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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a intîbit a tovarășul Santiago Carrillo
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înaltă răspundere muncitorească pentru

ÎNDEPLINIREA PLANULUI
PE ACEST AN

Cea de-a 38-a aniversare a revo
luției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiirnperia- 
listă a fost sărbătorită cu entu
ziasm și angajare revoluționară de 
intregul nostru popor, strins unit, 
ca o singură ființă, in jurul parti
dului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, dind 
glas sentimentelor de profundă 
mindrie patriotică pentru tot ce 
am infăptult, de dragoste și devo
tament față de patrie și partid. 
Perioada care a trecut din acest 
an a adăugat, 
in cartea de aur 
a devenirii socia
liste a patriei, noi 
și prestigioase re
alizări din toa
te compartimen
tele vieții econo- 
mico-sociale, cul- 
minind cu înde
plinirea, de către 
un toarte mare 
număr de unități 
economice, a pla
nului pe 8 luni. 
S-au evidențiat, 
printre altele, nu
meroase între
prinderi din Ca
pitală și din ju
dețele Bacău, Bo
toșani, Dîmbovița, 
Galați, Hunedoa
ra, Mureș, Satu 
Mare, Sibiu, Ti
miș, care au înregistrat însemnate 
depășiri ale planului Ia o serie de 
produse necesare economiei na
ționale. Rezultate de prestigiu s-au 
obținut și pe ansamblul unor 
ramuri. Astfel, oamenii muncii 
din unitățile Ministerului Con
strucțiilor Industriale au dat in 
exploatare, în perioada care a tre
cut din acest an, 149 de obiective 
industriale importante, dintre care 
29 înainte de termen.

Sint, toate acestea, citeva din 
nenumăratele mărturii elocvente 
care pun in evidență preocuparea 
consecventă a colectivelor de oa
meni ai muncii, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de partid, 
de a înfăptui neabătut sarcinile 
economice care Ie stau in față, 
convinse fiind că numai pe această 
cale a muncii susținute și mereu 
mai eficiente se poate asigura pro
gresul neîntrerupt al patriei noas
tre socialiste.

Marea competiție a hărniciei 
continuă. Așa cum s-a anunțat, in 
acest an va avea Ioc Conferința 
Națională a Partidului Comunist 
Român, eveniment politic de o 
deosebită însemnătate în viața

Lucrări 
urgente 

in agriculturâ
@ Terminarea recoltă

rii inului și fasolei 
și începerea strîn- 
gerii florii-soare'ui 
în toate județele 
unde lanurile au 
ajuns la maturitate

© Culesul și valorifi
carea legumelor

® încheierea pregăti
rilor pentru strînge- 
rea și prelucrarea 
sfeclei de zahăr

© Recoltarea și depo
zitarea cantităților 
de furaje prevăzute 
pentru hrana ani
malelor pe timpul 
iernii

® Executarea arături
lor pentru însămîn- 
țările de toamnă

în paqina a Il-a, re
latări despre recol
tarea legumelor în 
Sectorul agricol II- 
iov și pregătirile 
pentru strîngerea și 
prelucrarea sieclei 

de zahăr 

partidului și a țării. Și, ca întot
deauna, comuniștii, toți oamenii 
muncii vor dovedi prin noi fapte 
de muncă avintată, prin succese 
tot mai însemnate in realizarea 
planului pe acest an, în valorifi
carea superioară a tuturor resurse
lor materiale și umane de care dis
punem că știu să cinstească așa 
cum se cuvine acest măreț eveni
ment politic. Există în fiecare uni
tate programe de muncă clare, 
concrete, care dimensionează cu 
precizie activitatea creatoare a co

In centrul preocupărilor colectivelor 
de întreprinderi:

© Realizarea integrală a producției fizice la fiecare 
sortiment

® Sporirea bazei energetice și de materii prime
© îndeplinirea riguroasă a sarcinilor de export și reduce

rea importurilor
® Reducerea mai substanțială a consumurilor materiale și 

energetice
© Creșterea mai accentuată a productivității muncii
® Modernizarea și ridicarea nivelului calitativ al produselor

lectivelor de oameni ai muncii pe 
întregul-an. Important este ca orga
nizațiile de partid să asigure mobi
lizarea tuturor oamenilor muncii 
pentru a face din fiecare zi o zi a 
rezultatelor maxime in realizarea 
planului la toți indicatorii cantita
tivi și calitativi.

Să urmărim citeva din sarcinile 
prioritare care trebuie să se si
tueze in centrul preocupărilor colec
tivelor de întreprinderi in perioada 
următoare.

în continuare, o sarcină esenția
lă in economie o constituie rea
lizarea integrală a. planului de pro
ducție fizică, la fiecare sortiment 
in parte. Am amintit mai inainte 
citeva din rezultatele pozitive obți
nute in această privință de o serie 
de colective. Există insă un 
număr de unități in care planul pe 
perioada care a trecut din acest an 
nu a fost realizat integral Ia o serie 
de produse importante. Indife
rent de unitatea sau județul in 
care s-au înregistrat, asemenea 
rămineri în urmă afectează, in
tr-un fel sau altul, rezultatele pe 
ansamblul unor ramuri sau la ni
velul economiei. Să ne oprim, de 

DUN CAR.TEÂ MARILOR ÎMPLINIRI 
SOCIALOSTE ALE POPORULUI 

CONDIUS DE PARTID 
AZI, JUDEȚUL BRAȘOV

Urcînd spre a 39-a 
treaptă a edificării so
cialiste, revoluționare, po
porul nostru îmbrățișează 
cu patriotică mindrie dru
mul marilor înfăptuiri de 
pină astăzi și scrutează cu 
îndreptățită încredere „vi
itorul de aur" pe care și-l 
făurește sub conducerea 
încercată a partidului, a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vizionarul ar
hitect al celei mai lumi
noase, mai rodnice epoci 
din istoria României. Este 
sentimentul dominant pe 
care ți-l insuflă orice

călătorie în prezentul socialist al patriei, contactul 
cu realitatea dinamică din toate județele țării, care 
au cunoscut o puternică dezvoltare după Congresul al 
IX-lea. Este sentimentul care însuflețește acum faptele 
și gindurile intregii națiuni în întîmpinarea marelui eve

niment politic al acestui an - Conferința Națională a 
partidului. Sub semnul unității de cuget și simțiri a 
poporului in jurul partidului, al secretatului său gene
ral, sub semnul angajării unanime Io înfăptuirea im
portantelor obiective ale actualului cincinal, munca 
plină de elan a milioanelor de oameni de pe întreg 
cuprinsul patriei adaugă noi pagini la cartea marilor 
împliniri socialiste. Ziarul nostru iși face în continuare 
datoria de onoare de a trimite la lumina tiparului aces
te pagini care prind viață in toate județele țării, alcă
tuind in ansamblu o imagine semnificativă a energii
lor creatoare ce definesc astăzi România socialistă.

In inima patriei, străvechea Terra Blachorum (Țara 
Românilor), Țara Birsei și Țara Făgărașului, județul Bra
șov al zilelor noastie, a cunoscut in anii socialismului, 
asemeni întregului pămint românesc, prefaceri de 
seamă. Perioada de după Congresul ai IX-lea înseamnă 
și pentru oamenii muncii din Brașov - români, maghiari, 
germani - cea mai înfloritoare perioădâ, ale cărei îm
pliniri le dezvoltă necontenit, sporind forța și frumu
sețea meleagurilor lor.

(Pagina a lll-a)

exemplu, la minusurile înregistrate 
in industria carboniferă și in in
dustria ' petrolului. Deși dispun de 
o bună bază tehnică și materială, 
precum și de forța de muncă nece
sară, un șir de unități din aceste 
ramuri nu și-au îndeplinit sarcinile 
de plan, ceea ce se repercutează 
negativ asupra asigurării bazei 
energetice și de materii prime ne
cesare economiei. Iată de ce este 
necesar ca in perioada care a ră
mas din acest an, in efortul pentru 
recuperarea restanțelor la produc

ția fizică, minerii 
și petroliștii să 
se situeze pe un 
Ioc de frunte. S-a 
mai spus, și a- 
ceasta este reali
tatea, că dispu
nem de tot ce este 
necesar pentru ca 
planul să fie rea-

• lizat ritmic, inte
gral, la fiecare 
sortiment și în 
fiecare unitate. 
Ceea ce se cere 
acum este să se 
asigure o bună 
organizare a pro
ducției și a mun
cii, folosirea din 
plin a mașinilor, 
utilajelor și insta
lațiilor, întărirea 
ordinii și discipli
nei în producție, 

afirmarea și mai puternică a iniția
tivei muncitorești și a spiritului 
gospodăresc.

Totodată, o sarcină de o deo
sebită importanță care revine tu
turor colectivelor de oameni ai 
muncii din industrie, din celelalte 
ramuri ale economiei este reali
zarea prevederilor planului de ex
port, a obiectivelor cooperării noas
tre economice internaționale. , Așa 
cum a subliniat conducerea parti
dului, problemele exportului, în ge
neral ale comerțului exterior, tre
buie să se situeze permanent, zi de 
zi, in centrul preocupărilor, căutin- 
du-se soluțiile cele fnâi eficiente 
pentru realizarea exemplară a con
tractelor încheiate cu partenerii ex
terni, pentru asigurarea unei balan
țe comerciale active, în așa fel 
incit in acest an să putem 
restitui o parte din creditele 
pe care Ie avem. Pentru înfăptui
rea acestor obiective, în lumina 
exigențelor actuale și de perspec
tivă ale activității de comerț exte
rior, partidul nostru cere muncito- 
(Continuare în pag. a Il-a)

CU PLANUL PE 8 
LUNI ÎNDEPLINIT

38 de unități 
economice din județul 

Constanța
Colectivele a 38 de unități eco

nomice din județul Constanța 
și-au îndeplinit inainte de ter
men planul de producție pe pri
mele 8 luni care au trecut din 
acest an. Printre ele se nu
mără: întreprinderea mecano- 
navală. întreprinderea „Ener
gia", întreprinderea de utilaj 
greu Basarabi, întreprinderea 
Electrocentrale Constanța, între
prinderea de prefabricate și ma
teriale de construcții Constanța. 
Valoarea producției-marfă pe 
care aceste unități o vor realiza 
peste plan pină la sfîrșitul lunii 
se ridică la peste 300 milioane 
lei, reprezentind produse ale in
dustriei construcțiilor de mașini, 
energie electrică, materiale de 
construcții, bunuri de larg con
sum, produse ale industriei ali
mentare etc. (George Mihăescu, 
corespondentul „Scinteii").

24 de unități 
economice din județul 

Vaslui
Desfășurind larg întrecerea 

socialistă, colectivele de oameni 
ai muncii din 24 de unități eco
nomice ale județului Vaslui au 
raportat îndeplinirea planului 
pe 8 luni Ia producția-marfă in
dustrială. Se estimează că pină 
la finele lunii colectivele munci
torești ale acestor unități, intre 
care se numără întreprinderea 
de rulmenți și întreprinderea de 
materiale abrazive din Birlad, 
întreprinderea de materiale izo
latoare și „Mecanica" Vaslui, 
„Moldotex" Huși și altele, vor 
realiza peste prevederi o pro- 
ducție-marfă in valoare de peste 
78 milioane lei. (Petru Necula, 
corespondentul „Scinteii").

în orașul Șiret: Un nou 
obiectiv industrial 

in funcțiune
Constructorii de obiective in

dustriale suceveni au finalizat 
lucrările Ia filatura de fire tip 
lină semipieptănată din cadrul 
întreprinderii de covoare plușa
te din Șiret. Noul obiectiv, e- 
chipat cu utilaje fabricate a- 
proape îri întregime in țară, a 
fost conectat la fluxul produc
tiv. Concomitent cu producerea 
primelor tone de fire, colectivul 
unității continuă montajul și ro
dajul utilajelor la țesătorie, iar 
constructorii își amplifică efor
turile pentru încheierea lucră
rilor la țesktorie — finisaj și la 
anexele aferente celei de-a doua 
capacități. (Sava Bejinariu, co
respondentul „Scinteii").

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, s-a intîlnit, joi. cu tovarășul 
Santiago Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., se află in 
țara noastră intr-o vizită de prie
tenie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Santiago Carrillo și-au exprimat sa
tisfacția de a se reintilni și de a con
tinua schimbul fructuos de păreri 
privind dezvoltarea raporturilor de 
prietenie, solidaritate și colaborare 
dintre cele două partide comuniste, 
precum și in legătură cu aspecte ac
tuale ale situației politice mondiale, 
ale mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

în timpul convorbirii, cei doi con
ducători de partid au procedat la o 
informare reciprocă asupra activită
ții interne și internaționale a Parti
dului Comunist Român și Partidului 
Comunist din Spania, subliniind bu
nele raporturi de strinsă prietenie și 
colaborare statornicite intre cele 
două partide. S-a relevat, totodată, 
hotărirea comună de a dezvolta con
tinuu aceste relații, intemeiate pe 
deplina egalitate, neamestecul in tre
burile interne, stimă și respect reci
proc, de a intensifica schimburile de 
păreri in probleme majore ale luptei 
pentru pace și socialism.

De ambele părți s-a apreciat 
stadiul relațiilor româno-spaniole 
și s-a evidențiat că extinderea 
și diversificarea legăturilor de prie
tenie tradiționale dintre Romania 
și Spania — pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural și 
in alte domenii de activitate — 
servesc intereselor popoarelor român 
și spaniol, cauzei păcii, destinderii, 
securității și independenței, al colabo
rării și’ cooperării in Europa și in 
intreaga lume.

MIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
5 J

Delegația parlamentară din India

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, joi. in 
stațiunea Predeal, delegația parlamen
tară din India, condusă de dr. Bal 
Ram Jakhar, președintele Camerei 
Poporului, care, la invitația Marii 
Adunări Naționale, face o vizită in 
țara noastră.

La întrevedere au participat tova
rășii Nicolae Giosan, Ștefan Andrei, 
Miu Dobrescu, Marin Ivașcu. deputat.

A fost prezent ICanwar Gajendra 
Singh, ambasadorul Indiei la Bucu
rești.

După ce a exprimat calde mulțu
miri din partea sa și a membrilor de

Jaime Gama și Eduardo Pereira, membri ai Comisiei permanente 
a Comisiei Politice a Partidului Socialist Portughez

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, in 
cursul zilei de joi. in stațiunea Pre
deal. pe tovarășii Jairne Gama și 
Eduardo Pereira, membri ai Comisiei 
permanente a Comisiei Politice a 
Partidului Socialist Portughez, care 
fac o vizită in tara noastră, la invi
tația C.C. al P.C.R.

La întrevedere a luat parte tova
rășul Miu Dobrescu. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

Oaspeții au inminat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj prie
tenesc din partea tovarășului Mario

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Santiago Carrillo au examinat, de a- 
semenea. un cerc larg de probleme 
ale actualității politice mondiale. în 
acest cadru s-a apreciat că situația 
internațională se menține în continua
re extrem de încordată și s-a subli
niat că în aceste condiții se impune, 
mai mult ca orieînd. întărirea luptei 
popoarelor, a forțelor revoluționare, 
progresiste. înaintate, de pretutindeni, 
pentru reluarea și continuarea poli
ticii de destindere, de respect al in
dependentei naționale, de pace și co
laborare internațională, pentru regle
mentarea pe cale politică, prin tra
tative, a tuturor diferendelor dintre 
state, a tuturor problemelor care 
confruntă omenirea, pentru promova
rea in viața internațională a princi
piilor independentei, suveranității na
ționale. egalității, neamestecului în 
treburile interne.

Examinînd situația din Europa,, cei 
doi conducători de partid au subli
niat necesitatea edificării unui sistem 
trainic de securitate și cooperare pe 
continent. în acest context s-a expri
mat speranța că, la reluare, reuniu
nea de la Madrid se va încheia cu 
rezultate constructive, care să ducă 
la înfăptuirea unitară a prevederilor 
Actului final de la Helsinki, să a- 
jungă la convocarea unei conferințe 
de încredere și dezarmare, să asigu
re continuitatea reuniunii pe proble
mele securității și cooperării euro
pene. S-a apreciat, totodată, că 
este necesar să se facă totul pentru 
încetarea amplasării de noi rachete 
cu rază medie de acțiune în Europa, 
retragerea și distrugerea celor exis
tente.

S-a subliniat că în momentul de 
față problema centrală a vieții inter
naționale o constituie lupta pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pentru 

legației pentru intrevederca acorda
tă, pentru posibilitatea de a vizita 
România și de a cunoaște realizările 
obținute de poporul român in dezvol
tarea multilaterală a patriei, pre
ședintele Camerei Poporului a arătat 
că are plăcuta misiune de a transmi
te tovarășului Nicolae Ceaușescu, din 
partea primului ministru. Indira 
Gandhi, cele mai bune urări de să
nătate, de succes in activitatea ce o 
desfășoară în fruntea partidului și 
statului.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat primului mi
nistru un cald salut, împreună cu 
cele mai bune urări poporului indian 
prieten.

Soares, secretar general al Partidu
lui Socialist Portughez. Totodată, au 
fost exprimate vii mulțumiri pentru 
invitația de a vizita România, apre
cieri fată de realizările obținute de 
poporul român in edificarea unei 
economii moderne, multilateral dez
voltate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesajul transmis și 
a adresat un salut călduros și cele 
mai bune urări tovarășului Mario 
Soares, precum și urări de succes 
conducerii Partidului Socialist Por
tughez.

în cadrul întrevederii au fosbevo- 
cate cu satisfacție bunele relații de 
prietenie dintre Partidul Comunist 

trecerea la dezarmare, în primul rind 
la dezarmare nucleară sub control 
internațional, pentru reducerea chel
tuielilor militare și alocarea fonduri
lor astfel economisite in scopul dez
voltării economico-sociale a tuturor 
popoarelor, îndeosebi a țărilor in 
curs de dezvoltare.

în timpul convorbirilor s-a arătat 
că este imperios necesar să se inten
sifice eforturile pentru lichidarea 
subdezvoltării și reducerea decalaje
lor dintre state, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice internațio
nale, care să asigure progresul mai 
rapid al tuturor țârilor, și îndeosebi 
al celor rămase in urmă, precum și 
stabilitatea politică și economică 
mondială.

Abordînd unele probleme ale miș
cării comuniste și muncitorești inter
naționale, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Santiago Carrillo au apreciat că 
este necesar să se acționeze în con
tinuare pentru întărirea colaborării 
și solidarității între partidele comu
niste și muncitorești pe baza princi
piilor egalității depline în drepturi, 
respectului reciproc, a dreptului fie
cărui partid de a-și stabili fără nici 
un amestec din afară propria linie 
politică, strategia și tactica revolu
ționară, in conformitate cu realitățile 
și condițiile specifice, istorice, națio
nale și sociale din țara respectivă.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, tovără
șească, de înțelegere și respect reci
proc.

> ★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to

varășa Elena Ceaușescu au reținut la 
dejun pe tovarășul Santiago Carrillo 
și soția sa, tovarășa Carmen Carrillo.

Au participat tovarășii Iosif Banc, 
cu soția, Ștefan Andrei, Miu 
Dobrescu.

în cadrul convorbirii s-au eviden
țiat cu satisfacție relațiile de priete
nie și colaborare existente intre 
România și India și a fost exprimată 
dorința comună de a extinde și 
adinei raporturile româno-indiene pe 
plan politic, economic, tehnico-știin
țific și in alte domenii de activitate. 
A fost subliniată importanta hotări- 
rilor și înțelegerilor convenite cu 
prilejul intilnirilor Ia nivel înalt 
româno-indiene pentru amplificarea 
relațiilor dintre cele două țări și în
tărirea prieteniei dintre popoarele 
român și indian. S-a menționat con
tribuția însemnată pe care o aduc
(Continuare in pag. a Vl-a)

Român și Partidul Socialist Portu
ghez, subiiniindu-se faptul că aceste 
relații contribuie Ia dezvoltarea co
laborării dintre România și Portu
galia. dintre popoarele român și por
tughez. S-a exprimat dorința comună 
de a acționa pentru extinderea și 
aprofundarea cooperării româno- 
portugheze pe plan politic, economic, 
tehnico-știintific și cultural, spre 
binele ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii, destinderii, securității și 
independenței naționale, al colaboră
rii și înțelegerii in Europa și în in- 
treaCTa lume.
(Continuare în pag. a Vl-a)
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IS Priorități în economie

începutul lunii iunie, un program 
revitalizare a sectorului petrolier

să în- 
indus-

inginerul Nicolae
Schelei petroliere

(alesul si livrarea legumelor

Tn curind va incepe campania de recoltare și prelucrare a sfeclei 
de zahăr. Este o acțiune de mare însemnătate economică, pentru care 
atit unitățile agricole producătoare, cit mai ales fabricile de zahăr 
trebuie să fie temeinic pregătite, astfel ca pe întreaga perioadă a 
campaniei să se asigure o corelare perfectă intre ritmul de recoltare 
și cel de industrializare — condiție esențială pentru valorificarea fără 
pierderi a întregii cantități de sfeclă de zahăr. în legătură cu pregă
tirile pentru apropiata campanie de stringere și prelucrare a recoltei 
din acest an. am avut o convorbire cu tovarășul GHEORGHE RI- 
ZESCU, director general al Centralei producției și industrializării sfe
clei de zahăr. ■

— Cind va începe recoltarea 
sfeclei de zahăr ?

