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Încheierea secerișului în toate județele! 
Buna întreținere a culturilor duble!

© Griul mai este de strîns de pe însemnate suprafețe în județele Brașov, 
Covasna, Harghita, Bistrița-Năsăud și Suceava, ceea ce impune să se 
muncească cu răspundere, din zori și pînă seara, pentru ca în cîteva 
zile întreaga recoltă să fie pusă la adăpost

® Orice întîrziere, cît de mică, poate genera în momentul de față pierderi 
de recoltă !

® Manuale sau mecanice, prașilele la porumbul și legumele în cultură 
succesivă trebuie mult intensificate prin folosirea din plin a mijloacelor 
tehnice și mobilizarea la aceste lucrări a tuturor cooperatorilor, a 
celorlalți locuitori ai satelor.

Săptămîna aceasta este hotărî- 
toare pentru încheierea recoltării 
griului în toate județele. Dealtfel, 
pină în seara zilei de 24 iulie re
colta a fost strînsă de pe 2 072 254 
hectare, reprezentînd 95 la sută 
din suprafața cultivată. Unitățile 
agricole de stat și cooperatiste din 
27 de județe, precum și din secto- 
tul agricol Ilfov au încheiat sece
rișul griului. Este rezultatul bunei 
organizări a muncii, al hărniciei 
mecanizatorilor și cooperatorilor, a 
celorlalți oameni ai muncii din 
agricultură, care — chiar in condi
țiile vremii nu întotdeauna priel
nice — au reușit să strîngă recolta 
în timp scurt, să înlăture pierde
rile de orice fel.

Cu aceeași răspundere trebuie să 
se muncească și în județele situate 
în nordul și centrul țării, unde mai 
este de strîns grîul de pe aproxi
mativ 116 000 hectare. Cele mai 
mari suprafețe care mai sint de re
coltat se află în județele Brașov, 
Covasna, Harghita, Bistrița-Nă
săud și Suceava. Există condiții ca, 
în citeva zile, secerișul griului sa
se încheie și în aceste județe. în 
sprijinul unităților agricole din a-

ceste zone au fost trimise, din su
dul țării, numeroase combine. De 
asemenea, au fost organizate am
ple acțiuni de întrajutorare între 
unitățile din cadrul aceluiași consi
liu agroindustrial. Esențial este ca, 
peste tot, printr-o temeinică: orga
nizare a muncii, să se asigure fo
losirea cu randament sporit a com
binelor și a celorlalte utilaje, să se 
lucreze fără întrerupere, din zori 
și pină seara. Și în această pri
vință răspunderi mari revin spe
cialiștilor și cadrelor de conduce; e 
din unitățile agricole. Nicăieri, sub 
nici un motiv, nu trebuie să se 
amine secerișul de la o zi la alta !

De cîteva zile s-a trecut la recol
tarea inului și a fasolei, lucrări 
care se cer intensificate mult în 
această săptămînă. O mare atenție 
trebuie acordată îndeosebi stringe- 
rii cu grijă a producției de fasole, 
spre a se evita orice pierderi prin 
scuturare.

Intrucit au fost însămînțate a- 
proape 1 274 800 hectare cu culturi 
duble, din care 828 5y0 hectare cu 
porumb, sint condiții ca să se ob
țină o a doua recoltă de porumb 
boabe, legume și furaje pe mari

suprafețe. Important este însă ca 
lucrările de întreținere și irigare a 
acestor culturi să fie executate 
fără întîrziere. Subliniem această 
cerință deoarece, așa cum rezultă 
din datele furnizate de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimenta
re, prima prașilă la porumb a în- 
tîrziat. în prima zonă agricolă, deci 
acolo- unde aceste culturi au fost 
însămînțate mai devreme, lucrări
le de întreținere sînt rămase în 
urmă mai cu seamă în județele 
Călărași, Constanța, Tulcea, Timiș 
și Arad. Cu toată răspunderea tre
buie să se înțeleagă pretutindeni 
că de efectuarea la timp a prașile- 
lor depinde mult ca la toamnă să 
se obțină recolte mari la toate cul
turile duble și succesive.

Organele și organizațiile de par
tid. consiliile populare, consiliile 
agroindustriale și conducerile uni
tăților agricole au datoria de a asi
gura, in continuare, o puternică 
mobilizare a mecanizatorilor, coo
peratorilor și specialiștilor, a tu
turor locuitorilor de la sate Ia efec
tuarea lucrărilor agricole de sezon. 
Nimic din ceea ce se poate face azi 
nu trebuie aminat pe mîine !

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit luni delegația 
Organizației internaționale „Parla
mentarii pentru ordine mondială", 
condusă de Douglas Roche, președin
tele organizației, deputat în parla
mentul canadian, care a întreprins o 
vizită în țara noastră.

Din delegație au făcut parte John 
Silkin, deputat în parlamentul Marii 
Britanii, Olafur Grimsson, deputat în 
parlamentul islandez, Nicholas Dun
lop, secretar general al organizației.

La întrevedere . au luat parte 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, Alexandru Opro- 
iu, secretarul Comisiei M.A.N. pen
tru sănătate, muncă, asigurări sociale 
și pr.otecția mediului.

Conducătorul delegației a mulțumit 
președintelui Nicolae Ceaușescu pen
tru întrevederea acordată, pentru 
posibilitatea oferită de a, vizita 
România și de a cunoaște unele suc
cese obținute de poporul român în 
dezvoltarea economică și socială a 
patriei. Totodată, el a exprimat sa
tisfacția de a fi primit de șeful sta
tului român ș\ de a avea un schimb 
de vederi în probleme de interes 
comun.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat cordial pe oaspeți, manifestin-

du-și satisfacția de a se întîlni cu 
membrii delegației Organizației in
ternaționale „Parlamentarii pentru 
ordine mondială".

în timpul convorbirii au fost abor
date aspecte majore ale vieții poli
tice internaționale. S-a apreciat că, 
în actualele împrejurări, de o deose
bită complexitate, se impun abor
darea și soluționarea constructivă a 
marilor probleme ce confruntă ome
nirea. A fost reliefată necesitatea de 
a se acționa pentru reducerea încor
dării, reglementarea stărilor conflic- 
țuale, a tuturor diferendelor dintre 
state pe cale pașnică, salvgardarea 
păcii și reluarea cursului spre des
tindere, respectarea dreptului fiecă
rei națiuni de a se dezvolta liber, de 
sine stătător, pe calea progresului 
economic și social. în acest cadru s-a 
arătat că problema fundamentală a 
epocii noastre o constituie lupta pen
tru încetarea cursei înarmărilor, pen
tru înfăptuirea dezarmării, în pri
mul rind a dezarmării nucleare, pen
tru oprirea amplasării de noi rachete 
cu rază medie de acțiune in Europa, 
reducerea și eliminarea celor exis
tente. S-a considerat că este bine 
venită orice inițiativă în favoarea 
dezarmării, apărării păcii, consolidă
rii securității internaționale, întăririi

încrederii și colaborării între națiuni. 
A fost evidențiată, în acest sens, im
portanța amplelor mișcări de masă 
care se pronunță împotriva războiu
lui, pentru dezarmare și pace, pentru 
apărarea dreptului suprem al oame
nilor, al popoarelor la viață, la li
bertate.

Totodată, s-a subliniat că lupta 
pentru dezarmare este strîns legată 
de lupta pentru lichidarea subdez
voltării, edificarea unei noi ordini 
economice mondiale. A fost relevată 
necesitatea ca mijloacele ce vor fi 
eliberate în procesul de dezarmare să 
fie folosite pentru progresul econo
mic și social al tuturor națiunilor, în 
primul rînd pentru sprijinirea țărilor 
în curs de dezvoltare.

De asemenea, în timpul convorbi
rii a fost subliniat rolul sporit ce re
vine O.N.U. în rezolvarea justă și 
durabilă a problemelor majore ale 
lumii contemporane.

De comun acord, s-a apreciat că 
parlamentele șl parlamentarii pot și 
trebuie să-și aducă o contribuție ac
tivă la înfăptuirea dezarmării, asi
gurarea păcii, la realizarea unui cli
mat de destindere, securitate, înțele
gere și colaborare internațională.

întrevederea a decurs intr-o at
mosferă cordială.

Ministrul de interne și al apărării al Republicii Cipru
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, luni, pe Christodoulos 
Veniamin, ministrul de interne și al 
apărării al Republicii Cipru, care, 
împreună cu o delegație militară, 
efectuează o vizită oficială în țara 
noastră.

La primire a participat general
colonel Constantin Olteanu, minis
trul apărării naționale.

Exprimînd întreaga gratitudine 
pentru întrevederea acordată, oas
petele a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut din partea 
președintelui Republicii Cipru, Spy
ros Kyprianou, împreună cu urări de 
progres și prosperitate pentru po
porul român prieten.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmi
tă președintelui Republicii Cipru 
salutul său călduros și cele mai bune

urări, iar poporului cipriot prieten 
urări, de pace, progres și prosperi
tate.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate relațiile tradiționale de priete
nie și colaborare statornicite intre 
cele două țări și popoare, relații 
amplificate îndeosebi în urma măsu
rilor convenite în cadrul dialogului 
româno-cipriot la nivel înalt. A fost 
evidențiată dorința de a dezvolta și 
adinei în continuare bunele raporturi 
dintre România și Cipru în interesul 
celor două popoare, al cauzei păcii, 
destinderii, securității și colaborării 
în Balcani, în Europa și în întrea
ga lume.

Abordîr.du-se unele problerne in
ternaționale actuale, a fost expri
mată îngrijorarea față de situația in
ternațională deosebit de complexă, 
care pune în pericol politica de des
tindere, independența popoarelor și 
pacea. S-a subliniat necesitatea in
tensificării luptei tuturor popoarelor

pentru încetarea cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare, în primul rind 
pentru dezarmare nucleară, pentru 
soluționarea pe cale pașnică, prin 
tratative, a stărilor de încordare și 
conflict din diferite zone ale globu
lui. A fost evidențiată importanța 
creării de zone denuclearizate în Bal
cani și în alte regiuni ale continen
tului. în acest cadru, a fost reliefa
tă însemnătatea dezvoltării relațiilor 
bilaterale și multilaterale între țări
le balcanice, dezvoltării între ele a 
unor raporturi de bună vecinătate, 
înțelegere și colaborare.

în legătură cu problema cipriotă, 
s-a arătat că este necesar să se ajun
gă la o soluție politică justă și du
rabilă, pe calea negocierilor, care să 
asigure respectarea independenței, 
suveranității și integrității teritoria
le a Republicii Cipru.

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

Urbanismul și dinamismul Ale
xandriei, capitala județului Te
leorman - ca dealtfel ale tutu
ror localităților patriei - s-au 
păscut și au crescut în anii cei 
mai rodnici din istoria țării, anii 
de după Congresul al IX-lea al 
partidului ; anii în care și con
strucția de locuințe a cunoscut 

o dezvoltare fără precedent
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INDUSTRIALIZAREA ȚĂRII
la temelia dezvoltării noastre economico-sociale

Marile progrese obținute de țara 
noastră în anii economiei socialiste 
sint indisolubil legate de industria
lizarea socialistă. Angajarea Româ
niei pe magistrala industrializării 
a constituit factorul decisiv al li
chidării înapoierii țării, al trans
formării României intr-o țară cu 
o economie modernă. Este meritul 
Partidului Comunist Român de a 
fi elabprat o strategie științifică a 
dezvoltării în care industrializarea 
țării a ocupat și ocupă un loc cen
tral. Partidul Comunist Român a 
formulat o concepție proprie de 
dezvoltare, de industrializare, por
nind de la comandamentele majo
re ale progresului multilateral al 
patriei și al asigurării independen
tei naționale. 7

Un moment important în îmbo
gățirea teoriei și practicii 1 dezvol
tării țării noastre l-a constituit 
Congresul al IX-lea al partidului. 
La Congresul al IX-lea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat o înaltă 
apreciere marilor înaintași care au 
militat pentru industrializare, 
„încă din secolul trecut, arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu
meroși patrioți, animați de idealuri 
progresiste, de grija pentru soarta 
țării, s-au preocupat să găsească 
soluțiile care să schimbe situația 
social-economică deosebit de ■ grea 
a României din vremea lor. Ei au 
atras atenția că aceasta nu se poa-

te înfăptui fără dezvoltarea puter
nică a industriei".

Speranțele înaintașilor care au 
militat pentru ideea industrializă
rii, pentru înălțarea patriei 
găsit materializarea 
ficiu economic 
realizat in anii 
socialismului, al 
cărui arhitect și 
ctitor este Parti
dul Comunist Ro
mân, căruia isto
ria i-a 
misiunea 
tuirii 
lizării. 
dustria 
ză o producție de 
50 ’
mare < 
1938. 
infirmat 
ideologilor din trecut care, nepu- 
tind descifra cerințele progre
sului, sau ca exponenți ai 
tereselor străine, contestau 
sibilitatea transformării 
intr-un stat industrial, 
du-se la aceștia, precum 
crudescența într-o formă 
a teoriilor lor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta : „Dacă România, 
trecind pe calea construcției socia
liste, nu ar fi acționat pentru dez
voltarea puternică a forțelor de 
producție, pentru realizarea unei
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0 acțiune politică de excepțională însemnătate, 
o puternică afirmare a idealurilor păci, 

libertății si dezvoltării de sine stătătoare a popoarelor
Timp de aproape două săptămîni, 

opinia noastră publică, întregul 
popor român a urmărit cu cel 
mai viu interes, cu sentimente de 
profundă dragoste și legitimă mîn- 
drie patriotică, vizitele oficiale de 
prietenie întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in cinci 
țări africane : Etiopia Socialistă, 
Republica Zimbabwe, Republica 
Populară Mozambic, Republica 
Zambia și Republica Democratică 
Somalia.

Prin întreaga sa desfășurare, prin 
căldura și entuziasmul primirii făcu
te oaspeților dragi, prin cuvintele 
de înaltă și aleasă'apreciere la a- 
dresa conducătorului partidului și 
statului nostru, personalitate politică 
proeminentă a lumii contemporane,

prin rezultatele deosebit de rodnice 
cu care s-a încheiat, prin ideile- 
forță pe care le-a pus în evidență, 
noul itinerar de pace, colaborare 
și solidaritate militantă pe pă- 
mintul Africii se înscrie ca încă una 
din acțiunile politice de mare an
vergură ale României socialiste, se 
constituie într-un eveniment de ex
cepțională însemnătate, atît pe 
planul relațiilor bilaterale, cît și pe 
planul mai larg al actualității inter
naționale.

In același timp, el pune în eviden
ță justețea, caracterul deosebit de 
fertil al orientării promovate cu con
secvență de partidul și statul nostru 
- în perioada inaugurată odată cu 
Congresul al IX-lea - îndreptată 
spre întărirea continuă a legături
lor cu tinerele state independente,

cu toate popoarele care luptă pen
tru libertate, pentru afirmarea de 
sine stătătoare, cu toate forțele de
mocratice și progresiste ale con
temporaneității.

Succedind istoricelor călătorii în
treprinse in Africa in 1972, 1977 și 
1979, itinerarelor pe celelalte con
tinente ale lumii, vizitele în cele 
cinci țări africane ilustrează, tot
odată, din- nou, prezența deosebit 
de vie, rolul dinamic al României, 
al președintelui țării noastre pe a- 
rena internațională, contribuțiile de 
preț aduse la promovarea marii 
cauze a păcii, progresului și înțe
legerii între toate popoarele.

Importantele documente semnate 
la cel mai înalt nivel, acordurile și 
înțelegerile convenite, concluziile
(Continuare în pag. a Vl-a)

industrii moderne pe baza tehnicii 
celei mai avansate, am fi rămas in 
continuare o (ară slab dezvoltată, 
dependentă de țările industriali
zate".

Coordonata fundamentală a po
liticii de indus
trializare a țării 
a constituit-o 
dezvoltarea pu
ternică a ramu
rilor de bază ale 
industriei: indus
tria constructoare 
de mașini, indus
tria siderurgică, 
industria energe
tică, industria 
chimică. Dezvol
tarea ramurilor 
industriale pro
ducătoare de mij
loace de produc- 

permis progrese și in 
ale economiei
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României 
Referin- 

și la re- 
sau alta

ție moderne a 
celelalte ramuri 
naționale. Partidul a conceput in
dustrializarea din perspectiva edi
ficării complexului economiei na
ționale care presupune îmbinarea 
armonioasă a industriei și 
turii, transporturilor și a celorlal
te ramuri.

Dezvoltarea armonioasă, 
țională a economiei

agricul-

______ .__ __ . propor
țională a economiei naționale a 
fost abordată atît in sensul asigu
rării proporționalității pe ramuri 
și în cadrul ramurilor, cît și al asi-

gurării proporționalității în terito
riu prin ridicarea economico-socia- 
lă a fiecărei zone, a fiecărui județ, 
prin transformarea fiecărei locali
tăți într-o localitate prosperă și 
înfloritoare.

Una din marile realizări ale in
dustrializării patriei a constituit-o 
asigurarea de locuri de muncă pen
tru toți cetățenii ■ țării. Pentru 
orice țară, in special pentru țările 
în curs de dezvoltare, ocuparea 
populației este o problemă comple
xă. Migrația internațională a for
ței de muncă din țările în curs de 
dezvoltare; spre țările dezvoltate 
constituie un răspuns neadecvat Ia 
penuria de locuri de muncă din 
aceste' țări. Creind locuri de muncă 
pentru toți cetățenii patriei, în 
România, se traduce în fapt unul 
din drepturile fundamentale ale 
omului, anume acela de a avea 
condiții de muncă și de trai în pro
pria țară. în țara noastră, în fie
care cincinal anterior s-au creat în 
medie cîte un milion de noi locuri 
de muncă și s-a asigurat fiecărui 
cetățean posibilitatea de a munci.. 
Aceasta este o mare realizare a 
partidului și statului nostru.

Industrializarea a constituit o
Prof. dr. Mihai TODOSIA 
Conf. dr. Nicolae STOICA
(Continuare în pag. a V-a) y

Profundă satisfacție și mîndrie patriotică, entuziastă aprobare 
față de rezultatele strălucite ale vizitelor întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 

' in țări africane
Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
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Ilp/W ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚÂRII
• reportaje • înseninări •

Brigadierii cu care dis
cutam în ultimele minute 
ale pauzei de prînz, pe 
unul din șantierele națio
nale ale tineretului, mi 
s-au părut dintr-odată agi
tați. Nu înțelegeam ce se 
întimplă. Vorbisem pînă 
atunci ' despre lucruri care 
ne interesau în egală mă
sură, căutînd să desprin
dem, din tot ce ei intre- 
prinseseră și urmau să mai 
întreprindă, înaltele sen
suri ale patriotismului de 
care dădeau dovadă. Deo
dată,. unul dintre tinerii 
din jurul meu a rostit o 
frază care m-a șocat : „Nu 
vi se pare pleonastic să 
discutăm tocmai aici- des
pre patriotism ?“ De ce să 
mi se pară ? — am repli
cat. Oriunde și oricind se 
poate discuta despre asta. 
„Firește, se poate discuta 
mult pe această temă — a 
acceptat brigadierul. Argu
mentele se cer căutate însă, 
în primul rind, în fapte. 
Patriotism înseamnă — pe 
scurt și pe foarte adevărat 
— că am venit aici și fa
cem ceea ce facem. De dis
cutat, putem discuta des
pre altceva. Despre dragos
te, de pildă...".

înclinația spre parado
xuri este, se știe, specifică 
tinereții. Ca și dorința de

a face cîteodată frondă, de 
a mai brava, de a-i sur
prinde pe cei de alături 
prin ascuțimea unui gind 
sau prin subtilitatea unei 
idei. Dar, în cazul pe care 
vi l-am relatat, tînărul s-a

mosul din om, care stimu
lează resorturile unei afec
tivități cu totul aparte, 
care călăuzește spre îm
pliniri și le apropie mai 
repede și mai limpede 
decît o viață trăită într-un

Reportaj
de Dan MUCENIC

dovedit a fi un înțelept. 
Urmîndu-i sfatul, am în
ceput să privesc șantierele 
pe care am umblat cu alți 
ochi, încercînd să surprind 
nu doar latura eroică și 
mai întotdeauna spectacu
loasă a vieții tinerilor pe 
marile spații ale construc
ției socialiste a țării, nu 
doar dăruirea cu care ei 
participă la înălțarea pa
triei, ci și dimensiunea 
sensibilă, umană a exis
tenței lor. O existență de 
excepție, se poate spune 
cu îndreptățire. O existen
ță’dusă în condițiile unui 
ritm de lucru și ale unui 
entuziasm cu totul deose
bite. Dar, în același timp, 
și o existență care păstrea
ză — cu o caldă fidelitate 
— și chiar amplifică fru

ritm obișnuit. Astfel pri
vind, gîndind și simțind 
lucrurile...

AM iNTÎLNIT 
BRIGADIERI 

SENTIMENT ALl
Si nu doar pe ici-pe colo, 

cîte unu-doi. ci pretutin
deni și in număr foarte 
mare. Atîta doar că senti
mentalismul lor. al briga
dierilor. n-a înflorit pe tul
pina vreunei romanțiozități 
desuete și nu s-a hrănit din 
vane reverii ; el este semn 
distinctiv al tinereții, este 
apelul spre viață al acestei 
virste. Un anume Ion Da
vid, băiat de vreo douăzeci 
și ceva de ani. vine din 
Cluj-Napoca. unde fusese 
șofer pe o mașină frigorifi-

că. în bazinul carbonifer al 
Rovinarilor. După ce de
monstrează ce poate — sta
bilind recordul absolut al 
Șantierului național de a- 
colo . (cu 1 867 de cunse în
tr-o singură lună !), se în
drăgostește și iată-1 acum 
căsătorit și tată de familie 
în cel mai tînăr oraș al ță
rii. A venit la Rovinari ca 
să muncească și să trăias
că. Această sete de viață 
l-a ajutat (citiți : determi
nat) să atingă cifra amin
tită mai sus și tot ea a fost 
aceea care i-a insuflat cel 
mai nobil dintre senti
mente.

Cite alte tinere familii 
n-am avut prilejul să cu
nosc !... Și cu citi îndrăgos
tiți nu mi-a fost dat să 
stau de vorbă !... în cabina 
unui uriaș excavator (avînd 
cupa de 5 mc) am întîlnit 
o familie care-și aranjase 
în spațioasa cameră a ma
șinilor un adevărat cămin, 
intim și frumos. Cu preșuri 
aduse de acasă, cu o cu
rățenie în care se ghicea 
mîna unei femei cu ade
vărat gospodine, cu un 
ocean de vorbe blinde. pli
ne de afecțiune — giganti
ca mașină devenise un loc 
al împlinirilor visate de 
cei doi.
(Continuare in pag. a IV-a)
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BUNA ÎNTREȚINERE A CULTURILOR
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în județul Vaslui s-a încheiat 
recoltarea griului

Recoltarea griului s-a încheiat și în județul Vașlui. în prezent, 
se acționează cu toate forțele pentru transpunerea în viață a sar
cinilor cu privire la transportarea tuturor cantităților de griu în 
bazele de recepție, eliberarea terenului de paie, efectuarea arături
lor de vară, recoltarea legumelor și fructelor și pregătirea campa
niei agricole pentru recoltarea culturilor de toamnă și semănat. Cu 
acest prilej, comitetul județean de partid a adresat o telegramă 
C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România.

