăm, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că,
aplicind in activitatea practică pre
țioasele dumneavoastră indicații date
la consfătuirea de lucru cU cadrele
de conducere din agricultura județu
lui Constanța, toate forțele sint con
centrate la pregătirea temeinică a
recoltei anului viitor. Sintem orga
nizați in așa fel incit, potrivit indi
cațiilor dumneavoastră, să încheiem
arăturile de vară pină la data de 20
august. în prezent, pe întreg cu
prinsul județului se acționează pen
tru recoltarea fructelor și legumelor,
pentru valorificarea superioară a acestora.
Puternic mobilizați de minunatul
dumneavoastră exemplu, oamenii
muncii din agricultura județului Bi
hor — români, maghiari și de alte
naționalități — își sporesc eforturile
pentru a întimpina ziua de 23 Au
gust și Conferința Națională a parti
dului cu noi și importante succese în
muncă, angajindu-se să facă totul
pentru realizarea planului și a anga

jamentelor pe care și le-au asumat
în acest an, pentru ridicarea necon
tenită a României socialiste pe noi
culmi de progres și civilizație.
într-o telegramă adresată C.C. al
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu,
de Comitetul județean Sălaj al P.C.R.
se arată că, în prezent, toate forțele
sint mobilizate Ia eliberarea terenu
lui de paie, executarea arăturilor de
vară, recoltarea legumelor și fructelor
și livrarea ritmică a produselor agri
cole la fondul de stat.
Vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general — se
subliniază in telegramă — că, în cin
stea zilei de 23 August și a Conferin
ței Naționale a partidului, comuniș
tii, toți oamenii muncii din agricul
tura județului Sălaj, vor acționa cu
răspundere și abnegație pentru pre
gătirea și realizarea în bune condi
ții a producției anului viitor, a pla
nului și angajamentelor pe care și
le-au asumat in acest an și pe în
tregul cincinal, pentru creșterea pro
ducțiilor agricole și înfăptuirea pro
gramului de autoaprovizionare a
populației, aducindu-și, astfel, con
tribuția la creșterea bunăstării și fe
ricirii întregului popor, la ridicarea
României socialiste pe noi trepte de
progres și civilizație.

0 politică activă de pace
și conlucrare între toate țările lumii,
consecvent promovată de România socialistă,
de președintele Nicolae Ceaușescu
Foto : S. Cristian

Arhitectură nouă la Rimnicu Vîlcea
A

ȚARA ÎN LUMINA LUI AUGUST
A

ntre călătoriile mele
din această va-ă. 1932,
aleg drept sediu pen
tru recapitulare popasul
făcut de curind în Țara
Loviștei, fie și numai pen
tru faptul că de aici aș pu
tea vedea, imaginar, în
treaga noastră țară. Nu întilnim virfurile cele mai
înalte ale Carpaților, dar
întreaga configurație ne dă
ideea unei cetăți străbune
și moderne.
Mă aflu deci in nordul
județului Vilcea, după ce
trecusem pe la marele
combinat de industrializare
a lemnulu-, un uriaș fe
răstrău cu care muncitorii
de-acolo par să ne dea un
permanent concert al mun
cii, avind apoi prilejul să
străbat „patrulaterul burebistan", format din culmea
de nord cu creste ale Fă
gărașului și Lotrului —

I

nume devenite acum celebre prin ceea ce a construit omul de azi (vezi in
dustria chimică, vezi Oltul
hidrotehnic !) — și ascult

Țării Loviștei". Și eu m-am
simțit tulburat și mi-am zis
— iată, e bine că se ține
seama de istorie, mai ales
la păduri, la codri, „co-

accentul pe indicația se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, dată la Brașov,
în ianuarie 1981, la ședința

Stejarul cu 38 de cercuri
reportaj de Vasile BĂRAN
o prelegere a inginerului
Gheorghe Păltineanu, șeful
Ocolului silvic. „Loviștea",
care spunea că acest ocol,
„Cornetu", și-a schimbat,
în primăvară, numele, fi
indcă „Departamentul sil
viculturii a ținut seama de
importanța istorică legată
de aceste meleaguri ale

dru-i frate cu românul",
toți știm ce rol au avut
pădurile în istoria poporu
lui nostru.
Inginerul Gheorghe Păl
tineanu ținea o prelegere
pe această temă : „Spori
rea productivității și utili
tății pădurilor din Ocolul
silvic Loviștea" — punînd

de lucru pe probleme de
agricultură, aceea de a se
obține o creștere substan
țială a regenerării păduri
lor pe cale naturală.
Acum, vara, pădurile pot
fi văzute in toată bogăția
lor. Pădurea este un uni
vers al vieții care furni
zează, pretutindeni, viață.

Inginerul spunea : „Cunoscind remarcabila însușire
a pădurilor noastre, nu pu
tem să nu ne gîndim la
semințișul din care vor
crește cele viitoare". Spre
seară, urcăm virfurile. Sub
noi, departe, jos, tremurau
apele Oltului și, dincolo de
ele, se etalau, iarăși, pă
durile. Sute și sute de hec
tare de pădure, din cele
mai diferite specii : stejar,
fag, paltin, frasin, gorun,
mesteacăn, carpen, molid,
larice, salcim, plop, smeuriș și porumbăriș — un evantai dintre cele mai largi
ale florei noastre munte
nești.
Stau, așadar, aici la Loviștea, pe un virf de mun
te, de vorbă cu inginerul
Păltineanu, care are in
viață o sumedenie de co(Continuare în pag. a IlI-a)

Piatră de hotar in istoria României, glorioasa revo
luție de eliberare națională și socială, antifascistă și
antiimperialistă de la 23 August a deschis nu numai
era unor profunde transformări revoluționare în viața
socială a patriei, dar a constituit, totodată, punctul de
plecare al unei politici externe noi, pe deplin corespun
zătoare intereselor fundamentale ale poporului român,
și, in același timp, celor mai profunde aspirații de li. bertate, independență națională, democrație și pace ale
tuturor națiunilor lumii.
Sub conducerea Partidului Comunist Român — forța
conducătoare a statului și societății noastre - România
socialistă s-a afirmat ca o prezență vie, dinamică pe
arena mondială, care, printr-o participare activă la
dialogul internațional, prin spirit de inițiativă, consec
vență, principialitate, și-a adus și își aduce o contri
buție substanțială, amplu recunoscută, la eforturile
pentru menținerea și întărirea păcii, la soluționarea
marilor probleme ale lumii contemporane, în concor
danță cu voința și interesele popoarelor.
Ca și în întreaga dezvoltare social-politică a țării,
cei 17 ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al
partidului constituie perioada cea mai fertilă și în
domeniul politicii externe. Activitatea amplă, încunuj nată de realizări remarcabile, desfășurată de România
pe arena mondială in această perioadă este de nedes
părțit de numele secretarului general al partidului,
președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
inițiatorul orientărilor fundamentale, și al tuturor acțiu
nilor internaționale ale partidului și statului, promoto
rul înflăcărat și neobosit al cauzelor drepte, de care
depind pacea și progresul omenirii. Tocmai această
politică de pace și colaborare constituie unul, din iz
voarele nesecate ale înaltului prestigiu dobîndit de
România, de președintele Nicolae Ceaușescu, ca perso

nalitate proeminentă a lumii contemporane, ca marele
„om al păcii".
Un merit esențial al politicii inițiate și promovate de
România, de președintele ei rezidă in eforturile perse
verente pentru dezvoltarea legăturilor internaționale ale
țării. Tocmoi ca rezultat al acestor eforturi perseve
rente spre largă deschidere, al prodigioasei activități
de contacte și participare la dialogul internațional,
desfășurate personal de președintele țării, România
și-a extins considerabil legăturile internaționale, de
la <56 de state în 1965 la 137 în prezent,
și — ceea ce este cel mai important — a stator
nicit cu toate aceste state raporturi bune, de colabo
rare rodnică, întemeiate pe principiile noi ale lega
lității internaționale. Aceste legături conferă României
o poziție internațională cum n-a avut niciodată in
trecut, servesc interesele reciproce, permit o conlucrare
amplă în vederea apărării și consolidării securității în
Europa și în lume, salvgardării păcii mondiale, luptei
pentru dezarmare, pentru o nouă ordine economică
și politică internațională, pentru o lume mai dreaptă
și mai bună.

în preajma marii sărbători de la 23 Au
gust „Scînteia“ își propune să publice un
ciclu de articole consacrate preocupărilor
constante ale României pentru dezvoltarea
relațiilor ei internaționale și evidențierii
rezultatelor pozitive obținute în această
direcție.
In pagina a 4-a publicăm astăzi articolul „PRIETE
NIE STATORNICA, SOLIDARITATE Șl COLABORARE
MULTILATERALA CU TOATE TARILE SOCIALISTE.”
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pe întreaga suprafață
planificată, în timpul
cel mai scurt!

viață
la linotip

I
l
I

Timp de 40 de ani, linoti
pistul Cornel Kaproș de la Ti
pografia din Baia Mare a așe
zat cu talent și pasiune in co
loanele de plumb ale paginii de
ziar, ca intr-un strat de flori
pregătit in zorii zilei, cuvintele-mărturii despre ce fac și ce
gindesc
oamenii. Sărbătdrindti-l cu prilejul ieșirii sale la
I pensie, colegii de muncă
adus binemeritate I semne
cinstire pentru exemplara
. ținută profesională.
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Muzeu în casa
Marea pasiune pentru
cer
cetare arheologică a învățătoru
lui Costache Buraga din Dăneștii Vasluiului s-a concretizat
in două importante și frumoa
se realizări: 1 Adunînd toată
viața vestigii ale trecutului
munet, casa lui a devenit
adevărat muzeu, vizitat nu
mai de către localnici. El
cuiește acum intr-o singură
măruță, restul sălilor, prispa
casei fiind „tapisate" cu obiec
te de arheologie, etnografie și
cărți de specialitate. 2. A scris o
carte unică in felul ei, „Dăinu
iri dăneștene" (apărută la Edi
tura Junimea din lași), rod atit
al îndelungatelor sale investi
gații, cit și al unui talent
traordinar de povestitor.

Glumă ?
Dănuț Cimpeanu a devenit
paznic de noapte pe șantierul
secției de distribuire a energiei
electrice Botoșani. Și cum pe
mai
șantier parcau noaptea
transport
multe mijloace de
auto, i-a suris ideea să-și impartă serviciul in două : asigurind paza și invățind să con
ducă. Dar n-a apucat să facă
decit citeva mișcări de volan
că vehiculul la care se urcase
s-a izbit violent de un altul.
Cum să scape din încurcătură ?
A anunțat miliția că cineva „a
sărit gardul, s-a urcat la volan,
a pornit, a...“. Fiind totuși
identificat, adevăratul făptaș a
încercat o ultimă soluție : „Am
făcut și eu o glumă !" Pe care
însă a plătit-o cu
pierderea
serviciului și suportind contra
valoarea pagubelor !.

La
„Student-parc"
Lac pentru baie. Bărci pentru
plimbări pe apă. Bazine. Tere
nuri pe care poți juca fotbal,
rugbi, baschet, volei, handbal,
tenis. Arenă de popice. Terase
cu mese de ping-pong și terase '
pentru plajă. Vestiare elegante.
Club-discotecă. Chioșcuri cu ră
coritoare, citeva bufete, cofetă
rie și restaurant — bine aprovi
zionate. Hotel. Minus telefoane
publice (a rămas numai unul,
care e suprasolicitat)...
...Menționind toate acestea nu
urmărim să popularizăm „Student-parcul" din Capitală, care e
și așa prea cunoscut șt prea
căutat (zilnic vin aci între 5 mii
și 7 mii de tineri; au fost dumi
nici cină cifra lor a ajuns la 15
mii .'). Prin acest fapt divers de
sezon dorim să subliniem că tot
ceea ce oferă acest complex de
cîțiva ani încoace se datore ște și
muncii neobosite, plină de in
teres și de har organizatoric,
desfășurată de o res'trinsă echi
pă administrativă condusă
directorul Eugen Iongscu.