— Potrivit calculelor noastre de 
optimizare, am ajuns la concluzia 
că cel mai eficient este — atit pen
tru producători, cit și pentru unită
țile prelucrătoare și. cu deosebire, 
pentru economia națională — ca ac
tuala campanie de recoltare 
ceapă la 5 septembrie, iar 
trializarea la 10 septembrie. Fabri
cile de zahăr au fost astfel pregă
tite incit să asigure prelucrarea in- 
tregii recolte de sfeclă in cel mult 
104 zile.

— Deci incepe mai tîrziu decit 
anul trecut, dar v-a(i propus să rea
lizați și o perioadă scurtă de pre
lucrare... ,

— Contăm. în primul rind, pe o 
capacitate de prelucrare incompa
rabil mai mare decit anul trecut — 
60 000 tone zilnic. Sporirea capaci
tății se asigură atit prin intrarea 
in funcțiune a noilor fabrici de za
hăr din Calafat, Ianca. Arad și 
Zimnicea, cit și prin numeroasele 
îmbunătățiri și modernizări aduse 
întreprinderilor din Urziceni, Țăn- 
dărei. Giurgiu, Pașcani și Timișoa
ra, care datorită unor strangulări 
apărute pe fluxul de fabricație au 
funcționat și anul trecut sub capa
citate.

IALOMIȚA

— $i anul trecut s-au dat asigu
rări cu privire la intrarea in func
țiune a acestor fabrici, dar nici 
una din ele n-a produs zahăr. Nici 
măcar întreprinderea din Ianca. a- 
supra căreia nu exista la vremea 
respectivă nici o îndoială că va 
funcționa. Apoi, ar mai fi de adău
gat că și acum, in preajma începe
rii campaniei, la unele din aceste 
fabrici mai sint de rezolvat proble
me de montaj și chiar de asigurat 
unele utilaje.

— Ceea ce garantez este că le 
vom pune în funcțiune pe toate 
patru incă in cursul lunij septem
brie. La fabricile din Arad, Zim- 
nicea și Calafat mai sînt de execu
tat unele lucrări la centralele ter
mice, la depozitul de combustibil 
și alimentarea cu apa, dar dispu
nem de forțe suficiente pentru a Ie 
termina în cîteva zile. Fiind vorba 
de unități cu un proces de fabrica
ție atit de complex, s-ar putea ca 
după darea in exploatare să apară 
unele deficiențe in funcționare. 
Noi am prevăzut toate acestea și 
ne-am pregătit pentru a interveni 
operativ in vederea remedierii lor. 
In această ordine de idei se în
scrie și măsura de a detașa in a- 
ceste fabrici echipe de muncitori și 
specialiști din unitățile noastre cu 
experiență. Ei se ocupă și răspund 
direct de executarea probelor de 
rodaj, de recepția propriu-zisă a 
instalațiilor, iar după aceea vor a- 
sigura funcționarea. normală a 
acestora pe intreaga campanie. 
Sintem conștienți că lucrurile s-ar

putea să nu meargă chiar de la 
început așa cum dorim și cum ar 
trebui de fapt, dar oricum proble
mele legate de funcționarea noi
lor fabrici au fost incomparabil mai 
bine rezolvate decit in cazul obiec
tivelor construite cu cițiva ani in 
urmă.

— Revenind la ■problemele ce (in 
de buna desfășurare a campaniei 
de recoltare și industrializare a 
sfeclei de zahăr, ce anume măsuri 
deosebite considerați că trebuie lua
te pentru a se asigura stringerea și 
prelucrarea întregii producții la 
timp și fără pierderi ?

— Pentru corelarea ritmului de 
recoltare cu capacitatea de pre
lucrare a fabricilor, am stabi
lit să dăm în răspunderea și coor
donarea directă a întreprinderilor 
de industrializare întregul circuit al 
producției de sfeclă, începind cu 
identificarea și stabilirea ordinii de 
recoltare a parcelelor, pînă la de
pozitarea sfeclei, respectiv prelu
crarea ei. Deosebit de important 
este ca unitățile producătoare să 
respecte graficele de recoltare sta
bilite ; dar un rol mult mai mare 
trebuie să-1 aibă in această privință 
conducerile consiliilor agroindus
triale și primăriile comunale. De a- 
semenea, se va trece la organizarea 
transportului pe calea ferată prin 
sistemul trenurilor navetă, care vor 
fi puse la dispoziția fabricilor de za
hăr. precum și a transportului cu 
autocamioane prin constituirea de 
autocoloane cu parcarea la între
prinderile producătoare.

în concluzie, putem afirma cu 
deplin temei că pornim in noua 
campanie cu o bază tehnico-mate- 
rială mult mai bine pusă la punct, 
că avem o recoltă bună de sfeclă, 
astfel incit există toate condițiile 
pentru a se realiza integral produc
ția de zahăr stabilită prin planul pe 
acest an.

A început 
recoltarea 

florii-soarelui
în județul Ialomița a început re

coltarea florii-soarelui. Pînă în pre
zent această cultură a fost strînsă 
de pe 200 hectare, suprafețe mai 
mari fiind recoltate în cooperativele 
agricole de producție din Iazu, Su- 
diți, Gheorghe Doja și Roșiori. Ac- 
ționind în spiritul sarcinilor și indi
cațiilor formulate de secretarul ge
neral al partidului la recenta con
sfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R., comandamentul agricol ju
dețean a stabilit măsuri 
stringerea și depozitarea 
de floarea-soarelui să se 
tr-un timp cit mai scurt 
pierderi.

în toate unitățile agricole se acor
dă atenție recoltării cu prioritate a 
suprafețelor cu floarea-soarelui 
care, in curind, vor fi însămînțate 
cu cereale păioase. Pentru recol
tarea celor 35 000 hectare cultivat^,,, 
in acest an cu floarea-soarelui atl- 
fost pregătite 678 combine, pe care 
s-au montat echipamente adecvate: 
s-au asigurat, totodată, mijloacele 
de transport necesare, astfel incit 
producția să fie transportată la ba
zele de recepție și depozitată în 
același ritm cu recoltarea. De ase
menea, au fost pregătite mijloacele 
pentru eliberarea grabnică a supra
fețelor de capitule și tulpini. în 
cooperativa agricolă de producție 
Gheorghe Doja. bunăoară, atelajele 
sint folosite la adunarea capitalelor 
ce vor fi administrate în hrana ani
malelor și a tulpinilor ce vor fi fo
losite drept combustibil, tn toate 
unitățile agricole, la transportul ca
pitalelor și tulpinelor sint folosite 
atelajele, munca fiind in așa fel or
ganizată incit, după incheierea re
coltării, fiecare parcelă de teren să 
fie cit mai repede eliberată de 
resturile vegetale, arată și pregătită 
pentru insămințarea cerealelor pă
ioase. (Mihai VIȘOIU, coresponden
tul „Scinteii").

Convorbire realizata de
Iosif POP

La Cristur, județul Hunedoara

O imagine a posibilităților
zootehniei

pentru ca 
producției 
facă in
și fără

Cei care au ales 
locul acesta — poia
na Cristur. din ju
dețul Hunedoara — 
un loc cu dealuri 
calme și pajiști line, 
cu turme de 
oi, aflat in 
județului, la 
ența a trei 
centre industriale. 
Hunedoara. Deva și 
Snneria, au dovedit 
un acut spirit prac
tic. Ei au înțeles 
bine rolul și scopul 
acțiunii pe care. au 
denumit-o Expoziția 
anuală „Bătțâta" rd- ' 
mânească". .

Am văzut aici 
multe vaci, vițele, 
tauri și tăurași care 
prin performanțele 
lor — producții de 
lapte, creșteri rapi
de in greutate și al- 

■ tele — aduceau un 
elogiu muncii unor 
oameni cu dragoste 
pentru îngrijirea și 
creșterea animalelor, 
acest mare avut al 
țării.

Juriul expoziției- 
concurs a avut de 
lucru serios pentru 
aprecierea obiectivă 
a celor mai 
exemplare de 
male pregătite 
tru expoziție, 
numim pe laureați 
pentru că lista lor

vaci și 
inima 

conflu- 
mari

bune 
ani- 
pen- 
Nu-i

e lungă. Vom nota 
însă cuvinte reținu
te de la harnicii 
crescători de anima
le, de la oameni care 
lucrează la 
urile Simeria 
pușnic. La 
Sint Andrei, 
cei din 
sau Bobilna... „Ani
malul il reprezintă 
pe om ; el te ascul
tă cind il mingii cu 
mina și-l' săruți cu 
ochii" ; „Ce bine ar 
fi dacă toate anima
lele din județ ar ă- 
răta ca: cele prezen
tate
„Ca să avem anima
le .sănătoase și cit 
mai productive ne 
îngrijim ca cele ti
nere să plece bine"; 
„N-avem liniște și 
somn gindindu-ne la 
hrana de azi și de 
miine, din iarnă și 
primăvară a anima
lelor".

— O expoziție- 
tirg „Băițata româ
nească" reușită. A- 
ducind perfecțiuni 
ediției de acum, cum 
vă imaginați ediția 
viitoare, a șaptea 1 
întrebarea o adre
săm primului secretar 
al comitetului jude
țean de partid și se
cretarului cu proble
mele de agricultură.

I.A.S.- 
și Lă- 
C.A.P. 
de la 

Mărtinești

la expoziție'

— Vom aduce, ca 
și acum, la tirg. 

' pentru schimb de 
experiență, pentru 
stimularea fruntași
lor. a metodelor lor 
de muncă, precum și 
a ambiției tuturor 
crescătorilor de ani
male. tot ce avem 
mai bun — ni s-a 
spus. Dar e bine să 
se știe de pe acum 
că anul viitor vom 
prezenta, fațâ-n față, 
și nereușitele,’ -adi
că animalele, cafe., 
acuză lipsa de spirit 
gospodăbeiB, ,P~îndo- 1 
lența. ■ pe ■ acei oa
meni care, neavind 
inimă pentru anima
le, nu pun inimă 
pentru apărarea și 
dezvoltarea avutului 
obștesc.

...Expoziția-tîrg 
„Băițata româneas
că" din județul Hu
nedoara, aflată la e- 
diția a șasea, a fost 
o reușită a schimbu
lui de experiență 
între oameni pasio
nați' și devotați ai 
uneia din cele mai 
nobile și tradiționale 
îndeletniciri din a- 
ceastă strămoșească 
vatră românească.

Const. MORARU 
Sabin CERBU

Sectorul agricol Ilfov, zonă 
înconjoară Capitala ca o mare ver
de, a devenit principala sursă de 
aprovizionare a populației Bucu- 
reștiului cu legume și zarzavaturi. 
Pe terenurile unităților agricole 
din acest sector au luat ființă nu
meroase grădini, care totalizează 
8 500 hectare și urmează să produ
că in acest an aproape 160 000 tone 
legume. Pină la această dată au și 
fost livrate 40 000 tone. Virful de 
producție a inceput abia acum, 
cind practic se pot recolta cel 
puțin 500—600 tone de legume 
pe zi.

La Moara Vlăsiei am văzut una 
din noile grădini care fac fala sec
torului agricol Ilfov. Pot fi admi
rate aici culturi de vinete și ardei 
decupate parcă dintr-un manual 
didactic. Plantele erau încărcate de 
atita rod incit oamenii nu îndrăz
neau să evalueze producția la ade
vărata ei valoare, 
nut însă să ne a- 
sigure șeful de 
fermă Mihai 
Ploscaru : „Toate 
cele 3 000 tone de 
legume — cit re
prezintă angaja
mentul nostru — 
vor ajunge pe piețele Capitalei la 
timp și in condiții de calitate ex
cepțională. La timpul stabilit, pen
tru că recoltarea legumelor consti
tuie de acum o activitate zilnică la 
care participă peste 250 de oameni. 
Iar in ce privește calitatea, nici nu 

■- ar putea fi altfel decit la nivelul 
cel mai inalt. pentru simplul motiv 
că în grădina noastră nu găsești 
decit legume de expoziție, nu alt
ceva."

O grădină model, într-o comună 
în care pină cu doi-țrei ani in 
urmă se cultivau doar atitea le
gume cît să ajungă oamenilor pen
tru nevoile lor — iată o realitate 
pe care o întilnim nu numai aici, 
la Moara Vlăsiei, ci și in alte uni
tăți agricole profilate în ultimii ani 
pe cultivarea legumelor. Această 
opțiune logică dictată de nevoia de 
a asigura aprovizionarea populației 

'■;.C'.ipifâleictl’lhgume, produse care 
ridică probleme serioase de perisa
bilitate, tinde acum să depășească 
în dimensiune chiar și cele mai 
optimiste previziuni : Sectorul agri
col Ilfov, cea mai mică zonă agri
colă a țârii, se situează in acest an 
pe unul din primele locuri pe țară 
în ce privește livrările de legume 
la fondul de stat. Saltul este cu 
atit mai impresionant cu cit marea 
majoritate a fermelor legumicole 
ființează de dată recentă, lar-in sa
tele de la marginile Bucureștiului 
— cum prea bine se știe — forța 
de muncă activă din agricultură 
este mai redusă decit in oricare 
altă zonă a țării. Secretul realiză
rilor din legumicultura Sectorului 
agricol Ilfov trebuie căutat. în 
primul rind, tocmai in modul in 
care factorii de răspundere au gin- 
dit și au pus in aplicare un sistem 
original de conlucrare intre indus
trie și agricultură. Un sistem bazat 
pe relații economice precise și care 
are excepționala^ calitate de a incu-

Un lilcru a ți-

în Sectorul agricol 
Ilfov

raja munca și rezultatele ei. Este 
vorba de participarea in mod orga
nizat a navetiștilor, a celorlalți oa
meni ai muncii din industrie la 
desfășurarea lucrărilor din agricul
tură. Practic, întreaga forță aptă de 
muncă ce locuiește în satele din 
acest sector participă la muncile 
din agricultură pe baza acelorași 
criterii care reglementează rapor
turile de muncă in acord global 
dintre cooperatori și unitățile agri
cole cooperatiste. La Grădiștea, de 
exemplu, din cei 200 de oameni 
carO lucrează în ferma legumicolă, 
175 sint muncitori la fabrica de 
vată din localitate. Cu fiecare din . 
ei s-a incheiat la inceputul anului 
un angajament de muncă in acord 
global, prin care sint stabilite su
prafețele ce vor fi lucrate și canti
tățile de legume ce urmează a fi 
livrate, inclusiv cele destinate 
portului. Cantitatea totală 
legume contractată cu statul 

de 1 500 tone, 
se scontează 
o producție-mar- 
fă de cel 
I 800 tone, 
de aproape 
mai mult 
s-a livrat

ex-
de 

este 
dar
pe

puțin 
adică 
4 ori 
decit 
anul 

trecut. Oamenii au muncit mult și 
bine, dar și răsplata muncii este pe 
măsura efortului depus. Nu puțini 
sint aceia — cooperatori și munci
tori — care au încasat pină acum 
peste 12 000 lei numai din livrarea 
tomatelor timpurii.

Fermele legumicole de ia Gruiu, 
Nuci, Jilava, Domnești și Măgurele 
fac parte din acele subunități cu 
tradiție care constituie partea de 
esență a legumiculturii ilfovene. 
Fiecare din ele iși are o anumită 
experiență proprie in organizarea 
producției și in cointeresarea oa
menilor. Tuturor le este însă co
mun nivelul inalt al producției ob
ținute la hectar. Una din grădinile 
de legume model a Sectorului agri
col Ilfov este aceea a cooperatori
lor din Snagov. Ceea ce dă valoare 
de .experiență activității de aici 
sint nu numai producțiile mari de 
legume., ce .se obțin la hectar, ci., 
mai ales modul- superintenșiv de 
folosire a pămîntului. Am văzut 
aici culturi de ardei de Ia care se 
evaluează o recoltă de 18 000— 
20.000 kg la hectar intre rîndurile 
cărora se cultivă, intercalat, faso
le pentru păstăi a cărei producție 
depășește cu mult pe aceea obți
nută în cultură pură. Livrările la 
zi din fermele sectorului totalizea
ză aproape 11 000 tone. Grădinile 
lor sint însă încărcate de atîta rod. 
incit, dacă nu le-ai vedea pline de 
oameni; ai crede că nici nu au tre
cut prin ele culegătorii. Această 
abundență de legume este în pri
mul rind un motiv de bucurie și si
guranță. dar și un îndemn de a 
impulsiona și mai mult ritmul re
coltării. care de acum nu poate să 
scadă sub 600 tone pe zi.

O discuție cu 
Metea, directorul 
Boldești, este oarecum dificilă. Cele 
două telefoane de pe biroul său sună 
aproape continuu. Conducătorul a- 
cestei unități -- cea mai mare din 
cadrul Trustului petrolului Ploiești 
— este solicitat intens. Sint necesare 
rezoivări operative, aprobări, decizii 
imediate. Abia sosisem și, de la son
da 219 Urziceni, directorul schelei 
este anunțat că pompa de alimentare 
cu motorină de la una din instalații 
s-a defectat. „Să se trimită imediat 
o pompă — se auzea o voce puter
nică in telefon. Altfel, programul de 
operații speciale este dat peste 
cap... I" „De unde pompă ?“ — ridică 
ochii în tavan, parcă a neputință, 
directorul. Dar a răspuns in recep
tor : „Bine, în cel mult două bre 
aveți pompa". M-a rugat să-l scuz și 
a plecat grăbit. A revenit peste un 
sfert de oră. Nu l-am intrebat cum 
a rezolvat problema, dar o rezolvase. 
Intrăm direct in temă.

— Deși petroliștii noștri au 
mari eforturi, 
ducția de țiței 
trimestrul II 
luna iulie nu 
fost realizat inte
gral — ne spune 
interlocutorul. Nu 
am putut ajunge 
la o producție zil
nică de 1 860 tone 
nivelul extracției 
s-au făcut progrese apreciabile. Am 
pornit de la o producție de 1 540 tone 
pe zi in prima lună a anului ; apoi, 
in trimestrul I am ajuns la 1 620 
tone ; iar in momentul de față ex
tragem 1 710 tone. Ceea ce. conside
răm noi, nu este puțin, dar nici de 
ajuns. Mai ales că, recent, planul la 
producția de țiței extras pe acest an 
a fost suplimentat cu 10100 tone. 
Tocmai de aceea, pe baza unui nou 
program, pe care l-a și aprobat re
centa adunare generală a oamenilor 
muncii, am reconsiderat rezervele, 
forțele, acțiunile pe care le vom în
treprinde. Astfel, in luna septembrie 
trebuie să ajungem la o producție zil
nică de țiței extras de 1 930 tone, 
urmind ca pînă la incheierea anului 
producția să crească și mai mult. în 
felul acesta, este posibil să recupe
răm restanțele dc pină acum — care 
totalizează peste 12 000 tone de țiței 

și sarcina supli- 
deloc ușor, ba este 
nenumăratele pro- 
adunarea, generală,

făcut
totuși pianul la pro- 
pe 
și 
a

la 
de 
Urziceni. Au fost trimise aici patru 
brigăzi de reparații și intervenții 
conduse de cei mai bine pregătiți 
maiștri. Astfel, a început acțiunea 
,,U“, cum au numit-o oamenii, de la 
cuvintul Urziceni sau, poate, de la 
cuvintul urgent. Scopul : recupera
rea restanțelor, sporirea cantității de 
țiței extras.

— Orice zi. chiar orice oră cîștiga- 
tă contează la noi, înseamnă tone de 
țiței in plus — readuce in discuție 
ideea despre folosirea la maximum 
a timpului la operațiile de interven
ție, de perforare, de cimentare, de 
probe etc., secretarul comitetului de 
partid al schelei. Toma Cirstoaie. 
Am să vă dau ca exemplu sondele 
221 și 218. Aici, operațiile au fost 
conduse de maiștrii comuniști Con
stantin Radu și Ion Rusu, in dorin
ța de a face totul bine și repede. La 
prima, lucrările de cimentare sub 
presiune, de reperforare și adiționare 
s-au terminat cu 10 zile mai devre
me, iar la a doua

însemnări de la schela 
petrolieră Boldești

țiței, deși față de 
din luna ianuarie

— condițiile fiind 
mai dificile — 
cu trei zile. A- 
cest ciștig de 
timp a insemnat 
nu mai puțin de 
321 tone de țiței 
extras in plus. 
Sint rezultate ca- 

ambele brigăzi au 
noastre călduroase.

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP

— și să realizăm 
mentară. Nu este 
foarte greu. Dar 
puneri făcute în 
hotărârea sondorilor, maiștrilor, a În
tregului nostru -colectiv de a acționa 
cu stăruință și răspundere pentru 
spdrîreâ' producției de țiței dâu ga
ranția că, pînă la sfirșitul anului, 
sarcinile ce ne revin vor fi îndeplini
te integral. Așa înțeleg petroliștii 
noștri să-și aducă contribuția la 
dezvoltarea bazei de materii prime și 
energetice a țării.

Acțiunea de recuperare a restan
țelor a inceput, de fapt, mai de 
mult, cele mai bune rezultate fiind 
obținute pină în prezent in zona Ur
ziceni. Totul s-a declanșat de la son
da 216. unde s-au făcut lucrări de 
perforare și acidizare. Rezultatul a 
fost peste așteptări : 25 de tone țiței 
zilnic, in loc de 0.5 tone. Un rezultat 
neprevăzut, care a determinat o re- 
analizare a capacităților de producție 
Ia sondele din această zonă conside
rată secătuită. Specialiști, geologi, 
ingineri, maiștrii sondori de la sche
lă. de la trust, de la Institutul de 
cercetare și proiectare petrol și gaze 
din Cimpina au stabilit de urgență,

înaltă răspundere
muncitorească

(Urmare din pag. I)
rilor și specialiștilor, cadrelor de 
conducere din unitățile producă
toare și de comerț, exterior bă im
prime in munca lor un puternic 
spirit de răspundere și disciplină 
exemplară, de dăruire și angajare 
patriotică pentru realizarea integra
lă, la termen și de cea mai bună ca
litate a producției destinate expor
tului, pentru obținerea de prețuri 
avantajoase la produsele livrate pe 
piața externă, pentru administrarea 
cit mai rațională și eficientă a re
surselor valutare ale țării, a fondu
rilor materiale și bănești ale so
cietății.