BOTOȘANh

Cu secerile și cu coasele
Prin măsurile adoptate la începu

tul săptăminii trecute — redistri
buirea combinelor pe unități în ca
drul consiliilor agroindustriale, in
trarea operativă in lanuri și a celor 
sosite in sprijin din județul Arad 
— recoltarea griului în județul Bo
toșani urma să se încheie cel tir- 
ziu duminică. Dar vineri seara, cînd 
mai rămăseseră de recoltat 13 030 
hectare, un nou val de ploi s-a 
abătut asupra județului. în aceste 
condiții, in marea majoritate a uni
tăților agricole S-a trecut la recol
tarea griului cu secerile și coasele.

Duminică, in lanurile fermelor 
din Ionășeni și Lunca ale coopera
tivei agricole din Vîrfu Cimpului 
au lucrat peste 120 de cosași și a- 
proape 200 de secerători. „Se pare 
că ploile- sînt de durată — ne-a 
explicat Amalia Rotaru, primarul 
comunei, fapt pentru care am mo
bilizat la seceriș pe toți sătenii1*. 
Printre secerători se aflau elevi, 
funcționari, muncitori navetiști. 
Și în comunele Mihăileni și Dersca 
lucrau la seceriș sute de coopera
tori. Seara, cînd s-a făcut bilanțul, 
am aflat că în cele trei comune din 
consiliul agroindustrial Cîndești, 
griul se recoltase cu secerele și 
coasele de pe 125 ha.

Consiliile populare din aceste co
mune urmăreau ca luni să crească

și mai mult numărul cosașilor și 
secerătorilor. Referitor la seceriș, 
președintele consiliului agroindus
trial, Gheorghe Dupac, ne-a spus : 
„Ploile căzute determină o creștere 
rapidă a buruienilor, unele tarlale 
fiind afectate încă de pe acum. 
Recoltînd griul manual, ciștigăm 
timp. Vom organiza astfel forțele 
incit să- putem se'cera manual o 
suprafață cit mai mare din cele 
aproape 600 hectare care mai sînt 
de recoltat, treieratul urmind să-l 
executăm staționar, cu combinele".

Inițiativa adoptată în consiliul 
agroindustrial Cindești se impune 
a fi cit mai repede extinsă și în 
consiliile agroindustriale Bucecea, 
Darabani, Dragalina, Ripiceni șl 
Săveni, unde se află cele mai mari 
restanțe la recoltarea griului. Dar 
tocmai în unitățile agricole din a- 
ceste consilii, duminică au ieșit la 
seceriș puțini oameni. Or fi uitat, 
oare, cooperatorii din unitățile res
pective să minuiască secerile și 
coasele ? Este greu de presupus. 
Timpul este înaintat și, de aceea, 
trebuie să se acționeze energic 
pentru a se încheia grabnic recol
tarea griului în toate unitățile 
agricole din județ.

Silvestri AILENE1 
corespondentul „Scînteii"

teleorman: Organizarea muncii
în acord global întărește 

răspunderea pentru recoltă 
• f”r •î-T'.:- .'T • ••- .* •< 

în unitățite-agricole din- județul 
Teleorman au, foșt ..însămînțate cu 

'/porumb, ilegppțț, șg^ăr,
fasole și,plante' de riutreți'i'îp-cul
tură dublă, 75 800 hectare, adică a- 
proape întreaga suprafață prevăzu
tă. întrucît in multe locuri porum
bul semănat mal timpuriu a ră
sărit și se dezvoltă viguros, s-a 
trecut la efectuarea lucrărilor de 
întreținere : prașile, fertilizări, iri
gații. Importante forțe umane și 
mecanice sint concentrate în lanuri 
pentru combaterea buruienilor. 
Pină luni dimineața, prima prași- 
lă manuală s-a executat pe 30 000 
hectare, iar cea mecanică — pe 
35 000 hectare.

Cum se desfășoară, practic, aces
te lucrări in cîmp ? Iată Citeva 
constatări făcute la cooperativa a- 
gricolă Moșteni, comuna Furcu- 
lești. încă de Ia primele ore ale 
dimineții, cooperatorii din cele

două ferme, în. formații compacte, 
se aflau în lanurile cu porumb se
mănat după cerealele păioase. In 
urma lor. cultura rămînea fără bu
ruieni. Președintele 
Constantin Cătrună,
„Vremea nefavorabilă din primă
vară ne-a dijmuit recoltele de orz 
și de griu. In schimb, ploile că
zute în ultima perioadă au favo
rizat dezvoltarea culturilor prăsi
toare. Porumbul și floarea-soare- 
lui promit recolte mari. De ase
menea, porumbul din cea de-a 
doua cultură, atît cel pentru boa
be, cit și cel destinat însilozării, 
crește viguros. Prin executarea la 
timp a lucrărilor de întreținere 
vrem să obținem recolte mari la 
cea de-a doua cultură. Cu ceea ce 
facem astăzi vom încheia prima 
prașilă mecanică și manuală pe 
toate cele 350 hectare. De mîine 
vom relua irigarea culturilor. în

cooperativei, 
ne spune :

DUBLE!

în ultima vreme bazinul carboni
fer Berbești-Alunu — a cărui des
chidere a fost hotăritâ de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — s-a înscris 
ferm în rîndul unităților miniere ale 
tării. Din cariere și din exploatările 
din subteran pornesc zilnic mii și 
mii de tone de lignit pentru termo
centralele țării. într-un timp relativ 
scurt, aici, oamenii locurilor, cărora 
li s-au adăugat muncitori și specia
liști sosiți din alte părți, au închegat 
un vrednic colectiv, muncitoresc ale 
cărui rezultate în muncă îl onorea
ză : de la începutul anului și piuă 
in prezent s-au extras suplimentar 
41 000 tone de cărbune. De fapt, un 
obiectiv important al întrecerii din 
acest bazin este ca zilnic să se înre
gistreze depășiri la extracția de căr
bune.

Ne-am aflat din nou zilele trecute 
printre muncitorii și specialiștii din 
această zonă și nu poți să nu rămîi 
adine impresionat de ritmul intens 
al activității la fiecare loc de mun
că, de îndîrjirea cu care se acționea
ză pentru depășirea tuturor greută
ților. Din discuții, din propriile ob
servații am reținut cîteva preocupări 
de bază în această perioadă.

Atenție prioritară pregăti
rii fronturilor de lucru.
avut șansa de a participa la un e- 
veniment rar. Cariera Oltețu. Agă
țat pe piscul unui deal, excavato- 
rul-gigant își plimba alene comple
xul de cupe într-un zumzet asemă
nător celui produs de un roi de al
bine. „Dirijorul" care și-a asumat 
misiunea începerii probelor tehnolo
gice la acest utilaj — unul dintre 
cele mai mari excavatoare cu care 
au fost dotate vetrele miniere ale 
țării — este maistrul Vasile Cozoș, 
secondat îndeaproape de șeful bri
găzii de montori Mircea Chirca.

— Eu zic că băieții au făcut 
treabă bună — ne spune cu satis
facție și bucurie maistrul Cozoș. 
Oricine poate observa că de la bun 
început „gigantul" răspunde prompt 
la comenzi și că, practic, nu mai 
sint necesare alte operații de struc
tură. Sint premise sigure ca anga
jamentul pe care ni l-am asumat de 
a asigura intrarea excavatorului în 
frontul de excavații la descopertări 
în preajma zilei de 23 August să fie 
onorat.

Care este pulsul muncii în cele-
___________________

PE PRIMUL SEMESIRU Al

pe o- 
îngră-

în a-

apa dirijată prin conducte, 
goare, vom amesteca și 
șăminte azotoase lichide".

După cum am observat, 
ceastâ unitate se acordă toată a-
tenția calității lucrărilor de între
ținere. Șefii de fermă, aflați per
manent în mijlocul cooperatorilor 
și mecanizatorilor, urmăresc păs
trarea densității optime, de circa 
50 000 plante la hectar. Oamenii 
care s-au angajat să lucreze su
prafețele respective în acord glo
bal respectă toate verigile tehno
logiei, ca și în cazul culturilor prin
cipale. Pe o solă de 100 hectare se
mănată direct în miriște, buruie
nile erau distruse cu ajutorul cul
tivatoarelor. Pentru a se evita a- 
coperirea plantelor cu resturi ve
getale, cuțitele cultivatorului au 
fost inversate : în față s-au mon
tat cele laterale, iar cel din mijloc 
— „rîndunica" — a fost trecut

spate. Se poate spune deci că la 
C.A.P. Moșteni-Furculești se pun 
baze solide recoltei viitoare de po
rumb, atît din prima, cit și din cea 
de-a doua cultură. Lanurile curate 
dovedesc că aici ordinea și disci
plina fac casă bună cu spiritul gos
podăresc, cu dragostea pentru pă- 
mîntul care Ie-a adus cooperato
rilor din această unitate satisfacții 
deosebite și în anii trecuți.

Desigur, așa ar trebui să se mun
cească peste tot. în județ sînt însă 
cooperative agricole unde prima 
prașila la porumb nu a fost exe
cutată sau se neglijează irigarea 
culturilor. Or, atît starea culturi
lor, cit și evdluția timpului impun 
să se lucreze acum cu toate for
țele la prășit și la aplicarea udă
rilor.

în
Stan ȘTEFAN 
corespondentul . „Scînteli"

OLT; Prașilele făcute la timp 
sporesc producțiile- .>

toamnă
în județul Olt au fost însămîn- 

țate peste 67 000 hectare cu culturi 
duble, depășindu-se suprafața pre
văzută în programul perttru această 
vară. Din acestea, 39 000 hectare au 
fost semănate cu porumb pentru 
boabe. în momentul de față con
tinuă semănatul culturilor furajere 
și legumelor. în multe unități agri
cole aceste culturi se află intr-un 
stadiu de vegetație avansat. Pentru 
obținerea producțiilor scontate, ho- 
tăritoare sint acum lucrările de 
întreținere, fertilizarea solului, iar 
în unele unități chiar irigarea 
plantelor.

La direcția județeană pentru a- 
gricultură am fost informați că 
prașila I mecanică la porumbul 
pentru boabe s-a realizat pe 90 la 
sută din suprafețe, iar cea manuală 
— pe 62 la sută. în unele unități 
s-a trecut și la executarea celei 
de-a doua prașile. Iată cîteva 
constatări făcute pe teren. La 
C.A.P. Brincoveni s-au însămînțat 
447 hectare cu culturi duble, față 
de 390 hectare cit se prevăzuse în 
program. „Am depășit planul la in- 
sămînțarea porumbului pentru boa
be cu 60 hectare, iar la legume cu 
7 hectare — preciza Ion Iordache, 
inginerul-șef al cooperativei agrico
le. Mai insămînțăm încă 10 hecta
re cu trifoi și încheiem această 
lucrare. De 3—4 zile am început

prașila a doua 
boabe. Vreau 
acest an, toate cele 300 ha însămîn- 
țate cu porumb pentru boabe au 
fost repartizate cooperatorilor și 
mecanizatorilor în acord global și 
insistăm să se respecte întocmai 
tehnologia stabilită la lucrările de 
întreținere". în cimp erau sute de 
cooperatori care, organizați pe echi
pe, lucrau de zor la prășitul po
rumbului în cultură dublă. Ca 
urmare, culturile arată bine, plan
tele au o talie uniformă.

Se muncește intens și în coopera
tivele agricole din Mărunței, Pri- 
seaca, Stoicănești etc. Este însă ne
cesar ca și în alte unități agricole 
să se acționeze cu toate forțele la 
prășit. Ne referim la unitățile a- 
gricole din consiliile agroindustria
le Drăgănești, Verguleasa, Stră- 
jești, Spineni, Movileni, Priorita, 
unde aceste lucrări au întîrziat, iar 
culturile duble de pe unele supra
fețe sînt imburuienite. Tot acum 
trebuie acționat și pentru aplicarea 
celei de-a doua prașile pentru ca. 
Intr-adevăr, să se poată obține în 
acest an producții bune de porumb 
pe toate suprafețele cu culturi 
duble.

lalte sectoare ale bazinului carbo
nifer Berbești-Alunu ?.

— Veniți și la noi — ne invită 
inginerul Vasile Jugravu, șeful mi
nei Alunu. Dar nu acum, ci peste 
cîteva zile, cînd vom termina lucră
rile de deschidere — pregătiri la 
primul abataj subteran. Brigada lui 
Vintilă Bumbaru a avansat într-un 
ritm uimitor și a cîștigat o lună a- 
vans. De fapt a și intrat în stratul 
de cărbune, așa incit la suprafață 
ies mai mult resurse utile. Acum 
gîndim și pregătim tehnologia de in
troducere a complexului mecanizat.

la porumb pentru 
să precizez că, în

Iancu VOICU 
corespondentul „Scînteii"

Pe scurt, de pe ogoare
TIMIȘ. în județul Timiș a în

ceput recoltarea inului pentru ulei, 
cultură care ocupă o suprafață de 
peste 5 300 hectare. Unitățile agri
cole din consilile agroindustriale 
Jamu Mare, Gătaia, Recaș, Fibiș 
și Lugoj au fost primele care au 
declanșat această lucrare. Pînă 
acum inul a fost strîns de pe mai 
bine de 400 hectare, producția ob
ținută fiind livrată direct bazelor 
de recepție. Așa după cum apre
ciază specialiștii, cu forța mecanică 
de care dispun 
toare, stringerea 
poate fi încheiată 
in 3^4 zile bune 
Ioana).

VASLUI. In
Ie de stat și 
județului Vaslui 
nic la muncile i 
5 000 de tineri din licee și școli ge
nerale. Astfel, în întreprinderile 
agricole de stat Huși, Bîrlad, Făl- 
ciu, Laza, în cooperativele agricole 
Berezeni, Ivănești, Vet.rișoaia, 
Ivești, Murgeni și altele, elevi ai 
liceelor agroindustriale și indus
triale lucrează Ia prășitul și lăstă- 
ritul viei, la recoltarea fructelor. 
(Petru Necula).

SUCEAVA. Vremea ploioasă 
din ultimele trei zile a înceti
nit mult ritmul secerișului în ju
dețul Suceava. Pină în prezent, 
recolta a fost strînsă doar de pe 
10 769 hectare, reprezentind 36 la 
sută din suprafața cultivată. Lu
crările sînt mai avansate în uni
tățile din consiliile agroindustriale 
situate în sudul județului : Fălti
ceni, Verești și Vadu Moldovei. 
Timpul nefavorabil a impus ca în
treaga recoltă de griu rezultată la 
treieriș să fie pusă la adăpost. Din 
această, 35 la sută a și fost livrată 
la fondul de stat. (Dumitru 
dorescu).

MUREȘ. Ample acțiuni pen
tru stringerea și depozitarea 
jelor se desfășoară 
agricole din județul 
în prezent, în cooperativele agri
cole au fost depozitate 78 000 tone 
fin — reprezentind 84 la sută din 
planul pe perioada mai-iulie. în 
cooperativele agricole din Nazna, 
Mureșeni, Iernut, Reghin, Band, 
Tirnăveni ș.a. cantitățile de fin de
pozitate — cuprinse între 600 și 
800 tone — sint 
sarului stabilit 
(Gh. Giurgiu).

unitățile cultiva- 
acestei culturi 

în întregul județ 
de lucru. (Cezar

unitățile agrico- 
cooperatiste ale 
sint prezenți zil- 

de sezon circa

Teo-

fura- 
în unitățile 
Mureș. Pînă

superioare nece- 
pe acest an.

a

Continuăm să publicăm rezultatele obținute în întrecerea socialistă 
de alte colective de oameni ai muncii din industrie, transporturi, insti
tute de proiectare, din unități de circulație a mărfurilor și de preștări 
servicii, pe primul semestru din acest an.

Potrivit realizărilor obținute și punctajului general stabilit pe baza 
îndeplinirii planului Ia indicatorii prevăzuți in criteriile de organizare 
a întrecerii, la sfîrșitul lunii iunie *) pe primele locuri se situează :

copertări, sporurile peste prevederi 
acumulate de la începutul anului au 
atins 27 000 mc. Așa au reușit or
tacii să dețină locul de frunte in în
trecerea socialistă pe întreprindere.

— Și dumneavoastră deci sinteți 
fruntaș, alături de ortaci...

— Nu-mi fac decit datoria. Des
pre ei, muncitorii, trebuie să scrieți. 
Lucrează disciplinat, sînt dornici de 
a fi mereu în frunte.

— încă puțin și-i „prindem" din 
urmă pe cei de la Panga, intervi
ne inginerul Dumitru lacov, șeful 
sectorului Berbești-Nord. Ca să vă

de aproape o lună, pe abatajele mi
nelor Berbești-pilot și Cerna au a- 
părut puternice erupții de borchiș, 
care ar fi putut face imposibilă re
luarea pentru multă vreme a ex
tracției de cărbune. Intervenția 
promptă a echipelor de mineri ve
niți în ajutor din întreg bazinul car
bonifer, care au acționat zi și noap
te, coordonați de cei mat buni spe
cialiști, a fost încununată de succes. 
Ambele sectoare au reușit să de
pășească zona afectată de infiltrații 
și să-și reia activitatea productivă.

Zilnic, planul la extracția
de cărbune-depășit!

obiettivul mobilizator al minerilor din Berbești-Alunu

La toate locurile unde am fost se 
acordă aceeași atenție atît extracției, 
cit și pregătirii fronturilor de lucru. 
Mai mult decît atît, atunci cînd pro
ducția oferă momente de răgaz, for
țele tehnice și umane sînt mutate 
operativ la descopertări, la alte lu
crări necesare pentru asigurarea des
fășurării optime a activității de ex
tracție.

Și tot în domeniul investițiilor, re
tine atenția intrarea în funcțiune a 
atelierului central de reparații, care 
creează condiții tehnologice optime 
pentru executarea la un înalt ni
vel calitativ și in timp scurt a lu
crărilor de reparații la utilajele a- 
flate în dotarea minelor și cariere
lor.

în

Producția — constant pes
te nivelul planificat. La cariera 
Panga discutăm îndelung cu 
vatoristul Marin Preduș :

— Vă rog să rețineți că în 
săptămînă din luna iulie am 
cantitatea de cărbune extrasă 
mentar cu încă 1 300 tone, iar la des-

exca-

prima 
mărit 
supli-

convingeți, stațl de vorbă cu exca- 
vatoriștii Grigore Stegan sau Gheor- 
ghe Bondoc, cu Vicențiu Mihalcea 
sau Damian Lalău. Sau cu oricare 
altul. De cîteva zile am intrat
strat bun și producția de lignit a 
crescut aproape de două ori.

Care este corespondența între vor
be și fapte ? De trei luni in carie
ra Berbești-Nord producția de lig
nit este mai mare cu aproape 50 la 
sută față de capacitatea proiectată. 
„Dacă grupul de șantiere al Trus
tului de construcții și montaje mi
niere urgentează montarea excava- z 
torului de 470 mc/oră și-1 va da în 
exploatare la 30 noiembrie a.c., așa 
cum s-a angajat, această carieră va 
lucra incă de la data respectivă la 
capacitatea de producție prevăzută 
pentru anul 1984“, a ținut să pre
cizeze inginerul lacov. Inginerul 
Gheorghe Niță, directorul grupului 
de șantiere, aflat de față la aceas
tă discuție, intervine : „Vom grăbi 
montajul pentru a preda excavato
rul chiar cu o lună mai devreme".

Dar activitatea nu decurge întot
deauna așa cum ar fi de dorit. Timp

nece- 
direc-

în
ne 
a- 
CU

„Mici poticneli** pe dru
mul cărbunelui. La citeva locuri 
de muncă, deși există front de lu
cru în cărbune, activitatea era mult 
încetinită. Cerem explicațiile 
sare inginerului Marin Matei, 
tor tehnic al întreprinderii.

— Poate părea de necrezut 
spune interlocutorul — dar
ceasta perioadă ne confruntăm 
un obstacol neașteptat : termocen
tralele ne fac greutăți în primirea 
cărbunelui livrat. Mai precis, nu mai 
vor cărbune Beneficiarul nostru din 
Zalău, de exemplu, luna trecută 
ne-a atras atenția să nu le trimi
tem nimic din cele 12 000 tone co
mandate. Și, din 
singurul caz. Din 
gara Popești s-a 
42 000 tone lignit,
proape 100 000 tone stocate in sec
toarele noastre.

— Ce măsuri s-au întreprins pe 
plan local pentru „contracararea" 
acestei situații ?

— Pentru a nu crește stocu-

păcate, nu este 
această cauză, în 
creat un stoc de 
pe lingă cele a-

rile și a nu pierde nici capacitatea 
de lucru, ne-am concentrat forțele 
asupra lucrărilor de deschideri și 
pregătiri — ne precizează directorul 
tehnic al întreprinderii. Dar aceas
ta este doar o soluție de moment, 
pentru că rațiunea activității noas
tre, pe care o dorim tot mai inten
să, este să dăm țării cit mai mult 
cărbune.

Iată de ce unei asemenea stări de 
lucruri ministerele de resort trebuie 
să-i găsească o urgentă rezolvare, 
în sensul redistribuirii către alte 
termocentrale a cantităților supli
mentare de cărbune. Necesitatea so
luționării operative a acestei proble
me este cu atit mai stringentă dacă 
avem in vedere că lichidarea stocu
rilor către sfîrșitul anului va fi în
greunată serios de posibilitățile li
mitate de transport de care dispu
ne bazinul carbonifer Berbești- 
Alunu.

Pe de 
vederea 
bunelui 
țe lungi, se lucrează în prezent la 
prelungirea căii ferate de la Popești 
la Berbești. Dar din cele patru tu
nete a fost, practic, „atacat" numai 
unul, din cauza nesosirii tuturor 
scuturilor metalice — utilaje com
plexe necesare lucrărilor de exca- 
vații. Este o problemă de cea mai 
mare însemnătate, care trebuie să 
preocupe mai intens Centrala de 
construcții căi ferate și întreprin
derea de poduri metalice din Pi
tești — furnizoarea scuturilor. Re
amintim cu acest prilej că de pu
nerea în funcțiune a acestei por
țiuni de cale ferată depinde 
locit posibilitatea exploatării 
nelui la întreaga capacitate 
zută a fi asigurată în ultimii 
ai actualului i ' 
Berbești-Alunu.

în final, am 
tul colectivului 
ca, în condițiile 
melor care depășesc posibilitățile lo
cale, să extragă, peste prevederi, 
pină la sfîrșitul anului, o produc
ție de cărbune a cărui valoare — 
de cel puțin 30 milioane lei — să 
reprezinte contribuția la obținerea in 
economia națională a unei producții 
suplimentare de cel puțin 12 mi
liarde lei, așa cum s-a stabilit la 
recenta Plenară a C.C. al P.C.R.