SECERIȘUL GR ULUI»
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I Măsuri bune, dar inegal aplicate
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Noi locuințe pentru
oamenii muncii

ARATURILE DE VARA

IO

I

Pină duminică, 8 august, în unită
țile agricole din județul Brașov griul
a fost strins de pe 13 260 hectare, ceea
ce reprezintă 83 la sută din supra
fața cultivată. Evident, lucrarea se
află în intîrziere. Pentru recuperarea
rămînerii in urmă și încheierea se
cerișului intr-un timp cit mai scurt,
organele agricole județene au luat o
serie de măsuri, intre care amintim:
controlul zilnic al stării terenului ;
dirijarea operativă și concentrarea
combinelor și a celorlalte . mijloace
mecanice în unitățile unde există
condiții de lucru prielnice ; recolta
rea cu prioritate a soiurilor predis
puse la scuturăre.
După cum era de așteptat, acestă
măsuri au permis intensificarea re
coltării păioaselor în majoritatea uni
tăților agricole, fapt reflectat pe de
plin în creșterea vitezei de lucru,
care a sporit de la 1 645 hectare in
ziua de 2 august, la 2 800 hectare in
ziua de 4 august. Am urmărit cum
se acționează concret în cîteva unități
din consiliul agroindustrial Șercaia.
Dovedind o înaltă răspundere pentru
recoltă, mecanizatorii, printre care
Gheorghe Boamfă, Alexandru Bartoș,

loan Moltvan și loan Boieriu, lu
crează zilnic pînă la orele 20—20,30.
Pentru a se preintimpina pierderile
de boabe, ei reglează de trei ori pe
zi combinele, în funcție de starea de
umiditate a spicelor. .
Cu aceeași răspundere se lucrează
și la C.A.P. Pârău. „Aici, ca și pe te
renurile C.A.P. Veneția — ne spunea
președintele consiliului agroindustrial,
Torni Constantin — s-â lucrat in Con
diții foarte grele. Dar, grupind ope
rativ combinele pe solele zvintate,
avem posibilitatea să încheiem sece
rișul in două-trei zile".
tntr-un ritm susținut se desfășoară
secerișul și în unitățile aparținind
consiliilor agroindustriale Făgăraș și
Ucea. Mai slab se acționează însă in
consiliile agroindustriale din Țara
Birsei, ca șl în cele din Hoghiz și
Recea, unde ritmul recoltării se men
ține scăzut. Se impun deci măsuri
ca și in aceste consilii să se profite
de timpul prielnic și să se acționeze
mai energic pentru încheierea grab
nică a recoltării griului. ■

A.m relatat în articolul publicat în
„Scînțeia" de vineri, 6 august, fapte
de muncă și situații constatate în
citeva ferme legumicole din județul
Teleorman, Investigația de față a
avut drept obiectiv sfera circulației
legumelor de la producător la con
sumator. Mai precis, am căutat să
vedem in cit timp și in ce condiții
ajung acestea pe piață.
Ca atare, ne-am propus să urmă
rim un număr de camioane trimise
din județul Teleorman pentru apro
vizionarea cu legume a Capitalei.,
Două din ele au plecat din Videle
cu ardei, vinete, tomate și varză și
au ajuns la I.L.F. Militari ; primul
la ora 10,40, iar al doilea — la
ora 12.
/
Mașina, pe care am însoțit-o a por
nit din Alexandria la ora 18,50, în
cărcată cu 6 800 kg tomate, 1 700 kg
castraveți, 300 kg morcovi și 1 400 kg
varză. Gestiunea de drept a mărfii
cădea în răspunderea colegului meu
de drum, Titi Vilae, conducătorul
autovehiculului 21-TR-1740, mie revenindu-mi sarcina șă „vînd" legu
mele.
înainte de ora 21
ajungem la
ghișeul comercial al I.L.F. Militari și,
în cîteva minute, funcționara de
serviciu ne întocmește formele de
rigoare, după care ne repartizează
la depozitul nr. 6. cu următoarea
specificare pe factură : „Valorifica
rea roșiilor și morcovilor peste gra
ficul zilei. Se încearcă valorificarea
in contul furnizorului". (Nu prea am
înțeles despre ce e vorba, dar am
ziș că o să ne lămurim noi pină la
urmă cam ce înseamnă asta. Adevă
rul este că întrevedeam ce consecin
țe va avea această specificare pentru
cei in numele cărora acționam ca
furnizor de legume). Fix la ora 21
sintem în fața magaziei, pentru des
cărcare. De cum ne vede, șeful de
pozitului, Gheorghe Mirancea, arun
că o privire sumară pe factură șl
decide :
— Miine dimineață vom vedea :
ori descărcați aici, ori mergeți pe
rețea 1
— De ce mîine, și nu in seara asta ?
— ripostăm noi. Pină mîine la prinz
am putea veni cu o altă mașină în
cărcată cu. legume.
— V-a zis cineva să veniți cu alta ?
Cine are nevoie de legumele voas
tre, că tot nu-s bune !
— Cum poți spune, omule, că nu-s
bune, dacă nici măcar nu le-ai văzut,
— Uite așa, știu eu că nu-s bune I
$1 cu asta, gata 1 Fii dumneata drăguț și lasă-mă în pace. Eu, de acum,
sint in afara programului. Vezi cum
te descurci miine cu colegul meu.
Poate il superi și pe el.'
Știam cite ceva despre greutățile
pe care le întîmpină un conducător
auto in asemenea situații, dar nu
credeam că sint atît de mari. Acum
m-am convins. încercările mele
de a-1 mai îmbuna pe Gheor
ghe Mirancea dădeau greș una
după alta. Singura preocupare a șe
fului depozitului era să ple&e cit mâi.

repede acasă. Dar, in acel moment
de eșec total pentru mine ca „vinzător" de legume, au apărut cei doi
șoferi din Videle, ajunși la I.L.F.
Militari in prima parte a zilei. Ion
Dobrescu. conducătorul autovehicu
lului 21-TR-2445, epuizat fizic și ner
vos după ce a încercat in fel și chip
să găsească beneficiarii pentru ardei
și vinete. Ne spune cum a fost plim
bat, de dimineață de la 10,40 și pină
seara, aproape prin tot Bucureștiul
(de la Piața Chibrit pină spre Chitila, de aici la „Casa Scînteii" și din
nou de la depozitul din Militari, iar'
de acolo, pe o altă rută, spre Feren
tari — Ghencea), fără să poată vinde
altceva decît varza. Seara, la ora
20, a. revenit Ia depozit în speran
ța că „șefului" i se va face milă de

un singur lucru : să consider aceste
irttimplări drept cazuri izolate, ca
zuri care constituie „simple acci
dente" în desfășurarea normală a
comerțului cu legume de către Între
prinderea pe care o conduc. Și pen
tru ca documentarea să fie comple
tă, mi-au propus să continuu inves
tigațiile pe rampa de descărcare
pentfu a vedea în ce stâre ajunge,
de pildă, varza, expediată in va
goane tocmai din Botoșani și Satu
Mare ; șau ce eforturi mari se fac
aici pentru a se alege ce se mai
poate alege din cartofii mucegăiți
sosiți de la Brăila ; ori cum roșiile
venite din Zimnicea sint descărcate
din vagon direct in camioane pen
tru a fi trimise la fabrica de con
serve de lingă Oltenița. în Ioc să fie
duse la Turnu Măgurele pentru in
dustrializare.
>
Sigur, par greu de înțeles rațiu
nile pentru care trebuie să se aducă,
Ce a constatat un rede exemplu, varză de la Botoșani și
Satu Mare — și chiar legume mai
porter al „Scînteii" luperisabile decît varza — din județe
crînd o zi ca reprezentant
îndepărtate, in vreme ce nu se poate
spune că în unități agricole mai aal unităților producătoare
proape de Capitală nu ar exista aproduse, ba în unele cazuri
de legume la un depozit semenea
ele și prisosesc. Dar despre unele lu
cruri
de
neînțeles
în ce privește pla
din Capitală
nificarea aprovizionării cu legume,
despre întîrzierile și pierderiie pe
care le generează destulele imper
fecțiuni ce există in această privin
el și-i va descărca marfa pentru a
ță ne vom ocupa intr-un articol
se reîntoarce Ia Videle. Celălalt con
viitor.
ducător auto, Florea Barbuceanu,
Referindu-ne acum Ia situațiile care
cu mașina 21-TR-2123, n-a mai foșt
țin de întreprinderea amintită tre
plimbat prin București, ce-i drept,
buie să spunem că nimeni nu con
dar nici nu, și-a valorificat marfa,
testă că in activitatea acestei
cu toate că a sosit la ora 12 la I.L.F.
unități, atit de criticată pină
Militari.
cu doi-trei ani în urmă, au in
Nereușind să-l înduplec pe tova
tervenit in ultima vreme multe
rășul Mirancea in calitate de vînzăschimbări în bine. O dovadă în acest
tor de legume îi prezint legitimația
sens o constituie însăși abundența
de ziarist și îl rog să răspundă la
de legume din magazinele de des
citeva întrebări ce vizau obligațiile
facere din subordinea întreprinde
sale de serviciu, răspunderile mari pe
rii, comportarea mai civilizată a vîncare le incumbă funcția ce o deține
zătorilor în relațiile cu cumpărătorii.
în buna aprovizionare cu legume a
Dar cele constatate de noi. chiar
locuitorilor Capitalei. Privindu-mă,
- - dacă reprezintă doar cazuri izolate,
nu-i Venea să creadă că omul care
arată că în activitatea întreprinderii
acum cîteva minute îl ruga, il im
sint încă anumite verigi slabe,
plora să-i ia legumele îi pune acum
care trebuie grabnic eliminate pen
tru a se putea vorbi într-adevăr de
întrebări în legătură cu obligațiile Iui
un comerț cu legume Civilizat și
de serviciu. Ca atare, ne roagă...
să-1 înțelegem. încearcă chiar un' eficient, în același timp- Oameni cu
comportamente asemănătoare șefusimulacru de activitate, dar își <fă
Iui de depozit pe care l-am întîlnit
seama că nu mai are oameni, intru
în nici un caz nu mai au ce căuta
cit, cu excepția cîtorva femei, ce au
într-un comerț care trebuie să se
zăbovit cu maturatul, ceilalți erau
caracterizeze prin corectitudine, res
plecați. Era ora 21, dar programul
pect, bunăvoință și foarte, foarte
se termină la 22. Plecăm și noi :
multă operativitate. Acestea sint
eu spre casă, cei trei șoferi spre ca
problemele cele mai urgente ce se
binele autocamioanelor, care le vor
cer rezolvate la întreprinderea de
ține loc de dormit peste noapte.
legume și fructe Militari. Și dacă
Miercuri, după ora 10, ne-am pre
fiecare din lucrătorii acestei întrezentat la conducerea I.L.F. Militari.
prinderi va înțelege și vă acționa în
Cei doj interlocutori, directorul în
acest senă, rezultatele vor fi cele
treprinderii, tovarășul Gh. Buzatu,
dorite. Stă în puterea întregului co
și directorul tehnic, tovarășul I.
lectiv, în frunte cu comuniștii, să o
Roșea, deși • contrariați de -cele-— facă
1
auzite, acceptă pină la urmă că
■ este posibil să fi* fost așa. îmi cer

I
I

I

De la un timp, Caterina L. din
Brașov era Invitată pe la dife
rite instituții Si organisme pen
tru a răspunde de unele fapte
pe care, chipurile, le-ar fi co
mis. Sesizîndu-se de această
hărțuială, militia a făcut unele
cercetări. Și s-a aflat adevărul.
Era vorba de calomnii făcute de
două „btfne prietene" ale celei
„pirite" : Cecilia Constantinescu (proiectantă la „Tractorul")
și Viorica Florea (juristconsult
— If — la consiliul unic agro
industrial Rupea). Deși Cateri
na L. n-a depus plingere oficia
lă, cele două calomniatoare nu
vor scăpa de răspunderea pena
lă. Pentru că nimeni n-are
dreptul să aducă nimănui nici
un fel de daună morală I

„Grijuliul"
din Dâeni
Rubrica noastră de „Fapt di
I ■ vers"
este mereu sesizată, de la
o vreme, că in comuna Dăeni-

I

I
I

Tulcea se fac nunți la căminul
cultural și că se degradează lo
calul. Intrucit insistența ni s-a
părut curioasă, ne-am adresat
celor in drept să verifice aceste
sesizări. Și ce credeți că a
stabilit ancheta 7 Că intr-adevăr,
la inițiativa consiliului popular
județean, se organizează nunți
la cămin, dar nimic rău nu se
întimplă Sesizările însă
vin
de la un cetățean din comună
care — pină acum — închiria
o sală proprie pentru nunți, incasind sume frumușele (1 700 lei
de nuntă — 45 000 lei în anul
1981).
...Păi, de-ăștia ești, nene ? Și
noi te credeam bine intenționat
și grijuliu cu bunul obștii !
Rubrică realizată de

Gheorqhe MITROI

cu sprijinul coiespondenților
„Scînteii

Desfășurînd larg , întrecerea
socialistă in cinstea marii noas
tre sărbători de la 23 August,
constructorii din județul Mureș
au dat in folosință oameniloimuncii, de la începutul anului
și pînă acum, 1 448 apartamente
confortabile, cu 150 apartamen
te mai mult față de prevederile
planului.
înălțate după proiecte care
pun în valoare tradițiile arhitec
tonice locale, armonios îmbinate
cu cerințele moderne, cele mai
multe blocuri au fost construite
în municipiul Tirgu Mureș, în orașele Reghin, Luduș, Tirnăvehi
și în frumoasa stațiune Sovata.
De asemenea, în perioada men
ționată au beneficiat de locuin
țe confortabile numeroși specia, ■ iiști care lucrează și s-au sta
bilit in comunele Iernut, Sărmașu. Valea Largă, Gurghiu și
alte localități rurale ale jude
țului.
în prezent, lucrătorii Trustu
lui de construcțil-montaj Mureș
depun eforturj susținute pentru
finalizarea, înainte de termen, a
altor 1 000 de apartamente pre. văzute a fi date în folosință
oamenilor muncii în acest tri
mestru al anului. (Gheorghe
Giurgiu, corespondentul „Scinteii").

VASLUI

25000
de apartamente
Prin darea în folosința bene
ficiarilor a primelor blocuri din
noul ansamblu de locuințe „13
Decembrie", din municipiul Vas
lui, care va avea în final peste
2 200 de apartamente, destoi
nicii lucrători ai I.J.C.M. rapor
tează, în cinstea zilei de 23 Au
gust, indeplinirea și depășirea
planului pe 7 luni cu aproape
200 de apartamente. Succesul
se datorează unei mai bune or
ganizări a muncii, utilizării la
întreaga capacitate a forței de
muncă și cu deosebire economi
sirii și gospodăririi judicioase
a materialelor și energiei. Cele
mai multe apartamente peste
prevederi au fost realizate in
Vaslui și Birlad. în fotografia
alăturată vă prezentăm noul
centru din această din urmă
localitate, citadela vestiților con
structori de rulmenți. Iar, pen
tru a ilustra amploarea con
strucției de locuințe pe aceste
meleaguri, iată o singură cifră :
25 000. Ea reprezintă numărlil
apartamentelor construite. în ju
deț în ultimele trei cincinale,
ceea ce face ca, în acest august,
peste un sfert din populația ju
dețului să locuiască în casele
noi și moderne care au pre
schimbat chipul orașelor vasluiene. (Petru Necula, corespon
dentul ^Scintei'i")--’’’ ' '
în imagine: Noul' centru al
municipiului Birlad. FotO : P.
Lascăr.