O latură esențială a bătăliei pen
tru o calitate nouă, superioară o 
constituie reducerea continuă a 
cheltuielilor de producție și, îndeo
sebi, a celor materiale. Este timpul 
să se ințeleagă limpede că econo- 

■ mia națională nu dispune de resur
se de materii prime și materiale 
suplimentare celor fundamentale 
prin balanțele materiale, pe baza 
normelor de consum. Iată de ce 
respectarea cu rigurozitate a con
sumurilor planificate, reducerea 
cheltuielilor materiale trebuie să 
preocupe in mod stăruitor colecti
vele de oameni ai muncii, in 
așa fel ca și in acest dome
niu decisiv in lupta pentru o nouă 
calitate să ne aliniem la nivelul 
celor mai bune rezultate existente 
in lume. Totodată, in efortul pen
tru asigurarea bazei materiale a 
producției trebuie să nu fie negli
jată, nici un moment, activitatea 
de recuperare și valorificare a ma
terialelor refolosibile, domeniu in 
care rezultatele continuă să fie 
nesatisfăcătoare intr-un șir de ju
dețe și la nivelul unor ramuri. In 
contextul preocupărilor generale 
pentru reducerea cheltuielilor ma
teriale trebuie acționat cu opera
tivitate, pe un front mai larg, in 
vederea diminuării accentuate a

consumurilor de energie și com
bustibil, gospodărind cu maximă 
răspundere toate resursele ener
getice.

în același timp, in bătălia pentru 
o nouă calitate se cer intensificate 
eforturile in vederea creșterii mai 
rapide a productivității muncii, 
prin sporirea randamentului mași
nilor și utilajelor, extinderea me
canizării și automatizării produc
ției, organizarea superioară a mun
cii, perfecționarea cunoștințelor 
profesionale, întărirea ordinii, dis
ciplinei și răspunderii în fiecare 
unitate, la fiecare loc de muncă. 
Creșterea calității produselor, ridi
carea continuă a gradului lor de 
competitivitate, modernizarea și 
înnoirea producției, ca și reducerea 
cit mai accentuată a importurilor 
de produse și tehnologii sini tot 
atîtea probleme care trebuie avute 
in vedere in permanență de fiecare 

. dintre colectivele de oameni ai 
muncii din economie.

Marea întrecere continuă. Rezul
tatelor fructuoase obținute in intim- 
pinarea zilei de 23 August, oame
nii muncii le vor adăuga al
tele și mai bogate in cinstea 
Conferinței Naționale a partidu
lui nostru. Pe deplin conștienți 
că numai prin munca noastră me
reu mai rodnică și mai eficientă 
putem ridica bunăstarea noastră, 
muncitorii, țăranii, intelectualii, în
tregul popor al României socialiste 
pășește inainte ferm, 
cerea clarvăzătoare a 
tovarășului Nicolae 
pentru a ridica pe o
inaltâ izbinzile noi, pentru a con
solida și mai mult prestigiul scum
pei noastre patrii in rindul țărilor 
lumii. Să dăm in continuare între
cerii socialiste, in fiecare unitate 
și la fiecare loc de muncă, forța 
mobilizatoare generatoare de mari 

■împliniri spre binele poporului, 
spre binele patriei.

sub condu- 
partidului, a 

Ceaușescu, 
treaptă mai

Anica FLORESCU

ȘTIINȚA—> 
în confruntare 
creatoare cu 

cerințele economiei;

Industria clujeană - teren fertil de activitate
cercetare

Prezența in intreprinderi a cadre
lor didactice din invățămintul supe
rior tehnic clujean, cit și a specialiș
tilor din cercetare nu constituie o nou
tate. An de an. se încheie numeroase 
contracte de colaborare, se constată 
o permanentă și susținută conlucrare 
a invățămintului și cercetării cu pro
ducția în rezolvarea unor probleme 
stringente, de o deosebită actualitate. 
Dar. așa cum relevă o recentă inves
tigație făcută în intreprinderi indus
triale — la inițiativa Comitetului mu
nicipal de partid Cluj-Napoca — de 
către colective mixte de cadre di
dactice din invățămintul superior teh
nic și de cercetare, alți specialiști, e- 
xistă încă mari posibilități de colabo
rare privind asimilarea in fabricație a 
unor mașini și utilaje noi. piese de 
schimb și alte materiale, in vederea 
reducerii importurilor, cit și ă dimi
nuării consumurilor de energie, com
bustibil și materii prime la nivelul 
celor indicate in ședința Comitetu
lui Politic Executiv din 23 iunie a.c. 
Astfel, au fost reținute pentru re
zolvare de către institutele de învă- 
țămint superior și de cercetare mai 
bine de 100 de teme in valoare de 26.5 
milioane lei. Printre altele. Faculta
tea de mecanică a Institutului poli
tehnic și-a propus să întreprindă 
cercetări aplicative privind dezvolta
rea și diversificarea materialelor 
pentru contacte electrice "pe bază de 
argint și a tehnologiilor de elabora
re a acestora prin procedeul de for
jare și extrudare la întreprinderea 
..Slnterom" ; introducerea de noi 
tehnologii și utilaje de tratamente 
termice in vederea economisirii de 
oțeluri aliate, turnarea și asimilarea 
în țară a fontelor refractare ca în
locuitori ai oțelurilor aliate cu crom 
și nichel la Combinatul de utilaj 
greu, realizarea unui cuplaj hidro
static pentru mașina de tăiat sfecla 
de zahăr la întreprinderea „Tehno- 
frig“. Facultatea de electrotehnică a 
aceluiași institut și-a propus, prin
tre altele, robotizarea mașinilor de

filat Ia întreprinderea „Unirea", asi
milarea roboților industriali în sec
țiile de forjare ale Combinatului de 
utilaj greu, execuția de motoare 
electrice pas cu pas pentru producția 
de serie a mașinii de rectificat 
RFC-80 la Fabrica de mașini de rec
tificat și echipamente hidraulice și 
altele. De asemenea, Institutul de 
cercetări și proiectări miniere pen
tru substanțe nemetalifere și-a pro
pus ca obiectiv selecționarea 
mare număr de substanțe 
fere necesare industriei, 
tehnologiile de preparare 
la beneficiari, printre care 
rea superioară a tufurilor 
valorificarea complexă a haldelor și 
iazurilor din industria minieră și al
tele. Filialele din localitate ale In
stitutului de chimie, precum și cea 
de cercetări chimico-farmaceutice 
și-au insușit teme cu privire la în
locuirea unor substanțe din import, 
și-au lărgit simțitor activitatea de 
microproducție pentru senzori elec- 
trochimici, materiale și ustensile cro- 
matografice, produse cosmetice și 
altele.

..Este meritorie inițiativa organiza
ției noastre municipale de partid — 
sublinia prof. dr. ing. Dan Corașa, 
prorector al Institutului politehnic — 
de a uni toate forțele creatoare din 
învățămint, cercetare și unități in
dustriale pentru ridicarea potențialu
lui tehnic al producției, pentru ridi
carea randamentelor tehnice, redu
cerea continuă a consumurilor de 
orice natură. Ne vom strădui să ne 
onorăm cum se cuvine angajamen
tele asumate in cadrul acestei con
lucrări. Susțin 
n-au fost epuizate 
de care dispunem, 
trebuie să fie și ele 
nou. să ne solicite, 
să-și rezolve ’"și singure probleme 
mai „la zi" printr-o activitate ingi
nerească proprie, urmind ca noi să 
participăm la unele de perspectivă, 
de înaltă ținută tehnică. Și ca să dau

unui 
nemetali- 
precum și 
și testare 
valorifica- 
vulcanice.

însă, că nici acum 
toate resursele 
întreprinderile 

mai receptive la 
e adevărat, dar

un exemplu cam in ce direcție ar 
trebui să fim solicitați, m-aș referi 
la colaborarea noastră cu întreprin
derea de utilaj chimic din Făgăraș, 
unde un colectiv de cadre didactice, 
prin recuperarea și valorificarea su
perioară a materialelor metalice re- 
folosibile, a elaborat pulberi din 
volfram, cobalt, cupru și nichel si
milare calitativ cu cele obținute pe 
plan mondial, la prețuri competitive, 
cu instalații și utilaje realizate in 
țară. Nu sînt întru totul mulțumit 
de modul cum este organizată acti
vitatea de conlucrare a institutelor 
de invățămînt cu producția. Cred că 
această activitate ar trebui dirijată 
dintr-un singur loc. de Consiliul Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
pe probleme de mare anvergură și 
de interes major".

Iată și opinia altor cadre didactice 
privind necesitatea participării lor 
la implementarea mai organică a 
cercetărilor in producția industrială :

„Personal am avantajul că sînt 
și director onorific la filiala Insti
tutului de cercetare, proiectare și in
ginerie tehnologică pentru sectoare 
calde de pe lingă Combinatul de uti
laj greu — ne spune prof. dr. ing. 
Virgil Moldovan. în această calitate 
am reușit să pătrund mai adine în 
problemele tehnice cu care se con
fruntă acest colos industrial, astfel 
că am participat direct Ia proiecta
rea și realizarea 
prese de matrițat la 
laje, care trebuiau 
port. Cred insă că 
neresc din unitate
cum trebuie în rezolvarea unor pro
bleme de specialitate, se pierde in 
activități administrative și lucruri 
mărunte".

„Ceea ce impietează asupra soluțio
nării mai rapide a problemelor ce fac 
obiectul colaborărilor — este de păre
re prof. dr. mg. Avram Colan, șef de 
catedră — este faptul că întreprin
derile ne cer, noi vrem să rezolvăm, 
dar nimic nu se face, nici pe gratis

întregii game de 
cald și alte uti- 
aduse din im
personalul ingi- 
nu este utilizat

și nici bătind din palme. înțelegem 
cerințele, le concretizăm intr-un con
tract de colaborare, dar onorarea lui 
se tergiversează la nesfirșit. Or, cer
cetarea, proiectarea nu se pot reali
za fără un minim de cheltuieli ma
teriale".

Am solicitat și părerea unor cadre 
de conducere din întreprinderile be
neficiare. Inginerul-șef al întreprin
derii „Sinterom“, Septimiu Sălcu- 
dean :

„împreună cu cadrele didacti
ce din Institutul politehnic s-au re
zolvat o serie de probleme de mare 
importanță pentru întreprindere, co
laborarea urmind să se dezvolte in 
continuare, mai ales pe linia meta
lurgiei pulberilor". Insă, așa cum opi
na tovarășul Laufențiu Căpușan, in- 
giner-șef cu fabricația la Combinatul 
de utilai greu, „pentru a putea bene
ficia din plin de ampla inteligență 
tehnică existentă in invățămintul 
politehnic clujean este nevoie de o 
dotare tehnică corespunzătoare și 
specifică intereselor noastre. Or. la 
realizarea acestei baze materiale tre
buie să contribuim și noi ca unități 
beneficiare".

în încheierea anchetei noastre am 
discutat și cu tovarășul Racz Ernest, 
secretar al comitetului municipal de 
partid, care s-a angajat să urmă
rească, fază cu fază, realizarea pro
gramului de activitate a colectivelor 
mixte de cadre didactice, cercetători 
și specialiști din intreprinderi, să 
vină in sprijinul lor in vederea rea
lizării tuturor temelor prevăzute. 
„Programul de care vorbeam, a con
chis interlocutorul nostru, nu este 
închis, el va fi îmbogățit treptat cu 
noi teme reclamate de înnoirea și 
modernizarea produselor, elaborarea 
unor tehnologii care să vizeze creș
terea productivității muncii, reduce
rea cheltuielilor materiale, a consu
murilor de energie și combustibil".

re ne bucură și 
primit felicitările 
Noi asigurăm brigăzilor asistența teh
nică necesară, toate materialele și 
utilajele de care au nevoie. Mai mult, 
am stabilit chiar un comandament 
tehnic pentru acțiunea „U“, condus 
de directorul adjunct, inginerul Cor
nel Danțov. Consiliul oamenilor,, 
muncii a hotărit in luna iulie să se 1 
formeze incă o brigadă din cei mai 
buni oameni ai noștri și să plece de 
urgență la Urziceni. Rezultatele obți
nute ne 
ciem câ, 
program 
rind un 
extras.

Am 
Niculina 
ciul producție. Ea urmărește 
tăile inimii" întregii schele ; pe gra
fice, pe raportări zilnice. Și am aflat 
că perioada celor șapte luni din acest 
an a reprezentat zile, săptămini de 
efort tenace, pentru creșterea de
bitului la sondele cu randamente 
foarte mici. „în acest răstimp s-au 
realizat aproape 1 700 operații la 
sonde — precizează subinginera. Efi- ț 
ciența : au fost - recuperate peste 
21 000 tone țiței, față de 10 500 tone 
Cite erau planificate. Programul de 
reactivări, conform noilor măstiri 
adoptate de adunarea generală, este 
și mai mobilizator. Vor fi realizate 
suplimentar sute și sute de operații 
Ia 600—700 sonde, care in prezent au 
o producție zilnică ce oscilează intre 
0.5 tone și o tonă de petrol. Apre
ciem câ in felul acesta se vor obține 
suplimentar circa 20 000 tone de 
țiței".

Secretarul comitetului orășenesc de 
partid Boldești-Scăeni, Gheorghe 
Dumitru, a făcut o remarcă de esen
ță : „Pe mine mă bucură cel mai 
mult — a spus el — că schela Bol
dești întinerește. Am inițiat o serie 
de acțiuni pentru ca tot mai mulți 
tineri să îmbrățișeze bărbăteasca și 
frumoasa muncă de petrolist. Fecio
rii unor muncitori, ca Ion Beregoi, 
Nicolae Costache, Gheorghe Eftimie 
și alții, lucrează acum alături de pă
rinții lor. Am reușit ca 25 la sută din 
personalul care lucrează in meseriile 
de sondor, electrician sau mecanic 
de sondă să fie oameni tineri. Cite- 
odată, in eforturile noastre nu silf- 
tem insă prea bine înțeleși. Vă dau 
un exemplu : nevoia de a pregăti 
petroliști la Boldești m-a obligat să 
mă adresez organelor de partid jude
țene pentru a deschide la școala din 
oraș o clasă cu profil de petrol. In
spectoratul școlar stabilise o clasă 
de zootehniști. O greșeală care, bine
înțeles, s-a reparat, dar care putea fi 
evitată de la bun inceput".

Hotăriți să răspundă prin fapte și 
rezultate cit mâi bune chemării in- 
suflețitoare adresate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a spori zi de zi pro
ducția de țiței, petroliștii din Sche
la Boldești, in frunte cu cei 850 de 
comuniști, muncesc cu abnegație și 
răspundere muncitorească pentru 
a-și îndeplini pină la sfirșltul acesiui 
an toate sarcinile ce le revin. Rezul
tatele din ultima perioadă sint o do
vadă concludentă in acest sens.

dau posibilitatea să apre- 
în luna septembrie, intregul 
„U“ va fi incheiat, asigu- 
spor substanțial de țiței
discutat

Iordache,
cu subinginera 

de la seryi- 
„bă-

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

TÎRGU JIU : Un nou tip 
de presă hidraulică

La întreprinderea de mașini- 
unelte pentru presare-forjare 
din Tirgu Jiu a ieșit de pe ban
da de montaj un nou produs : 
presa hidraulică cu batiu des
chis. cu dublă acțiune, de 630 
tone forță. Este prima presă de 
acest tio fabricată in țară. Ca
racterizată prin parametri 
nico-funcționali superiori, 
sa hidraulică de 630 tone 
ță este destinată uzinelor 
structoare de mașini din 
precum' și exportului. (Dumitru 
Prună).

teh- 
pre- 
for- 
con- 
țară.

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii"

STREHAIA: A fost pus 
în funcțiune cuptorul 

cu arc electric 
pentru topit oțelul

La întreprinderea de armă
turi industriale din oțel Stre- 
haia a fost pus în funcțiune, cu 
6 zile mai devreme, cuptorul cu 
arc electric pentru topit oțet O- 
dată cu realizarea acestei in
vestiții. capacitatea turnătoriei 
din cadrul unității a ajuns la 
4 500 tone piese turnate anual. 
Tot ieri, aici s-au mai pus in 
funcțiune stația de preparare a 
amestecului și formare și cen
trala termică de zonă. (Virgi- 
liu Tătaru).
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Brașov

Gheorghe DUMITRACHE
prim-secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R.

minunatele prevederi ale Programului

NICOLAE CEAUȘESCU

și acțiune revoluționară*

lucru din

1981

de onoa- 
tovarășul de locuințe 

locuințelor 
Desfacerea

românească 
este atestată

La

județul

SUB SEMNUL RODNIC 
AL PROGRESULUI 

SOCIALIST

In ampla evocare a marilor înfăptuiri dobîndite de poporul nostru 
in anii socialismului, prilejuită de cea de-a 38-a aniversare a actului 
istoric de la 23 August 1944, județul Brașov aduce mărturii impresio
nante pentru dinamismul excepțional și profundele mutații structurale, 
calitative determinate de strategia economico-socială a Partidului Co
munist Român și, îndeosebi, de concepția înnoitoare, atotcuprinzătoare 
și de largă perspectivă, promovată cu fermitate și consecvență revolu
ționară de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Pe harta țării, Brașovul figura în trecut — în contextul situației eco
nomice generale a României - cu un județ cu o industrie relativ mai 
dezvoltată. Tradițiile industriale și potențialul tehnic ale Brașovului au 
fost însă deplin puse in valoare și amplificate intr-o măsură pe care 
nimeni nu o putea bănui înainte, în procesul înfăptuirii politicii parti
dului de industrializare socialistă, de dezvoltare impetuoasă a forțelor 
de producție.

Cele peste 85 miliarde lei cit totalizează investițiile realizate în 
județul Brașov din 1950 pînă astăzi - din care 85 la sută în. anii care 
au urmat istoricului Congres al IX-lea — s-au materializat in dezvoltări, 
reutilârr și. modernizări de capacități, dar și în noi și însemnate obiec
tive industriale. Construcția de mașini și chimia au devenit ramurile 
dominante în județul nostru, cu unități de prim rang în producția de 
tractoare, autovehicule rutiere, elicoptere, motoare electrice etc. Ju
dețul are o producție industrială care se ridică anul acesta la peste 
63 miliarde lei.

Vocația industrială a brașovenilor și-a aflat cel mai larg și mai 
fertil cîmp de afirmare în anii care au urmat gloriosului Congres din 
1965, de cînd în fruntea partidului și a țârii se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Orientările revoluționare, științific fundamentate promovate 
în politica generală a partidului și statului, ca și indicațiile prețioase 
primite direct din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu — de nenu
mărate ori prezent în. mijlocul oamenilor muncii din județul nostru — 
au dat un puternic impuls modernizării producției în perspectiva des
chisă de revoluția științîfică-tehnică și de.actualele tendințe din eco- 
nomia mondiala.

Sub conducerea organizațiilor de partid, oamenii muncii din jude
țul nostru acționează în prezent pentru accentuarea caracterului .in
tensiv al producției, pentru îmbunătățirea continuă a calității produ
selor și ridicarea lor la nivelul parametrilor tehnico-constructivi și func
ționali ai produselor similare din țările cele mai avansate din punct 
de vedere industrial, pentru reducerea substanțială a consumurilor de 
materii prime și energie, pentru atingerea unei rentabilități economice 
superioare. O deosebită atenție este acordată exportului, ținînd seama 
de roiul esențial al piețelor externe în valorificarea produselor bra
șovene.

La temelia realizărilor oamenilor muncii din județul Brașov .— ro
mâni, maghiari, germani - a stat și stă convingerea nestrămutată că 
roadele muncii lor slujesc scopului suprem al politicii Partidului Comu
nist Român : înflorirea patriei socialiste, bunăstarea întregului popor.

PA T R I A
e un steag 
mîndru-n soare

Prieteni, țara toată 
Vn tricolor ce arcă 
în inimile clasei muncitoare, 
Adîncă matcă a unui fluviu drag.

Aceste lunțfi coloane roditoare 
înseamnă devenire, pe-un meleag 
Vrîstat cu trei culori în orice prag 
De cîntec, de iubire și de iloare...

Ne iacem brazi, ne facem ploi de mit. 
Pădurile acestea ne sînt Hamuri
Pe care scriem tot ce-am împlinit ;

Și toate-n comuniste idealuri
Noi, prin Partid, întregi, le-am convertit 
în Cîntecul ce urcă-nalt în ramuri

Ioan SUCIU 
sculer-matrițer 
întreprinderea de autocamioane - Brașov

Cunosc organizația de partid din Brașov de mult timp. Ea constituie un detașa
ment puternic al partidului nostru. Cunosc clasa muncitoare din Brașov, care, de ase
menea, este un detașament puternic al clasei noastre muncitoare. Iată de ce sînt convins 
că atît organizațiile de partid, cit și fiecare comunist, organizațiile de tineret, sindicale, 
de femei, colectivele de conducere din întreprinderi, toți oamenii muncii vor face totul 
pentru a îndeplini în cele mai bune condiții 
partidului

In timpul vizitei în județul Brașov, în ianuarie 1981

De 99 de ori 
Brașovul din 1938

© Brașovul reprezenta, și în perioada interbelică, un ju
deț industrializat. Ei bine, producția industrială a anului 
1981 a fost de 99 DE ORI mai mare decît în anul de virf al 
economiei capitaliste, 1938.