Ion STANC1U 
Corneliu CÂRLAN

altă parte, cum se știe, în 
eliminării transportului car
eu mijloace auto pe distan-

cincinal în

nemij- 
cărbu- 
prevă- 

doi ani 
bazinul

reținut angajamen- 
de mineri de aici 

rezolvării proble-

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI 

ENERGIEI ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de re

țele electrice Timișoara, cu 673,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 20,7 la sută la 
producția netă în activitatea de 
construcții-montaj, 21,4 la sută la 
productivitatea muncii în aceeași 
activitate, 29,8 la sută la volumul 
total al activității de proiectare și 
14,4 la sută la total investiții ; uni
tatea a consumat cu 5,2 la sută mai 
puțin din repartițiile de energie 
electrică și s-a încadrat în preve
derile pentru consumul tehnologic 
propriu ; cheltuielile la 1 000 lei 
producție de construcții-montaj au 
fost mai mici cu 1,2 la sută față 
de plan.

Locul II : întreprinderea de re
țele electrice Suceava.

Locul III întreprinderea de re
țele electrice Pitești.

ÎN DOMENIUL FORAJULUI 
SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE 

Locul I : Schela de foraj Zădă- 
reni, județul Arad, cu 494,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 33,3 Ia sută la 
producția fizică la forajul de ex
ploatare plus injecție, 37,5 la sută 
la sonde terminate din foraj, 6,2 
la sută la viteza de lucru la forajul 
de cercetare geologică și 1,7 la sută 
la volumul producției normate ce 
revine pe o persoană ; schela a 
înregistrat, de asemenea, depășiri 
de plan la beneficii.

ÎN INDUSTRIA 
PRODUSELOR REFRACTARE 
Locul I : întreprinderea de pro

duse refractare Pleașa — Ploiești, 
cu 612,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,8 la sută la pro
ducția fizică, 1,9 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată, 24,8 
la sută la productivitatea muncii și
10.7 la sută la beneficii ; consumu
rile de materii prime și materiale 
au fost mai mici decît cele nor
mate cu 1,7 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
13,9 la sută.

Locul II: întreprinderea „Răsări
tul" Brașov.

Locul III : întreprinderea „Re
fractar" Aleșd, județul Bihor.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

DE RIDICAT, 
MATERIAL RULANT 

ȘI ECHIPAMENT AERONAUTIC 
Locul I : întreprinderea „Turbo- 

meeanica" — București, cu 921,9 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,3 la sută la pro
ducția netă, 22,8 la sută la produc- 
ția-marfă vindută și încasată, 10,2 
la sută la productivitatea muncii și 
cu 5 la sută Ia beneficii ; au fost 
reduse substanțial consumurile de 
materii prime și materiale, precum 
și cele de energie electrică și com
bustibili.

Locul II : Șantierul naval Brăila. 
Locul III : întreprinderea de 

avioane Bacău.

ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA 
ȘI TEHNICA DE CALCUL, 

ECHIPAMENTE 
PENTRU TELECOMUNICAȚII 

ȘI AUTOMATIZĂRI
Locul I : întreprinderea de pro

duse electronice și electrotehnice 
„Electroargeș" — Curtea de Argeș, 
cu 944,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,3 la sută la pro
ducția netă, 6,8 la sută la producția 
fizică, 2,3 Ia sută la producția- 
marfă vîndută și încasată, 5,9 la 
sută la productivitatea muncii ; 
unitatea a înregistrat importante 
depășiri de plan la export și la be
neficii ; cheltuielile totale la 1000 
lei producție-marfă au fost mai 
mici decît cele planificate cu 0,5 la 
sută, iar cele materiale cu 4,4 la 
sută.

Locul II : întreprinderea „Elec- 
troaparataj" — București.

Locul III : întreprinderea de con- 
tactoare Buzău.

ÎN INDUSTRIA
DE MEDICAMENTE, COSMETICE, 

COLORANȚI ȘI LACURI
Locul I : întreprinderea de pro

duse cosmetice „Miraj" — Bucu
rești, cu I 070,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 17,6 la sută la 
producția netă, 18,6 la sută la pro
ducția fizică, 19,7 la sută la pro- 
ducția-marfă vindută și încasată,
14.8 la sută Ia livrările de mărfuri 
la fondul pieței ; în același timp, 
au fost obținute însemnate depășiri 
de plan la export și la beneficii ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro
ducție-marfă au fost mai mici decît 
cele planificate cu 6,2 la sută, iar 
cele materiale cu 5,4 la sută.

Locul II : întreprinderea de bio- 
proteine Curtea de Argeș.

Locul III : întreprinderea chimi
că Craiova.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI, 
A MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII, 

EXPLOATAREA AGREGATELOR 
PENTRU CONSTRUCȚII

Locul I : întreprinderea de mate
riale de construcții CESAROM — 
București, cu 803,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9,7 la sută la pro
ducția fizică, 9,1 la sută la produc
ția netă, 16 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată, 8,2 la

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncit, 
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe cinci luni.

sută la productivitatea muncii și 
17,9 la sută la beneficii ; cheltuieli
le totale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost mai mici față de plan 
cu 0,9 la sută, iar cele materiale cu 
0,4 la sută.

Locul II : întreprinderea de ma
teriale de construcții Brașov.

Locul III : întreprinderea de ex
ploatare industrială a agregatelor 
minerale pentru construcții Brașov.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(MATASE, IN, CÎNEPA, LINA) 
Locul I : întreprinderea „Liber

tatea" Sibiu, cu 824,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 6 Ia sută la pro
ducția netă, 6,4 Ia sută la export, 
2,7 la sută la productivitatea mun
cii, 25,4 la sută la beneficii și 38 
la sută la livrările de mărfuri la 
fondul pieței ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decit cele planificate cu 
0,7 la sută, iar cele materiale cu 3,6 
la sută.

Locul II : întreprinderea „Postă- 
văria română" :— București.

Locul III : întreprinderea textilă 
„Trainica" — Pucioasa, județul 
Dîmbovița.
ÎN INDUSTRIA VINULUI, BEREI, 

SPIRTULUI, AMIDONULUI, 
APELOR MINERALE

ȘI TUTUNULUI
Locul I : întreprinderea viei și 

vinului Alba, cu 993.9 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 7,5 la sută la pro
ducția netă și productivitatea mun
cii, 26,6 Ia sută la producția-marfă 
vindută și încasată, 10,8 la sută la 
export, 10,4 la sută la livrările de 
mărfuri la fondul pieței ; unitatea 
a înregistrat însemnate depășiri de 
plan Ia producția fizică și Ia bene
ficii ; cheltuielile totale la 1 0U0 lei 
producție-marfă au fost mâi mici 
decît prevederile de plan cu 1,8 la 
sută ; unitatea s-a încadrat în ni
velul cheltuielilor materiale pre
văzute.

Locul II : întreprinderea de bere 
București.

Locul III : întreprinderea de 
cultură și fermentare a tutunului 
Alba.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— DEPOURI DE CALE FERATA

Locul I : Depoul București-Triaj, 
cu 323,7 puncte. n

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,8 la sută la vo
lumul de transport, 7,5 la sută la 
productivitatea muncii, 2,5 Ia sută 
la greutatea medie brută a trenu
rilor de marfă și 13,5 la sută la 
utilizarea mijloacelor1 de transport; 
cheltuielile totale au fost mai mici 
decît cele normate cu 9,7 la sută, 
iar consumurile de combustibili și 
energie electrică cu 0,5 la sută.

Locul II : Depoul Galați.
Locul III : Depoul Caransebeș.
INSTITUTE DE PROIECTARE 

JUDEȚENE
Locul I : Institutul dc proiectare 

județean Dolj, cu 657,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 13 la sută la vo
lumul total al activității de proiec
tare și productivitatea muncii, 10,3 
Ia sută la beneficii și 27,6 la sută 
la punerea în funcțiune a obiecti
velor de investiții proiectate de in
stitut ; a crescut cu 2,2 la sută gra
dul de utilizare a proiectelor tip ; 
prin lucrările elaborate s-au obți
nut importante reduceri la impor
turile de utilaje și echipamente, 
precum și ale consumurilor de ma
teriale de construcții și energetice 
față de proiectele tip sau realizate 
anterior ; a sporit asistența tehnică 
acordată unităților beneficiare.

Locul II : Institutul de proiectare 
județean Prahova.

Locul III : Institutul „Proiect- 
București".

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 
ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE
Locul I : întreprinderea județea

nă pentru recuperarea șl valo
rificarea materialelor refolosibile 
Brăila, cu 478,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 27,4 la sută la vo
lumul total al materialelor refolo
sibile colectate, cu 35,2 la sută, la 
volumul fizic de oțel, cu 18,2 la 
sută la fontă, 39,8 la sută la alamă 
și 42,3 la sută la anvelope ; volumul 
fizic de prelucrare a materialelor 
refolosibile metalice a fost depășit 
cu 40 la sută.

Locul II : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea și valo-.'£ 
rificarea materialelor refolosibile’,, l. 
Vrancea. îj.iu’T

Locul III : întreprinderea jude^-'M 
țeană pentru recuperarea și valo- 
rificarea materialelor refolosibile 
Constanța.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea județea

nă de transport local Argeș, cu 
I 089 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 29 la sută la pro
ducția netă în activitatea de trans
port, 22 Ta sută la venituri brute 
din activitatea de transport călători 
și mărfuri, 31 la sută la productivi
tatea muncii, 20 la sută la numărul 
de călători transportați și 18 la sută 
la prestări servicii pentru popu
lație ; cheltuielile totale la 1 000 lei 
venituri au fost mai mici decît cele 
planificate cu 10 la sută, iar cele 
materiale cu 11 la sută.

Locul II : întreprinderea județea
nă de transport local Vrancea.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Brăila.

(Agerpres)
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Profundă satisfacție și mindrie patriotică, entuziastă aprobare 
față de rezultatele strălucite ale vizitelor întreprinse de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in țări africane

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
In aceeași vibrantă unitate de cu

get, faptă și simțire cu întreaga 
noastră națiune, comuniștii, toți oa
menii muncii din Capitală, însufle
țiți de sentimentele de fierbinte dra
goste, nemărginită prețuire și inalt 
respect ce vi le poartă dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului român, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, mili
tant revoluționar consecvent și 
luptător dirz și neobosit pentru îm
plinirea celor mai scumpe idealuri 
ale umanității, cu inimile pline de 
satisfacție și legitimă mîndrie pa
triotică. vă exprimă întreaga recu
noștință și gratitudine față de stră
lucitele rezultate ale vizitelor ofi
ciale de prietenie efectuate împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu în 
țări ale Africii — itinerar politic de 
o deosebită însemnătate, se arată in 
telegrama trimisă de COMITETUL 
MUNICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R. 
Aceasta reprezintă o nouă și preg
nantă ilustrare a clarviziunii și 
realismului politicii partidului și sta
tului nostru de solidaritate activă, 
militantă cu popoarele și statele a- 
fricane, cu toate statele in curs de 
dezvoltare, cu forțele progresiste de 
pretutindeni, în lupta pentru conso
lidarea și apărarea independenței 
naționale, pentru afirmarea unor ra
porturi noi. democratice intre state, 
pentru triumful cauzei colaborării, 
progresului și păcii în întreaga lume. 
Puternic mobilizați de insuflețitorul 
exemplu revoluționar pe care ni-1 
oferiți prin tot ceea ce întreprin
deți dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
spre binele și fericirea întregului 
nostru popor, comuniștii, toți oame
nii muncii din Capitală vă asigură 
că vor acționa cu toată hotărîrea, cu 
întreaga lor pricepere și energie, in 
spiritul orientărilor și indicațiilor 
date de dumneavoastră la recenta 
plenară a Comitetului Central al 
partidului, pentru îndeplinirea sar
cinilor economico-sociale ce revin 
municipiului București în acest an 
și pe întregul cincinal, afirmindu-și 
astfel prin noi fapte de muncă a- 
deziunea deplină la înțeleaptă poli
tică a partidului și statului consa
crată înfloririi multilaterale a pa
triei, ridicării necontenite a calității 
vieții întregului popor.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ALBA AL P.C.R. se spu
ne : Oamenii muncii de pe străve
chile meleaguri ale județului Alba, 
animați de cel mai profund senti
ment patriotic, au'urmărit cu viu 
interes și legitimă mindrie vizita 
oficială de prietenie pe care ați efec
tuat-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în unele țări de pe con
tinentul african, nouă și strălucită 
solie de pace și prietenie, ce a evi
dențiat încă o dată imensa contri
buție pe care dumneavoastră, iubite 
conducător, o aduceți la întărirea și 
lărgirea legăturilor de prietenie și 
colaborare ale României socialiste 
cu toate statele, la edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte, a păcii 
și colaborării pe planeta noastră.

Ne exprimăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, 
deplina aprobare și satisfacție față 
de rezultatele rodnice ale noului 
itinerar de pace și colaborare pe 
pămîntul Africii.

Animați de sentimente de pro
fundă recunoștință, ne afirmăm și 
cu acest prilej totala adeziune la 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru,, pe care o 
promovați cu atita statornicie și în
țelepciune și ne angajăm, acum în 
pragul marii sărbători naționale — 
ziua de 23 August — să nu precupe
țim nici un efort, să folosim întrea
ga energie și capacitate creatoare 
pentru traducerea exemplară in via
ță a hotăririlor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului.

Alăturîndu-ne întregului popor 
român, dind glas sentimentelor de 
nemărginită dragoste și profund res
pect pe care vi le purtăm, in numele 
comuniștilor, ai tuturor oamenilor 
muncii din județul Argeș, vă adresăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, un călduros salut 
de bun venit pe pămîntul scump al 
patriei, din vizita oficială de prie
tenie pe care, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, ați efectuat-o pe 
continentul african — se arată in te
legrama trimisă de COMITETUL 
JUDEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R. Avem 
conștiința clară că marele prestigiu 
de care se bucură astăzi România in 
lume este indisolubil legat de numele 
și prodigioasa dumneavoastră activi
tate de revoluționar și patriot în
flăcărat, de eminent om politic al 
epocii contemporane, de gîndirea cu
tezătoare și originală cu care abordați 
problemele și fenomenele procesului 
de construire a socialismului și de 

■■zvoltare a întregii lumi. Ne alătu- 
•n întregului nostru popor și _ sâ

nt cu satisfacție, din toată inima, 
anțul deosebit de bogat, rezulta

se rodnice care au încununat a- 
ceastă vizită, și vă asigurăm de ho
tărîrea fermă a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii din Argeș 
de a munci cu pasiune și dăruire, 
cu responsabilitate pentru ca, prin 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
economice și social-culturale, să ne 
sporim contribuția la înflorirea și în
tărirea scumpei noastre patrii — Re
publica Socialistă România.

In numele milioanelor de oameni 
ai muncii membri ai sindicatelor 
din țara noastră, CONSILIUL CEN
TRAL AL UNIUNII GENERALE A 
SINDICATELOR DIN ROMANIA 
vă adresează, cu cele mai profunde 
sentimente de respect și adincă pre
țuire, un fierbinte „Bine ați venit 1“ 
din noua solie de prietenie, pace și 
colaborare pe care, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, ați efec
tuat-o în țări ale Africii. Noua dum
neavoastră călătorie pe pămîntul 
Africii a confirmat consecvența cu 
care transpuneți neabătut in viață 
orientările programatice ale parti
dului și statului nostru, fundamen
tate de către dumneavoastră și adop

tate încă de la Congresul al IX-lea 
al P.C.R., de întărire a legăturilor cu 
statele care pășesc pe calea dezvol
tării de sine stătătoare, de adincire 
a colaborării și solidarității cu tine
rele state independente, pentru pro
movarea in lume a aspirațiilor și 
idealurilor legitime ale popoarelor 
de dreptate, egalitate și progres. 
Noul itinerar de pace, prietenie și 
colaborare, pe care l-ați întreprins 
cu deosebit succes în țări ale Africii, 
confirmă cu tărie justețea politicii 
externe a României socialiste, poli
tică al cărei arhitect și militant rleo- 
bosit sinteți dumneavoastră, iniția
torul unor acțiuni constructive de 
larg răsunet pe arena mondială me
nite să contribuie la consolidarea 
păcii și înțelegerii în lume.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Bacău, asemenea întregului 
nostru popor, au urmărit cu înaltă 
mîndrie patriotică și profund interes 
vizita oficială de prietenie pe care 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general, ați efec
tuat-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în unele țări din Africa 
— se arată in telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN BACAU 
AL P.C.R. Dind o înaltă apreciere re
zultatelor rodnice ale vizitei, ne ex
primăm convingerea că documentele 
semnate, convorbirile purtate repre
zintă o nouă și strălucită confirmare 
a justeței politicii externe a partidu
lui și statului nostru, de dezvoltare 
a relațiilor cu toate statele lumii.

• Un nou și istoric itinerar care a pus în evidență înaltul prestigiu, stima și considerația 
de care se bucură în rindul popoarelor Africii, ca și al tuturor popoarelor lumii, 
personalitatea proeminentă a secretarului general al partidului nostru, președin

tele Republicii
• însuflețite angajamente ale oamenilor muncii de a acționa neabătut pentru 

înfăptuirea mărețelor obiective de înflorire și propășire a patriei pe calea deschisă 
de Congresul al IX-lea al partidului, pentru sporirea contribuției României socialiste 
la promovarea marelui ideal de făurire a unei lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră

Deplin încrezători in politica științi
fică a partidului nostru, în viitorul 
luminos al națiunii române, puternic 
mobilizați de exemplul dumneavoas
tră de muncă și dăruire revoluționa
ră, vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom acționa cu fermitate și hotărîre 
pentru înfăptuirea exemplară a sar
cinilor economico-sociale ce ne re
vin, a mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XII-lea și Conferința 
Națională ale partidului, aducîndu-ne 
o contribuție mei eu mai mare la 
progresul și înflorirea multilaterală a 
scumpei noastre patrii.

în telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN BRAȘOV AL 
P.C.R. se arată : La reîntoarcerea pe 
pămintul scump al patriei din istori
ca vizită pe care ați intreprins-o, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Brașov — români, maghiari 
și germani — vă întîmpină, asemeni 
întregului popor, cu cele mal alese 
sentimente de dragoste și bucurie, 
adresindu-vă din adincul inimii 
urarea strămoșească de „Bine ați 
venit". Dorim să exprimăm întreaga 
noastră satisfacție și deplina aproba
re față de conținutul convorbirilor 
pe care le-ați avut cu conducătorii 
țărilor vizitate, față de documentele 
oficiale încheiate în scopul dezvol
tării mai puternice, pe multiple pla
nuri, a relațiilor de prietenie, solida
ritate și cooperare dintre poporul ro
mân și popoarele respective. Dorim 
să vă încredințăm că oamenii mun
cii brașoveni, în frunte cu comu
niștii, iși vor îndeplini cu cinste sar
cinile ce le revin din înțelegerile 
convenite cu aceste țări privind 
schimburile economice, tehnico-știin- 
țifice și social-culturale, județul 
nostru aducîndu-și astfel o contribu
ție mai mare la amplificarea comer
țului exterior și a cooperării econo
mice internaționale a României so
cialiste. Puternic mobilizați de indi
cațiile dumneavoastră, însuflețiți de 
înaltul exemplu al activității pline 
de dăruire patriotică și patos revo
luționar pe care o desfășurați, ne 
angajăm să muncim, cu toate puteri
le pentru a asigura îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a planului pe 
acest an și pe intregul cincinal, pen
tru a ne aduce contribuția la trans
punerea in viață a hotăririlor Con
gresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului.

Asemenea întregului nostru partid 
și popor, comuniștii, toți oamenii 
muncii' din județul Caraș-Severin iși 
exprimă deplina satisfacție, cea mai 
înaltă aprobare față de conținutul 
convorbirilor și intilnirilor avute cu 
prilejul vizitelor oficiale de priete
nie întreprinse intr-un șir de state 
de pe continentul african, față de 
documentele semnate împreună cu 
conducătorii țărilor respective, fiind 
convinși că ele reprezintă evenimen
te de cea mai mare importanță pen
tru amplificarea continuă și pe mul
tiple planuri a relațiiloi- dintre sta
tele, partidele și popoarele noastre, 

noi și strălucite contribuții Ia afir
marea in viața internațională a idei
lor nobile ale păcii, ințelegerii și 
colaborării rodnice intre toate națiu
nile — se spune in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN CARAȘ- 
SEVERIN AL P.C.R.

Profund recunoscători pentru tot 
ceea ce întreprindeți pentru elabo
rarea și înfăptuirea politicii parti
dului și statului nostru, pentru creș
terea rolului României in viața in
ternațională, permiteți-ne, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă asigurăm că orga
nizația județeană de partid, toți oa
menii muncii din Caraș Severin — 
români, germani, sîrbi și alte națio
nalități — vor acționa cu toată ener
gia pentru aplicarea exemplară în 
viață a sarcinilor ce ne revin din 
documentele și înțelegerile conve
nite in cursul acestor vizite oficiale 
de prietenie, din strategia de dezvol
tare a patriei noastre dragi, stabi
lită de Congresul al XII-lea și Con
ferința Națională ale partidului.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Călărași, asemenea în
tregului nostru popor, animați de 
cele mai profunde și alese sentimente 
de mîndrie patriotică, deosebită sti
mă și prețuire ce vi le poartă dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și 
devotat fiu al națiunii noastre socia
liste, personalitate proeminentă a lu
mii contemporane, vă adresează, cu 
inimile pline de bucurie și satisfac

ție, întreaga lor recunoștință pentru 
strălucitul itinerar al păcii și prie
teniei pe care l-ați efectuat, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, in 
cele cinci state de pe continentul 
african, și vă felicită pentru rezul
tatele deosebite care încununează a- 
ceste vizite — se arată in telegrama 
trimisă de COMITETUL JUDEȚEAN 
CALÂRAȘI AL P.C.R. Folosim acest 
minunat prilej pentru a exprima 
încă o dată deplina noastră adeziune 
și unanima aprobare față de politica 
internă și externă a partidului și sta
tului nostru, pe care o promovați cu 
consecvență și spirit revoluționar, 
pentru continua înflorire a națiunii 
noastre, pentru triumful păcii in 
lume, al cărui promotor consecvent 
sinteți. Cu sentimente de înălțător 
patriotism, de dragoste fierbinte 
pentru aceste noi solii de pace, prie
tenie, colaborare și cooperare, vă 
rugăm să primiți, mult iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, remar
cabilă personalitate a vieții politice și 
științifice internaționale, urarea sin
ceră, pornită din adîncul inimilor 
noastre, de „bun venit" pe pămintul 
scump al patriei.

Mîndri de a fi contemporani ai 
omului și conducătorului de țară al 
cărui nume definește epoca de cea 
mai mare strălucire din istoria pa
triei — „Epoca Ceaușescu" — comu
niștii, oamenii muncii, toți locuitorii 
județului Constanța, cu deosebită 
căldură și recunoștință își exprimă 
profunda satisfacție față de rezulta
tele remarcabile ce încununează noul 
itinerar al păcii, colaborării și prie
teniei, pe care dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, l-ați întreprins pe conti
nentul african — se spune în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
CONSTANTA AL P.C.R. în inimile 
și conștiința noastră, aleasa stimă și 
înaltul respect ce v-au fost expri
mate in fiecare moment al noilor 
vizite pe continentul african, dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și mult stimatei tovarășe 
Elena Ceaușescu, se constituie ca o 
elocventă expresie a uriașului pres
tigiu internațional de care vă bucu
rați prin prodigioasa activitate ce o 
desfășurați în interesul păcii și pro
gresului social, ilustrează pregnant 
justețea politicii partidului și statu
lui nostru. Cu toții, noi, cei ce trăim 
și muncim pe străbunul pămînt al 
județului Constanța, vă adresăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai vii mul
țumiri pentru modul strălucit in 
care concepeți și infăptuiți politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, pentru demnitatea și 
competența cu care reprezentați în 
viața internațională interesele po
porului român, pentru contribuția 
inestimabilă pe care o aduceți la in
staurarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale, la clădirea 
unei lumi mai bune și mai drepte.