Nicolae MOCANU

corespondentul „Scînteii
6
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CUVINTUL CITITORILOR^
CUVINTUL OAMENILOR
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PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICA Șl EXPORT
(Urmare din pag. I)

Calomniatoarele

\

în loc
de promisiuni,
intervenții
operative
Locuim în Cimpia Turzii, oraș că
ruia socialismul i-a dat o față
nouă. Sint multe construcții noi in
oraș — realizări Care fac cinste
atit oamenilor muncii, cit și con
ducătorilor urbei. Păcat însă că
gospodarii orașului nu depun ace
lași efort pentru îngrijirea imobi
lelor noi. De exemplu, în blocul cu
apartamente proprietate personală,
denumit pe scurt M, situat în strada
Constructorilor 1, la început ne era.
mai mare dragul să trăim. Apoi,
de la subsol a început să iasă un
miros neplăcut și să ne năpădească
țințarii — din cauza spargerii unor
conducte de apă ale blocului vecin,
proprietate de stat, apa infiltrindu-se la temelia imobilului nostru.
Pentru că lunile treceau, iar
I.G.C.L. refuza să facă reparațiile
cuvenite, ne-am adresat „în parti
cular" unui maistru, tot de la
I.G.C.L., care ne-a cerut să săpăm
o groapă ca să izoleze conductele.
Am făcut., groapa lingă peretele
blocului și am așteptat, dar maistrul
n-a mai venit... Acum e și mai rău,
conductele s-au deteriorat și măi
tare, umezeala amenință temeliile
imobilului, peretii se scorojesc, iar
mirosurile din subsol sint insuportabile.
Degeaba curățăm și dezinfectăm.
Și tot degeaba așteptăm, pentru că
toate intervențiile Ia primărie și la
I.G.C.L, au fost zadarnice. A venit
pe la noi și un delegat de la „Sa
nepid" care a văzut, a constatat și...
a plecat in grabă, ținîndu-și palma
la nas. Ne-am adresat și țovarășuIui primar al orașului, care a pus
in vedere celor de la I.G.C.L. să
repare conductele cu pricina, dar
tot degeaba... Așa stăm de trei ani
de zile. Cit să mai așteptăm ?

Locatarii blocului M,
strode Constructorilor nr. 1,
Cimpio Turzii, județul Cluj

Demolarea morii poate fi evitată
în urmă cu 15 ani, pe rîiil Tis.mana din județul Gorj funcționau
13 mori de apă. Astăzi nu mai
funcționează decit una. cea din co
muna Godinești. Lucrez aici, ca
morar, de peste 17 ani și am văzut
cit de utilă este această moară. Vin
să macine cereale locuitori din
peste 15 sate învecinate, cum sint :
Sohodol, Rătez, Cîlceștl, Celei, Go
dinești, Vîlceaua, Pinul, Pocruia,
Chiliu și chiar din Tismâna. Este
adevărat, această moară produce în
cet, dar nu consumă nimic. Nici căr
bune, nici petrol, nici curent elec
tric. Moara funcționează cu un de
bit mic de apă luată din riul Tismana, printr-o mică deviație pe o dis
tanță de circa 300—400 m ; după ce.
invirte cele două turbine ale morii,
apa intră din nou in matca sa.
Avîndu-se în vedere regulariza
rea albiei riului Tismana in cadrul
lucrărilor complexului hidroenerge
tic Cerna — Motru — Tismâna, s-a
propus ca moara de apă ’din Go
dinești să fie demolată. Credem că
va fi o mare pierdere, atît pentru
locuitorii satelor care folosesc a-

ceastă moară, cit și pentru econo
mia tării. Noi considerăm că moa
ra de apă din Godinești poate fi
salvată. Și ne-am gindit cum se
poate proceda să nu. fie demolată.
Amenajările ce ar trebui făcute ne
cesită cheltuieli foarte mici (3 tu
buri din ciment in diametru de 1
m),' cheltuieli pe care le vom su
porta noi, cei care folosim moara,
iar lucrările respective le vom face
prin muncă patriotică. Odată cu
noile amenajări, pe lingă moară am
putea construi și un gater, care ar
aduce importante venituri locuito
rilor comunei.
Propunem celor care au hotărît
să fie demolată moara de apă din
Godinești să vină la fața locului,
să analizeze situația și să asculte
părerile noastre pentru a le expli
ca soluțiile propuse de noi, ast
fel incit moara djn Godinești să
funcționeze in continuare.
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comuna Tismana, satul Sohodol,
județul Gorj

PE SCURT. DIN SCRISORI
■ Economii Ia import Specialiștii cunoscutei întreprinderi craiovene
,.EIectroputere“-Craiova au conceput și realizat un interesant procedeu
de izolare a bobinelor primare, piese componente ale transformatoarelor
de tensiune medie. Noul procedeu reduce sumele destinate importului de
piese cu circa 140 000 lei. (Maroga Nicolae, Craiova) 0 Un
bun exemplu. Conducerea cooperativei de producție, achiziții și
desfacerea mărfurilor din orașul Hațeg a luat inițiativa înființării
unei ciupercării. Primele recolte au și fost culese și valorificate în re
țeaua alimentației publice din oraș. Iâtă un exemplu care ar trebui să
fie urmat și de alte cooperative. (Nicu Sbuchea, Hațeg — județul Hune
doara) ■ S-au împuținat florile orașului. Altădată multe străzi din Rîmnicu Vilcea erau adevărate grădini cu flori. Oriunde îți întorceai ochii
vedeai straturi cu flori. Acum, florile s-au împuținat, multe peluze verzi
se desființează. Or, Rîmnicu Vilcea și-a ciștigat renumele uneia din cele
mai frumoase stațiuni turistice din țară, (Alex. Rezea, Rîmnicu Vilcea).
■ Un nou bloc cu 40 apartamente a fost predat recent in folosință mi
nerilor din Petrila. Alte două blocuri, însumînd 98 de apartamente și un
magazin, sint in curs de construcție. (Constantin Băduță, Petrila. județul
Hunedoara) ■ Nu viatul e de vină... Am cutreierat tara in lung și in lat. Știu
cite eforturi materiale face statul pentru protejarea mediului înconjurător,
cit de multe instalații pentru protecția apei și a aerului sint montate la în
treprinderi. Se pare însă că la termocentrala Ișalnița, județul Dolj, nu
se ocupă nimeni- pină acum de această problemă. Așa se face că atunci
cînd bate vîntul, indiferent din ce direcție, vălătucii groși de fum care
ies necontenit pe coșurile termocentralei intunecă in jur cîțiva kilometri
pătrați. Fumul este atit de dens, incit chiar și mașinile care circulă în
jurul acestui obiectiv economic trebuie să-și aprindă, în plină zi, faru
rile. Oare nu se găsesc soluții pentru înlăturarea acestui neajuns ? (Pe
tre Blaju, comuna Butoești, Mehedinți).

me și semifabricatele specifice industriei ușoare sint solicitate în
...
scopul fabricării de bunuri dă con
sum. Ca atare, orice nerealizare a
planului la producția fizică poate
genera greutăți în lanț unui șir în
treg de întreprinderi.
Sint adevăruri bine cunoscute în
toate unitățile economice. Cu toate
acestea, in primele șapte luni ale
anului, un număr de întreprinderi
și județe nu au realizat integral
planul la unul sau mai multe pro
duse și sortimente. Or, economia
națională contează pe fiecare din
produsele prevăzute in plan! Iată
de ce, concomitent cu îndeplinirea
ritmică și integrală a sarcinilor de
plan „la zi", recuperarea grabnică
a restanțelor la producția fizică,
acolo unde acestea au apărut, con
stituie o sarcină de mare însemnă
tate. Este o sarcină a cărei înfăp
tuire solicită, zi de zi, întreaga ca
pacitate organizatorică și politică a
organizațiilor de partid, o activitate
stăruitoare din partea cadrelor de
conducere din economie, priceperea
și hărpicia colectivelor de oameni
ai muncii din unitățile respective,
astfel îneît pină la sfirșitul acestui
trimestru toate răminerile in urmă
să fie recuperate.
In acest context, subliniem im
portanța cu totul deosebită pe.care
o are realizarea integrală a planu
lui la producția fizică in industria
extractivă, Ia cărbune, petrol și mi
nereuri, la alte materii prime de
care economia națională are abso
lută nevoie. Mai mult ca oricind, în
unitățile din acest sector este ne
cesar să se întroneze o ordine și o
disciplină desăvîrșite, să se acțio'neze cu înaltă
'
răspundere muncitorească pentru ca mijloacele tehnice din dotare. să fie folosite din
plin, cu înalt randament, în vederea recuperării grabnice a restanțe
lor. Așa cum a subliniat conducerea
partidului, nici un moment nu tre
buie să se piardă din vedere că
sarcinile de plan pe acest an la re
surse energetice și materii prime
trebuie considerate ca minime și
ele trebuie îndeplinite integral și
chiar depășite, orice creștere supli
mentară de producție fiind neli
mitată.
Tn strinsă legătură cu îndepli
nirea planului la producția fizică,
trebuie avut in vedere caracterul
ptioritar al realizării integrale, în
structura prevăzută in contractele

încheiate cu partenerii externi, a
producției destinate exportului.
Fiecare colectiv de întreprindere,
fiecare muncitor și specialist tre
buie să înțeleagă cu toată clarita
tea, așa cum a reliefat adesea, în
ultimul timp, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, că realizarea planului
dc export constituie, in actualele
condiții ale crizei economice mon
diale, cea mai importantă problemă
a economiei românești. De aceasta .
depinde asigurarea resurselor va
lutare necesare în primul rînd pen
tru importurile de materii prime și
materiale de care economia națio
nală are absolută nevoie și, totoda
tă, a mijloacelor de plată pentru
restituirea treptată a datoriei ex
terne. Tocmai de aceea, în fiecare
întreprindere, în fiecare ramură și
județ este necesar să se acționeze
cu toată hotărî rea și răspunderea
pentru realizarea exemplară, rit
mică, a fondului de marfă destinat
exportului, pentru livrarea produ
selor la termenele și în condițiile
de calitate prevăzute în contracte,
pentru valorificarea superioară a
produselor românești pe piața ex
ternă. Realizarea producției desti
nate exportului trebuie urmărită
îndeaproape, pe tot fluxul tehnolo .
gic, pentru ca Ioturile de produse
destinate partenerilor externi să se
constituie, zi de zi și decadă cu
decadă, astfel ca planul lunar să
fie îndeplinit cu un avans de 5—6
zile, rămînînd ca pină la sfirșitul
fiecărei luni marfa să fie verificată,
ambalată și expediată.
Tn _ acest vast perimetru de
muncă rodnică pentru realizarea
ritmică și integrală a producției,
fizice și a exportului, exercitîndu-și
cu răspundere rolul lor de condu
cător politic, funcțiile de îndru
mare și control, cuvintul hotăritor
.trebuie să-I aibă organele și orga
nizațiile de partid, întreg activul de
partid din întreprinderi. In primul
rînd, apare necesar ca, printr-o
stăruitoare muncă politico-educativâ
desfășurată în rîndurile fiecărui
colectiv de întreprindere, să se în
țeleagă că obligațiile asumate prin
contractele încheiate cu beneficiarii
interni și partenerii externi privesc
nu numai întreprinderea în ansam
blul ei, ci pe fiecare om al muncii
in parte. Totodată, organizațiile de
partid sint chemate să determine in
fiecare întreprindere noi progrese
in organizarea producției și a mun
cii; acțiuni hotărîte, stăruitoare
pentru respectarea strictă a tehno

logiilor de fabricație, întărirea ordi
nii și disciplinei, a asistenței teh
nice în toate schimburile. Pretutin
deni, în toate unitățile, organiza
țiile de partid au da'oria să valo
rifice operativ tezaurul de idei, de
propuneri valoroase ale muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor fă
cute în cadrul actualelor adunări
generale ale oamenilor muncii, să
supună permanent dezbaterii comuniștilor problemele realizării in
tegrale a planului la producția fi
zică și la export.
La rindul lor, comitetele județene,
municipale și orășenești de partid,
ministerele economice au datoria
de a urmări și analiza în mod di
rect și permanent, zi de zi. decadă
cu decadă, în fiecare întreprindere
și la .fiecare produs în parte, mo
dul in care se realizează planul la
producția, fizică și export. De bună
seamă, analizele și controlul efec
tuate de organele locale de partid
și ministerele economice nu trebuie
să aibă un caracter constatativ ;
dimpotrivă, de fiecare dată acestea
trebuie să ducă la soluționarea
promptă, efectivă a problemelor
care condiționează lichidarea grab
nică a restanțelor și indeplinirea
integrală a sarcinilor de plan, in
fiecare lună și pe întregul an.
Punctul forte al acțiunilor pentru
realizarea producției fizice pla
nificate șî a fondului de marfă
destinat exportului trebuie să se
situeze, așadar, in interiorul fiecă
rei întreprinderi. Printr-o judicioasă
organizare a producției și a muncii,
prin sprijinul nemijlocit, la fața
locului, din partea ministerelor și
centralelor, a organelor de partid,
concretizat in rezolvări practice și
operative ale problemelor, printr-o
intensă activitate politico-educativă
desfășurată de organizațiile de
partid, este posibil și necesar ca in
perioada care urmează să se lu
creze în toate unitățile la niveiulmaxim al posibilităților, pentru ca
sarcinile de plan la producția fizică
și export să fie înfăptuite zi de zi,
decadă cu decadă, in condițiile
creșterii continue a eficienței eco
nomice, recuperindu-se cit mai
grabnic orice restanțe care au apă
rut in diferite unități industriale.
Muncind cu dăruire și abnegație,
sub semnul acestor imperative eco
nomice. fiecare colectiv de între
prindere să-și facă un titlu de
cinste din a intîmpina cu rezultate
cit mai bune marea sărbătoare na
țională de la 23 August.
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Profund mișcat de amabilele urări pe care Excelența Voastră a binevoit
să mi le adreseze cu ocazia Zilei naționale a Elveției, vă transmit, in nu
mele Consiliului Federal și al meu personal, cele mai sincere mulțumiri.