® in perioada 1950—1981, județului i s-au alocat 85,2 
miliarde lei fonduri de investiții, din care circa 53 de mi
liarde în industrie. In aceeași perioadă, producția globală 
industrială A CRESCUT DE 48 DE ORI, intr-un ritm anual 
de 13,8 la sută.

0 Salturi spectaculoase s-au înregistrat în înfloritoarea 
perioadă deschisă de Congresul al IX-lea al partidului. Va
loarea fondurilor fixe a crescut, în această perioadă, de 
circa 6 ORI ; valoarea producției industriale a fost de circa 
7 ORI mai mare, a producției agricole s-a dublat. Numai 
în cincinalul 1976-1980, indicele de mecanizare și automa
tizare a crescut în industria constructoare de mașini cu 23 
LA SUTA, urmînd ca în 1985 el să fie cu 59 LA SUTĂ su
perior celui din anul 1975.

® Față de 1965, productivitatea muncii în industrie a 
sporit, în 1981, de 3 ori.

VALOAREA FONDURILOR FIXE

In anii de cind se afla Ia cirma destinelor poporului 
român, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a efectuat 24 
de vizite in județul Brașov. Nu există unitate socialistă 
cit de cit importantă care să nu fi beneficiat de ana- , 
lizele atente, de indicațiile prețioase ale secretarului 
general, al partidului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
făcut 51 de vizite in unități industriale, a vizitat coope
rative agricole de producție și întreprinderi agricole 
de sfat, instituții de invățâmint și cultură ; au avut loc 
mai multe intilniri cu activul de partid.

La 21 aprilie 1966, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU vizitea
ză uzinele „Tractorul". Cerce
tăm presa vremii ; secretarul ge
neral al partidului se interesează 
îndeaproape de un aspect funda
mental al muncii constructorilor de 
mașini : diversificarea producției de 
tractoare — in contextul perspecti
velor de dezvoltare ale uzinei.

— A fost un moment de răscruce 
în viața și munca noastră — ne 
spune tovarășul Guță Pascu, secre
tar adjunct al comitetului de partid 
al întreprinderii de tractoare. Co
lectivul nostru realizase pînă atunci 
15 tipuri de tractoare ; am înțeles 
că trebuie să facem mai multe, de 
altă calitate. Dar nu acesta a fost, 
poate, lucrul cel mai important, ci 
suflul nou, revoluționar pe care ii 
imprima secretarul general al parti
dului.

De atunci. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de multe ori împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, a 
vizitat întreprinderea noastră de 
încă 10 ori. Fiecare vizită a condu
cătorului nostru este pentru noi o 
înaltă școală de exigență comu
nistă, de gindire și acțiune revolu
ționară. Ii datorăm tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai de 
seamă realizări ale uzinei, marele 
salt pe care ea J-a făcut in ultimul 
deceniu și jumătate.

...îl ascultăm pe interlocutorul 
nostru și recapitulăm drumul par
curs de constructorii de tractoare, 
în urma indicațiilor concrete ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. au 
fost asimilate 52 de tipuri de trac
toare in diverse variante agricole și 
industriale, pe roți și pe șenile, de 
la 26 CP la 360 CP. După vizita din

Sute de mii de oameni ai muncii brașoveni l-au in- 
timpinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu - la locurile 
lor de muncă, in mari adunări populare - cu manifes
tări fierbinți de. dragoste și, stimă, au, dat glas hotăririi 
unanime de a îndeplini neabătut sarcinile de mare 
însemnătate puse în fața lor, de fiecare dată, de 
către secretarul general al partidului, de a merge 
înainte, sub înțeleaptă- sa conducere, pe drumul bună
stării, independenței și măreției Româniie socialiste.

cînd s-a indicat să5 ianuarie 1972,
se treacă la diversificarea fabrica
ției tractoarelor de puteri mari, 
s-au asimilat 11 tipuri de aseme
nea tractoare din care s-au fabricat 
pină în prezent peste 50 000 de bu
căți.

în repetate rinduri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat să se 
depună eforturi pentru realizarea 
unor tractoare cu un grad cit mai 
mare de integrare. Străduindu-se 
să îndeplinească această sarcină, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
uzinei realizează tractoarele din 
gama 45—55 CP cu importuri de 
numai 0.08 Ia sută, cele de 65 CP 
cu importuri de 0.12 Ia sută. Tracto
rul S 1 500 se realizează astăzi in
tegral fără importuri. Sînt doar cî- 
teva exemple care probează devo
tamentul cu care cei ce muncesc la 
întreprinderea de tractoare înțeleg 
să îndeplinească sarcinile 
re încredințate de către 
Nicolae Ceaușescu.

Cu prilejul vizitelor de
10 ianuarie și 19 aprilie 1980, secre
tarul general al partidului a indicat 
să se treacă hotărit Ia moderniza
rea tehnologiilor, introducerea unor 
tehnologii noi și extinderea mai 
susținută a progresului tehnic. Pină 
astăzi, au fost realizate prin auto- 
dotare încă trei linii automate ; 
alte două se află pe planșetele pro- 
iectanților.

în concluzie, Eroul Muncii So
cialiste Dumitru Diaconescu, mais
tru principal la secția axe și pini- 
oane, ne spune :

— Tractorul românesc, așa cum 
este el acum, datorează foarte mult 
prețioaselor orientări ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Colectivul

nostru muncitoresc — români, ma
ghiari, germani uniți ca un singur 
om — împreună cu întregul po
por, nutrește .pentru secretarul 
general ai partidului cele mai 
alese sentimente de dragoste și 
recunoștință și considera ca su
premă onoare munca și lupta 
pentru îndeplinirea cu înaltă, răs
punderi a tuturor sarcinilor pe 
care ni le trasează. Sîntem 
mindri că trăim cea mai fertilă 
perioadă din istoria nouă a patriei, 
epoca Nicolae Ceaușescu.

Trei sferturi din noile locuințe
* 9

construite după Congresul IX
Cei circa 650 000 de locuitori ai județului 

trăiesc și muncesc în 2 municipii (Brașov și 
Făgăraș), 7 orașe și 42 de comune cu 150 de 
sate componente. Circa trei sferturi locuiesc 
în mediul urban, Brașovul fiind, astfel, un 
județ puternic urbanizat.

Orașul Victoria (peste 9 000 de locuitori) a 
fost creat în anii construcției socialiste.

® Retribuția medie nominală a crescut de 
la 1 058 lei în 1965, la 2 498 LEI în 1981 ; ve
niturile țăranilor cooperatori au crescut, în a- 
ceeași perioadă, DE 3,5 ORI ® In perioada

1965-1982 s-au construit 75 000 
- adică trei sferturi din totalul 
înălțate în anii socialismului ® 
de mărfuri către populație a crescut între
1965-1981 de aproape 4 ORI ® La sfîrșitul 
anului 1980, la 1 000 de brașoveni existau , 
242 aparate de radio, 241 de televizoare, 211 
frigidere, 168 mașini de spălat rufe, 87 de au
toturisme ® Fondurile pentru acțiuni cu ca
racter social-cultural S-AU DUBLAT în raport 
cu anul 1970.

Ce reprezintă județul Brașov în ansamblul

0 In anii socialismului, județul a de
venit cea de-a doua mare bază indus
trială a țării, după municipiul București: 
aici se realizează 6,7 la sută din pro
ducția industrială a României.

® Pe cuprinsul județului se reali
zează :

— peste 87 LA SUTA din totalul 
tractoarelor ;

economiei naționale
— peste 66 LA SUTĂ din totalul 

autovehiculelor, autobasculantelor și 
autotractoarelor ;

— peste 88 LA SUTĂ din cantitatea 
de coloranți și pigmenți organici ;

— peste 65 LA SUTĂ din motoarele 
cu combustie internă ;

— aproape O TREIME din producția 
de rulmenți a țării.

Un „amănunt": în preajma zilei de 
23 August 1982, la Brașov s-a fabricat 
tractorul cu numărul 862 000.

® Al 25-lea județ al țării ca supra
față și al 12-lea ca număr de locui
tori, Brașovul este al doilea în ceea ce 
privește numărul de oameni ai muncii 
ocupați în industrie, al doilea în ceea 
ce privește producția globală indus- 

I trială, al treilea în ceea ce privește 
volumul exportului.

• Deși județ puternic industrializat, 
agricultura continuă să aibă un loc de 
seamă în economia sa. La producția 
totală de cartofi, Brașovul ocupă al 
doilea loc pe țară, iar la ovăz al patru
lea. în perioada 1965—1981, producția 
animalieră la 100 hectare s-a dublat.

A

In anii noștri
Prima școală 

Scheii, Brașovului 
cumentar in anul 1495. 
Coresi tipărește la Brașov Cartea 
românească de învățătură. La 1765 
este consemnată existența a 28 de 
școli românești doar in Țara Făgă
rașului.

Strălucite tradiții ! Și totuși, cele 
aproape cinci secole de intensă 
viață spirituală dau intiietate peri
oadei de supremă înflorire deschisă 
șl pentru Brașov Ia 23 August 1944. 
Astăzi ființează aici o Universitate 
cu 5 facultăți. Numărul elevilor in 
liceele județului era de 30 680 in 

' anul școlar 1980—1981. Numai in cin
cinalul 1976—1980, școlile profesio
nale și liceale cu profil industfial 
au dat producției materiale peste 
28 000 de muncitori calificați, iar 
Universitatea a pregătit 7 237 cadre 
cu studii superioare. în ultimii zece 
ani. pe teritoriul județului au apă
rut peste 60 de construcții școlare 
noi ; in 1971 s-a dat in folosință 
marea clădire a Universității (Ima
ginea alăturată), cu o suprafață, azi, 
de’ 34 061 mp.

în Brașov își desfășoară activi
tatea un teatru dramatic, o filarmo
nică. mai multe formații camerale, 
un număr însemnat de scriitori și 
artiști plastici. Apar un cotidian, 
două săptămînale (in limbile

cetate universitară

maghiară și germană) și un lunar 
social-politic-cultural. Cele peste 
250 de biblioteci publice au circa 2 
milioane de volume. în județ func
ționează 8 case de cultură munici
pale și orășenești, 139 de cămine 
culturale, 9 cluburi muncitorești.

Festivalul national Cintarea Româ
niei, amplă manifestare a muncii 
și creației întregului popor, născută 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a înregistrat in cea de-a 
tteia ediție participarea a 31 738 de 
formații brașovene.

Pagină realizată de George-Radu CHIROVICI și Nicolae MOCANU^
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ARTA PENTRU MARELE PUBLIC 
sub semnul calității artistice, al clarității mesajului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc în modul cel mai sincer pentru amabilul dumneavoastră 
mesaj de felicitări și urări de bine transmis cu ocazia numirii mele ca guver
nator general.

I
I Ca stejarii

I
I
I
I

I

I

Primarul comunei Culciu (Satu 
Mare), loan Berețchi, ne scrie : 
„Au venit in această vară la 
noi, la C.A.P., să ne ajute la 
terminarea grabnică a secerișu
lui griului, șapte mecanizatori 
de la S.M.A. Roșiori de Vede. 
Au mai venit la noi si in alți 
ani mecanizatori din sudul țării, 
la vreme de seceriș, dar oa
meni așa de harnici, neobosiți 
Si destoinici cum au fost cel 
șapte mecanizatori n-am mai 
intilnit. Au lucrat fără răgaz si, 
sincer să fiu, mecanizatorii din 
comuna noastră au avut ce În
văța de la ei. Cind au plecat, 
i-am condus personal la gara 
din Satu Mare si le-am mai 
mulțumit incă o dată in numele 
obștii. Iată numele celor șapte 
bravi mecanizatori : Ștefan Șer- 
ban, Ioan Mircea, Ion Dumitru, 
llie Ionescu, Stancu Mamut, 
Marin Lupu, Constantin Mi
cuța. Am aflat că toți sint din 
comuna Stejar. Un nume care 
m-a dus cu 
«Din stejar,

gindul la versul 
stejar răsare..".

I
Un sat străvechi

I
I
I
I
I
I
I
I

I

I

Pe șantierul arheologic Izvoa- 
re-Bahna, localitate situată pe 
colinele dintre Bistrița și Șiret, 
Specialiștii Muzeului de istorie si 
artă din Bacău au scos la ivea
lă un străvechi sat existent incă 
din epoca de formare a poporu
lui nostru. Au fost descoperite 
22 de locuințe cu un bogat in
ventar de obiecte de uz gospo
dăresc. Ele au fost confecționa
te din ceramică, os și fier, con- 
stituindu-se in tot atitea măr
turii ale bogatei vieți materia
le și spirituale a locuitorilor de 
pe aceste meleaguri străbune.

I
I
I
I
I

I
I

La „împăratul 
romanilor"

I
I

I

!
I
I

Pe una din filele „Cărții de 
onoare" a binecunoscutului res
taurant „împăratul romanilor'' 
dăn Sibiu stă scris : „Preparate 
culinare parcă mai bune ca ori
unde. Măiestria bucătarului-șef 
întrece toate așteptările". Sem
nează un grup de turiști din 
București.

Cine este șeful bucătar ? Este 
maestrul în arta culinară Hein
rich Zeck, președintele Asocia
ției bucătarilor sibieni, de două 
ori cîștigător al „Marelui trofeu 
de aur" din R. F. Germania, ca 
și al altor trofee internaționale. 
De curind, a împlinit 40 de ani 
de cind lucrează ca bucătar, din 
care 30 de ani fără întrerupere 1 
la „împăratul romanilor". Mulți | 
înainte! f .

I

I
I
1
I

I
I

I

Biogaz de... Palas
De la o stație de producere a 

biogazului, cu o capacitate de 
fermentație de 4 000 mc, specia
liștii de la Institutul de cerce
tări pentru creșterea oilor Pa- 
las-Constanța și-au propus să 
asigure, incă de la iarnă, com
bustibilul necesar pentru încăl
zirea creșelor și maternităților 
de oi și miei, precum și încăl
zirea a două hectare de sere. 
Experimentele au fost făcute 
mai întii în două stații de ca
pacitate redusă, care au dovedit 
că de la o oaie se poate ob
ține nu numai lină, lapte și 
miei, ci și echivalentul a 
120-150 litri motorină pe an, 
prin transformarea dejecțiilor in 
biogaz.

I
I
I
I

Doi contra unu I
I
I
I
I
I

Briileanul Cristea lancu avea 
un măgar. Blind și răbdător, dar 
mai ales ascultător și silitor cind 
era vorba să-și ducă samarul.

De unde să bănuiască stă- 
pinul atit de utilului patruped 
că doi indivizi fără căpătii, doi 
cheflii, pe numele lor Miron 
Iustin și Andrei Căldăraru, pu
seseră gind rău măgarului ? In
tr-o noapte, cei doi au pătruns 
in ograda omului. Trezit din 
somn și luat pe nepregătite, 
măgarul n-a mai avut ră
gaz să le arate... copitele, iar 
mai tirziu a fost prea... tirziu. 
Cei doi indivizi, care l-au sa
crificat, jupuindu-i pielea, au 
fost trimiși in judecată. Pină 
se va pronunța legea, brăilenii 
care le-au aflat isprava 
putut să nu exclame :

„Mare măgărie !“

n-au

I Aveți cuvinful!
cu-

I
I
I
I
I

„M-arn înscris și eu la 
vînt, asa cum ne îndemnați, 
pentru o pățanie care cred că 
nu e niimai a mea, mai ales 
acum, vara, cind pe ulițele sa
telor' întîlnești multe găini, dar 
și multe mașini. Găinile mele 
nu prea ies pe sosea, în schimb 
cu giștele e mai greu să le po
tolesc. Luindu-mă cu treburile, 
cirdul de giște a ieșit la plim
bare, vrînd să treacă, lipa-lipa, 
drumul. Tocmai atunci s-a 
apropiat de ele, ca o vijelie, 
o mașină TIR și 18 dintre ele 
nu s-au mai ridicat de la pă
mânt. Văzîndu-și isprava și cre- 
zind că are de-a face cu un sat 
fără dini, șoferul a oprit ma
șina, â coborit de la volan, a 
înșfăcat vreo trei dintre ele și a 
dispărut intr-un nor de praf, 
înainte de a-i putea să-i văd și 
eu numărul de la mașină. Nu 
știu dacă le-o fi mîncat sau nu 
pe varză, ori dacă nu i s-o fi 
oprit vreun os în git, măcar să 
știe cui să zică mulțumesc : mă 
numesc Petcu Ion și sint din 
Dăneasa — Olt".

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii”

I

I

I

I
I
I
I

I
I

I

extrem de larg 
nelimitat — al 

tot ce înseamnă 
inteligenței, ale 
ale frumosului, 

în sălile de 
muzeelor,

Nu poate exista semn 
mai caracteristic al demo
cratismului unei culturi de- 
cît accesul 
— practic 
maselor la 
bunuri ale 
creației și

Dacă intri 
concert și ale 
dacă privești standurile li
brăriilor de unde cărțile 
valoroase, apărute în tira
je de zeci de mii de exem
plare. dispar cu o viteză 
amețitoare. Șau dacă arunci 
o privire în sălile de tea
tru, pline pină la refuz, 
realizezi imediat că in ul
timele trei decenii cultura 
românească a înregistrat 
un salt spre care multă 
vreme a tins doar : ea se 
adresează și este accesibilă 
celui mai larg public, tutu
ror oamenilor muncii. Că 
această destinație determi
nă întreaga orientare a po
liticii teatrale — ca să mă 
refer cu deosebire la dome
niul meu de activitate — 
este vizibil in primul rînd 
în repertoriu, conceput și 
mereu supus îmbunătățiri
lor, astfel incit să satisfacă 
cerințele și 
unor cit mai 
riate categorii de specta
tori. Un repertoriu de 
substanță, politic, educativ, 
cu alte cuvinte, un reper-

necesitățile 
largi și va-

toriu menit să transforme 
teatrul intr-un instrument 
de ridicare a nivelului de 
conștiință, intr-o artă ca
pabilă să stimuleze forța 
de creație, să impulsione
ze faptele puse în slujba 
propășirii țării, a progresu
lui economic, social, spiri
tual.

Fermitatea, vigoarea a- 
cestei orientări sint vizibi
le, aș zice, mai ales la un 
teatru ca cel „de comedie", 
între repertoriul comic al 
teatrului burghez și cel al 
instituției noastre de as
tăzi este o distanță uriașă. 
Dorim, desigur, să răspun
dem nevoii de relaxare, 
destindere, distracție pe 
care o resimte spectatorul, 
încercăm insă, răspunzind 
apelurilor pe care partidul 
le-a făcut culturii, să răs
pundem acestei necesități 
la un nivel superior, zăgă- 
zuind accesul la scenă al 
comedioarelor prăfuite, fa
cile, inconsistente, siropoa
se și promovăm piese de 
substanță socială, politică, 
filozofică, lucrări de atitu
dine majoră manifestă, cu
rajoasă. Dorim să facem 
din Teatrul de comedie 
„casa" unor spectacole im
plicate în problemele ma
jore ale transformării mo
rale a oamenilor, creații 
artistice apte să se insti-

tuie in meditații asupra 
problemelor vieții contem
porane și in surse alfe re
zolvării lor pozitive cit mai 
grabnice. Verificind „pe 
viu" larga accesibilitate a 
piesei de idei am ales și 
vom alege in continuare 
comedii (fie ele farse ori 
satire) menite să contri-

Silviu STÂNCULESCU
directorul 

Teatrului de comedie

buie din plin la formarea 
și stimularea capacității de 
gindire și de opțiune a 
spectatorului, la cristaliza
rea unor convingeri și ati
tudini reprezentative pen
tru omul societății noastre.

Democratismul vieții noas
tre teatrale, rod al socia
lismului, și cu deosebire al 
climatului instaurat după 
Congresul al IX-lea, ne în
deamnă să nu răminem 
închiși între zidurile insti
tuției noastre, ci să căutăm 
publicul muncitoresc „Ia el 
acasă". An de an. organi
zăm zeci de turnee în cen
tre muncitorești unde trăim 
deseori . clipe emoționante. 
Astfel, în mijlocul publi-

cului din Zalău, in primă
vara acestui an, 
intimpinați cu o 
căldură, cu o 
sete de teatru 
incit spectacolele 
tale acolo au avut pentru 
noi tensiunea unor auten
tice premiere. Și acest pu
blic — cu care am stat de 
vorbă după reprezentații — 
se dovedea atit de recep
tiv. atit de sensibil, atit de 
pătrunzător, incit 
dat seama încă o dată Că 
arta noastră este 
înțeleasă nu numai de că
tre o pătură subțire „de 
specialiști", ci de către su
tele de mii. de milioanele 
de oameni, de cei care al
cătuiesc astăzi publicul 
larg și generos al teatrului 
românesc. Nu ne-am putut 
opri promisiunea de a re
veni in mijlocul acelor mi
nunați spectatori, știind 
totodată că avem de res
pectat promisiuni similare 
față de alți nenumărati iu
bitori ai scenei din 
se colțuri ale tării.