*
Tinăra generație a României so

cialiste, animată de cele mai. 
fierbinți sentimente de dragoste, 

respect și nețărmurită recunoștință, 
iși exprimă, asemenea întregii na
țiuni, profunda satisfacție și adeziu
nea deplină față de rezultatele re
marcabile ale convorbirilor oficiale, 
față de acordurile convenite cu pri
lejul prestigioasei vizite întreprinse 
de dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, in țări 
ale Africii — strălucit itinerar al pă
cii și ințelegerii, nouă și elocventă 
contribuție la amplificarea și întă
rirea relațiilor de colaborare cu sta
tele africane — se arată in telegra
ma adresată de COMITETUL CEN
TRAL AL U.T.C., CONSILIUL 
U.A.S.C.R. ȘI CONSILIUL NATIO
NAL AL ORGANIZAȚIEI PIONIE
RILOR. Noi, tinerii, copiii și stu
denții României socialiste — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — sîntem mindri de a munci 
și învăța în cea mai fertilă epocă din 
istoria multimilenară a poporului 
român, de a trăi într-o țară liberă și 
demnă, al cărei prestigiu în lume se 
leagă de numele și activitatea dum
neavoastră neobosită, puse in slujba 
ridicării continue a bunăstării și 
prosperității patriei, a omului, crea
tor de cultură și civilizație, scopul și 
valoarea supremă a societății noas
tre socialiste. Vă asigurăm, și cu a- 
cest prilej, că tînăra generație este 
term hotărită să probeze faptul că, 
în orice împrejurare, strîns unită in 
jurul partidului, al dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, avînd deplina 

conștiință a misiunii sale revoluțio
nare, se va situa în permanență în 
primele rinduri ale luptei și muncii 
pentru ridicarea patriei noastre pe 
piscurile înalte și luminoase ale co
munismului.

La încheierea strălucitului itinerar 
al colaborării, prieteniei și solidari-, 
tații întreprins împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, milioanele de fe
mei de la orașe și sate, fără deose
bire de naționalitate, vă adresează 
un vibrant omagiu și cele mai fier
binți urări de bun venit la întoarce
rea pe pămîntul scump al patriei — 
se arată în telegrama adresată de 
CONSILIUL NAȚIONAL AL FE
MEILOR. Vizitele întreprinse . pe 
pămîntul Africii au avut loc în zilele 
în care întregul nostru popor ani
versează împlinirea a 18 ani de la 
Congresul al IX-lea - al partidului, 
deschizător de noi orizonturi in în
treaga politică internă și internațio
nală a partidului și statului nostru, 
mareînd începutul glorioasei epoci, 
pe drept cuvînt numită Epoca 
Ceaușescu. Totodată, ne exprimăm 
și cu acest prilej sentimentele noas
tre de inaltă stimă, aleasă prețuire 
și fierbinte dragoste față de tova
rășa Elena Ceaușescu, a cărei parti
cipare activă, împreună cu dumnea
voastră, la noul itinerar al păcii, co
laborării, prieteniei și solidarității pe 
pămîntul Africii constituie o strălu
cită ilustrare a contribuției sale re
marcabile în conducerea de partid și 
de stat la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și internaționale a 
României socialiste. Vă asigurăm că 
femeile de pe întreg cuprinsul țării, 
urmînd strălucitul dumneavoastră 
exemplu revoluționar, exemplul to
varășei Elena Ceaușescu, vor acțio
na neabătut pentru înfăptuirea obi
ectivelor stabilite de partid, chezășia 
întăririi forței și prestigiului Româ
niei în lume, pentru înaintarea fer
mă a națiunii noastre pe drumul so
cialismului și comunismului.

La reîntoarcerea în patrie, pe pă
mîntul României socialiste, din vizi
tele oficiale de prietenie pe care 
le-ați efectuat, împreună cu mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
în mai multe țări din Africa de est 
și australă, noi, colectivul de .oameni 
ai muncii din MINISTERUL AFA
CERILOR EXTERNE, alături de oa
menii muncii de pe întreg cuprinsul 
țării, alături de întreaga națiune, vă 
întimpinăm cu cele mai calde urări 
de bun venit și ne manifestăm în
treaga noastră prețuire și recunoș
tință, ca și deplina adeziune față de 
noua solie de pace, colaborare și so
lidaritate pe care dumneavoastră, 
conducător încercat al poporului 
român, ați purtat-o pe îndepărtatele 
meleaguri ale Africii. Noile întîlniri 
și dialogul cuprinzător și aprofundat 
pe care le-ați avut cu conducătorii 
țărilor vizitate, ca și documentele 
de mare valoare politică și juridică 
pe care le-ați semnat se înscriu ca 
etape noi, de cea mai mare impor
tanță și semnificație, în cronica ra
porturilor de prietenie, colaborare și 
solidaritate care se dezvoltă cu suc

ces între poporul român și popoarele 
din Africa. Vă asigurăm, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de hotărîrea noastră de a ne însuși, 
în litera și spiritul lor, documentele 
încheiate cu aceste prilejuri și de a 
contribui, alături de alte instituții, 
la îndeplinirea lor in mod exemplar, 
de a face totul pentru a ne ridica la 
nivelul inalt al exigențelor care le 
impune locul de prestigiu pe care îl 
ocupă scumpa noastră patrie, Repu
blica Socialistă România, in rîndu- 
rile comunității internaționale.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CLUJ AL P.C.R. se spune: 
Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Cluj, asemeni întregului nos
tru popor, vă întîmpină cu aleasă 
mindrie patriotică și nețărmurită 
dragoste la întoarcerea dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu pe 
pămîntul scump al patriei, după 
vizita oficială de prietenie efectuată 
în țări din Africa. Primirile deosebit 
de călduroase de care v-ați bucurat 
pretutindeni, manifestările de înaltă 
stimă și prietenie, vibranta bucurie 
și aleasa ospitalitate exprimate pe 
întreg parcursul vizitei de popoarele 
țărilor africane vizitate constituie o 
elocventă dovadă a legăturilor bune 
statornicite între Republica Socia
listă România și statele africane, a 
prețuirii și admirației de care dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă 

bucurați în lumea contemporană, ca 
stegar neobosit al idealurilor de 
pace și colaborare ale poporului 
român. Cu adincă recunoștință pen
tru excepționala activitate teoretică 
și practică pe care o desfășurați în 
măreața operă de făurire a socialis
mului și comunismului în patria 
noastră, pentru modul strălucit în 
care concepeți și promovați pe plan 
internațional inițiative, idei, orien
tări de admirabilă cutezanță revolu
ționară, de profundă înțelepciu
ne, oamenii muncii din județul 
Cluj — români, maghiari și de altă 
naționalitate — asemenea întregului 
nostru popor, vă încredințează de ho
tărîrea lor fermă de a vă urma 
neabătut, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, in tot ce 
gîndiți și întreprindeți pentru pros
peritatea țării și a poporului român, 
a creșterii prestigiului României so
cialiste în lume, a ridicării ei pe noi 
trepte de progres și bunăstare, pen
tru instaurarea pe arena mondială a 
unui climat de pace, încredere și 
destindere între popoare.

în telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE MAGHIARA se spune : Oa
menii muncii de naționalitate 
maghiară din Republica Socialistă 
România, împreună cu întregul po
por, au urmărit cu deosebit interes 
și cu deplină satisfacție desfășurarea 
vizitelor oficiale de prietenie pe care 
dumneavoastră, mult iubite.și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, le-ați 
efectuat, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in țări ale Africii și 
își exprimă adeziunea deplină față 
de bilanțul lor rodnic. Atmosfera de 
înaltă stimă și cordialitate care a ca
racterizat fiecare moment al vizitei, 
manifestările de aleasă simpatie și 
bucurie cu care ați fost întîmpinați 
de-a lungul întregului itinerar re
prezintă o elocventă mărturie a 
prestigiului României în lume, a res
pectului și prețuirii de care vă bucu
rați pe toate meridianele globului. Ne 
exprimăm certitudinea că întîlnirile 
și convorbirile la cel mai înalt ni
vel ce au avut loc într-o atmosferă 
de caldă prietenie, stimă și înțelegere 
reciprocă, documentele și .înțelege
rile cu care acestea s-au încheiat vor 
conduce Ia dezvoltarea accentuată a 
raporturilor pe multiple planuri ro- 
mâno-africane, în avantajul reciproc, 
vor influența pozitiv întreaga viață 
internațională în direcția relansării 
politicii de destindere, de soluționare 
pe cale politică a tuturor conflicte
lor cu care se confruntă omenirea.

Oamenii muncii de naționalitate 
maghiară din România, dind cea mai 
înaltă apreciere rezultatelor excep
ționale ale noilor vizite pe continen
tul african, vă încredințează, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, în strînsă unitate cu 
întregul popor, vor munci cu întrea
ga energie și capacitate de muncă 
pentru înfăptuirea neabătută a poli
ticii interne și internaționale a parti
dului și statului nostru.

împreună cu întregul popor, oame
nii muncii de naționalitate germană 

din țara noastră au urmărit cu deo
sebit interes, cu justificate sentimen
te de mindrie patriotică, noua vizită 
pe care ați efectuat-o, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu stimata to
varășă Elena Ceaușescu, în unele țări 
de pe continentul african și își ex
primă profunda gratitudine pentru 
activitatea neobosită pe care ați des- 
fășurat-o, adeziunea și deplina' 
aprobare față de rezultatele deosebit 
de rodnice ale acestui nou itinerar 
al păcii, cooperării și solidarității, 
eveniment politic cu adinei semnifi
cații în cronica amplă a legăturilor 
prietenești dintre România și statele 
africane — se spune in telegrama 
CONSILIULUI OAMENILOR MUN
CII DE NAȚIONALITATE GER
MANA. Primirea caldă, sărbătoreas
că, manifestările entuziaste, de 
profundă stimă și prietenie cu care 
ați fost înconjurați pretutindeni de 
popoarele și conducătorii statelor vi
zitate constituie o dovadă grăitoare 
a prestigiului de care se bucură 
România socialistă, o vie ilustrare a 
înaltei prețuiri acordate personalită
ții dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, de mare 
prieten al popoarelor africane, de 
eminent conducător de partid și de 
stat, de personalitate politică proemi
nentă a zilelor noastre, promotor ho- 
tărît al idealurilor nobile ale libertă
ții, independenței, progresului, păcii 
și colaborării internaționale. Folosim 
acest prilej pentru a vă asigura, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae

Ceaușescu, de adeziunea oamenilor 
muncii de naționalitate germană față 
de politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, de hotărirea 
lor fermă ca, impreună cu intregul 
popor, să-și aducă contribuția depli
nă la înfăptuirea hotăririlor Congre
sului al XII-lea și ale Conferinței 
Naționale ale partidului, la ridicarea 
pe noi culmi de progres și civiliza
ție a patriei noastre dragi, Republica 
Socialistă România.

Cu sentimente de vibrantă mîn
drie patriotică, cu cel mai viu inte
res, comuniștii organizației județene 
de partid Maramureș, toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționa
litate de pe aceste străvechi și în
floritoare meleaguri românești, ase
menea întregului popor, au urmărit 
vizitele întreprinse de dumneavoas- 
tă, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, în țări ale Africii — se 
spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R. 
Alături de întregul nostru popor, 
noi, maramureșenii, dăm o înaltă 
apreciere dialogurilor la cel mai 
înalt nivel și ne exprimăm convin
gerea că atît convorbirile purtate, cît 
și documentele semnate vor deschi
de o pagină nouă în cronica relații
lor economice, tehnico-științifice și 
culturale ale României cu aceste țări 
și popoare. Cu înalta răspundere 
care vă caracterizează, cu lucidita
tea și clarviziunea unei mari perso
nalități ați reafirmat aspirațiile po
porului român de a trăi în pace și 
bună înțelegere cu toate popoarele 
lumii, încrederea în posibilitățile 
omenirii de a opri cursa înarmărilor, 
de a impune dezarmarea, și în pri
mul rind dezarmarea nucleară, pen
tru asigurarea unei păci trainice, 
pentru respectarea dreptului fiecă
rui popor la viață liberă, indepen
dentă. Vă încredințăm, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, urmînd insuflețitorul dumnea
voastră exemplu, vom milita cu în
treaga energie și forță creatoare 
pentru a îndeplini exemplar sarci
nile ce ne revin, pentru a ne spori 
contribuția la neîntrerupta înflorire 
a patriei, la triumful, socialismului 
și comunismului pe pămintul Româ
niei.

In telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN SIBIU AL 
P.C.R. se arată : Cu cele mai ale
se sentimente de dragoste, stimă și 
prețuire, comuniștii, toți oamenii 
muncii — români, germani, ma
ghiari — de pe frumoasele meleaguri 
ale județului Sibiu, au urmărit cu 
viu interes, cu deosebită satisfacție 
și deplină aprobare vizitele de prie
tenie pe care, impreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, le-ați efectuat în 
țări ale Africii, pe un nou și stră
lucit itinerar sub semnul păcii, prie
teniei și colaborării internaționale. 
Primirile deosebit de călduroase ce 
v-au fost rezervate, manifestările de 
profundă stimă, prețuire și conside
rație cu care ați fost înconjurat pe 
întregul parcurs al vizitei, rezulta- 

tele deosebit de rodnice ale convor
birilor purtate cu conducătorii țări
lor africane vizitate sint dovezi e- 
locvente ale prestigiului României 
socialiste in lume, ale inaltei apre
cieri de care dumneavoastră, fiul cel 
mai iubit și stimat al poporului ro
mân, vă bucurați pe toate meridia
nele globului. în deplină unitate de 
gind și voință, cu profundă mindrie 
patriotică pentru mărețele împliniri 
ale României socialiste in cei mai 
rodnici ani ai istoriei sale, anii care 
au urmat Congresului al IX-lea al 
partidului, ne exprimăm și cu a- 
cest prilej omagiul fierbinte și re
cunoștința profundă față de dum
neavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, ctitor în
țelept al celor mai rodnice împli
niri pe drumul progresului și civi
lizației socialiste, făuritor al înaltu
lui prestigiu internațional al Româ
niei socialiste.

MembrU ACADEMIEI REPUBLI
CII SOCIALISTE ROMANIA au 
urmărit cu vi/u interes și deosebită 
satisfacție vizitele oficiale de priete
nie întreprinse de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in țări din 
Africa, evenimente de largă însem
nătate și amplă rezonanță internațio
nală. în această nouă misiune de 
mare importanță politică pe care, ca 
de fiecare dată, ați îndeplinit-o cu o 
remarcabilă strălucire, vedem confir
marea grăitoare a realismului și jus
teței politicii partidului și statului 
nostru pe care dumneavoastră, fiul 
cel mai iubit al națiunii române, o 
promovați cu o pilduitoare consec
vență. Am urmărit, in același timp, 
cu sentimente de aleasă prețuire bo
gatul program de lucru al tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. Aprecierile deosebit de e- 
logioase pe care oamenii de știință și 
cultură le-au făcut la adresa activi
tății științifice și politice a tovarășei 
Elena Ceaușescu sint un nou prilej 
de bucurie și satisfacție pentru noi 
toți, membri ai celui mai înalt for 
științific și de cultură al țării. Aca
demia Republicii Socialiste România, 
exprimîndu-și întregul acord cu re
marcabilele rezultate ale acestei noi 
solii de pace, prietenie și colaborare, 
își reafirmă adeziunea fermă Ia po
litica externă a partidului și statului 
nostru și se angajează să acționeze 
cu toată hotărîrea pentru înfăptuirea 
exemplară în practică, in partea ce*l ' 
rdvine’, a înțelegerilor încheiate, pen- • 
tru o cooperare fructuoasă și striri- . 

‘ger'ăă legăturilor dintre'oxnenii de.® 
știință și cultură români și colegii lor 
din țările africane vizitate.

Asemenea întregului nostru popor, 
oamenii muncii din județul Timiș — 
români, germani, maghiari, sîrbi și 
de alte naționalități — au urmărit 
cu cel mai mare interes și profundă 
mîndrie patriotică vizita pe care 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați îri- 
treprins-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Africa — se 
spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R.

Rezultatele deosebit de fructuoase 
ale convorbirilor purtate, declarațiile 
comune, programele și celelalte docu
mente oficiale semnate reliefează cu 
putere justețea politicii externe a 
partidului și statului nostru, ferm 
orientată în direcția edificării unei 
noi ordini economice și politice mon
diale, cauzei păcii, progresului, dez
voltării libere și independente a tu
turor popoarelor.

In acest miez de vară, cînd se îm
plinesc 18 ani de la cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, deschizător de istorie nouă și 
cind omagiem, prin fapte exemplare 
de muncă, marea sărbătoare de la 
23 August, noi, comuniștii, toți oame
nii muncii de pe plaiurile timișene, 
angajați plenar în înfăptuirea sarci
nilor reieșite din documentele celui 
de-al XII-lea Congres și Conferin
ței Naționale ale partidului, vă asigu
răm pe dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru a transpune exemplar în 
viață prețioasele dumneavoastră in
dicații și orientări date cu prilejul 
rodnicului și mobilizatorului dialog 
de lucru pe care l-ați avut de curind 
în județul nostru.

în telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN VRANCEA AL 
P.C.R. se arată : Cu sentimente de 
profundă prețuire, dragoste și min
drie patriotică, comuniștii, toți locui
torii județului Vrancea au urmărit cu 
cel mai vi-u interes și deplină satis
facție recenta vizită de prietenie 
efectuată, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, pe pămîntul african. 
Rezultatele remarcabile ale noului 
itinerar de pace și colaborare ilus
trează justețea și clarviziunea politi
cii partidului și statului român, efor
turile constante. încununate de suc
ces, pe care dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, le faceți pentru ca în lume 
să se întroneze un climat de înțele
gere și colaborare pașnică, o nouă 
ordine economică și politică interna
țională. Vă asigurăm că urmînd 
neabătut strălucitul dumneavoastră 
exemplu de fermitate și abnegație 
comunistă, ne vom intensifica și mai 
mult eforturile pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce ne revin în acest an, în 
actualul cincinal, corespunzător ho- 
tăririlor stabilite de Conferința Na
țională a partidului, de recenta ple
nară a Comitetului Central. Ne an
gajăm. mult iubite tovarășe secretar 
general, acum, cînd partidul și țara 
sărbătoresc împlinirea a 18 ani de 
la cel de-al IX-lea Congres, piatră 
de hotar în construcția socialistă a 
țării, să contribuim cu tot ce avem 
mai bun. pentru a face ca România 
să prospere necontenit, să aibă un loc 
tot mai demn in rindul națiunilor lu
mii, să urce tot mai sus pe culmile 
înalte ale socialismului și comunis
mului.
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CINSTIRE PATRIEI, REALIZĂRILOR 
SOCIALISTE ALE POPORULE!

O statornică preocupare a Uniunii 
Tineretului Comunist, a cenaclului 
„Confluențe", organizat de ziarul 
„Scinteia tineretului" și Ansamblul 
artistic al U.T.C., este aceea de pro
movare a creației valoroase, angaja
te a tinerilor scriitori, creație care 
să reflecte, în forme specifice talen
tului fiecărui autor în parte, dragos
tea față de patrie, atașamentul față 
de partid, față de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, patosul constructiv speci
fic vîrstei tinere. O creație care să 
se constituie intr-un imn înălțat 
jertfelor străbunilor, expresiei con
tinuității pe altă treaptă a faptelor 
lor prin fapta noastră de astăzi, con
cretizare a visului lucid și temerar in 
egală măsură, a avîntului ce însufle
țește națiunea noastră. Această cu
legere reflectă convingător angajarea 
creatorilor în slujba idealurilor po
porului, izvoare nesecate ale pros
pețimii și viabilității literaturii și 
artei, a căror nobilă misiune este 
cultivarea dragostei fierbinți față de 
țară și popor, in spiritul generosului 
îndemn al secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Patria, cu trecutul ei 
eroic, prezentul și viitorul său lumi- 
jios, este o permanentă temă de in
spirație pentru scriitori, pentru crea
torii de artă".

Tineri ca patria, recenta antologie 
de poezii patriotice și revoluționare 
scoasă de cenaclul „Confluențe" (se
lecția versurilor: Constantin SORES- 
CU și Carolina ILICA), nu este doar 
o mărturie a ilustrării în vers a tu
turor acestor idei, ci și a faptului că 
ele își află o întruchipare pe măsură. 
Cu alte cuvinte, întregul volum este 
o incontestabilă probă a existenței 
unei poezii valoroase de țară plă
mădite de tinerii autori de azi. în 
culegere sînt prezenți de la tineri 
care au publicat doar cîteva stihuri 
in presă sau doar un singur volum, 
pină la autorii deja cunoscuți ai ti
nerei generații, scriitorii care de mai 
bine de cițiva ani se află în centrul 
atenției iubitorilor de literatură și 
asupra cărora critica s-a exprimat în 
repetate rînduri. Unitatea de preocu
pare tematică este împletită în mod 
fericit cu diversitatea stilistică. Așa
dar, fiecare poet scrie lirică patrio
tică în modalități marcate în chip 
apăsat de datele particulare ale ta
lentului său, de viziunea sa artistică, 
recognoscibilă în întreaga sa creație, 
în scrieri ale autorilor din cele mai 
diverse colțuri ale țării, ale tinerilor 
poeți români, maghiari, germani — a 
căror înfrățire în muncă este concre
tizată și prin înfăptuirea în vers, în 
cintarea izbînzilor comune din patrie 
— odei patriei i se corelează firesc, 
adesea in cadrul aceleiași poezii, cin
tarea partidului călăuzitor spre 
epocalele alcătuiri de gind și con
strucție ale contemporaneității, a 
marelui bărbat aflat la cîrma țării, 
a omului care ne este exemplu de 
muncă, tenacitate, grandoare a visu
lui lucid, într-o țară a tinereții. Ti
nerețe „portretizată" exact într-un 
poem de Lucian Avramescu : „Tine

rețea este / starea revoluționară a 
singelui / care bate cu putere I ca o 
copită-naripată de minz, / ca un 
nechez sălbatic în pereții aortelor, / 
care bubuie ca o viitu/ră primăvăra- 
tică / în strimbele matei ale curaju
lui". Stare caracteristică întregii al
cătuiri spirituale a unui popor, con
dus de un partid care va fi văzut ca 
o adevărată „Transfigurare a luminii, 
l Zile dîndu-i / consistența necesară". 
Popor căruia, scrie George Chirilâ, 
„Cutezător catarg / partidul nostru-i 
/ este spre evul comunist".