FRITZ HONEGGER
Președintele
Confederației Elvețiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
în numele poporului din Sao Tome și Principe, al Mișcării de Eliberare
din Sao Tom<5 și Principe, al guvernului și a] meu personal, vă' mulțumesc
sincer pentru felicitările trimise cu ocazia celei de-a 7-a aniversări a inde
pendenței noastre.
Cu inaltă și frățească considerație,

MANUEL PINTO DA COSTA
Președinte al Mișcării de Eliberare
din Sao Tome și Principe,
Președintele
Republicii Democratice Sao Tome
și Principe

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre șl, prin intermediul dumneavoastră, po
porului român, pentru cordialul dumneavoastră mesaj de felicitare adresat
cu ocazia alegerii mele ca președinte al Republicii Columbia.
Doresc să vă exprim convingerea că in timpul guvernului meu relațiile
de prietenie și cooperare dintre țările noastre vor continua să se intărească
și să progreseze.

BELISARIO BETANCOUR CUARTAS

Manifestări consacrate
marii noastre sărbători naționale
în cinstea zilei de 23 August, săr
bătoarea națională a poporului român,
in unitățile și .instituțiile de cultură
ale armatei s-au desfășurat și sint
in curs de desfășurare ample mani
festări politico-educative.
în unități și garnizoane, cadre și
membri ai familiilor acestora, pre
cum și militari in termen au urmărit
cu viu interes expunerile: „P.C.IL —
organizatorul și conducătorul luptei
întregului popor pentru eliberarea'
patriei de sub dominația fascistă",
„Din cronica eroică a participării ar
matei române la războiul antihitle
rist", „23 August 1944 — pagină glo
rioasă din istoria patriei".
La Casa armatei din Timișoara s-a
organizat masa rotundă pe tema
„Concluzii și învățăminte privind
pregătirea politică și militară a insu
recției din August 1944“ și a fost pre
zentată, sub genericul „Drum de
luptă și victorii", o gală de filme do
cumentare și artistice care evocă eroismul și vitejia ostașilor români,
ale intregului nostru popor în lupta
împotriva fascismului. La casele ar
matei din Constanța și Iași au avut
Ioc întîlniri ale militarilor și fami
liilor acestora cu veterani de război,
care au evidențiat aspecte semnifi
cative despre participarea armatei
române la revoluția de eliberare na
țională și socială, antifascistă și antiimperialistă și contribuția ei la ob
ținerea victoriei finale asupra Germa
niei hitleriste, iar Casa armatei din

Cluj-Napoca a organizat spectacolul
muzical-coregrafic „Te slăvim Au
gust biruitor" și expoziția de carte
„23 August 1944 oglindit in literatu
ră”. De asemenea, la Casa armatei
din Tirgți Mureș de mult succes s-a
bucurat spectacolul literar-muzical
„Lumina lui August", iar la Casâ
armatei din Oradea recitalul de ver
suri „Patriei și partidului cinstire" și
expunerea „Importanța internațională
a revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistâ din România".
Elevii din Școala militară de ofițeri
activi „Nicolae Bălcescu" și din- In
stitutul de marină „Mircea cel Bătrîn"
participă la ciclul de evocări avind
genericul „Erau de virsta noastră",
ilustrind figuri de eroi comuniști și
uteciști care au dat suprema jertfă
în lupta dusă pentru eliberarea pa
triei. în unitățile militare au fost
prezentate expunerea „Activitatea
P.C.R. pentru organizarea și ducerea
luptei împotriva fascismului" și ex
poziții de carte și filatelice consacrate
gloriosului jubileu, iar cu militarii in
termen s-au efectuat, din inițiativa
organizațiilor U.T.C., vizite la mu
zeele tradițiilor de luptă.
j Formațiile artistice laureate ale
Festivalului național „Cîntarea Româ
niei" au prezentat variate programe
muzical-coregrafice, cuprinzind reci
taluri de versuri, concursuri cu te
matică patriotică și ostășească, spec
tacole de muzică și poezie.

i

Plenara Consiliului Uniunii Centrale a cooperativelor
ile producție, achiziții și desfacere a mărfurilor
în Capitală a avut loc ședința ple
nară a Consiliului Uniunii Centrale a
cooperativelor de producție, achiziții
și desfacere a mărfurilor (CENTROCOOP).
La primul punct al ordinii de zi,
participant» au dezbătut proiectul
planului pe anul 1983 al acestei or
ganizații. în iumina orientărilor , și
sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, pentru înfăptuirea hotăr'-ilor Congresului al XII-lea al
Ț.C.R., plenara a adoptat o serie de
măsuri menite să ducă la dezvolta
rea, in continuare, a activității de
contractări și achiziții de produse agroalimentare de la gospodăriile
populației, la creșterea producției in
dustriei mici, asimilarea și introdu
cerea in fabricație de noi articole de
uz casnic și gospodăresc, inclusiv ar
tizanat și unelte agricole, sporirea
cantităților de produse livrate la fon

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Roman tolleton „Fiicelet doctoru
lui" — episodul 3
11.55 Album coral
12,05 Cadran mondial. România șl pro
blemele .lumii contemporane
12.25 Matineu de vacanță : „Coautorii".
Adaptare după Mitceă Sîntimbreanu
13.00 închiderea programului
16,00 Telejc
16,05 Profiluri școlare : Pași în mese
rie, pași în viață
16.25 Clubul tineretului. „Filmul pentru
tineret la examenul cu publicul
său". Emisiune realizată la Costinești, cu prilejul celei de-a V-a
ediții a Festivalului filmului pen
tru tineret
17,05 Reportaj pe glab : Imagini din
Ecuador
17.25 Forum politico-ideologic. Calitatea
vieții morale. Muncă, pregătire,
educație
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea economică

• URME DE VIAJĂ
DE ACUM 40 MILIOA
NE DE ANI. Un grup da
biologi de la Universitatea din
California studiază un țințarfemelă păstrat de nu mai puțin
de 40 milioane de ani intr-o bu
cată de chihlimbar transparent.
Țesuturile insectei s-au păstrat
at't de bine incit, cu ajutorul
microscopului electronic, sint
vizibile cele mai mici detalii
ale structurii celulelor. Savanții nădăiduiesc să poată extrage
din celulele lui material gene
tic ADN nevătămat pe care să-l
compare cu ADN-ul țințarilor
actuali. Aceasta va face posi
bilă relevarea schimbărilor evoluționiste intervenite in ma
terialul genetic pe parcursul
celor 40 de milioane de ani.

dul pieței, aprovizionarea ritmică a
unităților comerciale cu mărfurile
specifice consumului, intensificarea
activității de export.
în continuare, plenara a analizat
Stadiul îndeplinirii planului pe șapte
Iutii și a adoptat măsurile ce se im
pun pentru realizarea integrală a
sarcinilor pe acest an. Plenara a
dezbătut, de asemenea, raportul cu
privire la analiza pe bază de bilanț a
rezultatelor economico-financiare ale
organizațiilor și intpeprinderilor coo
perației de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor pe semestrul
1/1982. precum și darea de seamă pri
vind activitatea cooperativelor de
credit, pe aceeași perioadă.
La lucrările plenarei a participat
tovarășul Gheorghe Stoica, secretar
al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru
al guvernului.

20,35 Arc peste timp. 23 August 1944—
1982. De la Bucureștii Noi la noul
București
20,55 Teatru TV : „Yerrna" de Federico
Garcia Lorca. Premieră TV. Adap
tarea pentru televiziune de Ale-,
xandra Orban și Constantin Diou.
Interpretează ; Mirela Nicolau, ște
fan Sileanu, Dan Condurache,
Cristina Tacoi, Dodi Caian-Rusu,
Anca Ledunca, Liana Ceterchi, Raluca Zam fires cu, Marieta Luca,
Maria Dandu, Ruxandra Sireteanu,
Aura Băjenaru, Ileana Șerban. Iarodara Nigrim,’ Violeta Berbiuc,
Ana Vlădescu, Gina Trandafirescu,
Alexandra Mircea, Romulus Du
mitrescu, Claudia Popescu. Gabi
Popescu. Regia artistică :■ Con
stantin Dicu. Prezintă prof. univ.
dr. Ileana Berlogea
22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului
PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20.20 Salonul TV al Artelor plastice
di Un înaintaș al picturii româ
nești
Constantin Lecca fi Mu
zeul — un teritoriu al înnoirilor
21,05 Anunțuri și muzică
21.10 Mic dicționar de operă și balet —
litera ,.D- (VI)
22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

• IMPORTANTE DES
COPERIRI ARHEOLOGICF au fost făcute recent in
insula Creta, lingă localitatea
Heraklion. Au fost identificate
un cimitir minoic și zidurile
unui edificiu, probabil un palat
regal. Nenumărate obiecte de
artă, statuete de fildeș, vase din
perioada minoică tîrzie (1600—
1100 i.e.n) au fost scoase la lu
mină.

• NEUTRONII DEZ
VĂLUIE STRUCTURA ȚE
SUTULUI OSOS. Pinâ
acum nu s-a reușit să se stu
dieze poziția cristalelor de hidrooxiapatită — mineralul de
bază al oaselor — din interiorul

Cronica zilei

ZIUA NAȚIONALĂ A ECUADORULUI

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Ecuador. Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea
a organizat, luni-dimineața in Capi
tală, o manifestare culturală, in ca
drul căreia ziaristul Florin Mitu a
împărtășit impresii de călătorie din
această țară.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai. Minis
terului Afacerilor Externe, Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste,
oameni de cultură și artă, un nume
ros public.
A luat parte Lucindo Almeida Te
ran, ministru însărcinat cu afaceri
ad-interim al Republicii Ecuador la
București.
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La cinematograful „Scala" din Ca
pitală a avut loc, luni seara, premie
ra filmului de lung metraj „Un om
trăind in viitor — Nicolae Titulescu".
Realizat în contextul largului evan
tai de manifestări dedicate marcării
pe plan* național și internațional a
centenarului nașterii lui Titulescu,
filmul conturează, prin intermediul
unui bogat și inedit fond documen
tar, personalitatea marelui om poli
tic, diplomat și jurist român, evi
dențiind caracterul profund patriotic
al activității sale, consecvența cu
care a militat pentru apărarea păcii,
independenței și suveranității Româ
niei, a integrității ei teritoriale, a
egalității in drepturi între toate sta
tele. Se relevă, totodată, faptul că
opera și gindirea înaintată a lui Titu
lescu își găsesc o fericită împlinire,
pe plan superior, în politica externă
a României socialiste, care incorpo
rează interesele și aspirațiile funda
mentale aie națiunii noastre, ca și ale
întregii umanități.
La premieră au asistat reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, personalități ale vieții
politice, cultural-științifice, un nu
meros public.
Au fost prezenți șefi de misiuni
diplomatice acreditați Ia București,
membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

COTIDIAN.

Domnului dr. OSVALDO HURTADO LARREA
Președintele Republicii Ecuador

Relatâri ale reporterilor
și corespondenților „Scînteii“
H Specialiști de ia Institutul poli
tehnic din Cluj-Napoca, în colabo
rare cu filiala dirt localitate a Insti
tutului de proiectări automatizări
au realizat un echipament de testa
re automată a plăcilor cu circuite
integrate
denumit
„THETAROM
5051".
B Urmind exemplul de hărnicie
și dăruire in muncă al soților sau
fraților lor mineri, harnicele munci
toare și creatoare de la mai noua
întreprindere de tricotaje din Petro
șani se remarcă prin strădania de a
produce numai tricotaje de bună
calitate, intr-o gamă cit mai divers:ficatâ. Ele au propus pentru
omologare aproape 60 de noi articole de tricotaje în zece contexturi inedite :' seturi de. jachete,
veste, pulovere pentru bărbați,
femei și copii.
H Constructorii din cadrul secției
prestări servicii a Consiliului popu
la' al comunei Turț - Satu Mare au
predat „la cheie" o nouă școală cu
patru săli de clasă și o sală ds
grădiniță. Noul edificiu a fost înăl
țat intr-un timp scurt - mai puțin
de un an - sau, cum le place oșenilor să spună, intre... două recolte
de căpșuni.
0 La Grupul școlar „Rulmentul"
din Brașov s-a deschis o tabără de
aviație Io care participă elevi din
diferite județe aie țării, pasionați
în tehnica zborurilor.
■ Pe strada Spitalului din Tufcea
s-a dat deunăzi în folosință un mo^dern complex comercial. Cele cinci

magazine deschisș aici au insa
program numai in toiul zilei, cîrid
locatarii cartierului se află la lucru,
Cind se întorc acasă și ar putea
să facă cumpărături, magazinele
se închid. Așa înțeleg comercianții
de aici să vină in sprijinul cumpăr
rătorilor ?
® Institutul agronomic din lași a
inaugurat, la ferma sa didactică
Ezăreni, situată la 20 km de oraș,
un complex studențesc alcătuit din
laboratoare, ateliere de întreținere
a mașinilor și utilajelor agricole,
depozite pentru cereale, îngrășămin
te chimice și erbicide, cămin și
cantină. In felul acesta studenții
pot rămine Io fermă pe toată du
rata practicii, aplicind cu mai mult
folos ceea ce învață in amfiteatre.
■ La înfrumusețarea comunei
Peștișani - Gorj au contribuit peste
3 000 de cetățeni care au prestat
16 000 ore de muncă voluntară. De
la 1 mai șl pină in prezent, ei au
plantat peste 500 pomi fructiferi, au
reparat 1 400 mp trotuare și 80 po
dețe, au amenajat peste 10 000
metri liniari de șanțuri, iar acum
introduc o conductă pentru ali
mentarea comunei cu apă potabilă.
■ Sucursala județeană C.E.C. din
lași a deschis o nouă agenție la
parterul unuia din blocurile recent
construite în cartierul Gară. Aici se
efectuează toată gama de opera
țiuni C.E.C. Agenția funcționează pe
toată perioada unei zile, cu o pau
ză de o oră la prinz.