Legături afective 
tul deosebite s-au 
între colectivul Teatrului 
de comedie și oamenii 
muncii din întreprinderile 
miniere ale Văii Jiului. 
Avem, aici, anual o sta
giune devenită tradițională, 
care este atit pentru spec-

am fost 
asemenea 
asemenea 
adevărat, 

prezen-

ne-am
profund

diver-
cu to- 

creat

tatori, cit 
un prilej 
fletească. 
frățește și 
tre prieteni buni, uniți prin 
aceleași idei, prin aceeași 
dragoste de cultură. Și de 
fiecare dată avem senti
mentul utilității și eficaci
tății reale a muncii noastre 
artistice. Cum contactele 
noastre cu publicul ne 
oferă asemenea bucurii și 
satisfacții nu e de mirare 
că tindem să lărgim tot 
mai mult cercul prietenilor 
statornici ai teatrului, prie
teni pe care ni i-am do- 
bind-it și cu prilejul unor 
microstagiuni la Tg. Mu
reș, Slatina ori Oltenița, ca 
și in alte orașe.

Există aiurea 
snoabe, elitariste, 
dori să restrîngă 
teatrului la „experimente' 
de insignifiantă circulație. 
Fără îndoială că teatrul are 
nevoie de înnoire, dar 
preocuparea pentru inova
rea artei spectacolului nu 
se poate substitui rosturi
lor esențiale ale teatrului 
și. în cazul nostru, în spe
cial rosturilor comediei, de 
a aduce mulțimilor caratele 
curate ale risului, atit de 
necesare celor ce muncesc, 
de a contribui la progresul 
moral și dezvoltarea spiri
tuală a maselor largi.

și pentru artiști 
de înălțare su- 
Sintem primiți 

ne simțim prin-

concepții 
care ar 
orizontul

\

Sir NINIAN STEPHEN
Guvernator general al Australiei

Un promotor al culturii românești
La sfîrșitul lunii august a sînge- 

rosului an 1907, la numai o săptămină 
după moartea marelui B.P. Hasdeu, 
intra pentru veșnicii în pămintul 
strămoșilor săi Iosif Vulcan, un în
flăcărat patriot, un precursor al de
plinei noastre uniri, un promotor al 
culturii românești in Transilvania 
(filologie, folcloristică, presă, teatru, 
poezie, proză, eseistică), scriitorul- 
tribun care mărturisea că : „Poetu-n 
astă lume nu este pentru sine / El 
este dat națiunii de-apostol și pro
fet", îndemnîndu-ne pentru eternita
te : „Să păstrăm oricînd cu fală / 
Demnitatea națională".

Cel ce lăsa in urma lui asemenea 
versuri testamentare s-a născut la 31 
martie 1841 în satul Holod din ținutul 
Bihorului, într-o bătrînă și modestă 
casă țărănească, cunoscînd de. mic 
viața celor mulți și oropsiți ; lupta 
lor socială, idealurile lor naționale, 
frumusețea lor morală și bogăția su
fletească pe care le va apăra cu în
verșunare pînă la sfîrșitul vieții, sur
venit la 26 august 1907, Biografia lui 
e exemplară pentru un intelectual al 
acelor vremi. Intre 1847 și 1851, Iosif 
Vulcan va trăi la Leta Mare, unde se 
mutase împreună cu părinții. După 
absolvirea liceului, la Oradea, îl găsim 
la Facultatea de drept din Budapesta, 
unde va fi unul dintre cei mai vaj
nici luptători pentru idealurile So
cietății literare „Petru Maior", al că
rei vicepreședinte și apoi președinte 
va fi vreme de 12 ani, legind prie
tenie cu o seamă de oameni de cul
tură unguri, insușindu-și temeinic 
arta și literaturi-Ungară.

La terminarea studiilor universita
re. Iosif Vulcan va deveni unul din 
înflăcărații patrioți care au adus o 
contribuție inestimabilă la dezvoltarea 
culturii românești din Transilvania în 
grelele condiții ale dualismului aus- 
tro-ungar.

Și-a înscris numele în șirul acelor 
„bărbați binemeritați" ai culturii 
noastre ce s-au străduit cu gindul și 
cu fapta pentru luminarea și propă
șirea poporului lor — oameni pe care 
Iosif Vulcan i-a așezat cu venerație 
în cartea sa Panteonul român (1869), 
care conține biografii-portrete ale 
unor bărbați de seamă din istoria na
țională și universală — ardelenii : 
G. Barițiu, Timotei Cipariu, Papiu 
Iiarian, Simion Bărnuțiu, Andrei Mu- 
reșanu, August Treboniu Laurian, 
muntenii : Ion Heliade Rădulescu și 
Dimitrie Bolintineanu, moldovenii : 
V. Alecsandri și C. Negruzzi și multe 
altele — toate publicate în primii ani 
de apariție a revistei „Familia" (fon
dată la 13 iunie 1863) unde întîlnim, 
în 1871, știri favorabile despre lupta 
comunarzilor și. în același an. în nu
mărul 51, portretul lui Karl Marx, 
însoțit de un comentariu entuziast 
și de o notiță biografică.

Precum, mai tirziu, Literatorul lui 
Macedonski, Viața nouă a Iui O. Den- 
sușianu. Sburătorul lui Lovinescu, 
Jurnalul literar ai lui G. Călinescu, 
revista Familia este în exclusivitate

opera lui Iosif Vulcan care a militat 
in paginile ei pentru limba româ
nească, pentru teatru și școala în 
limba română, pentru o cultură na
țională. Considerind că limba este o 
componentă organică a fiecărei na
țiuni, de pe aceste poziții a dus o 
permanentă luptă ideologică cu cei 
care interpretau tendențios și eronat 
limba noastră, conchizînd cu amără
ciune „că așa înțeleg unii invățați să 
facă știință".

A combătut inteligent teoriile lui 
Ladislau Rethy și Fligier, recoman- 
dindu-i acestuia din urmă „să 
astfel de studii pentru oameni 
serioși", intrucit la el „se vede 
dința expresă ce o urmărește, o 
dință condamnabilă". în ceea ce 
vește limba literară, Vulcan era de 
părere că trebuie să se pornească de 
la limba poporului, lăsată de moșii și

lase 
mai 
ten- 
ten- 
pri-

LA 75 DE ANI DE LA 
MOARTEA LUI IOSIF VULCAN

strămoșii noștri, îmbogățită și șlefuită 
de-a lungul generațiilor. Manifestind 
un adevărat cult pentru popor, el 
considera, ca și Bălcescu, G. Barițiu, 
Kogălniceanu, Alecu Russo și Alec- 
sandri, că „poezia poporală e oglin
da cea mai fidelă în care se reflectă 
caracterul orișicărui popor", respin- 
gînd hotărît tot ceea ce nu era fol
clor autentic. O contribuție-deseamă-- 
a avut Iosif Vulcan la promovarea 
teatrului românesc în Transilvania, 
văzînd in el unul din cele mai im
portante mijloace de cultivare și edu
care a individului și societății.

„Școala — spunea el — ne instruea- 
ză numai pină la o etate oarecare, 
teatrul, în toată viața ; activitatea 
școlei se mărginește între școlari, dar 
de învețeturile teatrului pot uza ti
neri și betrini. Și dacă școla nu și-a 
putut îndeplini misiunea binefăcătoa
re, deca individi, generațiuni și clase 
au rămas in neștiință, tot ce mai re- 
mâne o școla : teatrul" (Familia, nr. 
31 din 31 iulie 1883). Strădania pen
tru fondarea unui teatru național se 
rezuma pe credința că „teatrul națio
nala e o școla de cultură națională 
pe a căreia frontispiciu stă scrisu : 
limba și naționalitatea". în toate do
meniile el cerea compatrioților săi 
„mai mult spiritulu naționalu". Acest 
spirit național I-a promovat „Fami
lia". publicînd scriitori din toate pro
vinciile românești, interesîndu-se în
deaproape de soarta tuturor români
lor taci, scria Iosif Vulcan, prin 1864. 
„ca două riurele pornite din același 
izvor, ca două raze ale aceluiași soa
re, ca fiii aceleiași mame, ne intere
săm și noi de păsurile fraților noștri 
de peste Carpați... Ochii noștri sint 
inundați de lacrimile bucuriei cind 
dinșii fac un pas pe spinoasa cale a 
înaintării și dezvoltării naționale. Și

noi ceilalți e firesc să împărțim cu 
dinșii toate suferințele lor, căci sin- 
gele apă nu se face, frate pe frate 
nu se poate renega".

Mare animator cultural, Iosif Vul
can a descoperit și a promovat ta
lente ilustre precum acela al lui 
Eminescu (căruia i-a dat și nume
le), G. Coșbuc, O. Goga, venerind, 
totodată, pe bătrinii scriitori consa- 
crați. Rindurile din numărul 6/1866 al 
„Familiei" prin care-1 anunța eterni
tății pe poetul nostru național M. E- 
minescu ii vor face pururea cinste : 
„Cu bucurie deschidemu colonele 
fotei nostre acestui june numai de 16 
ani care cu primele sale încercări 
poetice trimise noue, ne-a surprinsa 
plâcutu". Vulcan ii publica in același 
număr poezia „De-aș- avea".

Om de vastă cultură, cunoscător a 
mai multe limbi străine : franceză, 
maghiară, germană, harnic și modest, 
dar plin de inițiativă pentru înfăp
tuirea unor nobile idealuri naționale, 
Iosif Vulcan a trecut prin viață 
arzind ca o torță, creind organe de 
presă (Familia, Umoristul, Șezătoa
rea, Gura satului) pentru afirmarea 
și promovarea culțurii romanești de 
pretutindeni. S-a manifestat ca un 
poeta-vates, in volumul de Poezii 
(1866), ca un prozator realist în tri
logia „Ranele națiunii" (1876), ca un 
dramaturg de succes cu comediile : 
Ruga de la Ciseteu (1890), Soare cu 
ploaie (1898), ca un bun eseist în nu
meroase articole de înaltă ținută in
telectuală și în studiul critic „Dimi
trie Cichindeal" (1893).

■—-In-concepția lui arta avea o menire 
mțlițantă,. socială și patriotică. De a- 
ceea activitatea sa de animator și în
drumător cultural nu s-a desfășurat 
haotic, ci ghidată de principii estetice 
ferme, de un remarcabil bun simț. 
Reamintesc citeva, foarte actuale, ex
trase din articolul Arta și adevărul, 
uitat intr-un obscur ziar de provin
cie, Activitatea, Orăștie, an II, nr. 35, 
11 sept. 1902 : „Sufletul conducător al 
tuturor artelor este adevărul... Ade
vărul ! Iată condensat intr-un cuvint 
întregul codice al legilor artei". în 
viziunea lui Iosif Vulcan, adevărul 
trebuie să fie „selectat", trebuie să 
fie moral, să urmărească un scop 
educativ. Artistul autentic se cade a 
fi expresia timpului și a poporului 
său : „Poetul care vrea să fie bardul 
națiunii sale nu poate să cînte decit 
ceea ce frământă cugetarea poporu
lui său, căci dacă lira lui ar intona 
niște sentimente străine sîngelui din 
care se trage, n-ar mai prezenta su
fletul aceluia și neamul său l-ar 
huidui ca pe un simbriaș plătit".

Prin asemenea ginduri și senti
mente, prin' munca sa exemplară, 
hrănită dintr-un curat patriotism. 
Iosif Vulcan, creator modest, dar lu
minat îndrumător cultural, rămine, 
neîndoios, in Panteonul român ca un 
nobil exemplu de intelectual devotat 
intereselor vitale ale poporului său.

PROGBAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Invitație de vacanță. Muzee In aer 

liber
15,30 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
Emisiune în limba germană 
Tragerea Loto 
1001 de seri 
închiderea programului 
Telejurnal
Pe agenda învățămintuiui. Con
cursurile de admitere
Viața culturală. Arta plastică ro
mânească — mărturie a epocii 
noastre

20,45 Film artistic : „Un om în loden". 
O producție a Casei de filme unu 
Telejurnal
Seară de balet. Rapsodia a n-a de 
George Enescu

20,25

22,00
22,10

PROGRAMUL 2

Varietăți... varietăți
Civica ’
Melodii populare din Teleorman și 
Dolj
Telerecital : Gina Patrichi. Pre
zintă Ecaterina Oproiu și Liviu 
Ciulei
1001 de seri17,50______ ____

18,00 închiderea programului
20,00 ----- -
20,20

Telejurnal
Stagiunea muzicală estivală TV, 
Pagini din literatura muzicală ro
mânească și universală — concerte 
pentru instrumente de suflat. Co
mentează Aurelian Octav Popa 
Telejurnal
Generația deceniului IX. Purttnd 
însemnul calității. Tinerii șl pro
movarea creației tehnice originale

Ion DODU-BĂLAN
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Lanțul 
tergiversărilor 

a fost întrerupt
In cadrul acțiunilor 

de înlocuire a impor
turilor cu produse fa
bricate in țară, între
prinderea mecanică 
din Roman a între
prins, in urmă cu trei 
ani, o seamă de de
mersuri la întreprin
derea „Electromotor"- 
Timișoara pentru asi
milarea unui „motor 
electric special de 2.2 
kW — 3 000 rotații pe 
minut, cu multiplica
tor de turație la 90 de 
grade". Motorul era 
necesar la mașina 
complexă CPC-25 de 
prelucrat panouri pen
tru mobilă. „După in
tervenții și insistente 
repetate — ne relata 
în scrisoarea adresată 
redacției Janică An- 
drieșanu, lucrător la 
serviciul aprovizionare 
al I. M. Roman — în
treprinderea din Timi
șoara ne-a răspuns că 
nu are capacitate de 
proiectare și execuție 
pentru asimilarea a- 
cestui tip de motor, 
propunind să-l execu
tăm noi la Roman, iar 
ei să ne pună la dis
poziție doar tolele de 
la stator și rotor. Poa
te că, intr-adevăr, în
treprinderea timișo
reană se confruntă cu 
o seamă de greutăți. 
Consider însă că. dacă 
se dădea dovadă de 
mai multă receptivita-

te in colaborarea cu 
noi, problemele pri
vind asimilarea moto
rului respectiv puteau 
fi de mult soluționate".

Direcția tehnică din 
Ministerul Industriei 
de Mașini-Unelte, E- 
lectrotehnică și Elec
tronică ne-a trimis, 
drept răspuns la a- 
ceastă sesizare, o notă 
de constatare întocmi
tă de Centrala indus
trială de motoare și 
materiale electroteh
nice, forul de resort al 
întreprinderii „Elec
tromotor". Se preci
zează că deși numărul 
de produse noi intro
duse în fabricație in 
această unitate indus
trială a crescut con
stant în ultimii ani, 
totuși, față de sarci
nile din planul tehnic, 
realizările au fost ne
satisfăcătoare. în ce 
privește asimilarea 
motorului la care se 
referă sesizarea se a- 
rată că această sarci
nă a fost prevăzută în 
planul tehnic pe anul 
1981 al întreprinderii 
timișorene, cu urmă
toarele termene : luna 
septembrie — defini
tivarea proiectului,
luna noiembrie — rea
lizarea prototipului,
iar restul fazelor — în 
anul 1982. 
însă unor 
prioritare 
unor microhidroagre- 
gate, roboți industriali, 
motoare pentru com
bine miniere, solici
tări urgente de asimi-

lare a unor motoa
re pentru export 
etc), termenele respec
tive n-au putut fi res
pectate. Cu prilejul a- 
nalizelor efectuate, se 
arată în răspuns, cen
trala a luat o seamă 
de măsuri disciplina
re (sancționarea direc
torului tehnic și a in
ginerului șef), precum 
și organizatorice. Bu
năoară, a fost reorga
nizată activitatea de 
concepție la „Electro
motor", s-au acordat 
24 de posturi de pro
iectare prin redistri
buire de la alte unități 
ale centralei ; de ase
menea. s-a stabilit ca 
de asimilarea motoru
lui respectiv să se o- 
cupe în mod direct 
conducerea întreprin
derii. Totodată, s-a 
intervenit la I. M. Ro
man pentru a urgenta 
revizuirea proiectului 
reperelor mecanice, 
astfel ca, în termen de 
șase luni de la primi
rea acestuia, între
prinderea din Timi
șoara să pregătească 
și să pună în fabrica
ție motorul in cauză.

Datorită 
programe 

(realizarea

Sistematizarea 
nu afectează 

specificul local
Ca urmare a anali

zei .întreprinse pe 
baza unei scrisori a- 
d rasate redacției de 
către Trifon Martino- 
vici din Curtea de 
Argeș, referitoare la

sistematizarea zonei 
centrale din acest 
oraș și demolarea 
unor locuințe, Comi
tetul executiv al Con
siliului popular al ju
dețului Argeș ne-a 
trimis răspunsul pe 
care il redăm mai jos.

în cadrul primei e- 
tape a Programului 
national de sistemati
zare. pentru localita
tea Curtea de Argeș 
au fost întocmite do
cumentațiile de siste
matizare prin care 
s-au stabilit direcțiile 
de dezvoltare econo- 
mico-socială, precum 
și modul de amplasare 
a construcțiilor din 
cadrul zonei centrale 
a orașului. Această 
zonă include și an
samblul monumentelor 
istorice și de arhitec
tură „Curtea dom
nească", care în pre
zent este înconjurat 
de locuințe amplasate 
la întimplare, unele 
cu grad avansat de 
uzură și cu dependin
țe și anexe gospodă
rești executate din 
materiale diferite ori 
improvizate. Detaliul 
de sistematizare a fost 
întocmit și avizat în 
conformitate cu nor
mele legale și ține 
seama atit de caracte
rul istoric al orașului, 
cit și de necesitatea 
construirii unui centru 
nou, cu valențe arhi
tectonice superioare, 
în acest sens, incinta 
monumentului istoric 
se va incadra armo-

Cronica
Sub egida Institutului central de 

fizică și a Academiei Republicii So
cialiste România, joi dimineața s-au 
deschis la Poiana Brașov cursurile 
Școlii internaționale de fizică nu
cleară, sub genericul „Dinamica nu
cleară colectivă".

Intrată în tradiția manifestărilor 
științifice, la actuala ediție a școlii, 
ale cărei cursuri vor dura pină la 
8 septemprie. vor fi abordăte su
biecte dintre cele mai actuale din 
domeniul fizicii ionilor grei și struc
turii nucleului atomic.

Participarea la cursurile și semi- 
nariile școlii, alături de specialiști 
din țara noastră, a numeroși profe
sori și cercetători de renume din 
Franța, R.D. Germană. R.F. Germa
nia, Japonia, S.U.A., Uniunea Sovie
tică și din alte state reprezintă o 
recunoaștere a contribuției fizicii nu
cleare românești la îmbogățirea te
zaurului cunoașterii universale.

★
fost semnat la București 
de colaborare dintre Agen-

Joi a
Acordul
ția română de presă — Agerpres și 
Agenția telegrafică cehoslovacă — 
C.T.K. privind schimbul reciproc de 
informații.

Acordul a
Cumpănașu,
Agerpres, și 
director general al C.T.K.

★
Cu prilejul apropiatei ediții de 

toamnă a Tîrgului internațional de la

fost semnat de Ion 
directorul general al 

de Otakar Svercina,

Leipzig — 5—11 septembrie 1982 —, 
la Ambasada Republicii Democrate 
Germane din București a avut loc, joi 
la amiază, o conferință de presă, la 
care au participat reprezentanți ai 
ziarelor centrale, Radioteleviziunii ro
mâne, Agenției române de presă — 
Agerpres și altor publicații, precum 
și membri ai conducerii întreprinde
rilor de comerț exterior din România, 
participante la tîrg.

Consilierul comercial al Ambasadei 
R.D.G., Karl-Heinz Zirpel, a arătat 
că la actuala ediție a acestei manifes
tări economice internaționale, care 
se desfășoară sub deviza „Pentru co
merț neîngrădit și pentru progres 
tehnic", vor prezenta produsele lor 
circa 6 000 de firme și Întreprinderi 
de comerț exterior din peste 50 de 
țări ale lumii.

Țara noastră, care se află la a 30-a 
participare la tirgurile internaționale 
de la Leipzig, expune, prin interme
diul a 13 întreprinderi de comerț ex
terior, pe o suprafață de peste1 
1 200 mp, cele mai noi produse ale1 
industriei chimice, mașini și utilaje 
pentru industria textilă și prelucrarea 
lemnului, autovehicule și alte mij
loace de transport, mobilă, articole 
textile, confecții, încălțăminte, medi
camente, produse ale industriei ali
mentare și de artizanat. întreprin
derea „Tehnoforestexport" din țara 
noastră va fi cel mai mare expozant 
de mobilă la această ediție a tîr- 
gului.

BULETIN RUTIER

(Agerpres)

De la Inspectoratul General al Miliției, Direcția circulație 
în zilele de duminică de Ia 

sfîrșitul lunii august și din 
cursul lunii septembrie a.c., 
autoturismele proprietate per
sonală vor avea voie să circu
le, in funcție de 
par sau impar al 
de înmatriculare, 
urinează :

— 29 august, 12 
tembrie : autoturismele avînd 
număr de înmatriculare cu 
soț;

— 5 și 19 septembrie : auto
turismele cu număr de înma
triculare fără soț.

Ținind seama de învățămintele 
desprinse din modul cum s-a circu
lat în luna august și de condițiile 
meteorutlere ce se prelimina pentru 
luna septembrie, se recomandă con
ducătorilor auto deosebită prudență 
în dozafea vitezei, respectiv în co
relarea ei cu influențele factorilor 
meteorologici. Mai mult de jumăta
te din accidentele ce s-au produs în 
aceste zile s-au datorat excesului de 
viteză, îndeosebi în condiții de ploaie 
sau ceață.

caracterul 
numerelor 
după, cum

și 26 sep

„România-film" prezintă:
AȘTEPTlND UN TREN...