Fiecare scriitor încearcă a defini 
din unghiul sensibilității proprii, în
tr-un chip integrat firesc viziunii Iui 
personale, călăuzitorul spre marile 
izbinzi. Pentru Ioana Dinulescu : 
„Partidul : emblema tinereții, / veș
nice a muntelui / a cimplei, / a Du
nării". Pentru ca la Dumitru Drăgan

„Se-nalță un singur nume : Româ
nia !“ (Adrian Oslcar-Schmidt), căci 
„In astrul piinii domnește frăția", 
cum spune in poemul „Miezul de lavă 
al faptei" Kirâly Csaba. Sau cum 
adaugă același poet, în „Cununa", 
poem dedicat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu : „Pămint al strămoșilor 
mei / Romani și maghiari și germani 
/ Pămint al frăției, ciment milenar, 
aliat cu făptura de cremene a timpu
lui". Ion Trif Pleșa relevă legătura 
organică dintre conducător și patria 
care-și recunoaște in cel mai iubit 
fiu propriile aspirații și împliniri : 
„Ascultă, în pieptul Carpaților inima 
lui cum poate să bată, / Azi gindul 
lui în fiecare casă înflorește / și dacă 
istoria ni-i azi atit de luminată / lu
mina aceasta Ceaușescu se numeș
te (...) ca fiu al păcii e pretutindeni 
respe.ci.gt, / De aceea Dunărea tresare

------------------ --------------------—----................_---- HQX______ _ _________ ___ _____ 
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Tinerii creatori omagiază pe cei care 
înfăptuiesc marile valori 'ale civilizației 

noastre socialiste

să se insiste pe esențiala dimensiune 
umanistă : „Partidul de la oameni în
cepe / Prin oameni trec izbinzile lui".

în versurile lui Aurelian Titu Du
mitrescu tema demnității, proprie 
generației tinere, a consecvenței mo
rale, exprimate în cadențele specifi
ce poeziei lui („Ea sînt cel ce ar 
putea să se ridice împotriva / lui în
suși / dacă nu ar spune pe nume 
celor ce simt"), se îngemănează cu 
aceea a continuității eforturilor secu
lare ale străbunilor, a operei cărora 
o dreaptă încununare o constituie 
fapta noastră de azi. Căci ne aflăm 
în miezul unui „ev aprins" in care, la 
cirma partidului, în fruntea poporu
lui se află un drept continuator al 
celor mai glorioase figuri care și-au 
călăuzit neamul prin veacuri: „Atunci 
l-am privit pe El, / Pe NICOLAE 
CEAUȘESCU, / Am coborît și am 
urcat pe drumurile istoriei / cum ne 
drumurile / unui sat / l-am găsit li
niștit cu țara" ; mod fericit de a nota 
contactul intim cu tradiția, o desă- 
vîrșită identitate de gind și năzuință 
între cîrmaci și poporul său. Senti
ment căruia li dă expresie și Pavel 
Pereș, în „Anotimp tînăr" : „El ne 
e ctitorul de libertate / De-ncredere 
in propriul destin / Stăpin peste idei 
Si peste toate / Luminile în anii care 
vin".

în mod firesc, găsim cintarea 
izbînzilor generației tinere in timpul 
de dăruire și edificare: „E vară, fierb 
oțeluri și seve la un loc, / înaintăm 
prin anii istoriei de foc" scrie Voicu 
Olari, într-un timp al rodniciei : „In 
bobul încolțit, / dogoritor, / ce anunță 
aburul veșnic al plinii", scrie Olimpiu 
Nușfelean, într-o țară în care toți 
oamenii, indiferent de limba pe care 
au învățat-o întîi, știu că aici

atunci cind îi aude glasul / Văd frun
tea griului ce-atit de mult s-a lumi
nat / Știind că după el își potrivește 
țara pasul".

Antologia aceasta reține frumoase 
versuri ce aparțin poeților celor mai 
pregnanți ai generației tinere. Un 
imn de o rară frumusețe, închinat 
memoriei lui Mihai Viteazul, vom 
afla la Horia Bădescu, în versuri 
ample (din care, din păcate, nu pot 
cita decit fragmentar), în tonalități 
sugerind rostogoliri maiestuoase, sim
fonice: „Oasele Măriei Sale și-adaogă 
sfiala / plingerii din care neamul 
meu s-a început, / (...) capul lui e 
capul nostru, trupul lui ne înfășoară 
/ ni se năruie în carne tot pămintul 
românesc, / ni se cască pe gruma- 
zuri pentru-a nu știu cita oară / 
ochiul singelui prin care veșnicia o 
primesc (...)“. în „Vlăstar al lumii 
românești", Florin Costinescu aduce 
un emoționant elogiu al identificării 
destinului neinfricaților luptători co
muniști cu destinul țării, al istoriei 
de lupte revoluționare cu însăși isto
ria patriei : „Știind că sînt de-aicea 
și nu din altă parte / s-au înfrățit cu 
glia prin viață și prin moarte, / Șl 
cind și vieți destule și morți se in- 
tlmplară / pămîntului din cuget i-au 
dat un nume: țară / De noi cercarăm 
plinsul, ne-a mai robit durerea / ei y 
ne-au fost totdeauna și visul și pu
terea". Aceleiași indestructibile uni
tăți dintre conducătorul revoluționar 
al țării și poporul din rîndul căruia 
s-a ivit îi dedică și Nicolae Dan 
Fruntelată un frumos poem, „Visul 
țării" : „Un popor veghează ningerea 
luminii / Drept unit în gindul care 
l-a născut / Un bărbat rostește tot 
ce sîntem astăzi / Și-l simțim al nos
tru, și ne este scut II Ceaușescu-

nseamnă-n limba românească / Dor 
și demnitate, visul țării treaz / De-a 
urca in glorii, de-a zidi acasă / Casa 
omeniei intr-un timp viteaz". într-un 
memorabil poem al lui Dan Verona, 
„Limba Română", este însăși expre
sia istoriei noastre, vorba româneas
că este un alt chip al unor 
ilustre figuri ale istoriei naționale. 
Sîngerările neamului in timp au fost 
singerări ale limbii insăși : „Pen- 
tru-un sfint de predicat / Am jelit 
din sat in sat / Cite-un domn deca
pitat (...) Miciți din cei cu mintea 
spină / Au voit Limba Română / Să- 
bocească in țarină / Sau de-apururt 
să rămînă / Aruncat in vreo fintină / 
Cu trupul Vladimiresc / După care 
și-azi tinjesc / Verbele cu dor fră
țesc".

La rîndul său, Mara Nicoară sur
prinde în versuri emoționante virtu
tea limbii rpmâne de a eterniza, sub 
pana marilor săi slujitori, exponenți 
ai geniului creator al poporului, rea
litățile acestui pămint : „Nu a murit 
nici un arbore,/ Nu a dispărut nici 
cea mai umilă floare / de mii de ani 
tot ce e frumos in aceste locuri / 
S-a rostogolit din cuvint în cuvint / 
Avalanșă strălucitoare este fiecare / 
Stea strălucind pe cerul limbii româ
ne, / Fiecare cuvint, o comoară pe 
care o apărăm / Cum apărăm mun
ții eterni ai patriei". în versurile 
largi, cu un bine articulat avînt ro
mantic, ale poemului „Griu păzit de 
maci", Mircea Dinescu vorbește des
pre creație și necesitatea unei priviri 
treze pentru ca tot ceea ce am creat 
să fie păstrat, despre o istorie mile
nară și eroică, despre permanența 
neamului pe acest pămint, despre 
jertfele în timp, despre continuitatea 
pe care ne clădim prezentul și viito
rul : „De mii de ani pămintul pre
cum un ceas, e-ntors / aceiași cai 
mănîncă mereu același orz / unde 
mormîntul ține in brațe alt mormint I 
ning oase de luceafăr pe-o gură de 
pămint / și dragostea se duce mai sus 
de noi mai sus / iubind chiar răsă
ritul ce ne-a promis apus / cum 
ne-am întins în zare cu trupul ca un 
pod / și-am îmblinzit zăpada venind 
din Polul Nord..."

Acestei cîmpii române, matcă a vi
surilor și împlinirilor, vatră milenară 
veșnic tînără și proteguitoare, ii în
chină Corneliu Ostahie un „cîntec 
șoptit", înfiorat de iubire : „îmi pun 
pe iriși rouă țarinii fumegind, / ve
derea mea nu știe o zare mai adin- 
că ; / trec astrele prin astre de foc 
întunecind II dar pleoapa niciodată 
nu tremură-n uimire / decit pe iarba 
ta în care sîntem. incă / acesta tru
puri vii și torțe de iubire".

Culegerea .„Tineri ca patria" a ce
naclului „Confluențe", alcătuită cu 
spirit critic și discernămint, repre
zintă una din cele mai ample lucrări 
de acest fel, dar și o dovadă pe
remptorie a existenței poeziei patrio
tice și revoluționare valoroase create 
de generația tînără de scriitori de azi 
din România.

Victor ATANÂSIU

Un mare cărturar, militant pentru FfaptulI

Parcul tineretului - loc de atrac
ție in arșița verii bucureștene

Tinerețea
(Urmare din pag. I)

revoluționara a marilor șantiere

Foto : S. Cristian

Dar sentimentalismul de 
care vorbeam nu se vădeș
te numai in faptul că tine
rii se îndrăgostesc și-și 
clădesc cămine durabile, ci 
și in atașamentul acestor 
bărbați căliți de o trudă la 
cotele celui mai real eroism 
fată de locul in care mun
cesc, față de marea con
strucție. Multi dintre ei au 
venit pe șantiere detașați 
pentru o perioadă de timp 
anume — citeva luni, un 
an sau doi. Și au rămas. 
Deși nu e ușor deloc. Nu 
i-a speriat ritmul și nici 
înalta calitate solicitată tu
turor lucrărilor pe care le 
aveau de executat. Și-au 
prelungit detașarea și au 
sfirșit prin a rămine oa
meni ai șantierului, briga
dieri prin vocație, gata să 
pornească iar la drum, să 
trăiască iar poezia aspră a 
altei organizări de șantier, 
a altor barăci și a altui 
efort pentru ridicarea altei 
colonii în care să trăiască 
alături de cei dintr-o ge
nerație cu ei. în care să 
poată povesti, pîr.ă spre 
cumpăna nopții, celor nou 
veniți despre ce au găsit 
ei acolo în prima zi și des
pre cum va arăta, peste 
timp, locul acela. Această 
mindrie de a întemeia, de 
a fi primii, acest superb 
orgoliu de ctitori conferă 
sentimentalismului de care 
vorbesc înaltele carate ale 
celei mai pure iubiri de 
țară.

Și tot pe aceste șantiere 
deprind brigadierii...

LECȚIA ÎNĂLȚIMILOR
Scurt și didactic prezen

tată. această lecție ar în
cepe printr-o perioadă de 
acomodare (parcursă acum 
de brigada studenților de 
la secția de subingineri a 
Facultății de construcții 
din Timișoara și „brigada 
Argeș" a elevilor de la Li
ceul din Cîmpulung —

care, prinși cu centuri 
de siguranță, amenajau, 
la data documentării noas
tre, unul din malurile 
Canalului) șl ar atinge mo
mentul de virf pe schelele 
viitoarei hidrocentrale de 
la Porțile de Fier II, pe 
tumul termocentralei de la 
Drobeta-Tumu Severin sau 
pe unul din coșurile plat
formei Combinatului chimic 
Midia. In ce constă a- 
ceastă lecție ? în primul 
rind, nu numai .în adap
tarea la munca efec
tuată. într-un impresio
nant ritm și cu un mare 
randament, mult deasupra 
solului (deși nici acesta nu 
e puțin lucrul), ci,mai cu 
seamă într-un fel de înăl
țare — dincolo de sensul 
propriu — a celor ce mun
cesc acolo. într-o creștere 
sensibilă a priceperii lor, 
corespunzătoare trecerii a- 
cestor tineri la executarea 
de lucrări corespunzătoare 
unor categorii tot mai înal
te. Avînd privilegiul de a 
putea privi de sus lucra
rea la care participă, „bri
gadierii înălțimilor" se a- 
.propie. în ciuda distanței 
fizice, tot mai mult de ea 
și de cei care o înfăptuiesc. 
Vederea de ansamblu îi 
ajută la înțelegerea amă
nuntelor. Apropierea de 
soare le încălzește sufle
tul. Iată, de pildă, pe Șan
tierul național al tineretu
lui de la hidrocentrala 
Porțile de Fier II, incer- 
cind să surprind cu apa
ratul de fotografiat o ima
gine cit mai spectaculoasă, 
am fost pus. la un moment 
dat, în postura riscantă de 
a mă afla de-a dreptul sus
pendat intre două . dintre 
înaltele corpuri ale lucră
rii. Rezolvarea situației în 
care m-am aflat a fost o 
chestiune de secunde. S-au 
întins brațe, s-au adus 
scări, birne de lemn, ba 
cineva încerca să sudeze 
chiar un podeț pe care să 
pot păși. Acești oameni ai 
înălțimilor au învățat, lu-

crînd acolo, și o altă lec
ție — a altruismului, a spi
ritului de sacrificiu, a gri
jii față de aproape. Ei, ca 
și ceilalți brigadieri, care 
lucrează jos. la temeliile 
construcțiilor sau chiar la 
temelia viitorului bob de 
griu — așa cum fac cei de 
la Viișoara Nord sau de la 
București .Nord — sînt acei 
ce știu scrie, mai frumos 
și mai curat decit oricine...

CĂRȚILE POȘTALE 
ALE NEU1TĂR1I

Cei care duc și aduc co
respondența de pe și in 
șantiere nu se mai miră. 
Mai mult : s-ar mira dacă 
n-ar fi așa. Ar fi foarte 
surprinși ca — după ce au 
expediat spre Moldova. Ba
nat sau Maramureș scriso
rile de dor de-acasă ale su
telor și miilor de briga
dieri — să nu aducă pe 
șantier și epistolele celor 
care au plecat, dar a căror 
amintire nu se poate des
prinde de lucrarea la care 
și-au adus aportul, de oa
menii rămași acolo, tova
rășii lor de romantică 
muncă.

Scrisorile sau cărțile 
poștale sînt primite de co
mandanții șantierelor — 
sentimentali la rindu-le, 
buni povestitori, dar și oa
meni ai cifrelor la zi. Ei 
așază rîndurile primite la 
vedere — sub geamul bi
roului — după ce le citesc 
la careuri. Niște tineri ex
trem de interesanți — a- 
cești comandanți ! Cu toții 
energici, fără a ține vreo
dată socoteala exactă a 
timpului scurs pe șantier, 
de la ivirea zorilor și pină 
in târziul nopții, dar, cu 
toate acestea, gata să stea 
oriei nd la o vorbă cu ori
care dintre brigadieri, să 
afle păsuri, să le rezolve 
vreo problemă, să stea ală
turi de ei la televizor sau 
la club, să se afle în mij
locul lor atunci cind se or

ganizează vreo excursie, dar 
și atunci cînd se apropie 
sau se desfășoară un mo
ment de virf. Altfel — firi 
foarte deosebite : Nicolae 
Ivanov, de la Canal, ener
gic. vulcanic de-a dreptul, 
intemperat uneori ; Traian 
Nițu, de la Porțile de Fier 
II, exact, de-o rigoare a 
faptei și exprimării aproa
pe matematică ; Nicolae 
Butoi, de la Midia, un mo
del de calm și spirit me
todic ; Mihai Molnar, de 
la termocentrala Drobeta- 
Turnu Severin, blind și 
cumpătat la vorbă ; Dumi
tru Tisianu, de la Viișoara 
Nord, ușor ironic, vesel, op
timist ; Filat Amelian, de la 
București-Nord, sobru și ta
citurn ; Teodor Scordaliu, 
de la Anina, mereu gata să 
plaseze o maximă sau să 
caute cea mai precisă for
mulă.

Ce-i unește pe toți și. în 
jurul lor. întreaga generație 
tînără care muncește avin- 
tat la toate aceste mari 
construcții ? Aceeași sete 
de împlinire umană și pro
fesională, aceeași pasiune 
pentru lucrul temeinic fă
cut. același vizionarism. 
același fel de a privi lu
mea, cu romantism și luci
dă îndrăzneală.

Patriotismul, cel mai fier
binte patriotism este in
trinsec faptei acestor ti
neri. După cum nici măre
ția înfăptuirilor lor nu mal 
trebuie demonstrată. Rîn
durile acestea nu s-au do
rit. de fapt, decit expresia 
unui gind curat de prețuire 
pentru eroismul unei ge
nerații ce vine să așeze, 
urmînd exemplul vechii 
generații de brigadieri, te
meinicia muncii lor la te
melia mîinelui însorit al 
țării, admirația pentru fe
lul în care mii și mii de 
tineri ai României de azi 
știu să-și clădească în mod 
exemplar existența, inno- 
bilîndu-și-o printr-un fer
til efort.

Vremurile mari nasc oameni pe 
măsura lor. Oameni, adică, a căror 
inimă fierbinte bate statornic în ritm 
cu inima poporului, al căror cuget 
îmbrățișează ca pe o cauză sacră vre
rile și nevoile neamului din sinul 
căruia s-au ridicat ; oameni ale căror 
ginduri, simțiri și fapte fac'poporul 
să-și cunoască mai adine puterile ce 
sălășluiesc întrinsul, să cuteze a păși 
netemător spre împlinirea dreptelor 
lui țeluri. între asemenea oameni 
mări ai unei epoci de uriașă încor
dare de energie a poporului în ne
ostoita sa lucrare pentru libertate so
cială și națională se numără Simion 
Bărnuțiu, de la a cărui naștere se 
împlinesc 175 de ani.

Fiu al Sălajului (văzuse lumina 
zilei la' Bocșa Română), Bărnuți.u a 
adunat în suflet in anii copilăriei și 
ai celor de școală (urmată cu mare 
rîvnă la Șimleu, Cărei și Blaj) în
treaga obidă a neamului său, cel 
mai numeros și mai vechi al Transil
vaniei, despuiat prin strîmbe alcă
tuiri politice de orice drepturi națio
nale, lovit necontenit in demnitatea 
sa, deși purta imensa parte a sarci
nilor publice. Dobindirea dreptăților 
poporului său, înlăturarea opresiunii 
seculare la care 
era supus aveau 
să devină, de a- 
ceea, ținta ce-i va 
călăuzi mereu pa
șii vieții.

în numele aces
tui ideal a pro
testat împotriva 
hotăririlor dietei 
nobiliare transilvane de introducere 
în toate școlile transilvănene a lim
bii maghiare. Memorabilul său articol 
„O tomneală de rușine și o lege 
nedreaptă" (scris în decembrie 1842), 
dezvăluind legătura strînsă dintre 
limbă și naționalitate, reliefa datoria 
ce o are fiecare popor de a cultiva 
și apăra limba sa ca pe viața sa 
proprie. „Strămoșii noștri (...) ne-au 
lăsat cu limbă de moarte (...) să 
avem grijă de ea șl să o cultivăm că 
pre dinsa e întemeiat caracterul și 
naționalitatea noastră ; strins e legată 
ea cu sufletul nostru, (...) cu tot ce 
avem mai sfint și mai prețuit în lu
mea asta, întrînsa, ca într-o vistierie, 
avem depuse atitea. dulci aduceri 
aminte, incit mal curlnd își vor uita 
păsările zborul său, decit să se ștear
gă unele ca acele din mintea roma
nului". Reluînd, cu un alt prilej 
ideea, in rînduri de mare frumusețe, 
Bărnuțiu asemuia atitudinea celui 
„ce se lapădă de neamul său pentru 
că, fără a sa vină, e mai apus și mai 
neînvățat ca alte neamuri", cu „cel 
ce tăgăduiește pe maică-sa. ceea ce 
l-au nășcut, pentru că e bătrînă și 
neputincioasă".

înaltele piscuri și comorile de fru
museți ale gindirii sale, marea sa 
putere de descifrare a învățămintelor 
trecutului se dezvăluie în toată ple
nitudinea lor în discursul istoric 
rostit în catedrala Blajului, în pre
ziua măreței adunări de la 3—5 mai 
1848. Atunci, în fața miilor de oa
meni veniți la Blaj să asculte „cu- 
vintul izbăvirii", a prins contur o în
treagă istorie de privațiuni, de ne
drepte legiuiri, care, secole la rind, au 
lovit în imensa masă a poporului 
roihân și r'de pe. urma căroran; „au 
curs riuri de lacrimi peste toată na
țiunea și incă curg". Cu mare forță 
expresivă Bărnuțiu zugrăvește ta
bloul vieții chinuite a iobagilor, 
muncile fără sfirșit la care-i supu
neau „faraonii" cei noi din Ardeal. 
„Cind e bărbatul la cărat de griu, 
de fin, de vin domnesc sau cu aratul 
in alodlul domnesc, atunci femeea e 
la curte la cernut, la dires, la scos 
cinepă, la tors ; casa colonului (țăra
nului — n.n.) e rămasă numai in 
grija pruncului din leagăn ; cînd e 
timp frumos colonul lucră la domn, 
cind plouă vine la lucrul său, atunci 
ziua numai jumătate i se știe ; cind 
a finit lucrul domnesc în deșert își 
aruncă și el sâmința in pămint pen
tru că acum a trecut timpul semă
năturii ; cind vine acasă de la domni,

175 de ani de la nașterea 
lui Simion Bărnuțiu

atunci il mină la drum ți la comitat 
și la poștării".

Fără îndoială, partea cea mai va
loroasă a acestui zguduitor discurs o 
constituie indemnul ca adunarea — 
reprezentantă a' voinței națiunii — să 
proclame libertatea și independența 
sa. Națiunea „declară sărbătorește : 
că de aci înainte nu se va cunoaște 
obligată decit prin legile care se vor 
pune la dieta țării, unde va fi re
prezentată și ea după dreptate șt 
cuviință și se va . ținea datoare cu 
ascultarea numai diregătorilor aleși 
din sinul său".

Dind adevărata dimensiune a con
cepției lui Bărnuțiu în problema na
țională, discursul continua : „Națiu
nea română dă de știre națiunilor 
conlocuitoare că voind a se constitui 
.și organiza pe temei național, n-are 
cuget dușman in contra altor națiuni 
și cunoaște același drept pentru toate, 
voește a-l respecta cu sinceritate, 
cerind respect împrumutat după 
dreptate ; prin urmare națiunea ro
mană nici voește a domni preste alte 
națiuni, nici nu va suferi a fi supusă 
altora, ci voește drept egal pentru 
toate".

Vibrant și cald a răsunat apoi în
demnul ca adu
narea, in numele 
națiunii, să facă 
solemn legămint 
„că niciodată nu 
se va lepăda de 
naționalitate — ci 
o va apăra in 
etern cu puteri u- 
nite in contra tu

turor dușmanilor și pericolelor, șl 
cu puteri unite va lucra pentru viața, 
onoarea, cultura și fericirea el". Un 
legămint nu doar pentru acele clipe 
unice, ci mai ales pentru vremurile 
ce aveau să vină, căci, spunea Băr
nuțiu, „libertatea nu se poate reven
dica numai intr-o adunare", ci „tre
buie apărată și conservată in toate 
timpurile ; așadară și uitirea incă 
trebuie să înflorească totdeauna 
intre români, ca mijlocul cel dinții 
al revendicării și conservării libertă
ții naționale".