Pentru elevi și studenți

ABONAMENTE I.T.B.
CU TARIF REDUS
întreprinderea de transport
București aduce Ia cunoștința
publicului că, incepind de la
data de 20 august a.c., se pun
în vinzare, la centrele de abo
namente, legitimații de călătorie
nominale lunare, cu tarif redus,
pentru elevi și studenți curs de
zi. Prețul unui asemenea abo
nament — valabil pentru un
număr nelimitat de călătorii pe
toate mijloacele de transport in
comun (tramvaie, autobuze, tro
leibuze) — este de 90 lei.
La procurarea abonamentelor
cu tarif redus, cei interesați tre
buie să prezinte carnetul de
elev sau student, vizat pe anul
de învățămînt în curs. (M. B.).

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 10
august, ora 21 — 13 august, ora 21. tu
țară Vremea se menține' caldă și în
general frumoasă, cu cerul variabil,
mal mult senin. Averse izolate de
ploaie se vor semnala in zonele de deal
și de munte. Vîntul va sufla slab, pină
la moderat. Temperaturile minime vor
fi cuprinse între 10 și 20 de grade,
Izolat mal coborite in depresiunile din
estul Transilvaniei, maximele vor osci
la între 24 și 32 de grade. La munte
și în Transilvania dimineața, local,
ceață, tu București : Vi'emea se men
ține caldă, cu cerul variabil mai mult
senin. Vînt în. general slab. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 14
și 17 grade, cele maxime intre 30 și 32
de grade. (Ileana Mihăilă, meteorolog
de serviciu).

ȘTIRI SPORTIVE
• în ultima zi a campionatelor
mondiale de natație de la Guayaquil
(Ecuador), înotătoarea româncă Car
men Bunaciu a reușit performanta
de a se număra printre laureatele
probei de 200 m spate, obținind me
dalia de bronz, cu timpul de 2’15”40/
100, intr-o întrecere de mare valoa
re, soldată cu stabilirea unui nou re
cord mondial — 2'09”91/100 — de că
tre Cornelia Sirch (R.D. Germană),
ciștigătoarea probei și a medaliei de
aur.

® Luni,.9 august, pe terenurile aso
ciației sportive „Electrica" din Timi
șoara au început campionatele națio
nale individuale ale seniorilor și se
nioarelor la tenis. La actuala ediție
— a 70-a din istoria acestui indrăgit
sport — participă aproape 100 de ti
neri și'tinere — sportivi de categoria
intii, campionii județelor și cei mai
taleht'ați juniori — la startul intrecerilor fiind prezenți toți campionii
_de anul trecut.

• Turneul internațional de tenis de
la Indianapolis (S.U.A.) s-a încheiat
cu o splendidă victorie a jucătoarei
românce Virginia Ruzici, învingătoa
re cu 6—2, 6—0 in finala susținută
cu Helena Suhova (Cehoslovacia).
© La Varșovia s-au încheiat în
trecerile celei de-a 25-a ediții a tra
diționalei competiții internaționale de
lupte greco-romane „Memorialul tVladislaw Pitlasinski", la care au parti
cipat 139 de sportivi din 11 țări.
Printre învingătorii turneului s-au
numărat și luptătorii români Con
stantin Uțâ (62 kg) și Ștefan NegriPRAHOVA ® în organizarea
secției de propagandă a Comitetu
lui județean Prahova al P.C.R., la
Ploiești a avut loc o dezbatere politico-ideologică pe tema : „Calita
tea de proprietar, producător și be
neficiar ă oamenilor muncii din
patria noâstră". Au participat ca
dre de partid și de stat, propagan
diști, muncitori, maiștri, ingineri
din uzinele, combinatele, schelele
petroliere ale județului, cadre di
dactice. (Constantin Căprarul.

SIBIU ® în comuna Săliște, ini
mă a Mărginimii Sibiului, a fost
deschisă cea de-a 2-a ediție a Tabe
rei naționale de sculptură în lemn,
la care participă artiști plastici
din București, Bistrița-Năsăud, Că
lărași, Gheorghe Gheorghiu-Dej,

țesutului osos. Un grup de fizi
cieni și biologi englezi -au reușit
să depășească acest obstacol, recurgind la fenomenul difracției
fasciculelor de neutroni obți
nute la reactorul de temperaturi
înalte, de care dispune Institu
tul de fizică din Grenoble. Po
trivit constatărilor făcute, cris
talele sint dispuse paralel cu di
recțiile solicitărilor maxime la
care sint supuse oasele, întoc
mai cum orientează constructo
rii armăturile metalice ale struc
turilor de beton.

• COMPUTER UL
TRARAPID. Firma japoneză
Fujitsu va lansa in curînd pe
piață un nou tip de computer
„Facom VP-200" capabil să
efectueze nu mai puțin de 5 mi
lioane de operații pe secundă.

șan (68 kg), clasați pe primul loc la
categoriile respective. Dintre ceilalți
concurenți români s-au mai eviden
țiat Vasile Andrei, situat pe locul doi
la categoria 100 kg, și Ștefan Ma
rian, care a ocupat locul trei Ia ca
tegoria 52 kg.

® în Sala sporturilor din Con
stanța au luat sfirșit, duminică. în
trecerile tradiționalei competiții de
volei feminin dotate cu „Trofeul
Tomis", turneu la care au participat
echipe din primul eșalon al acestui
sport : U.R.S.S.. campioană olimpică,
Bulgaria, vicecampioana olimpică și
campioană europeană. R.P. Chineză,
precum și România (A) și România
tineret.
Clasamentul final al competiției : 1.
U.R.S.S. — 8 puncte ; 2. R.P. Chi
neză — 7' puncte : 3. România (A) —
6 puncte : 4. Bulgaria — 5 puncte ;
5. România (tineret) — 4 puncte.

© Desfășurată* timp de patru zile
la Istanbul, Balcaniada de natație
pentru juniori a fost ciștigată de echipa României.
9 Competiția internațională femi
nină de baschet pentru „Marele Pre
miu" ai orașului Praga a fost ciștigată la actuala ediție de selecționa
ta U.R.S.S. — 10 puncte, urmată de
echipele Cehoslovaciei — 9 puncte.
României — 8 puncte, Olandei — 7
puncte, Cehoslovaciei (B) — 6 puncte
și Poloniei — 5 puncte. '
tir ultima zi a turneului, baschet
balistele românce au Învins cu sco
rul de 59—52 (34—35) echipa Olan
dei.

Lugoj și Sibiu. Principalul obiectiv
al taberei săliștene, organizată de
Uniunea artiștilor plastici’ din
România, Consiliul de cultură si
educație socialistă al județului Si
biu și Consiliul popular comunal
Săliște. il constituie replăsmuirea,
cu sugestive semne ale sculpturii
contemporane, a unui legendar spațiu-matcă al românilor. (Nicolae
Brujan).

VÎLCEA © La Rimnicu Vîlceă a
avut loc ciclul de manifestări sub
genericul „Oltul in conștiința româ
nească", Programul actualei ediții,
consacrată creației științifice și teh
nice pe meleagurile Oltului, a cu
prins intre altele un simpozion
științific cu participarea unor spe
cialiști din județele Brașov, Sibiu.

Considerat cel mai rapid com
puter din lume, el va fi desti
nat in principal stațiilor meteo
rologice care, după cum se știe,
au de efectuat un număr uriaș
de calcule pentru a emite pre
viziuni cit mai exacte, precum
și industriilor nucleare.

® FIECARE LOCUI
TOR - 3-5 COPACI lo
cuitorii Beijingului au plantat
vara aceasta 2.7 milioane de ar
bori in cadrul unei inițiative
menite să ducă la transformarea
capitalei Chinei intr-o adevăra
tă grădină, cu un grad cit mai

(Urmare din pag. I)

incidențe : s-a născut la
Paltinu — Argeș, intr-o
casă străjuită de doi pal
tini, are și doi copii, o fată
este chiar elevă la o școală
și un băiat p’e câre și-i do
rește ingineri silvici (fata
— tehnică de silvicultură,
băiatul e încă elev la școala
generală) și, explicîndu-mi
dorința sa, îmi spune: „Sil
vicultura e o ramură de
bază a economiei naționa
le". Și, pe neașteptate, mă
fulgeră cu privirea: „Știți,
dumneavoastră, că sint
locuri întinse de pămînt
unde nu cresc copaci, oricită bunăvoință ar avea
omul ? Știți că nu există
decit rar, in lume, un pămint atit de generos ca al
nostru ? Știți ce climă ex, tițaocdinară, ce- sol avem
noi pentru păduri și pen
tru tot ce s-ar numi plantă?
Ia gîndiți-vă Ia un de
șert!?". Și continuă pe același ton, cu care. înțe
legeam, voia să-mi re
tină atenția: ;,Dumneavoas
tră știți ce înseamnă —
acum, intr-un timp, in care,
în atitea puncte de pe glob,
se distrug păduri — ce rol
au pădurile?".

*1 ascult, Ii dau drep
tate și-mi văd. tot
odată. și celelalte că
lătorii făcute prin țară : in
nord. Ia Suceava și Ia Ma
ramureș,' pe Iza fermecătoare și pe Mara de neui
tat, și în sud, la Reșița, ce
tatea de oțel, și la sora ei
de la Hunedoara, și la cea
laltă cetate, a Galațiului, și
la cea a Călărașiului — lan
țul impunătoarelor noastre
„cetăți de foc", renăscute
și născute în noua istorie a
țării, printr-o voință cu adevărat de oțel a poporu
lui condus de partid spre
biruința industrializării so
cialiste a întregii noastre
patrii. Și-mi reamintesc și
retrăiesc modul în care oa
menii locurilor, muncitori,
'ingineri, profesori, activiști
îmi vorbeau pe același ton
pasionat : „Știți dumnea
voastră...?". Și văd de acoio, de sus, de pe virfuri
muntoase fabricile, uzinele
și șantierele, orașele noi.

1

francez a realizat un ingenios
dispozitiv in ajutorul pescari
lor : un vierme lucitor sintetic.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Poporul ecuadorian
(Sărbătorește astăzi 173
de ani de la procla
marea independenței,
eveniment care, ia
timpul său, a avut
o largă rezonanță in
rîndul popoarelor de
pe emisfera sudică, ce
se ridicau la lupta
pentru înlăturarea do
minației coloniale.
Cunoscută vreme în
delungată ca una din
tre „republicile bana
nelor", Ecuadorul s-a
angajat, in
ultimele
decenii, pe calea dez
voltării, a diversifi
cării și modernizării
economiei, pe baza va
lorificării in interes
propriu a bogatelor ză
căminte de petrol de
care dispune. O deo
sebită importanță in
acest sens a avut-o
crearea
Corporației
ecuadoriene de stat
pentru explorarea și
exploatarea
resurse
lor petroliere naționa
le (C.E.P.E.) Venituri
le realizate prin ex
tinderea și moderni
zarea industriei pe
trolului au fost folo-

site și pentru crearea
și impulsionarea altor
ramuri ale economi
ei, mai ales industrii
le extractive, țara avînd însemnate re
zerve de fier, cărbune,
cupru etc. Toate aceste măsuri și altele,
îndeosebi in domeniul
energetic, au permis
economiei ecuadoriene
să înregistreze rezultate meritorii, Astfel,
de pildă, anul trecut,
Ecuadorul a înregistrat un ritm de dezvoltare economică de
4,6 la sută, printre
cele mai ridicate din
regiune, între
sectoarele cu randăment
superior numărinduSe agricultura cu 4 la
sută. Obiectivele prin
cipale pentru 1982 —
cum subliniază auto
ritățile de la Quito —
constau in obținerea
unor rezultate pozitive
în ce privește forări le petroliere inițiate
de C.E.P.E. în golful
Guayaquil,. precum
.
Și
realizarea reformelor
propuse în sectorul
hidrocarburilor.

lntimplă după ce ai citit o
carte bună, mereu mai
bună și pe Care o soco
tiseși știută din copilărie.
Cartea aceasta care a În
ceput să fie scrisă cu 38 de
ani în urmă, prin marea
hotărire din August 1944,
prin marele act istoric de
eliberare a țării, este acum,
în zilele noastre, capodo
pera poporului român. O
deschizi, o citești, o reci
tești și sentimentul care pe
moment fusese doar o ful
gerare de tablouri abia
conturate devine, în cele
din urmă, o înzestrare atit
de profundă, incit simți
nevoia să-ți refaci mereu
itinerarul.
Și, iată cum de-acolo, din
Țara Loviștei, într-o Iu-

STEJARUL CU 38 DE CERCURI
unde intilnese vestita în
treprindere de rulmenți,
tînăra I.R.A. născută după
cel de-al IX-lea Congres
al partidului, laolaltă cu
atitea fabrici și uzine, care
fac astăzi fala țării și peste
hotare, întreprinderea de
rulmenți Alexandria, o fa
brică de boabe de oțel care
concurează, mai intii și întii, toată Cîmpia Română
— de pe care tocmai se
stringeau boabele de griu
— cu replica ei de simetrie
industrială :
„Știți dumneavoastră?...".
Știți dumneavoastră —
imi spunea un maistru de
la Tg. Jiu — ce-a fost și
ce înfățișare are astăzi
Gorjul? Știți, mă întreba
un profesor din Vaslui, cum
arăta odinioară orașul acesta ? Un pilc de hardu
ghii ! Poftiți la muzeu să
vă arăt !

entimentul nu e greu
de explicat, mai bine
zis de definit : călăto
rești într-o lume a muncii
libere și a spiritului liber,
in care plecînd, cumva, de
dinlăuntru) tău, te întorci
absolut uimit, așa cum se

S

VASLUI 9 Sub genericul „Pa
triei și partidului omagiul tinerei
generații", se desfășoară în jude
țul Vaslui, în organizarea comite
tului județean al U.T.C., o amplă și
variată gamă de acțiuni turistice
cil puternice valențe educative de
dicate aniversării a 38 de ani de la
victoria revoluției de eliberare so

® ÎN AJUTORUL PES
CARILOR. Un inventator

Cu prilejui celei de-a 173-a aniversări a proclamării independenței țării
dumneavoastră, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez în numele guver
nului și al poporului român, precum și al meu personal, calde felicitări și
cele mai bune urări ’de sănătate și fericire personală, de pace, progres și
prosperitate poporului ecuadorian prieten.
Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că bunele relații
stabilite intre țările noastre se vor extinde și aprofunda tot mai mult in
viitor, in interesul popoarelor român și ecuadorian, al cauzei păcii, colabo
rării și înțelegerii in întreaga lume.

satele cu chipul verif pline ; și. cobor, dintr-odată,
spre ele, cobor spre Tîrgoviște, pe marea platformă
industrială unde uniunile
noastre de creație au orga
nizat, nu de mult, ampla
manifestare „Oamenii de
cultură și pacea"; și la Alexandria, în Teleorman, la
„Zilele Marin Preda", cînd
merg puțin înspre Dunăre
și cînd ajung chiar în satul
marelui scriitor, Siliștea,
născut acolo Ia 5 august,
acum
șaizeci de ani, și
intru în acel univers real
și în acel univers artistic,
surprinzător de real și de
'
literar dacă vrei să faci analogii intre ce există Și
ceea ce este imaginat ; Și
trec iarăși prin Alexandria

Olt și Vilcea, o expoziție de carte
tehnică și fotografii, precum și o
gală de filme și diapozitive pe teme
privind cele mai noi creații tehnico-științifice locale. (Ion Stonci.it).

redus de poluare. Un mare nu
măr de arbori au fost plantați
in regiunile din jurul Beijingu
lui ca perdele care să rețină
praful adus in capitală de vinturi. Această campanie, care are
dimensiuni naționale, cheamă
pe toți locuitorii valizi ai Chi
nei in virstă de peste 11 ani să
planteze fiecare 3 pină la 5 co
paci anual, incepind din 1982.