O producție a Casei de filme numărul patru
Aii

sa
..

■

'________ '

/ A

în planificarea călătoriilor este 
bine să se ia in calcul faptul că ziua 
se micșorează, să se evite, pe cit po
sibil, deplasările după lăsarea întu
nericului și îndeosebi în cursul nop
ții. Aproape zilnic, în ultimul timp, 
s-au înregistrat accidente grave din 
cauza oboselii excesive la volan a 
unor conducători .auto, mulți dintre 
ei cu experiență automobilistică re
dusă.

O altă constatare privind condui
ta rutieră din această perioadă o re- .' 
prezintă frecvența ridicată a acciden
telor comise de conducătorii auto în 
afara județelor de domiciliu, în mul
te cazuri fiind vorba de bucureșteni 
aflați în deplasare pe șoselele din 
tară. Este necesară deci sporirea a- 
tenției și prudenței cind se circulă 
pe drumuri mai puțin sau deloc cu
noscute, de asemenea- în cursul 
tranzitării localităților rurale, unde 
s-au concentrat peste 35 la sută din
tre evenimentele rutiere.

Mai mult spirit' de anticipare și 
de precauție se cere conducătorilor 
auto la observarea pietonilor și bi- 
cicliștilor care circulă pe drumuri
le din localitățile rurale și din afa
ra lor, pentru a preveni accidente
le ce se pot comite din cauza .ajțigar . 
jării imprudente în traversare sădiți 
viraj la stingă a unor pietoni și bi- 
cibliști. Deosebită grijă impune pre
zența copiilor, știut fiind că ei pot 
oricînd să traverseze strada in fugă, 
ivindu-se inopinat înaintea mașinii.

I

HE

IHRHi

Scenarlul : llie Tănăsache ; costumele : Hortensia Georgescu ; decorurile : 
arh. Carmen Lăzăroiu ; muzica : Adrian Enescu : imaginea : Doru Mitran ; 
regia : Mircea Veroiu. Cu : Maria Ploae, Mircea Diaconu, Radu Vaida, 
Coștel Constantin, Petre Gheorghiu, Răzvan Vasilescu, Petre Tanasievici, 
Cristian Rotaru, Olga Delia Mateescu, Andrei Flnți, Mircea Constanti- 
nescu, Dumitru Dimitrie. Film realizat in studiourile Centrului de pro

ducție cinematografică „București"

Duminică, 
29 august, tragere 

specială Loto 2
Administrația de Stat ' Loto- 

Pronosport organizează dumini
că, 29 august 1982, o tragere spe
cială Loto 2, la care se vor efec
tua șapte extrageri in trei faze, 
cu un total de 32 de numere. 
Așadar, o formulă tehnică foar
te avantajoasă, care oferă posi
bilități multiple de a obține au
toturisme „Dacia 1 300 '. impor
tante sume de bani variabile și 
fixe (in frunte cu cele de 25 000 
lei) și excursii peste hotare (in 
U.R.S.S. sau în R.P. Ungară). 
Biletele de 25 Iei au drept de 
cîștiguri Ia toate extragerile. Se 
poate juca și in cota de 25 la 
sută. Consultați prospectul tra
gerii și procurați din timp bi
lete cu numerele preferate ! 
Simbătă 23 august este ultima zi 
de participare.

! j O®®® cinema
nios cu viitoarele con
strucții. pe strada Las
car Calargiu fiind 
propuse amplasamen
te pentru blocuri cu 
lungimi mici și nivel 
mediu de : 
vi nd . o 
specific 
Așa stind 1 
precizează 
înlăturarea 
construcții, 
celei 
scrisorii, care inițial 
și-a dat acordul, este 
intru totul justificată.

în răspuns sint pre
zentate și alte măsuri 
luate de comitetul 
executiv al consiliului 
popular județean pen
tru punerea în valoa
re a monumentelor 
istorice. Astfel, în 
prezent se proiectează 
modul în care se va 
face legătura între

înălțime, a- 
arhitectură 
argeșeană. 

lucrurile, se 
in răspuns, 

i vechilor 
, deci și a 

a semnatarului 
care

„Curtea domnească" 
și monumentul „Sint 
Nicoară", spațiile verzi 
din zona ansamblului 
..Curtea domnească" 
și aleea de promenadă 
și reculegere ce în
conjoară zidul de in
cintă. Proiectele vor fi 
terminate în acest tri
mestru. De asemenea, 
intrucit cu prilejul lu
crărilor începute pe 
strada Lascăr Catargiu 
au fost descoperite 
unele elemente cu ca
racter arheologic și is
toric, un colectiv de 
specialiști a propus să 
se Întocmească urgent 
un studiu privind am
ploarea, aria de desfă
șurare și valoarea ves
tigiilor, pentru stabili
rea perimetrului de 
protecție al întregului 
ansamblu istoric.

Spicuiri din răspunsuri
® Comitetul executiv al Consiliului popular 

al municipiului Rimnicu-Vîlcea : întreprinderea 
județeană de construcții-montaj a executat toate 
remedierile necesare Ia instalațiile blocului 
A 16/1 din zona Ostroveni, înlăturindu-se infil
trațiile de apă. Problema alimentării cu apă 
potabilă a locuințelor de la etajele superioare 
va fi soluționată. in acest trimestru, odată cu 
încheierea lucrărilor de extindere a stației de 
tratare de la uzina de apă Cetățuia.

9 Direcția județeană de poștă și telecomuni
cații Covasna : Pe baza sesizării adresate de 
Toan Banciu, din Ladauți, s-a intervenit la ofi
ciul poștal din această localitate pentru asigu
rarea bunei serviri a publicului in ce privește 
distribuirea presei și a trimiterilor poștale. Pen
tru intirzierile semnalate, factorul poștal a fost 
sancționat in conformitate cu statutul discipli
nar al lucrătorilor din M.T.Tc.

Gheorqhe PÎRVAN

E întâlnirea: PATRIA (11 86 25) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
H Trandafirul galben : DRUMUL SĂ
RII (3128 13) — 16; 18; 20.
Să Un echipaj pentru Singapore : 
COTROCENI (49 48 48) — 15,30; 17,45; 
20. -
E Păcală : MUNCA (21 50 97) —
15,30; 19.
H Nea Mărin miliardar ; PACEA 
(60 30 85) — 15,30 ; 17,30; 19,30.
g Ultimul cartuș : ARTA (21 31 86) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
E Waterloo : SALA MICA A PALA
TULUI — 17; 20, STUDIO (59 53 15) — 
10; 13; 16; 19.
fi Porțile albastre ale orașului : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
El 100 de dolari pentru șerif : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 12; 14.30; 17; 19,30.
fi Un om trăind in viitor : Nicolae 
Titulescu — 17,45; 20; In spațiu —
9; 11; 13,15; 15,30 : TIMPURI NOI 
(15 61 10).
fi Două semnale lungi 
FESTIVAL (15 63 84) —
13,30; ’15,32- ,tn
fiColonia : 
9,30; 11,30; ___
fi Trei tineri ; 
9; 11,15; 13,30; 
fi Teheran ’43 ;
— 9; 12; 16; 19. 
SI All-Baba și 
RORA (35 04 66) 
fi Moscova 
GIULEȘTI 
16; 19.
fi Noile aventuri 
„Minciună* — 9,15 
Julia — 16,15; 18,45
H Fii bărbatul meu : 
(80 49 85) — 15,30; 17,30 
O Călăreții nocturni : 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
fi De trei ori despre dragoste : VII
TORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30. 
fi Colosul din Rhodos : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9,30; 13; 16; 19.
13 Yankeii : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 11,30; 14,15; 17; 19,30.
fi O fată fericită : COSMOS (27 54 95)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19.30.

H . Safari Express : CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20,15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 10; 20.15.
18 Atac împotriva lui Rommel : DA
CIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20. GRADINA ARTA (21 31 86) — 
20,30.
S Acel blestemat tren blindat : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15.43- 
13; 20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,1», MODERN 
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18- 
20, la grădină — 20.43.
■ Provocarea dragonului s FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 
18; 20. FLAMURA (83 77 12) — 9; 11; 
13.15; 16,30; 17,45; 20, GRADINA'bU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 20,45.
B Numele meu e iubire : FLACARA 
(20 33 40) — 15,30; 18,30.
S Sphinx : LIRA (31 71 71) — 15,30: 18- 
20, la grădină — 20,45, TOMIS (21 49 46)
— 9; 11,30; 14; 16,45; 19,30, la grădină
— 20.30.
B Contrabandiștii din Santa Lucia : 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,35- 
15,45; 18; 20. GRADINA GLORIA
(47 46 75) — 20,45.
B Bunul meu vecin Sam : POPULAR 
(35 15 17) — 15.30; 19. GRĂDINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 20,30.

~ ............ CAPITOL

în ceață :
9,30; 11,30;

13,30; '15.30; 17,30; 19,30.
~' VICTORIA

13,30; 16; 18;
CENTRAL (14 12 24) — 
15,45; 18; 20.
FLOREASCA (33 29 71)

(16 28 79)
20.

cel 40 de hoți : AU- 
— 9; 12,15; 16; 19.

nu crede in lacrimi : 
(17 55 46) — 9,30; 12,30;

ale căpitanului
11; 12,45; 14.30;
DOINA (16 35 38).

, FERENTARI 
19,30.
PROGRESUL

B Apașii : ' GRADINA
(16 29 17) — 20.30.
Bl Toate mi se intîmplă 
GRADINA FESTIVAL 
20,30.
£S Trei oameni periculoși: PARC 
HOTEL (17 08 58) — 20,45.
S Trans-America Express : PALA
TUL SPORTURILOR ȘI CULTURII 
(75 77 20) — 18.
■ Camionul tie cursă lungă : ARE
NELE ROMANE (75 77 20) — 20,15.

numai mie 
(15 63 84) -

ta ir
EI Tea teul „Nottara44 (59 31 03, sala 
Majestic) : Pensiunea doamnei Olim
pia — 19.30.
K Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* 
(15 56 78, grădina Boema) : Stela, ste
lele și Boema — 19.30: (grădina Ba
ți ștei) : Funcționarul de la Domenii 
— 20.
R Ansamblul „Rapsodia română'4 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec 
— 18.30.



SCÂNTEIA—vineri 27 august 1982 PAGINA 5

MESAJE DE PESTE HOTARE
CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMĂNIE!

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

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării Zilei eliberării României, îmi face o deo

sebită plăcere să exprim Excelenței Voastre cele mai sincere feli
citări. Folosesc acest prilej pentru a adresa urări de bunăstare și 
prosperitate nobilului popor român.

JOSE LOPEZ PORTILLO
Președintele Statelor Unite Mexicane

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării Zilei eliberării țării dumneavoastră, Îmi 
face plăcere să exprim, în numele poporului și guvernului peruan, 
precum și al meu personal, cordiale felicitări, adresindu-vă cele 
mai bune urări pentru prosperitatea nobilului popor român și pen
tru fericirea personală a Excelenței Voastre.

FERNANDO BELAUNDE TERRY
« Președintele Republicii Peru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătorirea Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi oferă plă
cutul prilej de a adresa Excelenței Voastre felicitările mele cele 
mai vii și călduroase.

Adaug la acestea urările arzătoare pe care, în numele poporului 
ivorian, al guvernului său, ca și in numele meu, le adresez pentru 
fericirea personală a Excelenței Voastre, prosperitatea continuă n 
poporului român și întărirea legăturilor de sinceră prietenie și 
cooperare Intre cele două țări ale noastre.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurările reînnoite 
ale stimei mele profunde și ale foartei înaltei mele considerații.

FELIX HOUPHOUET-BOIGNY
Președintele Republicii Coasta de Fildeș

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
/ Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
în numele guvernului și poporului din Bangladesh, precum și In 

numele meu personal, adresez Excelenței Voastre cele mai calde 
salutări și felicitări cu prilejul fericit al Zilei eliberării României.

Sint încredințat că legăturile strinse de prietenie și cooperare in 
diferite domenii care caracterizează relațiile dintre țările noastre 
se vor întări și dezvolta și mai mult în viitor în folosul reciproc 
al popoarelor noastre.

Urez Excelenței Voastre multă sănătate, fericire șl viață lungă, 
iar poporului prieten al României pace și prosperitate continuă.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea celei mai înalte consi
derații.

General-locotenent H. M. ERSHAD
Administrator Șef al Legii Marțiale 

și comandant suprem al Forțelor Armate 
ale Republicii Populare Bangladesh

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

Președintele Republicii Socialiste România,

Domnule președinte și drag prieten,
în momentul cind poporul român sărbătorește cu entuziasm 

Ziua sa națională, dorim a vă adresa sincerele și călduroasele noas
tre felicitări in numele poporului beninez, al Comitetului Central 
al Partidului Revoluției Populare din Benin, al Consiliului Exe
cutiv Național și in numele nostru personal. Dorim cu aceeași 
ocazie să vă exprimăm atașamentul nostru ferm față de legăturile 
de solidaritate activă și prietenească care unesc popoarele și sta
tele noastre și dorința noastră de a vedea aceste legături intărin- 
du-se continuu în avantajul reciproc.

Reiterindu-vă sincerele noastre felicitări, vă rugăm să primiți, 
domnule președinte și drag prieten, urările noastre pentru feri
cirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea harnicului 
popor prieten al României.

Cu cea mai înaltă considerație,
MATHIEU KEREKOU

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Revoluției Populare a Beninului, 

președintele Republicii, 
președintele Consiliului Executiv Național

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră Imi este 

plăcut să vă adresez dumneavoastră și poporului român vii și căl
duroase felicitări din partea poporului togolez, a partidului său de 
uniune națională — Adunarea Poporului Togolez — și a guver
nului său, precum și urările pe care vi le transmit personal pentru 
sănătatea și fericirea Excelenței Voastre și prosperitatea crescindă 
a țării dumneavoastră.

Poporul togolez se felicită pentru excelentele relații de prie
tenie și cooperare activă care există atit de fericit intre țările 
noastre și este hotărit să nu precupețească nici un efort pentru ca 
aceste legături să se întărească tot mai mult spre binele popoarelor 
noastre.

Cu foarte înaltă considerație.
General GNASSINGBE EYADEMA

Președinte fondator 
al Uniunii Poporului Togolez, 

Președinte al republicii

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătoririi la 23 August a celei de-a XXXVIII-a 
aniversări a eliberării țării dumneavoastră, Junta Guvernului de 
Reconstrucție Națională și poporul nicaraguan vă adresează felici
tările cele mai frățești și vă doresc succes in înaintarea pe calea cu
ceririlor socialismului de către poporul român.

Cu cea mai înaltă considerație,
DANIEL ORTEGA SAAVEDRA
SERGIO RAMIREZ MERCADO 

RAFAEL CORDOVA RIVAS

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi 
este plăcut să vă adresez, in numele poporului mauritan, Comitetu
lui Militar de Salvare Națională, guvernului și in numele meu 
personal, sincerele mele felicitări, ca și cele mai bune urări de 
sănătate pentru Excelenta Voastră, de progres și prosperitate pen
tru guvernul și poporul român prieten.

Cu cea mai înaltă considerație,
Locotenent-colonel

MOHAMED KHOUNA OULD HAIDALLA
Președintele Comitetului Militar 

de Salvare Națională,
Șeful de stat

al Republicii Islamice Mauritania

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
In numele Partidului FRELIMO, al poporului și Guvernului Re

publicii Populare Mozambic, precum și al meu personal, vă transmit 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, Partidului Comunist 
Român, poporului și Guvernului Republicii Socialiste România 
urările noastre cele mai bune cu ocazia Zilei naționale a Republicii 
Socialiste România.

Reinnoind dorința noastră de a întări continuu legăturile de 
prietenie, solidaritate și colaborare care unesc partidele, popoarele 
și țările noastre în lupta comună pentru triumful păcii și socialis
mului, adresez urări de succese tot mai mari poporului frate ro
mân în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, iar 
dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă doresc 
multă sănătate și viață lungă.

Cu înaltă considerație,
Mareșal SAMORA MOISES MACHEL

Președintele Partidului FRELIMO, 
președintele Republicii Populare Mozambic

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră, doresc să vă 

transmit dumneavoastră, Guvernului și poporului Republicii Socia
liste România cele mai calde și mai tovărășești salutări din partea 
mea personal, a Guvernului și poporului Republicii Zimbabwe. Po
porul zimbabwean împărtășește din suflet, împreună cu dumnea
voastră, bucuria victoriei asupra oprimării și succesele dumnea
voastră in opera de construcție socialistă. Noi, în Zimbabwe, dăm 
o înaltă apreciere și privim cu respect victoria poporului român, 
pentru că victoria dumneavoastră este și victoria noastră.

Cu prilejul aniversării de astăzi, poporul zimbabwean salută cu 
satisfacție realizările remarcabile ale poporului român obținute sub 
conducerea dumneavoastră înțeleaptă.

Republica Zimbabwe, care a pășit, de asemenea, pe calea con
strucției socialiste și speră să se inspire din valoroasa dumnea
voastră experiență, constată cu multă satisfacție legăturile de 
strinsâ prietenie ce există intre cele două popoare ale noastre.

Permiteți-mi să exprim din nou dorința mea și a poporului 
zimbabwean de a intensifica pe mai departe cooperarea noastră 
reciproc avantajoasă, îndeosebi în domeniul economic. Ziua națio
nală a țării dumneavoastră îmi reîmprospătează plăcutele amintiri 
ale vizitei mele în frumoasa dumneavoastră țară și ale întilnirilor 
mele cu poporul român prieten.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, și tovarășei Elena Ceaușescu cele mai 
bune urări de sănătate și de prosperitate.

ROBERT MUGABE
Primul ministru 

al Republicii Zimbabwe

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Mă folosesc de prilejul oferit de sărbătorirea Zilei naționale a 
României pentru a transmite Excelenței Voastre, în numele po
porului și Guvernului Regatului Arabiei Saudite, precum și al meu 
personal, calde felicitări, împreună cu urări amicale de sănătate și 
fericire personală, de succese mereu mai mari poporului român 
prieten.

FAHD IBN ABDUL AZIZ AL SAUD
Regele Arabiei Saudite

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia fericită a Zilei naționale a țării dumneavoastră, do
resc să adresez Excelenței Voastre și, prin dumneavoastră, guver
nului și poporului Republicii Socialiste România calde felicitări, in 
numele meu, al guvernului și poporului Kenyei.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima satisfacția față de 
relațiile prietenești statornicite intre cele două țări ale noastre. Vă 
asigur de dorința guvernului meu de a promova dezvoltarea rela
țiilor româno-kenyene pe mai departe, in toate domeniile, in in
teresul celor două popoare.

Urez Excelenței Voastre deplină sănătate, iar poporului Româ
niei fericire și prosperitate.

DANIEL T. ARAP MOI
Președintele Republicii Kenya

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, po
porul thailandez mi se alătură in a vă transmite calde felicitări și 
urări de fericire personală, precum și continuă bunăstare țării dum
neavoastră.

Exprim speranța că bunele relații dintre cele două țări ale 
noastre se vor dezvolta pe mai departe spre binele nostru reciproc.

BHUMIBOL
Regele Thailandei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, primiți, 
Excelență, felicitările poporului și Guvernului Republicii Costa 
Rica, precum și ale mele personal.

Vă reînnoiesc asigurarea celei mai distinse considerații și vă 
transmit urări pentru fericirea personală a Excelenței Voastre.

LUIS ALBERTO MONGE
Președintele Republicii Costa Rica

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Celebrarea la 23 August 1982 a Zilei naționale a frumoasei 

și marii dumneavoastră țări ne oferă plăcuta ocazie de a adresa 
Excelenței Voastre, în numele guvernului și poporului centrafrican, 
felicitările noastre vii și călduroase, fiind convinși că excelentele 
relații de prietenie și cooperare care există intre țările noastre se 
vor dezvolta în interesul celor două popoare. Reiterînd expresia 
profundei noastre stime, vă rugăm să acceptați urările de să
nătate și viață lungă pe care le adresăm Excelenței Voastre și po
porului român, cu cea mai înaltă și prietenească considerație.

General de armată ANDRE KOLINGBA
Președintele Comitetului Militar 

de Redresare Națională 
din Republica Centrafricană,

Șef de stat

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Socialiste 
România, imi este plăcut să transmit Excelenței Voastre sincere 
felicitări, împreună cu urări de multă sănătate și fericire perso
nală, de prosperitate și progres continuu poporului român.

KHALIFA BIN HAMAD AL-THANI
Emirul statului Qatar

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării eliberării României, doresc să vă adresez 
dumneavoastră, Guvernului și poporului Republicii Socialiste Româ
nia felicitările mele cele mai sincere și cele mai bune urări.

Permiteți-mi să folosesc această ocazie pentru a exprima Exce
lenței Voastre profunda mea recunoștință pentru ajutorul pe care 
■guvernul dumneavoastră îl acordă Națiunilor Unite în eforturile 
sale pentru realizarea scopurilor și principiilor nobile ale Cartei.

Vă rog, Excelență, să primiți asigurările celei mai înalte con- 
siderațiuni.

JAVIER PEREZ DE CUELLAR
Secretar general

al Organizației Națiunilor Unite

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a României, doresc să transmit 

Excelenței Voastre sincerele mele felicitări, ca și cele mai bune 
urări de fericire personală, prosperitate și progres pentru poporul 
României. „

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale de eliberare a tării dumneavoastră, 
transmit Excelenței Voastre felicitările mele călduroase și cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, precum și de pros
peritate pentru poporul prieten al României.