Ștergerea iobăgiei, egalitate și li
bertate națională, unire în cuget și-n 
simțiri — marile idei ce străbat de 
la un capăt la altui discursul lui 
Bărnuțiu — și-au săpat adine făgaș 
in inimile mulțimii de la Blaj, pentru 
că erau tot una cu viile sale dorințe, 
cu marile sale speranțe. De aceea, 
fiecare dintre cei 40 000 de partici
pant la acea istorică adunare a 
inchis in suflet ca pe o comoară de 
preț aceste idei și le-a dus cu sine, 
pină în Satele cele mai depărtate, 
vestind că vremea căderii șerbiei a 
sosit și că de acum înainte „Ardea
lul nu mai e Ardeal, ci România", 
cum o . mărturisesc multe rapoarte 
ale acelui timp.

Anii care au urmat acelui moment 
istoric au însemnat pentru Bărnuțiu 
noi eforturi aflate toate sub semnul 
aceluiași țel înalt. La Iași, mai ales, 
unde, incepînd din 1855 a fost pro
fesor aproape un deceniu pină la 
prematura sa dispariție, în 1864, a 
reușit să reverse in inimile elevilor 
și studenților aceeași văpaie a iubirii 
pentru popor, aceeași dorință a înăl
țării lui în demnitate și bunăstare 
care U încălzeau și lui viața, a făcut 
din ideile sale despre drepturile su
verane ale poporului — unirea ca 
izvor de forță, îndreptarea stării ță
ranilor printr-o largă reformă agra
ră, accesul tuturor fiilor țării la con
ducerea treburilor politice, necesita
tea instaurării republicii, egala în
dreptățire a popoarelor ș.a. — cheia 
de boltă a rodnicei munci universi
tare ce a desfășurat-o.

împlinirea, prin lupta generațiilor 
ce au urmat, a atitora dintre înaltele 
sale gînduri stă mărturie că ideile ce 
i-au ghidat munca și lupta fac parte 
din marea zestre a idealurilor ne
pieritoare ale poporului nostru. Iar 
prin aceasta numele său se va păs
tra atita cit va dăinui poporul. 
V eșnic.

Silviu ACHIM
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cinema
© Melodii la Costineștl : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 
20, CULTURAL '83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MIORIȚA (14 27 14) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
O Haiducii lui Șaptecai : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
© Răzbunarea haiducilor ; GRTVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MUNCA (21 50 97) — 15; 17.15; 19,30. 
© Cuibul salamandrelor; FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Buletin de București : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
© Revanșa — 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 
19,30, Program de vacanță — 9,30 :
COSMOS -27 54 95).
® Viitoarea tinereții ; CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20. 
© Program de desene animate — 9; 
10,30; Degețica — 12; 13,30; Raidul
vărgat — 15; 17; 19 : DOINA (16 35 38). 
© Dublu dșlict : SALA MICĂ A PA
LATULUI — 14,30; 17,15; 20.
© Mitul Fedorei : STUDIO (59 53 15) 
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.

• Madona păgînă — 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20 ; Program de vacanță — 9 : 
TIMPURI NOI (15 61 10).
© Micul lord — 9,30; 11,30; Hotel
Palace — 15,30; 17,30; 19,30 : BUZEȘTI 
(50 43 58).
© Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni în Rusia — 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20 ; Program de vacanță — 9 : UNION 
(13 49 04).
© Șatra : LIRA (317171) — 15.30; 18; 
20,30, la grădină — 20,45, FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30, PARC 
HOTEL (17 08 58) — 21.
© Fii cu ochii-n patru : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15.30; 17,30; 19,30.
© Fata care vinde flori : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
© Pierdut printre cei vii : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
© Vraciul : PACEA (60 30 85) — 15,30; 
19.
0 Copiii Leningradului : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Dosarul „Lina de aur“ : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
© Cascadorul Hooper : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FAVORIT (45 31 70) — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15. BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15.

0 Principiul dominoului : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20-, 15.
• La est de Java : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
0 Febra aurului : CAPITOL (16 29 17) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la 
grădină — 21.
0 Camionul de cursă lungă : FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, Ia grădină — 21, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,13, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină — 21. 
0 Yeti, omul zăpezilor ; AURORA 
(35 04 66) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20. TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, la grădină — 21, FLAMU
RA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
e Vulcanul : GRADINA FESTIVAL 
(15 63 84) — 20,45.
0 iubire fără soare : GRĂDINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 21.

teatre
0 Filarmonica ,.George Enescu* 
(15 68 75, rotonda Ateneului) : Filar

monica — tradiție și actualitate (spec
tacol de sunet și lumină de Jeanine 
Costescu) ; Recital vocal susținut de 
Mădălina Muche — soprană, Sergiu 
Dan Pop — tenor — 20.
0 Teatrul Mic (14 70 81, rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : „Patrie — pă- 
mînt străbun" (spectacol de sunet și 
lumină) — 21.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 20.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, la Tea
trul de vară Herăstrău) : Calandria 
— 20.
0 Teatrul Giuleșfd (sala Majestic, 
14 72 34) : Incidentul — 19,30.
0 Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Fotbal la 
Boema *— 19,30; (grădina Batistei) : 
Vacanță la... București ! — 19.30.
0 Ansamblul ,.Rapsodia , română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec 
— 18,30.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Intre caftan și smoking — 18,30.
© Estrada armatei (13 60 64, grădina 
de vară a C.C.A.) : Estrada în croa
zieră — 19,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, la 
Școala generală nr. 30 — Colentina) : 
Tîndală... cloșcă — 19,30

DEVA: Un nou complex turistic 
dat în folosință

Constructorii din ca
drul Trustului de con
strucții Hunedoara — 
Deva, Institutul jude
țean de proiectări in 
colaborare cu între
prinderea „Marmura" 
Simeria și întreprin
derea de prelucrare a 
lemnului Deva au 
predat „la cheie" be
neficiarului — O.J.T.

Deva — noul complex 
turistic din centrul de 
reședință al județului. 
Amplasat pe bulevar
dul central „23 Au
gust", noul complex 
dispune de un hotel cu 
255 locuri de cazare, 
restaurant. . braserie, 
cramă, cofetărie, bar 
de zi, bar „Femina", 
unități de frizerie și

coafură. punct de 
schimb valutar și Shop, 
precum și de un mare 
parcaj pentru autotu
risme. El este modern 
utilat, cu confort spo
rit, și asigură servicii 
de cea mai bună cali
tate turiștilor români 
și străini. (Sabin 
Cerbii).

t V
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Almanahul familiei
11.35 Moment folcloric
11,45 Roman foileton. în viitoarea vieții. 

Episodul 2
12.35 Ecran de vacanță. Desene anima

te : „Povestiri din Pădurea Verde"
15,00 Telex
15,05 Seara televiziunii cubaneze 0 Cuba 

de -azi. Cuba de mîine. Documentar 
0 Dans și muzică la hotelul Se
villa din Havana 0 O istorie a 
Zahărului. Documentar 0 Cercul 
ecuatorial ~ versuri de Nicolas 
Guillen in lectura autorului 0 Pri
ma stea a baletului cubanez : Ali
cia Alonso în „Giselle" de Adam 
0 1001 de seri : Zic și Zoc

20,00 Telejurnal 0 întrecerea socialistă 
în cinstea marii sărbători

20,13 Actualitatea economică

20.30 Forum politico-ideologic. Adunarea 
generală a oamenilor muncii — ex
presie a autoconducerii muncito
rești

20.45 La zi în 600 de secunde
20,55 Seara televiziunii cubaneze 0 Maeș

tri ai grației și ritmului. Program 
de balet susținut de soliști ai Ba
letului național cubanez © Film 
artistic : Aventurile lui Juan. Pro
ducție a studiourilor cubaneze. 
Ecranizare după romanul lui Sa
muel Feijoo. Regia : Julio Garcia 
Espinosa

22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal 0 întrecerea socialistă 
✓ în cinstea marii sărbători

20,15 Seara televiziunii cubaneze © 
Noaptea stelelor — program mu
zical

20.50 Buletinul rutier al Capitalei
21,05 Salonul TV al artelor plastice. Iti

nerarul critic al expozițiilor bucu
reștene

21.50 Dirijori români : Ionel Perl ea
22,30 Telejurnal
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DIVERS
Apa și vintul...

Intre dealurile moldave, Cor- 
lătești este un sat izolat, apir- 
ținind de comuna Bogdăneși, 
din județul Vaslui. Un sat foar
te mic, dar cu meșteri mari. 
Nouă săteni, ajutați de meca
nicul Constantin Obreja de la 
poșta din Bîrlad, au construit 
pe firul de apă Horoiata o 
microhidrocentrală. Meșterită 
numai din materiale refolosibile 
și din piese recondiționate, ea 
furnizează energie electrică su
ficientă pentru gospodăriile ce
lor nouă săteni. încurajați de 
acest succes, alți săteni, care au 
casele pe deal, s-au apucat să-și 
facă și ei o instalație eoliană. 
Unii au pus apa la rțiuncă, al
ții — vintul. Și unii ceilalți 
merită toată lauda. •

I

Recunoștința
De cițiva ani încoace, în fru

moasa piață „Avram Iancu" din 
municipiul Arad și-au stabilit 
adăpost zeci și sute de porum
bei. Zboară, în stoluri sau se a- 
mestecă printre trecători. Cu
minți, prietenoși, familiari. Din
tre toți cei care se opresc să-i 
admire — aflăm din ziarul 
„Flacăra roșie" — cel care se 
bucură de cea mai mare aten
ție din partea lor este un bătri
nel. De ani de zile, de cum se 
luminează de ziuă, pe vreme 
bună sau rea, bătrinelul își 
face apariția in piață cu un 
pumn de grăunțe sau cu citeva 
Coji de piine înmuiată. Ca la un 
semn, porumbeii se adună în 
juru-i, unii își găsesc loc chiar 
pe umerii lui, 
din ce le oferă. ..
care, porumbeii îl însoțesc 
bătrinel stoluri-stoluri, pină 
ieșirea din piață.

A doua zi va reveni...

și ciugulesc 
Apoi, la ple- 

: pe 
la

Nu-i frumos!
Ziua in amiaza mare, casa . 

curtea bătrinel Ecaterina Trofin 
de pe strada Isaccel din Tul- 
cea. au fost inundate cu șl'am 
provenit de la uzina de alumină. 
O conductă care trece chiar pe 
la. poarta casei sale s-a spart 
și a „vopsit" totul în roșu. Ime
diat, la fața locului a venit o 
echipă de intervenție și a repa
rat conducta. Bătrina i-a rugat 
pe meșteri să curețe și noroiul 
care se imprăștiase peste iot. 
„Că nu-l frumos, maică — l'e-a 
spus 
doar 
ea a 
i-au 
fost.

...Și nu-i frumos ’.

ea — să mă lăsați așa, că 
nu e din vina mea". Dar 
spus, ea a auzit. Meșterii 
întors spatele și duși Iau

Teren al nimănui?
Corespondentul nostru volun

tar Vaslle Neagu ne sesizează 
că între microraioanele de lo
cuințe IX. și XI din municipiul 
Tirgoviște există un teren al 
nimănui. Un teren care ar pu
tea fi cultivat cu legume sau 
pe care s-ar putea amenaja o 
frumoasă bază sportivă și de a- 
grement. Mai ales că in această 
parte a așezării nu există încă 
așa ceva. Dar terenul cu pricina 
este lăsat de izbeliște. Munici
palitatea l-a „rezervat" pentru 
organizarea tradiționalului bilei 
anual. Dar biletul cu pricina 
ține numai o zi, în timp ce în 
celelalte 364 de zile terenul zace 
părăsit, neîngrijit, neroditor. 
Cam scumpă o asemenea „re
zervare" de 364 de zile pentru 
o zi ! In ce ne privește, ne „re
zervăm" obligația de a reveni, 
in cazul in 
mai sta și 
rezervă.

care cei in drept 
de acum încolo

Motiv inedit

vor 
in

de 
din
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Ajunși in fața instanțelor 
judecată, cei care sustrag 
avutul obștesc încearcă să aducă 
fel de fel de justificări, implo- 
rînd circumstanțe atenuante. Dar 
un motiv ca acela invocat, ne
gru pe alb, in declarația lui Con
stantin Ciobanul fost lucrător 
la cooperativa meșteșugărească 
„Ozana" din Bălțătești, pe ca- 
re-l reproduce gazeta „Cea
hlăul", n-am mai întilnit pină 
acum. Iată-l : „Nu cunoșteam 
valoarea pieselor, nici la ce fo
losesc, pentru că nu întră ■ in 
specialitatea mea. Le-am luat, 
pur și simplu, din curiozitate".

Așadar, împins de „demonul 
curiozității", care pe alții i-a 
dus la descoperiri epocale. Con
stantin Ciobanu a „descoperit" 
un depozit in Piatra Neamț de 
unde a furat un sac plin cu apa
rate in componența cărora intrau 
piese electronice in valoare de 
zeci de mii de lei. Tot din... cu- 
riozitatd, un lucrător de miliție 
l-a „ușurat" de povara pe care o 
căra in spate. Iar pentru cei cu
rioși să afle care a fost răspla
ta pentru osteneala lui... curioa
să, notăm aici că a fost condam
nat la cinci ani închisoare.

Ion

personal. Pe drum, 
graba, a provocat un 
de circulație destul de 
loc să oprească, să-și 

isprava și să diminueze

N-a reușit...
Imprumutlnd niște haine,

Fllșcău din Prundul Birgămui,
care se afla internat la Spitalul 
județean Bistrița, s-a gindit să 
dea o fugă pină acasă cu auto
turismul 
luat cu 
accident 
grav. In 
vadă
consecințele, dumnealui a în
tors mașina, s-a dus la spital și 
a sărit direct în pijama. Cu 
toate că șl-a pus și perna in 
cap, „El fugitivo" a fost ur
gent depistat și va răspunde in 
fața legii.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul '
corespondenților „Scînteii”

ui8> —wirmrr» waBS r-wui «im :
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Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Qăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
luni, pe Al Bukhari Salem Houda, 
secretar al Comitetului Popular al 
Comunicațiilor și Transportului Ma
ritim din Jaihahiria Arabă Libiana 
Populară Socialistă.

în. timpul întrevederii au fost abor
date aspecte ale dezvoltării colaboră
rii româno-libiene in domeniul

transporturilor și telecomunicațiilor, 
în spiritul ințelegerilor bilaterale con
venite la nivel înalt.

A participat Vasile Bulucea, mi
nistrul transporturilor și telecomu
nicațiilor.

A fost prezent Abdulhamid S. Zin- 
tani, secretar al Comitetului Popu
lar al Biroului Popular al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste la 
București.

(Agerpres)

Ministrul afacerilor externe al Japoniei va
vizită oficială in țara noastră

tovarășului ȘtefanLa invitația
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
Shintaro Abe, ministrul afacerilor

externe al Japoniei, urmează să efec
tueze o vizită oficială în România la 
începutul lunii august 1983.

Q La întreprinderea de rulmenți 
din municipiul Birlad au intrat in 
funcțiune noi capacități de produc
ție. Este vorba de o capacitate de 
produs rulmenți și de intrarea 
integrală în circuitul productiv a 
atelierului mecanic-șef de zonă 
pentru reparații de mașini și unelte. 
De asemenea, în viitoarea localitate 
urbană Murgeni întreprinderea bîr- 
lădeană a pus în funcțiune o 
secție de bunuri metalice de larg 
consum.

K Intr-unui din noile cartiere ale 
municipiului Alexandria a început 
construcția unei instalații de prepa
rare a apei calde menajere cu

ajutorul energiei solare. Vor fi mon
tați aici peste 1 000 de captatori 
solari fabricați la întreprinderea de 
aparataje și accesorii, din reședința 
județului Teleorman.

0 Vechiul drum care lega, pină 
prin anii '60, municipiul Brașov cu 
Poiana Brașov a fost supus, prin 
grija organelor locale, unei ample 
întineriri. Prin amenajările ce i s-au 
adus, el constituie o cale ideală de 
parcurs pentru turiști.

R In centrul orașului-stațiune Co- 
vasna, la parterul noilor blocuri de 
locuințe au fost deschise două ma
gazine moderne. Pină la sfîrșitul 
lunii, zestrea comercială a orașului

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Venezuela — a 172 aniver
sare a proclamării independenței — 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Olga Lucila Carmona, a oferit 
luni o recepție.

Au luat parte Gheorghe Vlad, mi
nistrul petrolului, Maria Groza, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Nicolae Andrei, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, Ion 
Găleteanu, secretar de stat la Con
siliul Culturii și Educației Socialiste, 
reprezentanți ai altor ministere și 
instituții centrale, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

va spori cu încă zece unități noi, 
cu 'trei luni mai devreme decît se 
prevăzuse inițial.

■ Industria județului Bacău a 
asimilat și introdus în fabricație, de 
•a începutul anului și pînă acum, 
aproape 800 de noi repere : mașini, 
subansamble, piese de schimb, pro
duse petrochimice etc., în valoare 
de 425 milioane lei. Totodată, au 
fost recondiționate și reintroduse în 
circuitul economic piese de schimb 
în valoare de circa 80 milioane lei. 
Un efect pozitiv imediat : diminua
rea importului cu 357 milioane lei.

■ Pe strada „Albatros" din 
Tulcea au fost predate locatarilor 
primele două blocuri. In următorii 
ani aici se va înălța cel mai mare 
cartier al orașului de la porțile 
Deltei.

■ S-a redeschis tabăra jude
țeană a școlarilor de Io Coșoteni, 
din apropierea orașului Roșiori de 
Vede. Pe tot parcursul vacanței de 
vară, numeroși pionieri teleormă
neni își vor petrece vacanța intr-un 
frumos decor natural.

INDUSTRIALIZAREA ȚĂRII
(Urmare clin pag. I)

ZIUA NAȚIONALĂ A LIBERIEI

Excelenței Sale
Comandant suprem SAMUEL K. DOE

ZIUA INSURECȚIEI NAȚIONALE 

A POPORULUI CUBANEZ

Președintele Consiliului Popular de Salvare, 
Șeful statului Republica Liberia

MONROVIA
Aniversarea proclamării independenței de stat a Republicii Liberia îmi 

oferă prilejul de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de 
progres și prosperitate pentru poporul liberian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
Republica Socialistă România și Republica Liberia vor continua să se dez
volte spre binele popoarelor noastre, al politicii de pace, independență 
națională și înțelegere în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Liberia, prima repu
blică apărută pe con
tinentul african, sărbă
torește astăzi împlini
rea a 136 de ani de la 
proclamarea indepen
denței de stat.

Situată pe coasta de 
vest a Africii, între 
Sierra Leone, Guineea 
și Coasta de Fildeș, Li
beria (suprafață:
111 369 kmp; popu
lația 1 710 000 locuito
ri) a avut multă vre
me o economie cu ca
racter preponderent a- 
grar, cultivîndu-se o- 
rez, manioc, cafea, ar
borele de cacao, arbo
rele de cauciuc și alte
le. în ultimele decenii 
însă, ca urmare a des
coperirii unor mari 
zăcăminte de minereu 
de fier, estimate la 1,4 
miliarde tone, și a tre
cerii la exploatarea 
lor pe scară largă, 
structura economiei li- 
beriene a cunoscut im
portante schimbări. 
Cea mai mare parte a 
exportului nu mai este 
acoperită de produsele

agricole, ci de minereul 
de fier, de diamante și 
cauciuc.

In dorința de a acce
lera dezvoltarea eco
nomică, autoritățile de 
la Monrovia au elabo
rat în ultima vreme o 
serie de programe care 
au în vedere valorifi
carea tot mai judicioa
să a resurselor natura
le. Se acordă, astfel, în 
continuare o atenție 
deosebită agriculturii, 
urmînd ca în fiecare 
regiune a țării să fie 
create ferme-model 
profilate pe producția 
de orez, cacao și cafea, 
și, în același timp, să 
se extindă considera
bil suprafețele irigate, 
în această privință un 
rol important va re
veni marelui baraj de 
pe rîul Saint Paul, a- 
flat în curs de con
strucție, care va ferti
liza întinse terenuri a- 
gricole și va duce la 
crearea unei salbe de 
centrale electrice. în 
ce privește sectorul de 
bază al economiei, cel

al industriei extractive, 
se prevede revitaliza- 
rea unor exploatări 
miniere și valorifica
rea de noi zăcăminte.

Animat de senti
mente de caldă priete
nie față de por -ele 
Africii, poporul t lân 
urmărește cu L .eres 
eforturile de: are de 
poporul liber n pen
tru valorificarea re
surselor naționale în 
folosul propriu. între 
Republica Socialistă 
România și Republica 
Liberia s-au statorni
cit relații de colabora
re întemeiate pe res
pectul mutual, deplină 
egalitate în drepuri, 
neamestecul in trebu
rile interne și avanta
jul reciproc. Dezvolta
rea în continuare a a- 
cestor raporturi cores
punde pe deplin inte
reselor ambelor țări și 
popoare, progresului 
lor economico-social, 
cauzei înțelegerii și 
cooperării internațio
nale.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MĂLINELOR

constantă generală în strategia dez
voltării în toate etapele ; în același 
timp, ea a dobîndit caracteristici 
specifice fiecărei perioade de dez
voltare a țării. în primele trei cin
cinale, industrializarea, a realizat 
edifibarea bazei tehnice materiale 
a socialismului și a permis reali
zarea progresului fn toate dome
niile de activitate, victoria relați
ilor de producție socialiste. Cu toa
te marile realizări obținute în pri
mele cincinale, datorită ratei re
duse de acumulare, afectată și de 
condițiile internaționale, o serie de 
obiective industriale și agricole 
n-au putut fi realizate și au fost 
subapreciate și „neglijate,o .serie de 
ramuri industriale moderne.

Congresul al IX-lea al partidului 
constituie un moment de referință 
pentru cursul novator al dezvoltă
rii în toate domeniile de activitate, 
inclusiv în domeniul industrializă
rii, pentru impulsul dat creativită
ții, modernizării, calității. în poli
tica de industrializare, în ultimele 
trei cincinale accentul s-a pus pe 
laturile calitative, intensive, de 
modernizare a tuturor ramurilor 
economiei naționale, ne valorifica
rea cu maximum de eficiență a 
potențialului național șt uman de 
care disoune țara noastră. Pe baza 
orientărilor Congresului al IX-lea 
al P.C.R. s-au pus bazele dezvol
tării unor ramuri moderne, ca in
dustria electrotehnică, producția 
mijloacelor de automatizare, de au
toturisme; în această perioadă s-au 
amplificat, de asemenea, construc
ția navală, producția de utilaje 
tehnologice complexe și altele.

Cele trei decenii si jumătate de 
industrializare socialistă reprezin
tă o etană de avînt multilateral al 
țării noastre. Ritmurile înalte de 
creștere, printre cele mai dinamice 
din lume — de circa 12 la sută în 
medie în perioada 1950—1983 —, 
acumulările cantitative ranide au 
determinat ca si schimbările cali
tative să se producă Ia intervale 
mai scurte de timp. în anii econo
miei socialiste. România a parcurs 
in dezvoltarea sa economică un 
drum lung, mai multe etaoe isto
rice, de la o țară cu o economie slab 
dezvoltată, la o tară industrial- 
agrară în plină înflorire.