Snip

mină de soare extraordi
nară, mă gindeam că aș fi
putut realiza, cu un aparat
gigant — o pasăre rotitoare
— o mare fotografie, dar o
fotografie mereu schimbă
toare, fiindcă efigiile reale
ale fiecărui punct din tot
acest spațiu românesc sint
mereu în schimbare — sate
ce se prefac în orașe, orașe
ce devin mari centre ur
bane deținătoare ale unor
bogate tezaure de cultură
materială și spirituală. Dru
mul poate începe de ‘ ori
unde, de la Olt spre Du
năre, de la Dunăre spre
'Mare, de la Mare, în sus,
spre Iași sau Baia Mare,
sau, spre apus, către Ti
mișoara, sau spre DrobetaTurnu Severin și spre Craiova (acel oraș al Băniei
astăzi strălucitor și absolut
de nerecunoscut) $i spre
Caracal și Roșiorii de Vede
(unde am vizitat o ultra
modernă fabrică’ de trico
taje) și spre Capitală, spre
marele nostru București...
Călătoria poate începe de
oriunde, dar și de aici, de
pe platoul vilcean, unde
inginerul pe care l-am ru
gat să-mi fie cu gindul to-

Poporul român ur
mărește cu interes eforturile poporului ecuadorian pentru ac
celerarea progresului
economic și social. în
tre România și Ecua
dor, intre popoarele
noastre s-au stabilit
și se dezvoltă rapor
turi de prietenie și co
laborare pe multiple
planuri. O contribuție
determinantă la impuîsionșrea acestor re
lații, la adincirea șt
diversificarea lor
a
avut-o vizita între
prinsă de președinte
le Nicolae Ceaușescu
in Ecuador in 1973,
precum și dialogul la
nivel ■ inalt românoecuadorian de Ia Bucu
rești din 1975. înțele
gerile convenite, do
cumentele semnate au
deschis noi și ample
perspective legături
lor dintre România și
Ecuador, in interesul
ambelor țări și
popoare, al cauzei păcii
și cooperării
internaționale.

varăș de drum prin toate
aceste zone ale țării îmi atrage atenția asupra unei
încheieri, zicind : Dacă tot
ne evocăm aceste drumuri,
atunci, iată, acest copac :
are 38 de cercuri !
E un stejar tînăr, zvelt
și impunător, ce pare â sta,
cu frunzele sale dese, de
strajă acestei clipe in care
inginerul imi dă un caiet
al său, un fel de carte
scrisă de mină, din care eu
copiez această frază care
tine in mod sigur, cum imi
zic, de romantismul profe
siunii și. totodată, cum el
inșuși imi atrage iarăși ajtenția, de poezia propriuzisă : „Profesiunea de sil
vicultor — putem spune și
de pădurar, deoarece toți
cei care slujim pădurea, de
la gestionarul de canton
pină la inginerul silvic, sintem pădurari — pe lingă
răspunderile, sarcinile care
te obligă, duce — de ce să
nu recunoaștem ? — și la
poezie, inspirată în mod fi
resc de frumusețile fără
seamăh ale naturii ce te
înconjoară'i“. Nu mi-a arătat vreun vers de-al său.
Mi-a spus doar, făcîndu-mi
semn, spre acel stejar cu
rădăcinile în pămînt și in
stincă : „I,Să ni-I imaginăm
de 38 de ani !“. Un ginii
frumos ca un vers adevărat...
M-am uitat, mai apoi,
spre munții Făgărașului cei
inalți, alcătuiți din roci cu
creste ascuțite, ce dau în
spre Paring, muntele meu
din copilărie, și spre mun
ții Lotrului cu înălțimi
mart și mijlocii, și spre
Cozia, munți joși, aproape
niște bătrine dealuri din
calcar pe unde-a umblat
Bătrînul Mircea, dealuri de
piatră sedimentate din de
pozite terțiare, și am vă
zut și mai larg pădurile și
dincolo de ele așezările,
satele și orașele noastre.
Țara in plină vară, 1982. Și
acel stejar cu 38 de cercuri
care este istoria noastră
nouă.
Stejarul tînăr, între stră
vechi păduri. Acele păduri
cărora le-am înțeles, incă o
dată, marea, superba și
nemuritoarea lor poezie.

cială și națională, antifascistă și
antiimperialistă din august 1944.
Participă mii de tineri din între
prinderile industriale, de pe ogoare,
din. școli., (Petru Necula).

va fi organizată expoziția de pic
tură, sculptură și grafică cu lucră
rile realizate de artiștii plastici in
cadrul taberei. (Sabin Cerbul.

HUNEDOARA 9 La Deva s-a
deschis cea de-a XIII-a ediție a
taberei de documentare pictură-grafică organizată de comitetul jude
țean de cultură și educație socia
listă in colaborare cu Uniunea ar
tiștilor plastici. Artiștii plastici se
vor întîlni cu oameni ai muncii din
Valea Jiului, unde va avea loc și
vernisajul unei expoziții de pic
tură, sculptură și grafică organizată
in cinstea zilei minerului. Apoi, in
ziua de 14 august, la Galeriile de
artă ale fondului plastic din Deva

IAȘI 9 în cadrul ciclului de ma
nifestări „Ateneul politic al tinere
tului", organizat de comitetul ju
dețean U.T.C. in cinstea zilei de
23 August pentru tinerii din în
treprinderile ieșene, Ia întreprin
derea de prelucrare a lemnului a
avut loc simpozionul „Legalitatea
socialistă in sistemul de valori moral-politice ale tinerei generații".
Au prezentat comunicări juriști de
la Judecătoria Iași și cadre de la
Biblioteca județeană „Gheorghe
Asachi". (Manole Corcaci).

Este vorba de un cilindru de
plastic in lungime de 4.5 cm,
care conține două substanțe
chimice. în momentul in care
cilindrul este ușor încovoiat
cele două substanțe se amestecă
și emit lumină. Fixați de mo
meala undiței sau aruncați in
mare număr în jurul bărcii de
pescuit „viermii lucitori" atrag
peștii, care devin astfel o pradă
ușoară.

• O NOUĂ ERUP
ȚIE A ETNEI ? Etna, cel maî
inalt și — in ultima vreme —
cel mai activ- vulcan al' Europei,
se manifestă de la finele săptăminii trecute prin fenomene ce
par să prevestească o nouă fază
eruptivă. Astfel, relatează agen
ția Reuter, nori de fum negru au
apărut deasupra muntelui, iar

vulcanologii din Catania semna
lează o creștere notabilă a acti
vității seismice din zona Etnei :
lava a urcat pină la aproximativ
100 de metri de marginea crate
rului principal. Ca măsură de
prevedere, autoritățile locale au
interzis accesul turiștilor pe pan
tele superioare ale muntelui.

® OPERAȚIA „SAL
VAȚI TIGRII". Făcind un bilanț al rezultatelor obținute în
primii nouă ani de la intrarea in
vigoare a măsurilor pentru pro
tecția tigrilor împotriva perico
lului dispariției totale, presa
indiană relevă că numărul ma
rilor feline a crescut, numai în
cele 11 rezervații speciale, de Ia
268 la 757, in prezent în întrea
ga Indie existind peste 3 000 de
animale din această specie. Re

cent, guvernul indian a adoptat
hoțărîrea de a se înființa patru
noi rezervații pentru tigri, ceea
ce va face ca suprafața totală
afectată parcurilor pentru pro
tecția acestor animale să ajungă
la peste 24 000 kmp.

o DELINCVENTA JU
VENILĂ. Intr-un raport al
Ministerului Justiției al S.U.A.,
se relevă că in Statele Unite
peste 40 la sută din asemenea
infracțiuni ca omucideri, jafuri,
violuri și furturi de automobile
sint comise de adolescenți in
virstă de pină la 18 ani. în ra
port se arată că, in perioada de
după 1970, numărul arestărilor
efectuate in rîndurile minorilor
a crescut cu 22 Ia sută.

Schimb de mesaje intre președintele României
V
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BOGOTA 9 (Agerpres). — La Bo
gota a avut loc un schimb de mesaje
între președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, și președintele Republi
cii Columbia, Belisario Betancour
Cuartas, cu prilejul instalării in
funcție a șefului statului columbian.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu au fost transmise calde
felicitări și cele mai bune urări de
succes cu ocazia preluării funcției
de președinte al Columbiei. A fost
exprimată dorința României ca cele
două țări să acționeze în continuare,
in comun, pentru dezvoltarea rela
țiilor prietenești româno-columbiene
pe toate planurile, în special în do
meniul schimburilor comerciale, al
cooperării economice, al conlucrării
României și Columbiei pe arena in
ternațională, pentru o politică de
pace, colaborare și respect al inde
pendenței naționale a tuturor po
poarelor lumii.

Președintele Belisario Betancour
Cuartas a mulțumit călduros pentru
mesajul primit și a rugat să se trans
mită președintelui Republicii Socia
liste România un salut prietenesc,
precum și cele mai calde urări de
sănătate și fericire personală, de
bunăstare și progres pentru poporul
român prieten. El a exprimat dorin
ța guvernului columbian de a dezvolta relațiile cu România pe toate
planurile.
Schimbul de mesaie a avut loc in
timpul primirii de către președintele
Belisario Betancour Cuartas a tova
rășului Petru Enache. vicepreședinte
al Consiliului de Stat, care l-a re
prezentat pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu la ceremoniile de instala
re a noului președinte columbian.
La primire și convorbiri, desfășu
rate într-o atmosferă de cordialita
te, a fost prezent Gheorghe Dobra,
ambasadorul țării noastre la Bogota.

Manifestări consacrate
zilei de 23 August
DELHI 9 (Agerpres). — Univer
sitatea Delhi, in colaborare cu
lectoratul de limbă și literatură ro
mână au organizat o manifestare
dedicată celei de-a 38-a aniversări
a revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă.
in alocuțiunile rostite cu acest
prilej s-a subliniat contribuția deo
sebită adusă de România, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu ' la
consolidarea relațiilor de prietenie
cu toate statele in curs de dezvol
tare, poziția constructivă a țării
noastre față de importantele pro
bleme ale vieții internaționale. Au
fost reliefate semnificația zilei de
23 August, realizările economiei ro
mânești in anii construcției socia
liste, îndeosebi fn perioada care a
urmat Congresului al IX-lea al
partidului.
Aceluiași eveniment i-a fost con
sacrată o expoziție cuprinzind ima
gini ale realizărilor economiei țării
noastre in anii edificării societății
socialiste și prezentarea filmului

AMPLE ACȚIUNI PENTRU PACE
Șl DEZARMARE
®

Conferința

apartheidului împotriva femeilor africane!

internațională pentru interzicerea
armelor nucleare

TOKIO 9 (Agerpres). — Ceremonia organizată duminică Ia Nagasaki
in memoria victimelor bombardamentului atomic dc la 9 august 1945
asupra acestui oraș, a constițuit o emoționantă manifestare împotriva
războiului atomic, pentru dezarmare și pace. în fața a peste 20 000 de
locuitori ai orașului, participanți Ia o adunare comemorativă, primarul
Hiroshi Motojima a dat citire unui vibrant apel Ia luptă împotriva pe
ricolului atomic. „Faceți ca Nagasaki să rămină ultimul oraș al Terrei
care a cunoscut grozăviile unei explozii nucleare" — a sunat chemarea
adresată in numele locuitorilor orașului.
La Nagasaki a avut loc o confe
rință internațională pentru interzi
cerea armelor nucleare și dezarma
re, organizată in cadrul manifestă
rilor prilejuite de împlinirea a 37
de ani de la bombardamentul ato
mic de la 9 august 1945 asupra aces
tui oraș. Participanții la reuniune
— reprezentanți ai opiniei publice
din peste 30 de țări ale lumii —
au examinat sarcinile actuale ale
mișcării pentru pace din .întreaga
lume, in lupta pentru prelntimpinarea unei catastrofe nucleare, pen
tru asigurarea independenței po
poarelor, pentru întărirea securității

regionale și internaționale. In docu
mentul adoptat la încheierea lu
crărilor, intitulat „Declarația de la
Nagasaki", se relevă necesitatea în
cetării cursei înarmărilor nucleare.
și a adoptării unor măsuri practice
de dezarmare nucleară. Este combă
tută, totodată, concepția posibilită
ții unui „război nuclear limitat",
subliniindu-se că un atare conflict
ar duce la o conflagrație nuclea
ră generalizată. Documentul chea
mă opinia publică din intreaga
lume să-și intensifice acțiunile
pentru abolirea totală și definitivă
a armelor nucleare.

documentar „Imagini contempo
rane". Universității Delhi i-au fost
donate, cu prilejul acestei manifes
tări, volume din opera tovarășului
Nicolae Ceaușescu, publicate in
India și România, lucrări privind
istoria patriei și poporului român,
literatură social-politică și economică.