Am fost foarte fericit să vă intimpin recent la Atena și aștept 
cu mare plăcere și interes apropiata mea vizită la București.

Mă folosesc de acest prilej pentru a-mi exprima satisfacția pen
tru relațiile prietenești intre țările noastre și convingerea că aceste 
relații vor fi dezvoltate în continuare in interesul popoarelor celor 
două țări, precum și spre folosul cauzei păcii, securității și coope
rării in regiunea noastră.

ANDREAS G. PAPANDREU
Primul ministru al Greciei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 38-a aniversări a victoriei poporului 

român asupra dominației fasciste, vă adresăm dumneavoastră 
personal, Partidului Comunist Român și poporului dumneavoastră 
cele mai vii și călduroase felicitări din partea poporului guineez 
și a partidului său, precum și succese in nobila activitate de edifi
care a unei națiuni socialiste și prospere. Vă reînnoim dorința 
sinceră pentru dezvoltarea, tot mai puternică a raporturilor de 
prietenie și cooperare care leagă intr-un mod atît de fericit țările 
noastre.

Adresăm cele mai bune urări de sănătate și viață lungă Exce
lenței Voastre și urări de fericire poporului prieten al României.

Cu cea mai înaltă considerație,
AHMED SEKOU TOURE

Președintele Republicii Populare 
Revoluționare Guineea

............ ,------------------------------------------------------ ....

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 38-a aniversări a Zilei dumneavoastră na

ționale, în numele Consiliului Popular de Salvare, al poporului li
berian și in numele meu personal, vă adresez dumneavoastră și, 
prin dumneavoastră, guvernului și poporului din țara dumneavoas
tră progresistă felicitări cordiale și cele mai sincere urări de bine. 
Ne exprimăm speranța că națiunile noastre vor continua să con
lucreze, in avantajul reciproc, spre binele și bunăstarea celor două 
popoare ale noastre.

SAMUEL K. DOE
Comandant suprem, 

Președintele Consiliului popular de salvare' 
Șeful statului Republica Liberia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Fericita aniversare a Zilei naționale a Republicii Socialiste 

România, de care Republica San Marino este legată printr-o prie
tenie cordială, ne oferă plăcuta ocazie de a transmite Excelenței 
Voastre, in numele guvernului și poporului Republicii San Marino, 
cele mai calde urări de pace, prosperitate și bunăstare națiunii și 
poporului român.

GIUSEPPE MAIANI
MARINO VENTURINI

Căpitani. Regenți ai Republicii San Marino
GIORDANO BRUNO REFFI

Secretar de stat pentru afacerile externe și politice 
al Republicii San Marino

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul fericit al Zilei naționale a poporului român, îmi este 

plăcut să vă adresez cele mai calde felicitări, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate deplină pentru Excelența Voastră, de 
prosperitate și bunăstare pentru poporul român prieten.

Vă asigur. Excelență, că nu vom precupeți nici un efort pentru 
a traduce in viață importantele înțelegeri la care am ajuns cu 
ocazia recentei vizite efectuate în țara dv., spre binele celor două 
popoare, și țări ale noastre.

Primiți, vă rog, Excelență, inalta mea considerație.
GAAFAR MOHAMED NIMEIRI

Președintele Republicii Democratice Sudan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării independentei tării dumneavoastră, vă 

transmit sincere salutări și felicitări in numele Guvernului și 
poporului Republicii Trinidad-Tobago.

Vă rugăm să primiți urările mele pentru fericirea dumneavoas
tră personală și pentru continua prosperitate a poporului Repu
blicii Socialiste România.

ELLIS CLARKE
Președintele Republicii 

Trinidad—To bago

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

să vă transmit cordiale felicitări in numele poporului Statului 
Bahrein.

Mă folosesc de acest prilej pentru a ura Excelenței Voastre să
nătate și fericire, iar poporului român continuu progres și prospe
ritate.

ISSA BIN SALMAN AL-KHALIFA
Emirul statului Bahrein

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
vă rog să primiți, domnule președinte, sincerele mele felicitări și 
cele mai bune urări de fericire pentru Excelența Voastră și pen
tru poporul român.

MAUNO KOIVISTO
Președintele Republicii Finlanda

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

îmi face plăcere să adresez Excelenței Voastre felicitările șl 
urările mele călduroase de fericire și sănătate.

Alătur acestora urările mele cele mai bune pentru prosperitatea 
tuturor compatrioților dumneavoastră și pentru viitorul fericit al 
țării dumneavoastră, precum și pentru continuarea relațiilor de 
prietenie care există între țările noastre.

BAUDOUIN
Regele belgienilor

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

în baza legăturilor de cooperare rodnică pe care țările noastre 
le-au stabilit între ele, îmi este plăcut a vă prezenta, cu ocazia 
sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, calde felicitări din 
partea guvernului, poporului senegalez și a mea personal.

Folosesc acest prilej pentru a vă spune cu cîtă simpatie urmă
rește Senegalul eforturile dumneavoastră și politica înțeleaptă pe 
care o desfășurați pentru a asigura, an de an, fericirea poporului 
dumneavoastră, in condiții de independență și demnitate.

Sint încredințat că atașamentul solidar al țărilor noastre la 
cauza păcii și a instaurării unei noi ordini economice internațio
nale constituie o bază solidă pentru consolidarea legăturilor de 
prietenească cooperare care există intre România și Senegal.

Adresînd urări pentru fericirea dumneavoastră personală și de 
prosperitate poporului român, vă rog să primiți, domnule președin
te, asigurarea celei mai înalte considerații.

ABDOU DIOUF
Președintele Republicii Senegal

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a țării dumneavoastră, am 
onoarea să vă adresez, în numele poporului din Republica Capu
lui Verde, al partidului și al guvernului și în numele meu personal, 
cele mai calde felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea 
dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului prieten 
român.

Cu cea mgi înaltă considerație,

ARISTIDES PEREIRA
Președintele Republicii Capului Verde

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

îmî face plăcere să transmit Excelenței Voastre și poporului 
dumneavoastră prieten, în numele poporului Republicii Arabe Ye
men și al meu personal, cele mai călduroase felicitări cu ocazia 
Zilei naționale a Republicii Socialiste România, dorindu-vă dum
neavoastră personal deplină sănătate, iar poporului român prieten 
noi succese și prosperitate.

Colonel ALI ABDALLAH SALEH
Președintele Republicii Arabe Yemen 

și Comandantul suprem al forțelor armate

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretarul general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

în numele Comitetului Central al Partidului Socialist din Yemen, 
al Prezidiului Consiliului Suprem Popular și al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Democrate Yemen, dorim să trans
mitem Excelentei Voastre și poporului dumneavoastră prieten 
felicitările noastre cordiale cu prilejul Zilei eliberării naționale.

Folosim acest prilej pentru a ura Excelenței Voastre multă 
sănătate, poporului României socialiste — prosperitate, iar relațiilor 
dintre țările noastre — progres continuu.

ALI NASSER MOHAMED
Secretarul general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Temenit,
Președintele Prezidiului Consiliului 

Suprem Popular, 
Primul ministru

al Republicii Democrate Populare Yemen

Către
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Stimați tovarăși,
Este pentru noi o mare onoare să putem exprima, In numele 

poporului și al partidului nostru, salutul frățesc și călduros, parti
dului și poporului român, distinsului său conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu ocazia celei de-a XXXVIII-a aniversări a 
Eliberării.

Acest eveniment, așa cum a fost el înscris în istorie, a însemnat 
nu numai o lovitură mortală dată fanatismului hitlerist, care a se
mănat dezolare și moarte pe tot continentul, dar și un pas imens 
făcut de România către socialism, grație rolului conducător jucat 
de partidul său de avangardă in acest proces.

Sint cunoscute marile sacrificii ale poporului român, nu numai 
pe teritoriul țării sale, dar și în afara frontierelor, pentru a con
tribui la deschiderea unei ere de pace in Europa.

Astăzi, această pace cucerită cu greu este serios amenințată de 
actele săvîrșite de imperialism in cele mai diverse puncte ale pla
netei. Popoarele palestinian și libanez sînt ultimul exemplu al aces
tei politici absurde.

înțelegind necesitatea de a apăra pacea amenințată apreciem 
la justa valoare rolul pe care România il joacă pe arena interna
țională, sub conducerea partidului său comunist.

Aceasta este posibil grație muncii, dăruirii patrioților care acum 
38 de ani și-au eliberat țara și au deschis României drumul către 
socialism. Acestora Ie aducem omagiul nostru respectuos.

Acelora care astăzi conduc destinele acestei frumoase țări, parti
dului său, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
adresăm din nou sentimentele noastre profund revoluționare.

Trăiască internaționalismul proletar !

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DOMINICAN
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(Urmare din pag. I)

Delegația parlamentară din India
parlamentele și parlamentarii din cele 
două țări in promovarea legăturilor 
de prietenie dintre România și India.

Schimbul de vederi in probleme 
internaționale a pus in evidență pre
ocuparea României și Indiei față de 
caracterul deosebit de complex al 
situației actuale mondiale, subliniin- 
du-se necesitatea de a se acționa cu 
hotărire pentru oprirea încordării in
ternaționale, pentru reluarea cursului 
spre destindere, pentru promovarea 
unei politici noi de respect al inde
pendenței, de colaborare și. . pace, 
pentru soluționarea pe cale politică, 
prin tratative, a stărilor conflictuale

ce există în diferite zone ale globu
lui. pentru eliminarea forței și a a- 
menințării cu forța in relațiile dintre 
state.- ■ •

S-a apreciat că eforturile tuturor 
popoarelor lpmii trebuie îndreptate 
in direcția opririi cursei înarmărilor, 
dezarmării, in primul rind a dezar
mării nucleare.

Apreciindu-se pozitiv că s-a ajuns 
la o soluție politică in Beirut, s-a 
subliniat că acum este necesar să se 
acționeze pentru retragerea tuturor 
trupelor israeliene din Liban, să se 
asigure liniștea, independenta și su
veranitatea Libanului și să se treacă 
la tratative pentru soluționarea pro
blemei palestiniene pe baza recunoaș-

terii dreptului la autodeterminare, la 
crearea unui stat propriu și in ge
neral să se intensifice eforturile pen
tru o soluție politică globală în O- 
rientul Mijlociu, pentru o pace dreap
tă și trainică în zonă.

A fost pusă, de asemenea. în evi
dență necesitatea întăririi unității și 
colaborării dintre țările în curs de 
dezvoltare, reducerii decalajelor din
tre statele sărace și cele bogate, li- , 
chidării fenomenului subdezvoltării și 
făuririi unei noi ordini economice 
mondiale, care să asigure dezvoltarea 
multilaterală a tuturor națiunilor 
mii. și îndeosebi a celor în curs 
dezvoltare.

întrevederea a decurs într-o 
mosferă cordială.

lu
de

at-

Jaime Gama și Eduardo Pereira, membri ai Comisiei permanente
a Comisiei Politice a Partidului Socialist Portughez

(Urmare din pag. I)
A avut Ioc, totodată, un fructuos 

schimb de 
naționale 
identitatea 
probleme

vederi în probleme inter- 
actuale, evidențiindu-se 
de puncte de vedere ta 
fundamentale ale vieții 

internaționale. în acest cadru s-a 
manifestat hotărîrea celor două 
partide de a acționa pentru oprirea 
agravării situației internaționale, 
pentru reluarea și continuarea poli
ticii de destindere, pace, colaborare 
și respect al independenței naționale, 
pentru soluționarea, exclusiv prin 
mijloace pașnice, a tuturor stărilor 
conflictuale din diferite zone ale glo-

bului. pentru lichidarea subdezvol
tării și făurirea unei noi ordini eco
nomice mondiale care să asigure 
dreptul fiecărui popor la o dezvol
tare liberă, de sine stătătoare, cores
punzător propriei voințe.

Referitor la situația din Europa, 
s-a subliniat necesitatea încheierii 
cu succes a reuniunii de la Madrid 
dare să dea un nou impuls înfăptui
rii, ca un tot unitar, a prevederilor 
Actului final de la Helsinki și să 
faciliteze convocarea unei conferințe 
consacrate întăririi încrederii și 
dezarmării pe continent S-a relevat 
că pacea și securitatea
nală reclamă măsuri ferme

tre- 
rînd 
am- 
nu-

internațio- 
în direc

ția opririi cursei înarmărilor și 
cerii la dezarmare, și in primul 
la dezarmare nucleară, opririi 
plasării de noi rachete și arme 
cleare in Europa și retragerea celor
existente, instaurării unui climat de 
încredere intre state, care să favo
rizeze dezangajarea militară și redu
cerea armamentelor.

De comun acord s-a relevat însem
nătatea întăririi colaborării și soli
darității dintre partidele comuniste, 
socialiste, ' social-democrate, dintre 
toate forțele progresiste și democrate 
în lupta pentru pace, destindere și 
colaborare intre toate popoarele.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Primiri la C. C. al P. C. R
Tovarășul Gheorghe Stoica, secre

tar al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, a primit, joi 
dimineața, delegația Asociației, de 
prietenie a poporului chinez cu 
străinătatea și a Asociației de prie
tenie' China-România, condusă de 
tovarășul Zhang Guosheng, .secretar 
ai Comitetului de partid provincial, 
președintele guvernului provinciei 
Qinghai, care a efectuat o vizită in 
țara noastră, in perioada 12—26 au
gust, la invitația I.R.R.C.S., și-a Aso
ciației de prietenie româno-chineză.

Tn cursul convorbirii au fost re
levate relațiile de prietenie, solida
ritate și colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Chinez, dintre Republica Socia
li tă România și Republica Popu
lară Chineză, subliniindu-se cu sa
tisfacție dezvoltarea și adincirea lor 
continuă.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
au participat Ion PopescurPuțuri, 
membru al C.C. al P.C.R., președin
tele Asociației de prietenie româno- 
chineză, și loan Botar, secretar al 
I.R.R.C.S.

A fost-prezent Chen Șhuliang, 
ambasadorul Republicii Populare 
Chineze la București.

prietenie 
Agricul-

Tn timpul șederii în țara noastră, 
delegația a avut convorbiri la

I.R.R.C.S. și Asociația de 
româno-chineză. Ministerul 
turii și Industriei Alimentare. Uniu
nea Națională a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, Comitetul pen
tru Problemele Consiliilor Populare, 
comitetele județene de partid Vil- 
cea și Dîmbovița, a vizitat între
prinderi industriale și agricole, pre
cum și obiective social-culturale.

★
Joi, 26 august a.c„ tovarășul Marin 

Enache, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
s-a întilnit cu delegația Partidului 
Comunist Palestinian, condusă de 
tovarășul Nairn Al-Ashad, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.P., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., efec
tuează o vizită în țara noastră.

în cursul întrevederii s-a procedat 
la o informare reciprocă asupra acti
vității și preocupărilor actuale ale 
Partidului Comunist Român și Parti- 

■ dului Comunist Palestinian și au fost 
abordate unele aspecte ale situației 
internaționale. Totodată, a fost ex
primată dorința celor două părți de 
a dezvolta și adinei și în viitor rela
țiile bilaterale în spiritul Stimei și 
respectului reciproc, în interesul 
celor două partide, al cauzei păcii, 
dezarmării, securității, progresului 
social, cooperării și colaborării inter
naționale.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 27 

august, ora 21 — 30 august, ora 21. ta 
(ară : Vremea va fi in general' frumoa
să, cu cerul variabil, mai mult senin 
noaptea și dimineața in sudul țârii. 
Ploi Izolate vor cădea îndeosebi în zo
nele de deal și de munte, vintul va

sufla slab pfnă la moderat. Tempera
turile minime vor îi cuprinse intre 7 
și 17 grade, mai coborite in estul Tran
silvaniei, iar cele maxime intre 23 șl 
31 de grade. Dimineața, local, se va 
produce ceață slabă, ta București : 
Vremea va fi frumoasă, cu cerul va
riabil, mai mult senin noaptea și di
mineața. Vintul va sufla slab. Tempe
raturile ' ’ " * " ------ ‘
13 și 15 
28 și 30 
teorolog

minime vor ti cuprinse între 
grade, iar cele maxime între 
de grade. (Corncliu Pop, me
de serviciu).

® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
BOX: Azi, primele meciuri in turneul „Mănușa Litoralului"
Sala sporturilor din Constanța va 

găzdui, începind de astăzi, vineri, 27 
august,, meciurile competiției interna
ționale de box „Mănușa Litoralului".

La ediția a 11-a participă peste 80 
de boxeri reprezentind principalele 
cluburi din București, Galați, Brăila, 
Arad, Cimpulung, Pitești, Bacău, 
Craiova. Mangalia, Constanța. Pe 
listele de concurs sînt înscriși pu- 
giliști valoroși precum Georgică Do- 
nici (B.C. Galați), Mircea Fulger, 
Viorel Ioana (Muscelul Cîmpulung), 
Haralambie Sultan, Miklos Gaspar 
(Steaua), Marinică Ouatu, Ion Cernat

(S.C. Bacău), Carol Hajnal (Urbis), 
Nicolae Chioveanu, Nicolae Șeitan 
(Litoral Mangalia), și const ăntenii Ion 
Corneanu, Săli Odem și Mihai Va
lentin.

Participă, de asemenea, boxeri de 
peste hotare, din rîndul cărora se re
marcă cei din R.D. Germană in frunte 
cu vicecampionul european la catego
ria semigrea. Werner Kohnert, pre
cum și Ralf Nebrig.

Programul turneului cuprinde șase 
reuniuni, in fiecare zi cu primul gong 
la ora 18,00.

în cîteva rînduri
întreprinde@ în turneul pe care-1 

în Italia, echipa de fotbal F.C. Baia 
Mare a intilnit, pe stadionul comunal 
din Florența, formația locală Fio
rentina, pe care a invins-o cu scorul 
de 3—1 (0—1). Condusă la pauză, echi
pa română a jucat foarte bine in re
priza secundă, înscriind trei goluri, 
prin Bălan (min. 48), Dragomirescu 
(min. 49) și Roznai (min. 56). 
tul gazdelor a fost marcat, in 
tul 44 de Graziani.

(România) totalizează 6 puncte, avînd 
o partidă întreruptă.

s-a disputat 
amical de rugbi 
Grivița roșie, și 

Rugbiștii

Punc- 
minu-

• Joi, în Capitală 
meciul internațional 
dintre echipa R.C. 
Reading Abbey (Anglia), 
români au terminat învingători cu 
scorul de 27—9 (13—3), Duminică, la 
Petroșani, oaspeții vor evolua ta com
pania echipei locale Știința.

m din• Proba feminină de 1500 
concursul de la Tirrenia (Italia)' a_fost 
ciștigată de atleta româncă Maricica 
Puică, cu timpul de 3’57”82/100.

« Prima ediție a turneului inter
național de handbal masculin, dotat 
cu „Cupa Politehnica", găzduit de 
sala Olimpia din Timișoara, a fost 
ciștigată de echipa locală. în meciul 
decisiv pentru stabilirea locurilor 
I—II, studenții timișoreni au invins 
formația H.C. Minaur Baia Mare cu 
20—17 (10—7). Locurile următoare au 
fost ocupate in ordine de Constructo
rul Arad, Dinamo Pancevo (Iugosla
via), Burevestnik Zaporoje (U.R.S.S.), 
H.C. Berchem (Luxemburg). (Cezar 
Ioana).

• La Innsbruck au început, joi 
seara, campionatele europene de inot 
pentru juniori. în proba masculină de 
100 m liber, victoria a revenit italia
nului Antonio Consiglio, cu timpul 
de 53”68/100, iar la feminin, proba a 
fost ciștigată de sovietica Tatiana 
Eloșina, cu 57”56/100.

în seriile probei feminine de 200 m 
spate, cei 
înregistrați 
(U.R.S.S.) 
Pătrășcoiu

mai buni timpi au fost 
de Viktoria Gloșko

— 2T8”67/100 și Anca 
(România) — 2’20”15/100.
de urmărire individuală

t ■ TB .

Manifestări peste hotare consacrate marii• •

AGENȚIILE
3

DE PRESA
tn diverse țări ale lumii

33-a aniversări a revoluției 
cistă și antiimperialistă din

au continuat manifestările dedicate celei de-a 
de eliberare socială și națională, 

România.
antifas-

© La Praga, în competiția de rugbi 
pentru echipe de juniori „Turneul 
Prietenia", selecționata României a 
invins cu scorul de 30—4 (12—0) for
mația Cehoslovaciei. într-un alt meci, 
reprezentativa U.R.S.S. a întrecut cu 
42—0 (17—0) echipa Bulgariei.

• Proba_ ________  .
(amatori) din cadrul campionatelor 
mondiale de ciclism de la Leicester 
s-a încheiat cu victoria lui Detlef 
Macha (R.D. Germană) — 4’48”14/100, 
care l-a întrecut în finală pe Rolf 
Golz (R.F. Germania)— 4’49”98/10(l.

© Cu o rundă înainte de încheierea 
campionatului mondial de șah pentru 
juniori de la Copenhaga, in clasament 
conduce Sokolov (U.R.S.S.) cu 9,5 
puncte, urmat de Benjamin (S.U.A.) 
— 8 puncte (1). Dan Bărbulescu

• Campionatul mondial de baschet 
a programat la Caii partida derbi 
dintre selecționatele U.R.S.S. și Spa
niei, in care baschetbaliștii sovietici 
au obținut victoria cu scorul de 
106—93 (58—44) avînd ca principali 
realizatori pe Komicius (26 puncte) șl 
Tracenko (24 puncte).