România a comprimat istoria, ob- 
ținind progrese pentru care altor 
țări le-a fost necesară o perioadă 
de timo de 2—3 ori mai mare. 
Cu mîndrie patriotică, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat fap
tul că „în mai puțin de 40 de anî 
am parcurs mai multe etape de 
dezvoltare istorică ; am obținut 
crearea unei puternice baze tehni- 
co-matcriale a socialismului. — și 
trebuie să spunem deschis că efor
turile pe care Ie-a făcut poporul 
român pentru aceasta sînt pe de
plin îndreptățite și răsplătite de 
rezultatele pe care Ie avem astăzi".

Pe baza industrializării, România 
a reușit să obțină o creștere pu
ternică a avuției naționale, a veni
tului național și a nivelului de 
trai material și spiritual al poporu
lui. Edificarea unei puternice baze 
tehnico-materiale, a unui • aparat 
de producție amplu și modern, re
zultat al operei istorice de indus
trializare socialistă a țării, con
stituie una din principalele reali
zări ale economiei noastre socia
liste. Aparatul de producție al so
cietății, care în expresie valorică

se ridică la cifra de peste 2 000 mi
liarde lei fonduri fixe, constituie 
partea cea mai importantă a avu
ției țării și permite ca, prin contri
buția sa, munca națională să devină 
mai productivă și mai eficientă.

în prezent, România se află în- 
tr-un moment decisiv de efort și 
creație pentru avansarea sa pe o 
nouă treaptă de evoluție superioa
ră. Congresul al XII-lea al P.C.R. 
a formulat orientările procesului 
de industrializare în actualul cin
cinal și deceniu, subliniind nece
sitatea continuării acestui proces 
pe o treaptă mai înaltă, în condi
țiile accentuării laturilor calitative 
în toate domeniile de activitate. 
Obiectivul trecerii la un stadiu 
avansat de dezvoltare ăconomico- 
socială decurge din imperativele 
edificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, ale afirmării 
plenare a principiilor socialis
mului.

Industrializarea în etapa actuală, 
în raport cu stadiul de dezvoltare 
la care a ajuns economia națională 
și în conformitate cu exigențele 
revoluției tehnico-științifice con
temporane, este concepută în docu
mentele Partidului Comunist Ro
mân, în viziunea secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, nu ca o extrapolare a 
tendințelor anterioare, ci ca o îmbi
nare a continuității cu deschideri 
și orientări noi, cu regîndirea unor 
opțiuni și conturarea altora nova-

Par'tidul nostru a stabilit pentru 
actuala etapă o reierarnizare a 
priorităților dezvoltării ramurilor 
și subramurilor economiei națio
nale în scopul asigurării unui echi
libru optim între dezvoltarea in
dustriei șl agriculturii, precum și 
în scopul îmbunătățirii structurii 
industriei. Analiza comparativă a 
structurii industriei pe ramurile 
sale mari cu cea a țărilor dezvol
tate arată că în această direcție 
s-a realizat în multe privințe o 
structură optimă. Astfel, ponderea 
industriei constructoare de mașini, 
a industriilor chimică, siderurgică 
etc. în totalul industriei țării noas
tre este comparabilă pu cea a sta
telor dezvoltate. Restructurarea in
dustriei trebuie să urmărească, în 
special, perfecționarea structurii 
interioare a ramurilor industriale, 
punîndu-se accent pe ramurile de 
înaltă tehnicitate, de înaltă prelu
crare, de valorificare superioară a 
materiei prime. Perfecționarea 
structurii interioare a industriei — 
alături de introducerea unor tehno
logii noi, a unei mai bune orga
nizări a producției și muncii — se 
impune cu atît mai mult cu cît 
unele ramuri au un caracter ener- 
go-intensiv ridicat și sînt. mari 
consumatoare de materii prime.

în cadrul procesului de moderni
zare a structurii industriei, un. as
pect important îl constituie asigu
rarea unui raport optim între in
dustria mare și industria mică. 
Orientările de plan prevăd o creș
tere de circa două ori a producției 
industriei, mici în acest cincinal. 
Dezvoltarea acestui sector care 
poate fi considerat rămas în urmă 
are mare importanță pentru creș
terea producției bunurilor de con
sum, pentru valorificarea resurse
lor locale, dezvoltarea prestărilor 
de servicii către populație etc.

Dezvoltarea economiei naționale, 
dezvoltarea industriei sînt indiso
lubil legate de dezvoltarea bazei

de materii prime care are un ca
racter prioritar în acest cincinal și 
in perspectivă. în politica energe
tică și a materiilor prime partidul 
nostru s-a detașat de teza nefon
dată, dar care a circulat multă vre
me, în special în perioada antebe
lică, după care România ar dispu
ne de mari bogății naturale Con
gresul al IX-lea a subliniat nece
sitatea de a se ține seama în for
mulările strategiei dezvoltării de 
„creșterea nevoilor in condițiile 
resurselor limitate de energie pri
mară". Conștientizarea asupra li
mitării resurselor este necesară 
atît pentru specialiști, cît și pentru 
masele largi în scopul promovării 
unor ramuri industriale și produse 
mici consumatoare de energie și 
materii prime. Această opțiune, 
reprezintă una din orientările 
fundamentale ale Congresului 
XII-lea al P.C.R. cu privire la dez
voltarea economiei naționale în ac
tuala etapă și în perspectivă. Mă
surile adoptate de partid și de stat 
în direcția valorificării mai ample 
a bogățiilor naturale, a recuperării 
și refolosirii materialelor și a re- 
condiționării pieselor și subansam- 
blelor scoase din producție, redu
cerea consumurilor specifice, eco
nomisirea de materie primă și e- 
nergie vor duce la creșterea efi
cienței economice, la reducerea im
portului, la echilibrarea balanței 
de plăți.

Tot ceea ce a însemnat în acești 
18 ani creație și spirit novator in 
fundamentarea strategiei de indus
trializare a țării este indisolubil 
legat de numele secretarului gene
ral al partidului, tovarășul • Nicolae 
Ceaușescu. Abordînd lucid, creator 
problemele industrializării, in 
strînsă legătură cu realități’e din 
România, propunind modalități 
noi, revoluționare, de soluționare 
a problemelor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a deschis drum larg 
pentru a înlătura ideile preconce
pute, dogmele și principiile sim
pliste, pentru a așeza procesul de 
industrializare pe analiza lipsită 
de prejudecăți a fantelor imnuse 
de viață, a legităților 'dezvoltării 
economice și sociale.

Cunoașterea temeinică a reali
tăților, prin contactul nemijlocit cu 
făuritorii bunurilor materiale, ca
pacitatea de a aborda cu curaj 
marile probleme ale dezvoltării e- 
conomico-sociale, forța de pă
trundere în esența fenomenelor e- 
conomice constituie trăsături defi
nitorii ale secretarului general al 
partidului, ce și-au găsit puternice 
ilustrări în teoria și practica in
dustrializării socialiste din țara 
noastră.

Propunind noi deschideri în des
fășurarea procesului de industria
lizare, secretarul general al parti
dului a cerut fiecărui om al muncii 
să gîndească și să acționeze cu 
hotărîre în activitatea practică, 
pentru ca marele efort material 
pe care l-a făcut societatea noas
tră să rodească neîntîrziat și din 
plin. înfăptuirea «jindului înaripat, 
dătător de noi avînturi. al secreta
rului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. constituie 
înalta expresie a manifestării uni
tății ponorului în jurul partidului ' 
nostru comunist, voința de a ac
ționa cu eneraie si răspundere 
pentru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XII-lea, a programelor 
stabilite de Conferința Națională a 
partidului.

Excelenței Sale
Domnului MAUMOON ABDUL GAYOOM

Președintele Republicii Maldivelor
MALE

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Maldivelor — aniversarea obți
nerii independenței de stat — vă adresez calde felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru 
poporul țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul Republicii 
Maldivelor marchează 
astăzi împlinirea a 18 
ani de la dobîndirea 
independenței de stat, 
act care si-a catalizat 
resursele creatoare în 
procesul făuririi unei 
vieți noi, al dezvoltă
rii de sine stătătoare.

Deși cele 2 000 de 
recife coraligene, care 
alcătuiesc arhipelagul 
Maldive, sînt presăra
te într-o zonă ecuato
rială de 100 000 km2, 
suprafața lor totală 
nu depășește 300 km2. 
Vegetația luxuriantă 
alternează cu plaje 
mirifice cu nisip auriu 
și lagune cu ape dg 
un albastru intens, 
care au adus Maldi
velor faima de „insu
le ale paradisului" 
încă din vremurile în
depărtate. Istoria aces
tor insule este insă 
zbuciumată. încercă

rile portughezilor de 
a se stabili în arhipe
lag între secolele XV- 
XVII au fost zădărni
cite „de rezistența au- 
tohtoriă. Devenite pro
tectorat britanic din 
1887, abia după cuce
rirea independenței, 
dar mai ales după 
abolirea sultanatului 
și proclamarea repu
blicii — la 11 noiem
brie 1968 — Maldivele 
au dobîndit condițiile 
prielnice dezvoltării 
pe calea progresului. 
Concomitent cu mo
dernizarea pescuitului, 
care asigură existența 
a 80 la sută din popu
lația de 140 000 de lo
cuitori și participă cu 
peste 90 la sută la ex
port, se acordă o im
portanță sporită secto
rului agricol, fiind ex
tinse culturile de po
rumb, mei, sorg și

manioc. Se intensifică, 
de asemenea, comer
țul, se lărgește și mo
dernizează . rețeaua tu
ristică ; un alț factor 
dinamizator, delbc ne
glijabil pentru econo
mia tării, îl constituie 
exploatarea bazinelor 
petrolifere recent iden
tificate.

Poporul român ur
mărește cu simpatie 
eforturile poporului 
Maldivelor pe calea 
edificării unei vieți 
mai bune. între Româ
nia și Republica Mal
divelor s-au statorni
cit din 1979 relații di
plomatice, menite să 
ducă la o mai bună 
cunoaștere și apropie
re, Ia dezvoltarea co
laborării reciproc avan
tajoase, să contribuie 
la promovarea cauzei 
generale a păcii, înțe
legerii și progresului 
în lume.

ȘTIRI SPORTIVE
Campionatele europene de tenis de 

masă pentru juniori au continuat în 
orașul suedez Malmoe cu disputarea 
primelor intîlniri din cadrul turnee
lor semifinale.

în concursul feminin, echipa 
României (Olga Nemeș, Carmen 
Găgeatu) a învins cu 3—0 reprezen
tativa Austriei, iar în competiția 
masculină selecționata română (Va
sile Florea, Cristian Țiugan, Ferdi
nand Ferenczi) a întrecut cu 5—2 
formația Cehoslovaciei.

Alte rezultate: feminin: U.R.S.S. — 
R. F. Germania 3—1 ; Olanda — 
Polonia 3—0; Cehoslovacia — Iugo
slavia 3—1 ; masculin : Ungaria — 
Anglia 5—1 ; Franța — Austria 5—0 ; 
Iugoslavia — Cehoslovacia 5—3 ; 
U.R.S.S. — Elveția 5—0.

în turneul rezervat cadetelor, 
echipa României (Anca Cheler, Oti- 
lia Bădescu) a obținut' două victorii : 
3—1 cu Olanda și 3—0 cu Franța.

în orașul belgian Liege s-a dis
putat meciul amical de fotbal din
tre formațiile F. C. Liege și Dinamo 
București. Partida s-a încheiat cu 
victoria gazdelor, cu scorul de 2—1.

în prima zi a campionatelor mon
diale feminine de baschet, care se 
desfășoară în Brazilia, echipele 
favorite au obținut victorii scontate : 
Bulgaria — Peru 90—44 (44—22) ;
U.R.S.S. — Zair 117—40 (59—24) ;
Polonia — Australia 73—66 (35—25) ; 
Iugoslavia — Japonia 90—58 (48—24); 
R. P. Chineză — Canada 72—66 
(33—38).

Competiția internațională feminină

de tenis „Cupa Federației" s-a În
cheiat la Ziirich cu succesul selec
ționatei Cehoslovaciei, învingătoare 
cu 2—1 în finala disputată în com
pania echipei R. F. Germania.

Finalele „Daciadei" și ale cam
pionatelor naționale de haltere se 
vor desfășura la Constanța, începînd 
de joi, 28 iulie, și pînă duminică. 
Printre cei 150 de participant se 
numără Gheorghe Maftei (categ. 56 
kg), Mobin Șeic (52 kg), Ștefan Taș- 
nadi (110 kg), Gelu Radu (60 kg) și 
Vasile Groapă (90 kg).

Competiția de polo pe apă pentru 
juniori „Cupa Prietenia", desfășurată 
la Zielona Gora (Polonia), a fost 
cîștigată de echipa Ungariei, urmată 
în clasamentul final de formațiile 
Cehoslovaciei, U.R.S.S., României, 
Cubei, Poloniei și Bulgariei.

Rezultate înregistrate în ultima zi 
a turneului final (locurile 1—4) : Un
garia — U.R.S.S. 11—10 (3—2, 3—2, 
1—3, 4—3) ; Cehoslovacia — Româ
nia 7—6 (1—1, 1—3, 0-0, 5—2),

La Moscova a început turneul de 
lupte greco-romane din cadrul fina
lelor Spartachiadei de vară a po
poarelor din U.R.S.S., concurs cu 
participare internațională, la care 
sînt prezenți 300 de sportivi din 11 
țări, printre care România, Bulgaria, 
Polonia, Ungaria, Cehoslovacia și 
Suedia. ,

La categoria 90 kg, in primul tur, 
luptătorul român Ion Draica l-a în
vins la puncte pe sportivul sovietic 
Vladimir Popov.

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, 

Președintele Consiliului de Stat
și Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba

HAVANA
Cea de-a XXX-a aniversare a asaltului asupra cazărmii Moncada — ziua 

insurecției naționale cubaneze — ne oferă plăcutul prilej de a adresa, în 
numele Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Repu
blicii Socialiste România, precum și in numele nostru personal, un cald 
salut frățesc și cordiale felicitări Comitetului Central al Partidului Comu
nist din Cuba, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Cuba, precum și poporului cubanez prieten.

Exprimînd satisfacția față de cursul ascendent al relațiilor româno-cuba- 
neze, sîntem convinși că, acționînd împreună, legăturile de prietenie și cola
borare dintre partidele, popoarele și țările noastre se vor dezvolta și amplifica 
continuu, în interesul reciproc al României și Cubei, al cauzei socialismului, 
destinderii, înțelegerii și păcii în lume.

Cu ocazia acestei importante aniversări, vă urăm, dragi tovarăși', noi și 
tot mai mari succese in activitatea de transpunere în viață a hotăririlor 
Congresului al II-lea al Partidului Comunist din Cuba, de edificare a socie
tății socialiste, spre binele și prosperitatea poporului cubanez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

TELEG
Cu ocazia celei de-a 30-a aniver

sări a Zilei insurecției naționale cu
baneze, președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, Nicolae Giosan, a adresat o 
telegramă de felicitare președintelui 
Adunării Naționale a Puterii Popu
lare a Republicii Cuba, Flavio Bravo 
Pardo.

Cu același prilej, ministrul afaceri-

RAME
lor externe, Ștefan Andrei, a trimis 
o telegramă de felicitare ministrului 
relațiilor externe al Cubei, Isidoro 
Malmierca Peoli.

De asemenea, alte instituții cen
trale și organizații de masă și obștești 
din țara noastră au trimis telegrame 
de felicitare instituțiilor și organiza
țiilor similare din Republica Cuba.

(Agerpres)

Moncada, 26 iulie 1953. Un nume 
și o dată care au intrat pentru 
totdeauna in istoria Cubei. Se îm
plinesc astăzi 30 de ani de la acea 
zi de neuitat, pentru poporul 
cubanez, cînd un grup de tineri 
revoluționari, in frunte cu Fidel 
Castro, pornea să ia cu asalt 
cazarma Moncada, ale cărei ziduri 
reprezentau un simbol al regimului 
de teroare al dictatorului Fulgencio 
Batista. Asaltul asupra Moncadei 
este considerat, pe drept cuvînt, 
actul de naștere al revoluției cu
baneze, victorioasă șase ani mai 
tîrziu, la 1 ianuarie 1959, prin pre
luarea puterii de către forțele 
populare.

Astăzi, vizitatorii Moncadei lntîl- 
nesc pe frontispiciul fostei fortărețe 
inscripția : „Cazarmă transformată 
in școală". Inscripție simbolică. Nu 
numai fiindcă ceea ce altădată în
truchipa reazemul unui regim de 
asuprire a devenit un lăcaș de cul
tură, dar și pentru că inscripția 
poartă în ea sensurile unor prefa
ceri cu caracter istori'c, pe scară 
națională : transformarea Cubei 
dintr-o feudă a terorii, dominată 
de monopoluri străine, în care 
poporul era complet lipsit de 
drepturi, în republica de astăzi, 
constructoare a socialismului;' cu o 
economie dinamică și o cultură 
înaintată.

Lichidarea dominației monopolis
te străine, naționalizarea principa
lelor mijloace de producție, înfăp
tuirea reformei agrare și coopera
tivizarea agriculturii au fost succe
date de o largă activitate construc
tivă, care a transformat din temelii 
țara prietenă din Caraibe, marcînd, 
totodată, apariția primului stat 
socialist pe continentul american.

Evocarea evenimentelor petre
cute cu trei decenii în urmă oferă 
prilejul de a releva marile succese 
repurtate de poporul cubanez, sub 
conducerea partidului său comu
nist, în opera de făurire a noii 
orînduiri, în lupta pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare, a inde
pendenței și suveranității națio
nale.

Roadele eforturilor desfășurate de 
poporul cubanez se văd astăzi în 
ritmul construcțiilor industriale, 
in profilul modern al noilor cartiere 
de locuințe din Havana și din cele
lalte orașe, în sistematizarea loca
lităților rurale, în sporirea randa
mentului agriculturii și zootehniei. 
Anii socialismului au fost deopo
trivă ani de dezvoltare intensă a 
învățămîntului, științei și culturii, 
de creștere a nivelului de trai ma
terial și spiritual al populației.

Poporul cubanez întimpină săr
bătoarea de astăzi angajat în 
înfăptuirea ^planului cincinal de 
dezvoltare social-economică, adop
tat de cel de-al doilea Congres ai 
Partidului Comunist din Cuba. în 
Întreprinderi, pe șantierele de 
construcții sau pe plantațiile cu 
trestie de zahăr, oamenii muncii 
obțin noi și semnificative succese 
în îndeplinirea sarcinilor de plan, 
între obiectivele industriale aflate 
în curs de realizare se numără noi 
capacități de producție la combina
tul siderurgic „Jose Marti", o între
prindere de construcții metalice,

alta de mașini agricole, un combi
nat de fabricare a hîrtiei, două noi 
fabrici de zahăr, precum și cinci 
fabrici de plăci prefabricate pentru 
construcția de locuințe. La Coji- 
maia, în provincia Holguin, avan
sează construcția unui combinat 
metalurgic cu ciclu complet, unul 
din cele mai importante obiective 
ale actualului cincinal cubanez.

In cadrul preocupărilor pentru 
continua dezvoltare a industriei, un 
loc primordial îl ocupă proiectele 
de extindere a capacității energe
tice. Prima centrală atomoelectrică 
se află în curs de construcție la 
Cienfuegos. Concomitent, se depun 
eforturi pentru folosirea resurselor 
noi, de energie solară, eoliană, de 
biogaz etc. Sînt numai citeva din 
numeroasele realizări semnificative 
ale Cubei socialiste.

Poporul român, care și-a manifes
tat de la început solidaritatea cu 
lupta poporului cubanez pentru 
eliberare națională și socială, ur
mărește cu simpatie eforturile pe 
care le depun oamenii muncii 
cubanezi în construirea socialismu
lui. Spre satisfacția reciprocă,! între 
România și Cuba, între popoarele 
noastre s-au statornicit și se dez- 
yolță legături.de prietenie și co-., 
laborare în diferite domenii — 
politic, economic, științific, cultu
ral. La recenta sesiune de Ia 
Havana a Comisiei mixte intergu- 
vernamentale româno-cubaneze au 
fost stabilite noi măsuri și acțiuni 
concrete pentru promovarea în 
continuare a colaborării economice 
și tehnico-științifice în domenii de 
interes comun, precum . și pentru 
creșterea continuă a schimburilor 
de mărfuri. Protocolul semnat la 
încheierea lucrărilor sesiunii pre
vede, astfel, dezvoltarea acțiunilor 
de colaborare și cooperare, (îndeo
sebi în domeniul minier, în extrac
ția și prelucrarea țițeiului și in. 
industria constructoare de mașini. 
Cursul ascendent al relațiilor de 
prietenie și colaborare româno- 
cubaneze își are temelia trainică în 
comunitatea de orînduire, de ideo
logie și de țeluri, în preocupările 
comune privind dezvoltarea eco
nomiei și asigurarea creșterii con
tinue a nivelului de trai material și 
spiritual al oamenilor muncii. Fac
torul hotărîtor al evoluției favo
rabile a legăturilor româno-cuba
neze îl constituie relațiile dintre 
forțele politice care conduc cele 
două țări — Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Cuba — și, in acest cadru, întil- 
nirile de la București și Havana 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Fidel Castro, sub al. căror impuls 
colaborarea româno-cubaneză s-a 
extins și diversificat, în interesul 
reciproc, al cauzei generale a socia
lismului și păcii.

Sărbătorirea zilei insurecției na
ționale cubaneze constituie pentru 
poporul român un fericit prilej de 
a adresa poporului cubanez prie
ten un salut cordial, împreună cu 
urări de noi succese în construcția 
socialismului, pentru progresul și 
prosperitatea patriei sale.

V. OROS

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 26 

iulie, ora 21 — 29 iulie, ora 21. In țară : 
Vremea va fi ușor instabilă cu cerul 
variabil. înnorărl mai pronunțate se vor 
produce în regiunile din nordul și estul 
țării, unde pe alocuri vor cădea ploi 
care vor avea șl caracter de aversă în
soțite de descărcări electrice. In rest 
aceste fenomene vor fi izolate. Vtntul 
va sufla slab pînă la moderat, cu in

tensificări locale la începutul interva
lului în estul țării șl zona de munte 
Temperaturile minime vor fl cuprinși 
între 10 și 20 de grade, cele maxim, 
între 22 și 32 de grade, local mal ridi 
cate. Se va produce ceață în vestu 
țării și In zona de munte. In București 
Vremea va fl ușor instabilă cu cert 
variabil, favorabil averselor de ploai 
șl descărcărilor electrice. Vîntul va st 
fia slab pînă la moderat. Temperaturi! 
minime vor fl cuprinse Intre 16 și 
grade, cele maxime Intre 28 șl' 32 c 
grade. (Otllia Dlaconu, meteorolog < 
serviciu).