BERLINUL OCCIDENTAL 9 (Agerpres). — La Muzeul satului din
Dueppel (Berlinul Occidental) s-a
deschis- o expoziție de artă popu
lară românească. Numerosul pu
blic prezent la deschidere a apre
ciat obiectele expuse, îndeosebi țe
săturile, pictura pe sticlă și lucră
rile in lemn.

Evoluția situației din Liban
• Eforturi pentru definitivarea unui plan privind retragerea
combatanților palestinieni din capitala libaneză • Noi atacuri
ale forțelor Israeliene asupra unor cartiere din Beirutul
de vest

BELGRAD 8 (Agerpres), — Prezi
diul R.S.F. Iugoslavia, întrunit in șe
dință, duminică, în orașul Ohrid, a
condamnat agresiunea Israelului in
Liban și încercarea de exterminare
a populației palestiniene — relatează
agenția Taniug.

In memoria celor 200 000 de victime ale bombardamentului atomic de la
6 august 1945, la Hiroshima a avut loc un impresionant miting pentru
pape, la care au luat parte peste 25 000 de persoane, Telefoto : Associated
t. >•'
'Press - Agerpres
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încheierea „Marșului păcii '82

VIENA. - în sala „Urania" din
Viena a avut loc manifestarea fi
nală din cadrul „Marșului păcii ’82",
la care au luat parte militanți pen
tru pace și dezarmare din 30 de
țări, printre care și participanții la
„Marșul păcii din Balcani — ’82”,
care, in drum spre Viena, au tre
cut și prin țara noastră.
Cei prezenți în marea sală din
capitala Austriei s-au constituit in-

v:

tr-un forum internațional de dezba
teri în problemele păcii și dezarmă
rii, relatează agenția T.A.S.S. După
încheierea discuțiilor consacrate
problemelor actuale ale luptei pen
tru pace, participanții au adresat o
chemare către popoarele lumii de
a milita mai activ pentru dezarma
re, și in primul rînd pentru dezar
marea nucleară.
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PRIETENIE STATORNICĂ, SOLIDARITATE Șl COLABORARE
MIILTI1ATERALĂ CV TOATE rĂIÎIIE SOCIALISTE
„Ca țară socialistă, acționăm pentru dezvoltarea relațiilor cu toate țările socia
liste. Facem totul pentru a dezvolta colaborarea cu vecinii noștri, astfel incit această
colaborare să contribuie la intensificarea muncii pașnice a fiecărui popor în edifi
carea socialistă. Dorim să facem astfel incit țările socialiste să ofere un exemplu de
colaborare egală între state, un exemplu de contribuție la lupta pentru pace, pentru
independență, pentru socialism
NICOLAE CEAUȘESCU
Politica tradițională, consecventă a
României socialiste de dezvoltare
multilaterală a colaborării prietenești
cu toate țările socialiste — politică
inaugurată prin actul istoric de la 23
August și instaurarea puterii popu
lare in țara noastră — a fost magis
tral definită in expunerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la plenara lărgită
a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie a.c. De
finind actuala etapă a construirii so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate in România, secretarul general
al partidului a pornit de la analiza
proceselor și legităților obiective care
caracterizează evoluția societății so
cialiste în țara noastră, precum și a
socialismului mondial.
Una din aceste legități se referă la
dezvoltarea națiunii in procesul fău
ririi societății socialiste multilateral
dezvoltate și al înaintării spre comu
nism. la apariția unor caracteristici
superioare ale națiunii socialiste și la
trăinicia națiunii, care va dăinui in
clusiv în comunism. Aceasta deter
mină caracterul firesc, legitim al dez
voltării sentimentului de mîndrie na
țională, de patriotism socialist care
constituie un factor esențial, indis
pensabil în lupta pentru socialism,
pentru pace și co’aborare internațio
nală. De aici concluzia de importanță

fundamentală formulată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu privind necesita
tea ca politica internă și externă a
partidului să se inspire din realitățile
societății românești, să răspundă nă
zuințelor întregului popor. Firește, această cerință nu este specifică nu
mai pentru România, ea reprezintă,
se poate spune, o cerință generală a
edificării cu succes a societății socia
liste și comuniste. Viața a arătat de
altfel, că nici o țară socialistă nu re
nunță la promovarea intereselor sale
naționale și nici nu ar putea renunța
fără a aduce prejudicii grave con
strucției socialiste și prin aceasta
cauzei generale a socialismului.
în aceste condiții, realizarea și în
tărirea unității și solidarității țărilor
socialiste în lupta pentru socialism,
pace și progres economic și social
constituie un proces complex de de
cantare, cristalizare și promovare a
intereselor fundamentale comune. Acest proces se realizează prin recu
noașterea caracterului obiectiv al
deosebirilor și chiar al contradicții
lor moștenite sau care pot apărea
intre țările socialiste și prin unirea
liber consimțită a eforturilor pentru
depășirea lor pe cale democratică,
singura cale demnă de noua orînduire socială.

Aceasta presupune edificarea unor
relații de tip nou între țările socialis
te, relații care să se întemeieze in
fapt și in mod necondiționat pe res
pectarea in orice împrejurări, de că
tre toate statele, a principiilor demo
cratice consacrate in dreptul interna
țional — afirmarea deplină a. inde
pendenței și suveranității naționale,
egalitatea in drepturi, neamestecul in
treburile interne, renunțarea la forță
și la amenințarea cu forța. Aplicarea
consecventă a acestor principii con
stituie o condiție necesară pentru ca
fiecare națiune socialistă să se poată
dezvolta multilateral potrivit pro
priilor sale năzuințe, contribuind în
acest fel la întărirea forței și influ
enței socialismului; în același timp,
aceasta este premisa indispensabilă a
unor raporturi de solidaritate și în
trajutorare între națiuni socialiste egăle, menite să constituie un model
de relații internaționale, fundamen
tal diferit de sistemul de relații creat
de capitalism și imperialism, bazat
pe dominație și asuprire.
Militind constant pentru promova
rea acestor principii și traducînd in
viață hotărîrile Congresului al XIIlea al partidului, România dezvoltă
colaborarea cu toate țările socialiste,
situind la Ioc de frunte relațiile cu

Unispace ’82“

VIENA 9 (Agerpres). — Luni s-au
deschis Ta Viena lucrările celei de-a
Il-a Conferințe a . Națiunilor Unite
pentru cercetarea și utilizarea spa
țiului cosmic in scopuri pașnice —
„Unispace ’82“. forum la care par
ticipă peste 1 000 de delegați reprezentind circa 120 de țări. Din
țara noastră participă o delegație
condusă de președintele Comisiei ro
mâne pentru activități spațiale, Con
stantin Teodorescu.
Conferința a fost deschisă de secretarul general al O.N.U.. Javier
Perez de Cuellar. El a avertizat asupra pericolului reprezentat de „esca
ladarea crescindă și rapidă a milita
rizării spațiului cosmic", apreciind
că aceasta constituie o tendință ce
acționează chiar împotriva principi
ilor pe care trebuie să se bazeze o
abordare corectă de către Națiunile
Unite a acestei chestiuni : „coopera
rea internațională in avantajul tutu
ror și folosirea pașnică a spațiului
cosmic pentru a construi, nu pentru
a distruge". Cursa înarmărilor în
spațiul cosmic — a evidențiat vor
bitorul — ar deturna noi resurse
stringent, necesare programelor de
dezvoltare >epoțnoțni,că și socială.
Punctul 'principal de pe ordinea
de zi a dezbaterilor fiind cooperarea
internațională, secretarul general al
O.N.U. a subliniat că tehnologia spa
țială, ce poate fi foarte utilă nume
roaselor' țări pentru dezvoltare, „nu
trebuie să contribuie la creșterea
disparităților între statele bogate și
cele in curs de dezvoltare", menționind că „numai cooperarea interna
țională, problemă în care O.N.U.
poate juca un rol important, este
susceptibilă să evite o asemenea de
viere".
1 în ședința inaugurală a luat, de
asemenea,
cuvintul
președintele
Austriei, Rudolf Kirchschlaeger.

BERNA 9 (Agerpres). — La Zu
rich a fost inaugurată o expoziție
documentară fotografică prezentind
realizări economice și culturalștiințifice romăneȘti, precum și aspecte din zone turistice ale tării
noastre.

întărirea blocadei in jurul Beirutului
și exercitarea unei puternice pre
siuni împotriva luptătorilor palesti
nieni. în același timp, surse citate
subliniază eforturile care se depun
de către O.E.P. și guvernul libanez
de a-definitiva un plan privind re
tragerea combatanților palestinieni
din Beirut. în acest context, Khaled
Al Fahhoum, președintele Consiliului
Național Palestinian (parlamentul), a
declarat intr-un interviu acordat zia. rului saudit „AI-Yom“ că, palestinie. nii nu se vor retrage din Beirut „decit
numai după sosirea unei forțe inter
naționale".

TRIPOLI — Trimisul Agerpres,
C. Țintea, transmite : Delegațiile aflate la Tripoli pentru a participa la
cea dc-a XlX-a Conferință la ni
vel înalt a Organizației Unității Africane (O.U.A.) s-au întîlnit în ca
drul unei reuniuni neoficiale. în Sala
poporului din capitala libiană. Agen
da lucrărilor, definitivată de mi
niștrii de externe respectivi, a cu
prins situația din Africa australă, cu
accent pe problema namibiană, agresiunea israeliană din Liban, re
percusiunile crizei economice mon
diale asupra Africii, cooperarea interafricană și afro-arabă, condițiile și
modalitățile ținerii celei de-a XÎX-a
Conferințe la nivel înalt a O.U.A.
în legătură cu acest ultim punct,
purtătorul de cuvint oficial al de
legației Jamahiriei Arabe Libiene
Populare Socialiste, Aii Triki, a ex
primat regretul în cadrul unei întîlniri cu ziariștii, care a avut loc după
reuniunea neoficială, în legătură cu
faptul că o serie de state africane
nu au trimis delegații la Tripoli, ceea
ce a avut ca efect nerealizarea ma
jorității de două treimi din numă
rul țărilor membre, necesară pentru
întrunirea Conferinței la nivej înalt,
Purtătorul de cuvint a informat că
delegațiile participante au hotărit
crearea unui grup format din șefii
de stat ai Congo, Jamahiriei Arabe
Libiene Populare Socialiste, Mali,'
Mo’ambic și Tanzaniei — care vor
contacta în viitorul apropiat țările
nenarticipante, in vederea convocării
celei de-a XlX-a Conferințe la nivel
înalt a O.U.A. la o dată cît mai apropiată posibil, la Tripoli, conform
deciziilor precedentei conferințe la
nivel înalt, de la Nairobi.
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BEIRUT 9 (Agerpres). — Forțele
Israeliene au lansat luni noi atacuri
împotriva unor cartiere din Beirutul
de vest, precum și asupra unor zone
învecinate capitalei libaneze, ignorind
contactele dintre Organizația pentru
Eliberarea Palestinei și guvernul -li
banez în legătură cu detaliile unui
plan de retragere a combatanților pa
lestinieni din Beirut. După cum
transmit agențiile internaționale de
presă, în cursul dimineții de luni
trupele de ocupație israeliene au lan
sat tiruri de artilerie și de rachete
asupra Beirutului de vest, agravind
și mai mult situația locuitorilor din
această zonă a capitalei libaneze. Au
fost bombardate tabere de refugiați
palestinieni. Tancuri și transportoare
blindate israeliene au Început să ocu
pe poziții de-a lungul liniei de
demarcație dintre sectoarele estic și
vestic ale Beirutului.
Agențiile U.P.I. și Reuter arată că
aceste atacuri agresoare au ca scop
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țările socialiste vecine. în acest con
text, o importanță deosebită acordă
țara noastră relațiilor cu Uniunea
Sovietică, stat care deține o pondere
însemnată in raporturile externe ale
României pe plan politic, economic,
tehnico-științific. cultural și in alte
domenii. Totodată, este promovată
larg conlucrarea in cele mai diferite
domenii cu Republica Populară Chi
neză, cu celelalte țări socialiste din
afara Euronei.
Rolul hotăritor în extinderea mul
tilaterală și aprofundarea raporturi
lor Român’ei cu țările socialiste re
vine legăturilor statornicite între
Partidul Comunist Român și partidele
comuniste și muncitorești din cele
lalte state. Dialogul politic perma
nent. schimburile de experiență în
construcția socialistă, conlucrarea pe
plan internațional cu celelalte parti
de comuniste și muncitorești de guvernămînt creează climatul propice
și definește coordonatele dezvoltării
rodnice a colaborării interstatale. în
acest cadru, o importanță esențială
au intilnirile tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, cu
conducătorii de partid și de stat din
celelalte țări socialiste. Promotor