într-un alt joc, reprezentativa Iu
goslaviei a dispus cu 97—8 (50—45) 
de formația Columbiei.

La EREVAN a fost organizată o 
adunare festivă. Au participat A. 
Bagdasarian, vicepreședinte al Pre
zidiului Sovietului Suprem a! R.S.S. 
Armene, R. Svetlova, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. D. Kira- 
kasian, ministrul, afacerilor externe 
al republicii. Au luat cuvintul 
L. Manaserian, șeful secției de in
formații și relații externe a C.C. al 
P.C. din Armenia, președintele filia
lei armene a Asociației de prietenie 
sovieto-română, și I. Mielcioiu, mi
nistru consilier al Ambasadei Româ
niei in U.R.S.S.

Atașatul militar, aero și naval al 
României in U.R.S.S., general-maior 
Gh. Dinculescu. a avut o întilnire 
cu militari sovietici din garnizoana 
Erevan. Au fost făcute expuneri pri
vind importanța istorică a actului 
revoluționar de Ia 23 August, succe
sele dobîndite de poporul român, 
sub conducerea partidului comunist, 
pe calea dezvoltării socialiste. Au 
fost prezentate o expoziție de foto
grafii despre viața și activitatea mi
litarilor români, filme documentare 
românești.

Cu prilejul celei de-a 38-a aniver
sări a Revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimpe
rialistă din România, Asociația Da
nemarca — România a organizat, la 
COPENHAGA, o seară festivă. Au 
luat cuvintul președintele asociației, 
Bent Ramsdal-Knudsen, și ambasa
dorul țării noastre, Stana Drăgoi,

Reuniunea mondiala de turism
Intervenția reprezentantului român

CIUDAD DE MEXICO 26 (Ager
pres). — La reuniunea mondială de 
turism care se desfășoară în Mexic, 
șeful delegației române, Constantin 
Băbălău, a expus realizările și preo
cupările României in acest domeniu, 
care a cunoscut in ultimele două de
cenii o importantă dezvoltare ca ur
mare a avintului general al con
strucției socialiste ta țara noastră.

Conducerea de partid și de stat a 
României, personal președintele 
Nicolae Ceaușescu au acordat și

acordă o importanță deosebită creării 
tuturor condițiilor pentru progresul și 
bunăstarea întregului popor, pentru 
cr.eșterea calității vieții, pentru odih
na și recrearea oamenilor muncii — 
a arătat vorbitorul.

Reprezentantul român s-a referit pe 
larg la posibilitățile populației din 
țara noastră de a desfășura multiple 
activități de turism. precum și la 
rolul pe care turismul îl are ca fac
tor de cunoaștere și de apropiere 
între popoare.

„O.N.U. acționează in sprijinul dreptului
la autodeterminare al poporului namibian"

Mesaj al secretarului general al O.N.U 
tu prilejul „Zilei Namibiei"

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 
— într-un mesaj adresat Comitetului 
O.N.U. pentru Namibia cu prilejul 
Zilei Namibiei, secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, s-a 
referit la necesitatea de a se pune 
capăt dominației sud-africane asupra 
teritoriului namibian, subliniind că 
obiectivul Națiunilor Unite este de a 
crea condițiile care să permită po
porului namibian să-și exercite drep
tul de autodeterminare, transmit 
agențiile France Presse și U.P.I. în 
mesaj se menționează că negocierile 
din ultimele luni dintre Organizația 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), grupul de contact al 
celor cinci state occidentale, țările 
africane din prima linie, O.N.U. și. 
Africa de Sud au dat unele rezul
tate pozitive și că' s-a ajuns la un 
acord privind principiile viitoarei 
constituții a Namibiei independente. . 
Secretarul general al O.N.U. și-a ex
primat speranța că aceste negocieri 
vor fi încheiate in curind, astfel 
incit la începutul anului viitor în

Namibia să poată avea loc alegeri 
sub supravegherea și controlul 
O.N.U.

ADDIS ABEBA 26 (Agerpres). — 
Organizația Unității Africane a dat 
publicității, la sediul său din Addis 
Abeba, o declarație cu prilejul Zilei 
Namibiei, in care este reafirmat 
sprijinul pentru lupta eroică a po
porului namibian pentru indepen
dență, sub conducerea reprezentan
tului său unic și legitim, Organiza
ția Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.). Totodată, in do
cument se adresează un apel țărilor 
•lumii pentru a contribui și mai mult 
la izolarea regimului rasist sud-afri- 
can, care, sfidind rezoluțiile adop
tate de O.N.U. și O.U.A., ocupă în 
continuare în mod ilegal Namibia.

Organizația Unității Africane de
nunță, de ^asemenea, noile acte agre
sive ale regimului minoritar din 
Africa de Sud împotriva Angolei și 
a celorlalte state din „prima linie".

eveni-
23 Au-

care au relevat semnificația 
mentului revoluționar de la 
gust 1944, marile realizări obținute de 
poporul român în domeniile econo
mic, social-cultural și științific.

Au fost evidențiate politica con
stantă de pace și prietenie între po
poare dusă de România, personali
tatea președintelui Nicolae Ceaușescu 
și activitatea sa neobosită in dome
niul vieții internaționale contem
porane.

A fost prezentat un bogat program 
de muzică populară românească și 
daneză.

La cinematograful „Bajka", din 
VARȘOVIA, a avut loc o gală a fil
mului românesc. La spectacol au par
ticipat S. Stefanski, adjunct al mi
nistrului culturii și artei, reprezen
tanți ai corpului diplomatic acredi
tați la Varșovia, oameni de știință și 
cultură, critici de artă, 
fost prezent ambasadorul 
in Polonia, Ion Cosma.

ziariști. Ă
României

municipiulîn sala expozițiilor din 
cubanez BAYAMO, provincia Gran- 
ma, s-a deschis o expoziție de foto
grafii. Acțiunea a fost organizată de 
Institutul cubanez de prietenie cu 
alte popoare și Ambasada țării noas
tre la Havana. Au luat cuvintul, cu 
acest prilej, Mario Rodriguez, prim- 
vicepreședinte al institutului, și 
ambasadorul României in Cuba, 
Nicolae Moraru.

In orașul GYULA din R.P. Unga
ră a avut loc deschiderea unei ex
poziții de artă plastică românească.

La Biblioteca din orașul finlandez 
VALKEAKOSKI a fost organizată o 
seară muzicală românească. Cu ace
lași prilej, in incinta Centrului de 
muzică, din cadrul bibliotecii, a fost 
deschisă o expoziție de carte româ
nească.

în cuvintul său, directoarea biblio
tecii, Ritva Valiaho, a subliniat sem
nificația evenimentului de la 23 Au
gust pentru poporul român, politica 
externă de pace și înțelegere intre 
popoare promovată de România, de 
președintele Nicolae Ceaușescu.

La Universitatea din HULL, Cana
da, a avut loc o seară culturală ro
mânească. în cadrul manifestării au 
fost prezentate o expunere privind 
dezvoltarea artei și 
noastră și o serie de 
tare românești.

La ABIDJAN, sub 
prezența ministrului 
turii, Bernard Dadie, s-a 
expoziția documentară de fotografii 
„București — capitala României". Au 
participat vicepreședintele Adunării 
naționale din Coasta de Fildeș, Koffi 
Atobrah, șefi ai misiunilor diploma
tice, funcționari superiori din Mi
nisterele Afacerilor Externe și Cultu
rii, un numeros public.

Marea sărbătoare a poporului ro
mân a fost marcată, de asemenea, 
de ziare și reviste, posturi de radio 
și televiziune din diverse țări.

(Agerpres)

culturii in tara 
filme documen-

patronajul și in 
ivorian al cul- 

organi'zat

Evoluția situației din Liban
® Continuă retragerea combatanților palestinieni • Yasser 
Arafat reafirmă hotărîrea O.E.P. de a acționa pentru 
recunoașterea drepturilor legitime ale poporului palestinian 
• Declarația guvernului R.F.G. : Solutionarea situației din 
Orientul Mijlociu depinde în mod hotărîtor de reglementarea 

problemei
BEIRUT 26 (Agerpres). — în con

formitate cu acordul privind eva
cuarea combatanților palestinieni din 
zona de vest a Beirutului, miercuri 
seara un nou grup, format din a- 
proximativ 500 de persoane, s-a îm
barcat pe nava cipriotă „Neraus", in- 
dreptindu-se spre Sudan. De aseme
nea, in cursul dimineții de joi la 
spitalele palestiniene din zona de 
vest a capitalei libaneze s-a desfă
șurat o intensă activitate pentru a 
se asigura transportarea răniților ta 
cele mai bune condiții. Aceștia au 
fost îmbarcați pe nava-spital „Flo
ra". care ii va transporta în Cipru 
și Grecia, precizează agenția United 
Press International. Evacuarea răni- 
ților s-a făcut cu ajutorul mașini
lor Crucii Roșii libaneze.

Pe de altă parte, agențiile inter
naționale de presă relatează că joi 
au sosit primii soldați italieni din 
cadrul Forței internaționale de- su
praveghere a aplicării acordului de 
evacuare a combatanților palesti
nieni din Beirut. Ei au ocupat ime
diat poziții in zona pasajului Sa- 
maan, din vestul Beirutului. în a- 
ceeași zi, a sosit un nou grup din 
contingentul francez, care s-a insta
lat in zona afectată.

palestiniene
ta diferite sectoare ale capitalei 
libaneze.

BEIRUT 26 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, a vizitat cen
trele de refugiați palestinieni și 
poziții ocupate in ultima vreme de 
forțele comune palestiniano-libaneze 
progresiste din Beirutul de vest, in
formează agenția palestiniană de 
știri, W.A.F.A. Arafat și-a exprimat 
cu acest prilej gratitudinea pentru 
sprijipul acordat de populația orașu
lui forțelor comune și O.E.P., rela
tează agenția W.A.F.A. El a reafir- , 
mat hotărîrea revoluției palestiniene 
de a continua lupta pentru recunoaș
terea drepturilor naționale depline 
ale poporului palestinian.

TRANSMIT
CONSILIUL DE MINIȘTRI 

FRANȚEI a stabilit un plan de 
țiune pentru combaterea dificultă
ților economice in perioada care a 
mai rămas pînă la sfîrșitul anului 
— informează agenția France 
Presse. precizind că „pentru aceas
tă perioadă decisivă prioritară ră- 
mine lupta împotriva șomajului, 
inflației și dezechilibrului comeTțu- 
lui exterior". Primul ministru, 
Pierre Mauroy. a fixat, în acest 
scop, ca obiectiv de acțiune „con
tinuarea realizării reformelor struc
turale in care s-a angajat guvernul".

AL
ac-

O DECIZIE INACCEPTABILA, 
într-o declarație făcută presei la 
Bruxelles, președintele Comisiei 
Pieței comune. Gaston Thom, a ca
lificat ca „inacceptabilă, datorită 
caracterului său extrateritorial", 
decizia Statelor Unite de a împie
dica întreprinderi din țări vest-eu- 
ropene să livreze material tehnolo- 
gic.în vederea construirii conductei 
de gaze Siberia — Europa occiden
tală — relatează agenția A.N.S.A. 
Thorn a exprimat cu acest prilej 
dorința unei intilniri C.E.E.-S.U.A. 
pentru a examina toate aspectele 
juridice ale acestei chestiuni.

ÎNCHEIEREA SESIUNII S.E.L.A.
La Caracas s-au încheiat lucrările 
celei de-a VUI-a sesiuni a Consi
liului S.E.L.A. (Sistemul Economic 
Latino-American), în cursul căreia 
„au fost puse bazele unei strategii 
pentru securitatea și independența 
economică a Americii Latine" — 
informează agențiile Venpres și 
Prensa Latina. Participants au re
levat dorința lor de a extinde coo
perarea regională.

CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT. I 
începind cu 21 septembrie, în ca
pitala Republicii Capului Verde se I 
va desfășura o conferință .la nivel I 
înalt a cinci țări africane dQflimbă 
portugheză, in cadrul căreia vor 
dezbate probleme ce privesc coo- I 
perarea economică dintre ele și as
pecte ale situației politice din 
Africa. La reuniune vor participa I 
șefi de stat și de guvern din An
gola, Mozambic, Guineea-Bissau, i 
Sao Tome și Principe, precum și 
din țara-gazdă.

DAMASC 26 (Agerpres). — Un 
contingent de combatanți palestinieni, 
cuprinzind aproximativ 560 de per
soane, evacuat din Beirutul de 
spre Siria, a sosit Ia Tartous, al 
lea port ca mărime al acestei 
aflat pe coasta'mediteraneană, anun
ță agenția France Presse.

vest 
doi- 
țări

. NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 
— Nici un incident și nici o violare 
gravă a încetării focului nu au fost 
semnalate la Beirut de Ia intrarea 
in vigoare a acordului privind eva
cuarea combatanților palestinieni, 
informează agenția France Presse, 
citind rapoartele primite în această 
săptămină la New York de Ia grupul 
de observatori ai O.N.U. staționați

ACȚIUNI SI LUĂRI DE POZIȚIE 
ÎN FAVOAREA PĂCII Șl DEZARMĂRII

A
ts ->

BONN 36 (Agerpres). — într-o de
clarație a guvernului R.F.G., dată 
publicității la Bonn, in legătură cu 
evacuarea combatanților palestinieni 
din Beirut se arată că „problema 
cea mai importantă a Orientului Mij
lociu rămine cea a soartei poporului 
palestinian", transmite agenția France 
Presse. Pentru guvernul R.F.G., se 
subliniază în declarație, o asemenea 
soluție „implică in mod obligatoriu 
recunoașterea dreptului poporului 
palestinian la autodeterminare, res- 
pectindu-se, totodată, dreptul 
existentă al statului Israel".

Guvernul vest-german lansează, de 
asemenea, un apel părților intere
sate „să nu afecteze procesul an
gajat".

NOUL MINISTRU PANAMEZ AL 
AFACERILOR EXTERNE, Juan 
Jose Amado, a declarat — ta ca- 1 
drul unei conferințe de presă, Ia 
Ciudad de Panama — că nu vor 
interveni schimbări in politica ex- | 
ternă a țării sale și că Panama va I 
continua să facă parte din mișca- . 
rea de nealiniere — informează a- | 
genția Prensa Latina. Referindu-se I 
la situația din America Centrală, 
șeful diplomației panameze a re- l| 
levat necesitatea unei acțiuni uni
te a tuturor națiunilor din| zonă 
pentru găsirea „unui orizont al I 
păcii".

la

Deschiderea Tîrgului 
internațional de la Alger 

Standul României 
vizitat de președintele 

Bendjedid Chadli

POPULAȚIA FRANȚEI, tn luna I 
martie a acestui an, populația Fran- I 
ței a fost de 54 257 000 locuitori, in
dică rezultatele preliminare ale re- I 
censămintului efectuat cu cinci luni | 
in urmă, date publicității la Paris. 
Din 1975 și pînă acum, populația. | 
Franței a crecut cu 0,4 la sută. |

PENTRU CONTINUAREA 
PROCESULUI ÎNCEPUT 

PRIN SEMNAREA 
ACTULUI FINAL 

DE LA HELSINKI
STOCKHOLM 26 (Agerpres) — 

Luind cuvintul în cadrul unei con
ferințe de presă la Stockholm, mi
nistrul de externe al Suediei, Ola 
Ullsten, a arătat, referindurse la 
reuniunea din 29-30 august a mi
niștrilor de externe din cele 9 țări 
neutre și nealiniate participante Ia 
Conferința pentru securitate șl coo
perare in Europa, că această reu
niune trebuie să asigure continua
rea procesului început prin sem
narea Actului final de la Helsinki. 
Ola Ullsten a arătat că, în cadrul 
reuniunii de la Stockholm, miniș
trii de externe din Austria, Cipru. 
Liechtenstein, Malta, San Marino. 
Elveția, Finlanda, Iugoslavia și

vor discuta măsuri care 
Ia încheierea

Suedia
putea contribui 
succes a reuniunii de la Madrid, 
informează agenția T.A.S.S.

păcii in lume, precum și aspecte ale 
relațiilor Nord-Sud.

A 32-A CONFERINȚA 
A MIȘCĂRII PUG WASH

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — 
Agenția P.A.P. informează că la 
Varșovia s-au deschis, joi, lucrările 
celei de-a 32-a conferințe a mișcă
rii Pugwash, la care participă apro
ximativ 180 de oameni de știință 
de pe toate continentele. Tema 
conferinței este „Pericolul unui 
război nuclear — actualitatea ma
nifestului Russell—Einstein". La lu
crări, care vor dura, pivă la 31 au
gust, vor fi examinate probleme 
ale controlului asupra înarmărilor 
nucleare și armelor nucleare, secu
ritatea in Europa, pericolele pe care 
le generează dezvoltarea tehnologiei 
moderne a războiului pentru cauza

R. S. VIETNAM: 
PESTE 10 MILIOANE 

SEMNATURI PE APELUL 
PENTRU AP ARAREA PĂCII

HANOI 26 (Agerpres) — La Ha
noi a avut loc o ședință comună 
a Prezidiului C.C. al Frontului 
Patriei din 'Vietnam și Prezidiului 
Comitetului vietnamez pentru apă
rarea păcii mondiale, in cadrul că
reia participanții au examinat des
fășurarea mișcării naționale pentru 
pace și dezarmare. La ședință s-a 
arătat că la această campanie na
țională s-au raliat cele mai largi 
pături ale populației din R.S. Viet
nam. Peste 10 milioane de oameni 
și-au pus semnăturile pe Apelul 
pentru apărarea păcii, informează 
agenția T.A.S.S.

ALGER 26 (Agerpres) — La Alger 
s-a deschis cel de-al 19-lea tîrg in
ternațional, la care participă 1 400 de 
firme și intreprinderi din 50 de țări. 
România este' prezentă la această\ 
ediție prin 18 întreprinderi de co
merț exterior.

Standul românesc a fost vizitat de 
președintele Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, Bendjedid 
Chadli, și de alte oficialități, care 
s-atț interesat îndeaproape de reali
zările industriei românești construc
toare de mașini.

UN AVION DE PASAGERI de 
tipul „Boeing 737“, aparținind com
paniei aeriene japoneze „Nansei 
Airline", a depășit 
lungimea pistei de 
oprit in niște arbuști din apropiere. 
In urma șocului, unul dintre cele 
două motoare a luat foc. '-te 
cele 138 de persoane aflate la bar
dul aparatului au fost evacuate, 
dar 15 au trebuit spitalizate ca ur
mare a rănirii lor. Aparatul făcea 
legătura intre orașul Naha, capi
tala prefecturii Okinawa, și Insula 
Ishigaki, unde a 
tul.

la aterizare 
beton și s-a

avut loc acciden

SECETA care 
multe săptămini 
Republicii 
agriculturii daune in
13,6 milioane dolari, 
oficial la Managua.

afectează de mai 
vestul teritoriului 

Nicaragua a provocat 
valoare de 
s-a anunțat

IN DEZBATEREA REUNIUNII DE LA MANILA

k.
In Scoția a avut loc recent un mare marș pentru pace in cursul căruia participanții au cerut incetarea cursei 

înarmărilor și adoptarea unor măsuri efective de dezarmare

Extinderea colaborării economice 
între țările în curs de dezvoltare

MANILA 26 (Agerpres). — La Ma
nila se desfășoară lucrările primei 
sesiuni a Comitetului interguverna- 
mental pentru cooperarea economică 
între țările în curs de dezvoltare.

tn cadrul sesiunii, la care parti
cipă reprezentanți ai țărilor membre 
ale Grupului celor 77. este examinat 
stadiul punerii in aplicare a preve
derilor programului de acțiune adop
tat la Conferința pentru cooperare 
economică între țările în curs de 
dezvoltare de la Caracas, din mai 
1981, uimind să se stabilească mă-

suri și modalități pentru întărirea șî 
diversificarea pe multiple planuri a 
colaborării economice între aceste 
state. In context, sînt analizate ra
poartele reuniunilor sectoriale des
fășurate în diverse țări în curs de 
dezvoltare, inclusiv cel al reuniunii 
ministeriale privind formarea de 
cadre industriale, desfășurata la 
București. în luna mai anul acesta.

România participă Ia reuniunea de 
Ia Manila cu o delegație condusă de 
Gheorghe Dolgu, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

La bordul complexului orbital sovietic
PREGĂTIRI PENTRU REVENIREA PE TERRA

MOSCOVA 26 (Ager
pres). — Agenția 
T.A.S.S. informează că 
se apropie de sfirșit 
zborul 
Leonid

' sandr
Svetlana
care de la 21 august 
efectuează cercetări la 
bordul complexului or
bital „Saliut 7“ — „So
iuz T-5“ — „Soiuz T-7“

cosmonauților 
Popov, Alek- 
Serebrov și 

Savifkaia,

împreună cu Anatoli 
Berezovoi și Valentin 
Lebedev. Sint îndepli
nite ultimele experi
mente prevăzute de 
programul științific și 
se fac pregătiri pentru 
revenirea pe Pămint.

Este pregătită pen
tru coborirea de pe or
bită nava de transport 
„Soiuz T-5“, cu care 
cei trei cosmonauți se 
vor întoarce, vineri, pe

Terra. Echipajul veri
fică starea de funcțio
nare a sistemelor de 
bord ale navei, trans
portă și așază in apa
ratul de coborire ma
terialele 
efectuate.

Agenția 
că zborul 
orbital 
normal, iar starea să
nătății celor cinci cos- 
monauți este bună.

cercetărilor
precizează 

complexului 
se desfășoară
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