neobosit al dialogului și colaborării
internaționale, șeful partidului și sta
tului român acordă o atenție deose
bită în primul rind acestor întîlniri
și convorbiri, care se desfășoară
frecvent, constituindu-se în momente
de referință în evoluția relațiilor
României cu celelalte țări socialiste.
Documentele semnate la cel mai înalt
nivel — tratate de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală, tratate de
prietenie și colaborare, declarații și
comunicate comune, acorduri-program privind direcțiile, principale
ale colaborării economice și tehnicoștiințifice pe termen lung — precum
și celelalte hotăriri și înțelegeri con
venite stabilesc orientările, și jaloa
nele colaborării pentru perioade lungi
de timp.
Acționînd în spiritul acestor înțe
legeri, parlamentele, guvernele, toa
te organele de partid și de stat, cen
trale și locale, organizațiile sindicale,
de femei și tineret, celelalte organi
zații politice și obștești își aduc con
tribuția necesară la întărirea priete
niei și dezvoltarea colaborării cu ță
rile socialiste. Un rol însemnat re
vine întîlnirilor primului ministru al
guvernului român cu șefii guvernelor
celorlalte țări socialiste, în cadrul
cărora se/elaborează măsuri practice
pentru traducerea în viață a hotărîrilor adoptate la nivel înalt, îndeo
sebi in domeniul colaborării econo
mice și tehnico-științifice.
Mecanismul dialogului și colaboră
rii bilaterale cu țările socialiste cu
prinde un amplu evantai de contac
te, consultări și schimburi de păreri
asupra problemelor de interes comun
din cele mai diferite domenii, înțe
legeri și programe de măsuri și ac
țiuni pentru realizarea obiectivelor
convenite.
Colaborarea economică și tehnico-științifică deține un loc priori
tar in preocupările României pentru
dezvoltarea relațiilor cu țările socia
liste. Țara noastră manifestă o ini
țiativă neslăbită și un interes con
stant pentru sporirea schimburilor
comerciale, reciproc avantajoase, ex
tinderea cooperării și specializării în
producție și în cercetarea științifică
și tehnologică, considerînd că aceas
ta constituie o necesitate obiectivă
pentru toate țările socialiste, o con
tribuție deosebit de importantă la
soluționarea problemelor dezvoltă
rii economico-sociale a fiecăreia din
tre ele. Ca urmare, țările socialiste
dețin primul Ioc in comerțul exte
rior al țării noastre, cu o pondere de
peste 38 Ia sută, urmate de țările în
curs de dezvoltare cu aproape 33 la
sută. Ponderea țărilor socialiste
poatenși trebuie să crească pe măsu
ra eforturilor necesare pentru so
luționarea în comun a Droblemelor
asigurării necesarului de materii
prime, combustibili și energie, ma

Ziua internaționala de solidaritate cu lupta
femeilor din Africa de Sud si Namibia
Ca în fiecare an, 8—10 la sută din cel
forțele democratice și încasat de bărbații
progresiste de pretu albi. Aceleași condiții
tindeni au marcat la 9 de viață sînt rezervate
august „Ziua interna și femeilor din Nami
țională de solidaritate bia, teritoriu ocupat în
cu lupta femeilor din mod ilegal de R.S.A.
Africa de Sud și Na . Pentru a demasca
absurditatea aparthei
mibia"
Instituită
printr-o dului, o echipă for
rezoluție a Adunării mată din trei cineaști
Generale a^ O.N.U., a- a turnat de curînd un
ceastă manifestare are film în clandestinitate,
rolul de a atrage aten intitulat „Africa dc
ția opiniei publice Sud ne aparține", în
mondiale asupra situa care femei negre de
ției dramatice în care toate vîrstele, inclusiv
trăiesc milioane de fe Winnie Mandela, soția
mei din sudul conti liderului Congresului
nentului african, unde Național African. Nel
continuă să dăinuie son Mandela, aflat în
inumanele practici ale închisoare, își exprimă
apartheidului și discri protestul plin de in
minării rasiale. Este dignare față de reali
știut că în R.S.A. fe tățile zguduitoare din
meile nu au dreptul să R.S.A. „Femeile —
facă parte din vreo or /spune una dintre eroi
ganizație politică, duc ne — sînt chiar și mai
o viată de mizerie, conștiente decit bărba
alături de soții lor in ții de toate aspectele
bantustane, formează meschine ale aparthei
marea masă a șomeri dului, de toate «mici
lor și sint cel mai le» sale șicane cotidie
prost retribuite atunci ne care sint. uneori,
cind ajung să ocuoe în mod paradoxal, cel
un serviciu. Salariul mai greu de suportat".
lor reprezintă numai Filmul surprinde as-

pecte ale vieții degra
dante trăite de femei
le negre, angajate ca
servitoare în casele
albilor, in bantustane,
ca și goana lor hesfîrșită pentru a găsi un
loc de muncă.
Alăturîndu-se nume
roaselor forme de pro
test împotriva perpe
tuării practicilor rasis
te în R.S.A., filmul
citat mai sus repre
zintă, asa cum arată
revista „JEUNE AFRIQUE“ „un document
de o excepțională pu
tere demascatoare în
ce privește sistemul
inuman de apartheid".
Opinia publică din
țara noastră, care ur
mărește îndeaproape
lupta pentru drepturi
a femeilor din R.S.A.
și Namibia, folosește
prilejul actualei ani
versări pentru a re
afirma cererea de a se
pune capăt represiuni
lor si terorii din teri
toriile respective, să
fie abolită politica
discriminărilor rasiale
eu întregul ei cortegiu
de practici umilitoare.

Majorări de prețuri in R. P. Ungară
BUDAPESTA 9 (Agerpres). — Agenția M.T.I. a dat publicității un
Comunicat al Direcției ungare de stat
pentru prețuri și materiale cu privi
re la măsurile centralizate in vede
rea reglementării prețurilor de con
sum. Guvernul R.P. Ungare a hotărit
să efectueze majorarea prețurilor de
consum care să contribuie la îmbu
nătățirea balanței economiei țării.
Potrivit hotăririi adoptate, incepind
de la 9 august prețurile de consum
la făină, piine și produse de panifi
cație vor crește, în medie, cu 20 la
sută, cu 25 la sută la citrice și alte
produse din import.
începînd cu data de 1 septembrie
a.c. se majorează, de asemenea, în
medie cu 100 la sută tarifele la trans-

porturile de pasageri, la mari dis
tanțe. Tarifele Ia transporturile fe
roviare vor crește în medie cu 100
la sută, la transporturile interurbane
auto cu 120 la sută, iar costul abo
namentului lunar la tren pentru
adulți va crește cu 80 la sută. Costul
abonamentului pentru elevi sporește
în medie cu 50 la sută.
în legătură cu-majorarea prețuri
lor de consum la unele produse ali
mentare — se precizează în comuni
catul Direcției ungare de stat pert_u
prețuri,și materiale — persoanele ale
căror pensii nu depășesc nivelul de
2 000 de forinți vor primi, începînd
de la 1 august, o indemnizație lunară
de 40 de forinți.

rAgențiile de presa transmit: 1
CENTENAR TITULESCU. Consi
liul argentinian pentru relații in
ternaționale a organizat o sesiune
consacrată marcării centenarului
nașterii lui Nicolae Titulescu. Se
siunea a fost deschisă de președin
tele consiliului argentinian pentru
relații' internaționale, Carlos Manuel
Muniz. Ambasadorul Hipolito Jesus
Paz, fost ministru de externe al Re
publicii Argentina, a evocat perso
nalitatea și activitatea politică des
fășurată de Nicolae Titulescu.

REZULTATELE
NEOFICIALE
ale alegerilor pentru Adunarea
regională a Corsicei, date publici
tății luni, evidențiază că Mișcarea
Radicalilor de Stingă a obținut 11
din cele 61 de locuri in organul de
conducere regională, Partidul co
munist — șapte Tocuri, iar socia
liștii — trei. Lista - opoziției — în
care intră gaulliștii și giscardienii —
deține 19 locuri, iar formațiunea
locală Uniunea Poporului Corsi
can — șapte.

CONSULTĂRI. Președintele Ita
UN NOU ATENTAT TERORIST,
liei, Alessandro Pertini, și-a înce
comis luni la amiază pe strada des
put luni după-amiază consultările . Rosiers din. centrul Parisului, s-a
in ’ vederea soluționării crizei gusoldat cu moartea a șase persoane
Ivernamentale declanșate la sfirșitul și rănirea altor 22, dintre care
săptăminii trecute. într-o declarar
nouă grav. Atacul a -fost declanșat
ție făcută presei, Pertini a precizat
pe neașteptate, intr-un restaurant,
că, „în principiu, este împotriva rede patru bărbați, incă neidentifi
I curgerii la alegeri parlamentare
| anticipate", fapt pentru care „va cați, care au tras la intîmplare asu
pra celor aflați înăuntru, cu pistoaface tot posibilul ca acestea să fie
| evitate".
le-mitralieră.
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șini, ițtilaje și instalații de înalt ni
vel tehnic, materiale cu performanțe
superioare pentru ramurile de vîrf
ale industriei moderne, produse
agroalimentare și bunuri de larg
consum. Alături.,de 'colaborarea bi
laterală, țara noastră acordă, in acest
scop, o mare importanță colaborării
multilaterale in cadrul C.A.E.R., care
este chemată să contribuie la acce
lerarea dezvoltării economice a sta
telor membre și la egalizarea trep
tată a nivelurilor lor de dezvoltare.
în condițiile actuale ale adîncirii
crizei economice mondiale, cind prin
cipalele țări capitaliste dezvoltate
recurg la discriminări . în relațiile
economice, promovează politica dobînzilor înalte — ceea ce afectează
și economia țărilor socialiste, care,
așa cum sublinia recent tovarășul
Nicolae Ceaușescu, constituie parte
integrantă a economiei mondiale —
intensificarea colaborării dintre ță
rile socialiste se impune ca o cerință
primordială pentru soluționarea prin
forțe proprii a problemelor esențiale
de care depinde progresul lor econo
mic și social, ceea ce va spori, tot
odată, rolul și influența lor în econo
mia mondială.
Ca membră a Tratatului de la
Varșovia. România se preocupă în
mod constant de întărirea capacității
de luptă a forțelor sale armate, co
laborează cu armatele celorlalte țări
membre, este gata să-și îndeplinească
oricind obligațiile ce-i revin împo
triva oricărei agresiuni imperialiste
în Europa. Totodată, România dez
voltă colaborarea cu armatele tutu
ror țărilor socialiste, în spiritul nă
zuințelor generale ale popoarelor de
dezvoltare liberă, independentă și
pașnică.
în edificarea prieteniei și solida
rității cu toate țările socialiste, par
tidul și țara noastră acordă un rol
de seamă colaborării în domeniile
învățămîntului, științei, culturii, pre
sei și radioteleviziunii, sănătății,
sportului și turismului, contactelor
nemijlocite dintre colective de pro
ducție și dintre oameni ai muncii.
Acționînd direct asupra conștiințe
lor individuale, raporturile în aceste
sfere de activitate exercită o influ
ență activă asupra climatului rela
țiilor bilaterale, au un rol important
pentru formarea in opinia publică a
unei imagini veridice, corecte despre
viața, activitatea, realizările obți
nute și problemele cu care se con
fruntă popoarele prietene în edifi
carea noii orînduiri. Prin modul în
care prezintă cu mijloacele specifice
— începînd cu manualele școla
re, presa și publicațiile zilnice
și periodice, manifestările cultural-artistice, pină la studii acade
mice — istoria, cultura, obiceiurile,
valorile și creațiile materiale și spi

rituale ale popoarelor frățești, rela
țiile culturale sînt chemate să de
vină un puternic factor de cunoaș
tere și apropiere, de cultivare a tra
dițiilor progresiste comune, de întă
rire a sentimentelor 'de stimă reci
procă. prietenie și solidaritate inter
națională intre țările socialiste.
în spiritul idealurilor comune de
pace, independență, democrație și.
progres. România socialistă conlu
crează strins, pe arena mondială, cu
țările socialiste pentru soluționarea
in interesul popoarelor a probleme
lor care confruntă omenirea, pentru
lichidarea politicii imperialiste de
forță și a oricăror forme de dom'nație și asuprire, pentru oprirea cursei
înarmărilor și trecerea la dezar
mare, în primul rind nucleară, pen
tru desființarea blocurilor militare,
pentru securitate și colaborare inter
națională în Europa și in intreaga
lume.
Pornind de la adevărul că diver
sitatea condițiilor în care este edi
ficată noua orinduire, particularită
țile istorice, naționale, precum și
stadiile diferite de dezvoltare econo
mică și socială în care se află țările
socialiste dau loc la interpretări deo
sebite ale unor probleme și feno
mene, pot să genereze și generează
chiar contradicții între unele dintre
aceste țări, partidul și statul nostru
consideră ca o inaltă îndatorire de a
face totul pentru a-și aduce contri
buția la refacerea și întărirea unității
țărilor socialiste, ceea ce ar avea o
însemnătate deosebită pentru creș
terea forței și influenței socialismu
lui in lume, pentru promovarea cau
zei progresului și apărarea păcii.
Este convingerea fermă a partidului
nostru, reafirmată mereu de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. că divergen
țele existente. problemele anărute,
oricît de complicate ar fi ele. pot
și trebuie să fie soluționate in spirit
tovărășesc, pornindu-se de la ceea ce
unește țările socialiste, astfel încit
relațiile dintre ele să constituie un
model de respect recioroc și de co
laborare reciproc avantajoasă.
In lumina politicii sale principiale
ferme. România va acționa și de aici
înainte neabătut, așa cum a subli
niat din nou la recenta plenară lăr
gită a C.C. a! P.C.R. secretarul ge
neral al partidului, pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie, solida
ritate si conlucrare multilaterală cu
toate țările socialiste, va milita cu
aceeași consecvență în direcția uni
tății statelor socialiste, pentru pro
gresul și prosperitatea tuturor ponoarelor care construiesc noua orin
duire, în interesul cauzei generale a
socialismului, destinderii și păcii în
lume.

Vaslle ȘANDRU
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