© DISPOZITIV DE E- 
CONOMISIRE A CAR
BURANTULUI. Un insiner 
din Arles, Franța, a pus la 
punct un dispozitiv bazat pe 
injectarea de apă, care econo
misește carburantul pentru au
tomobile. Principiul este cunos
cut de la începuturile motoru
lui cu explozie : în mediu umed 
randamentul motorului crește. 
Apa, reducînd puterea deto- 
nantă a amestecului, antrenează 
o ardere gia’ lentă, deci mai 
eficientă șiT-eu atît mai com
pletă. Aplicațiile au fost limi
tate datorită imposibilității de a 
doza corect cantitatea de apă. 
Pentru soluționarea problemei, 
noul procedeu utilizează un 
carburator auxiliar, protejat 

contra coroziunii, racordat Ia 
carburatorul principal. Datorită 
acestui sistem se obține o creș
tere a randamentului de 15—20 
la sută și posibilitatea de uti
lizare a benzinei obișnuite în 
locul celei super.

• ETICHETE INSEC
TICIDE. Specialiștii din Ma
rea Britanie au realizat un pro
cedeu de combatere a insectelor 
dăunătoare pentru animale, în 
special vite. Unele tipuri de in
secte, care se hrănesc cu sîn- 
gele vitelor sau secrețiile mu
coaselor, transmit diferite boli; 
în general, ele întrerup pășuna- 
tul normal, ceea ce are drept 
consecință scăderea în greutate 
a vitelor și a producției de lap
te. Metoda constă în atașarea, 
la urechea animalelor, a unei 

etichete din polivinil impregna
tă cu cipermetrin, un insecticid 
sintetic. Eticheta eliberează lent 
insecticidul care pătrunde în or
ganismul animalului : toxicita
tea sa pentru animale este foarte 
redusă, practic nulă; în schimb, 
este extrem de eficace în ceea 
ce privește insectele.

• ALGELE ÎMPOTRI
VA ROZĂTOARELOR. 
Conform datelor O.N.U., roză
toarele consumă, în fiecare an, 
20 la sută din recolta mondială 
de cereale, adică 42 milioane de 
tone. împotriva lor se utilizea
ză diferite substanțe chimice 
otrăvitoare, dar în scurtă vre
me rozătoarele încep să recu
noască după miros aceste sub
stanțe și le evită. Savanții 
ucraineni au realizat un nou

mijloc de combatere a rozătoa
relor, o pastă de alge de apă 
dulce care conține substanțe 
biologice active neplăcute pen
tru rozătoare, de natură să le 
îndepărteze de locul sau locu
rile respective. Pasta de alge 
s-a dovedit a fi eficientă atît 
împotriva șoarecilor de casă, de 
cîmp și de pădure, cît și a șo
bolanilor.

© SISTEME DE CO
MUNICAȚII ÎN LUMEA 
VEGETALĂ. Cercetătorii a- 
mericani de la Universitatea 

Washington din statul Seattle 
au constatat, după îndelungi ob
servații, că și copacii comunică 
între ei, avertizindu-se reciproc 
atunci cînd sînt atacați de in
secte. Se precizează că ei emit 
o substanță numită pheromones, 
pe care o conțin, de regulă, și 
insectele. Intre altele, se relevă 
că, deși n-au fost atacați de in
secte, copacii din apropierea ce
lor infestați suferă o serie de 
transformări în compoziția chi- 

, mică a frunzelor, care le fac 
nedigerabile pentru agresori. 
Descoperirea este considerată ca 
fiind deosebit de importantă 
pentru elaborarea unor metode 

eficiente de combatere a dăună
torilor pădurilor și, in general, 
a insectelor care atacă culturile 
agricole.

© CENTRU BIOCLI-
MATIC. In R.S.F. Iugoslavia 
a fost inaugurat un centru bio- 
climatic, prin care pacienților 
din sanatorii și turiștilor ce-și 
petrec vacanța in hoteluri și 
campinguri li se transmit infor
mații meteorologice însoțite de 
sfatul medicului. în cazul în care 
se anunță schimbări bruște ale 
vremii sau alte fenomene clima
tice care dăunează 'Sănătății, a- 
bonații centrului pot fi îndru
mați de cadrele de specialitate 
prin telefon. Astfel pot fi luate 
— la timp — măsurile necesare 
pentru cei care suferă de tulbu
rări cardiace, ale sistemului 

vascular ș.a. și preîntîmpinate 
reacțiile nedorite Ia schimbările 
meteorologice.

• ALERGĂTORUL DE 
CURSĂ LUNGĂ... Austia- 
lianul Clifford Yung, in vîrstă 
de 61 de ani, a realizat o perfor
manță unică în felul ei, cîștigînd 
cursa de alergare pe distanta 
de... 875 de kilometri, între Sid
ney și Melbourne, pe care a 
parcurs-o in 134 de ore. In 
timpul cursei a rupt 10 perechi 
de ghete, a dormit în total vreo 
15 ore și s-a alimentat „în 
mers". Dificultatea probei a fă
cut ca Yung să aibă doar Uad- 
versari, care însă erau toți spor
tivi profesioniști, supravegheați 
îndeaproape de antrenori. Cînd 
părea că nu i-a rămas nici o 
șansă, singurul amator al com

petiției s-a decis să învingă, reu
șind să-1 depășească cu 50 de ki
lometri pe concurentul clasat pe 
locul doi.

© FARMACOPEE MI
LENARĂ. In China a fost de 
curînd retipărită una dintre cele 
mai vechi culegeri de rețete far
maceutice, datind din vremea di
nastiei Tang (618—907 e.n.). Ori
ginalul, apărut cu citeva sute de 
ani Înaintea primei cărți de a- 
cest fel din Europa, „Nuovo Re- 
ceptaris" (1498), descrie cu aju
torul a numeroase texte și ilus
trații compoziția și modul di 
întrebuințare a peste 800 di 
leacuri. Noua ediție se prezint: 
sub forma unui rezumat alcă 
tuit pe baza a 20 din textel 
originale.
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Schimb de mesaje între

NICOLAE CEAUSESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, PE PĂMÎNTUL AFRICIIJ 7 5 J 7

cu prilejul primirii noului ambasador al României la Atena

(Urmare din pag. I)

comune sau foarte apropiate asupra 
principalelor probleme ale lumii în 
care trăim deschid, fără îndoială, 
perspectivele unei colaborări și mai 
intense între România și țările vi
zitate pe plan economic, ca și pe 
planul științei, culturii, învățămîntu- 
lui, creează premisele unei con
lucrări și mai active în sfera vieții 
internaționale, pentru înfăptuirea 
aspirațiilor celor mai scumpe ale 
popoarelor noastre, ale popoarelor 
de pretutindeni.

Un profund factor stimulator 
acestei colaborări multilaterale 
constituie înțelegerile cu privire
dezvoltarea și mai intensă a legătu
rilor dintre Partidul Comunist Român 
și partidele de guvernămînt din 
țările vizitate, chezășie fermă a în
făptuirii cu succes a proiectelor și 
obiectivelor stabilite în comun.

O deosebită importanță o pre
zintă faptul că dialogurile la nivel 
înalt, care au avut loc în toate cele 
cinci capitale, au pus în lumină că 
problema fundamentală a vremuri
lor noastre o constituie lupta pen
tru înlăturarea primejdiei nucleare,

al 
îl 

la

pentru dezarmare, pentru apăra
rea dreptului suprem al tuturor 
popoarelor la viață, libertate, dem
nitate și 
cum s-a arătat 
actualului 
pași concreți in 
și, în primul rind, 
plasării noilor rachete 
in Europa, retragerea 
darea celor existente ar exerci
ta o influență pozitivă asupra cli
matului politic de pe toate conti
nentele, inclusiv din Africa.

Desfășurată într-un moment cind 
rînduieliie coloniale se mențin incă 
în Namibia, cînd regimul de la 
Pretoria încearcă să destabilizeze ti
nerele state africane vecine, cînd 
politica sa de apartheid și discri
minare rasială devine tot mai vi
rulentă, călătoria pe pămîntul Africii 
a constituit un prilej de puternică 
reafirmare a solidarității depline a 
României socialiste cu lupta împo
triva imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, a politicii 
rasiste și de apartheid, pentru 
dreptul la libertate și independență 
al poporului namibian, pentru res-

pace. Neîndoios, așa 
pe tot parcursul 

itinerar, realizarea de 
această direcție 

oprirea am- 
nucleare 

și lichi-

pectarea suveranității tuturor sta
telor din prima linie.

In toate celelalte mari probleme 
abordate - fie că a fost vorba de 
necesitatea eradicării decalajelor 
dintre țările bogate și cele sărace 
și înfăptuirea noii ordini economice 
internaționale, de imperativul solu
ționării conflictelor din diferitele 
părți ale lumii numai și numai pe 
calea tratativelor, fie de întărirea 
rolului și responsabilității O.N.U. în 
viața internațională - au fost afir
mate aceleași poziții constructive, 
subliniindu-se ca un comandament 
primordial al epocii însemnătatea 
întăririi unității de acțiune a tu
turor forțelor iubitoare de pace și 
libertate, factor hotărîtor al rezol
vării tuturor marilor probleme ale 
contemporaneității.

Fermitatea și perseverența cu care 
a acționat și acționează tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în sprijinul a- 
cestui mare comandament - așa 
cum a demonstrat și noul itinerar 
african — contribuie la întărirea ne
contenită a prestigiului internațio
nal al României socialiste, ridică pe 
trepte tot mai înalte stima, conside
rația și prețuirea de care se bucură

pe toate meridianele secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, personalitate proeminen
tă a lumii contemporane, militant 
neobosit pentru afirmarea năzuințe
lor celor mai 
tații.

Salutînd 
rezultatele 
nătate ale 
lucit duse la îndeplinire, comuniștii, 
întregul nostru popor, așa cum se 
arată în telegramele adresate în 
aceste zile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, aduc un vibrant omagiu 
celui care, de 18 ani, conduce cu 
clarviziune și dinamism creator 
destinele partidului și ale patriei, 
reafirmîndu-și, în același timp, ade
ziunea la întreaga politică internă 
și externă a României socialiste, 
hotărîrea de a face totul pentru 
transpunerea în viață a însufleți- 
toarelor obiective stabilite de Con
gresul al Xll-lea și Conferința Na
țională ale partidului, pentru făuri
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea României 
spre comunism.

fierbinți ale

entuziasm și 
excepțională

umani-

bucurie 
însem- '

cu 
de 
acestei noi misiuni, stră-

ATENA 25 (Agerpres). — Un 
schimb de mesaje prietenești între 
președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Elene, Constan
tin Karamanlis, a avut loc la Atena. 
Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise pre
ședintelui Constantin Karamanlis 
calde urări de sănătate și fericire 
personală, de pace și progres po
porului elen prieten. S-a exprimat 
dorința României de a acționa în 
continuare, pentru dezvoltarea și 
aprofundarea bunelor relații tradi
ționale dintre cele două țări. în spi
ritul înțelegerilor și documentelor 
convenite cu ocazia vizitei președin
telui Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu în Grecia, in 
luna mai 1982, precum și al celor
lalte instrumente adoptate cu prile
jul intîlnirilor la nivel înalt româ- 
no-elene.

Mulțumind pentru mesaj, președin
tele elen a rugat să se transmită 
președintelui Nicolae Ceaușescu sen
timentele sale 
înaltă prețuire,

de aleasă stimă și 
împreună cu cele

mai sincere urări de sănătate și fe
ricire, de pace și prosperitate ' po
porului român prieten. Președintele 
Constantin Karamanlis a relevat im
portanța și semnificația relațiilor de 
prietenie statornicite între cei doi' 
șefi de stat și a exprimat întreaga l 
sa admirație pentru curajul și clar
viziunea ce caracterizează activitatea 
politică a 
Ceaușescu.

Evocind în-termeni elogioși contri
buția șefului statului român la dez
voltarea pe multiple planuri a rela
țiilor româno-elene, la promovarea 
unui climat de înțelegere, colabora
re și bună vecinătate în Balcani, a 
politicii de pace și securitate în Eu
ropa și în întreaga lume, președin
tele Constantin Karamanlis și-a ex
primat dorința de a continua cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu dialogul 
deosebit de rodnic început cu mulți 
ani in urmă.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea ambasadorului 
României, ' Nicolae Ecobescu,' care 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare.

președintelui Nicolae

Sesiune a Comitetului Executiv al O.E.P
TUNIS 25 (Agerpres). — După cum 

informează agenția palestiniană de 
informații, W.A.F.A., la Tunis a avut 
loc sesiunea ordinară a Comitetului 
Executiv 
Eliberarea 
crări s-au 
lui Yasser 
sesiunii au fost înscrise o serie de 
aspecte ale problemei palestiniene și 
situația din Liban.

al Organizației pentru 
Palestinei, ale cărei lu- 
desfășurat sub președinția 
Arafat. Pe ordinea de zi a

In baza rezoluțiilor Consiliului Na
țional Palestinian, Comitetul Exe
cutiv a hotărît convocarea, în viito
rul apropiat, a unei reuniuni a Comi
tetului Central al O.E.P., consacrată 
examinării rolului ce revine organis
melor și instituțiilor palestiniene in 
soluționarea cauzei palestiniene și a 
situației din întreaga regiune.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — In 
comunicatul Direcției Centrale de 
Statistică a U.R.S.S. privind rezulta
tele îndeplinirii planului de dezvol
tare economică și socială a Uniunii 
Sovietice in primul semestru al a- 
cestui an — transmis de agenția 
T.A.S.S. — se arată că, în Perioada 
respectivă, indicatorii de deivoltare 
ai economiei naționale s-au îrubună- 
tățit, la o serie dintre aceștia sarci
nile de plan fiind depășite, iar ritmu
rile de creștere a producției sociale 
și a productivității muncii au sporit.

Planul semestrial de realizare a 
producției a fost îndeplinit in pro
porție de 102 la sută, volumul global 
al producției a crescut cu 4,1 la sută 
comparativ cu aceeași perioadă a 
anului trecut, productivitatea muncii 
— cu 3,3 la sută, iar schimburile co
merciale ale U.R.S.S. s-au ridicat la 
64,4 miliarde ruble. în prima jumă
tate a anului, în U.R.S.S. s-au produs 
710 miliarde kilowați/oră energie e- 
lectrică, 307 milioane tone țiței, 265 
miliarde metri cubi gazș naturale, 
363 milioane tone cărbune, 72 milioa
ne tone oțel, iar la majoritatea 
mărfurilor de consum a fost atinsă 
creșterea planificată.

în agricultură, suprafața cultivată 
în acest an a fost, potrivit datelor 
preliminare, de 212,9 milioane ha, din 
care 122,5 milioane ha cu cereale, 
în zootehnie au crescut șeptelul și 
productivitatea sa. Au sporit produc
ția și, achizițiile de către stat.

Potrivit comunicatului, la 1 iulie 
1983 'populația U.R.S.S. era de 272,3 
milioane locuitori.

„Expresie a solidarității active cu statele Africii"
Eveniment politic deosebit, de o largă rezonanță internațională, vi

zitele efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în cinci țări ale continentului african și-au găsit o 
largă reflectare în paginile presei de peste hotare, în emisiunile postu
rilor de radio și televiziune internaționale.

Agenția sovietică T.A.S.S., refe- 
rindu-se la convorbirile româno- 
etiopiene la nivelul cel mai Înalt, 
arată că au fost examinate proble
mele întăririi, pe mai departe, a re
lațiilor de prietenie și conlucrare 
dintre România și Etiopia, precum 
și o serie de probleme internaționa
le majore. Din toastul rostit de to
varășul Nicolae Ceaușescu la dineul 
oficial oferit la Addis Abeba, agen
ția citată reliefează pasajele în care 
conducătorul partidului și statului 
rtbstru relevă că apărarea păcii con
stituie problema fundamentală, a, .e- 
pocii noastre, că popoarele lumii cer 
cu tot mai multă energie să se pună 
capăt cursei înarmărilor, că în lume 
se mențin și se agravează vechile 
conflicte, apar altele noi, continuă 
să se manifeste politica imperialis
tă de forță și dictat, că se adînceș- 
te criza economică mondială, se mă
resc decalajele dintre țările sărace și 
cele bogate. Conducătorul român — 
continuă T.A.S.S. — a reafirmat , 
sprijinul acordat luptei popoarelor 
africane împotriva colonialismului șî 
imperialismului, subliniind necesita
tea întăririi unității țărilor conti
nentului.

Referindu-se la Comunicatul co
mun româno-etiopian, agenția sovie
tică arată că cele două țări se pro
nunță pentru reluarea și consolida
rea destinderii, pentru pace și co
laborare. Se evidențiază cerința ex
primată in document privind adop
tarea de măsuri de dezarmare, în 
primul rînd de dezarmare nucleară, 
în Europa, ceea ce va exercita o in
fluență pozitivă în menținerea sta
bilității, securității și păcii în în
treaga lume.

Părțile — continuă T.A.S.S. — 
și-au reafirmat solidaritatea cu po
poarele din Asia, Africa și Ameri
ca Latină, care luptă pentru inde
pendență politică și economică, s-au 
pronunțat în favoarea acordării 
neîntîrziate a independenței Nami
biei, împotriva oricărei condiționări 
a accesului ei la independență de 
alte probleme, pentru transformarea 
Oceanului Indian într-o zonă a pă
cii. în vederea asigurării securității 
țărilor din regiune și a păcii gene
rale, au dat o înaltă apreciere ro
lului Organizației Unității Africane.

Agenția iugoslavă de presă TAN- 
IUG, arătînd că actualul turneu a 
fost al patrulea întreprins de pre
ședintele României pe pămîntul A- 
fricii, subliniază in relatările sale că 
el se înscrie în cadrul conlucrării 
fructuoase a țării noastre cu statele 
africane pentru eliminarea depen
denței economice și pentru stabilirea 
unei noi ordini economice internațio
nale.

Referindu-se la vizita în Zim
babwe, Taniug a informat despre 
primirea cu onoruri de stat a sojilor 
poporului român, despre agenda con
vorbirilor, care a inclus atit posibi
litățile de promovare a relațiilor bi
laterale, cît și un schimb de opinii 
privind marile probleme ale lumii, 
mai ales situația din sudul Africii.

PRESA CENTRALĂ și POSTURI
LE DE RADIO DIN R.D. GERMA
NĂ, relatind despre dialogul româ
no-etiopian la cel mai înalt nivel, au 
relevat că, în cursul convorbirilor, a 
fost evidențiată hotărîrea. părților de 
a dezvolta relațiile dintre cele două 
țări și de a coopera în soluționarea 
problemelor internaționale actuale. 
Din Comunicatul comun româno-etio
pian este reliefată necesitatea unor 
măsuri concrete pentru dezarmare 
nucleară în Europa, ca o contribuție 
la stabilitatea, securitatea și pacea 
în întreaga lume. Agenția AD.N. a- 
rată că, într-un comunicat comun 
dat publicității la încheierea convor
birilor oficiale dintre 
Nicolae Ceaușescu și 
Mengistu Haile Mariam, 
de stat s-au pronunțat 
suri concrete în direcția dezarmării 
nucleare în Europa. Cele două părți 
și-au exprimat convingerea că edi
ficarea securității și intensificarea 
cooperări’ pe continentul european, 
adoptarea de măsuri de dezarmare și, 
In primul rînd, de dezarmare nuclea- 
•ă vor exercita o influență pozitivă

în menținerea stabilității, securității 
și păcii în întreaga lume. Ambele 
părți și-au reafirmat poziția în fa
voarea transformării Oceanului In
dian într-o zonă a păcii.

Republica Socialistă România șî 
Etiopia Socialistă au reliefat rolul 
deosebit care revine Organizației U- 
nității Africane în lupta împotriva 
politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, a rasismului și a ori
cărei alte forme de presiuni și sub
jugare — continuă A.D.N., adăugind : 
cele două părți au subliniat necesi
tatea imperioasă a asigurării acce
sului neintîrziât la independență al 
Namibiei. Cei doi președinți s-au 
pronunțat in favoarea realizării unei 
păci juste și durabile în Orientul 
Mijlociu.

în comunicatul comun dat publi
cității la încheierea vizitei în Etio-

Consemnînd vizitele efectuate de 
conducătorul partidului și statului 
nostru în țări din Africa, agenția 
cubaneză PRENSA LATINA arată că 
actuala întîlnire româno-etiopiană la 
cel mai înalt nivel 
consolidării 
dintre cele 
economiilor 
oferă mari 
perarea celor două țări în diverse 
domenii de activitate.

Președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, a sosit la Harare venind 
de la Addis Abeba, pentru o vizită 
oficială de cinci zile în Zimbabwe, 
menită să ducă la consolidarea re
lațiilor de cooperare dintre cele două 
țări, arată agenția citată într-o altă 
relatare. Prensa Latina precizează 
că președintele României a vizitat, 
pînă in prezent, zeci de țări africane 
șt s-a întîlnit, la București, cu con
ducătorii unui mare număr de state 
de pe acest continent.

Ziarul „L’ACTION" din Tunis, 
sub titlul „România — Africa. Pre
ședintele Nicolae .Ceaușescu între
prinde un nou turneu african", scrie

continuă linia 
relațiilor de prietenie 

două țări, că potențialul 
română și etiopiana 

posibilități pentru coo-

sprijinul acordat de România poli
ticii de nealiniere și poziția activă 
privind noua ordine economică.

Sint menționate idei ale Declarației 
comune in urma vizitei în Zimbabwe, 
referitoare la necesitatea încetării 
cursei înarmărilor, iristaurarea noii 
ordini economice internaționale, asi
gurarea păcii în Orientul Mijlociu și 
crearea unui stat palestinian inde
pendent, acordarea independenței 
Namibiei, încetarea agresiunii Afri
cii de Sud față de țările vecine.

Turneul în 
președintelui 
te România, 
Ceaușescu,

r
Agențiile de presa

pe scurt
I

tari
Republicii 

tovarășul

Ample relatări și comentarii 
în presa internațională

pia, președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mengistu Haile Ma
riam își exprimă satisfacția față de 
creșterea legăturilor de cooperare 
dintre cele două țări și reafirmă ho- 
tărîrea lor de a întări pe mai depar
te aceste legături — scrie agenția 
CHINA NOUĂ.

Aceeași agenție, în relatarea pe 
care a transmis-o despre vizita în 
Republica Zimbabwe, a relevat : în 
cursul mitingului prieteniei româno- 
zimbabweene, primul ministru Ro
bert Mugabe a subliniat că România 
a fost una dintre țările care în tim
pul războiului de eliberare au aju
tat mult Zimbabwe.

In cuvîntarea sa — continuă China 
Nouă — președintele Nicolae 
Ceaușescu a declarat că trebuie să 
se respecte dreptul fiecărui 
por Ia dezvoltare 
dentă. România, a 
Ceaușescu, acordă 
poporului namibian 
ceri independența.

poloneze „TRYBUNA 
„RZECZPOSPOLITA",

po-
liberă, indepen- 
precizat Nicolae 
întregul sprijin 
pentru a-și cu-

Ziarele 
LUDU", 
„DZIENNIK LUDOWY" și „SZTAN- 
DAR MLODYCH" au informat des
pre vizitele înalților soli ai 
lui român într-o serie de 
Africii.

Ziarul „Trybuna Ludu", 
C.C. al P.M.U.P.,

poporu- 
țări ala

președintele 
președintele 
cei doi șefi 
pentru mă-

organul 
sub titlul „Pre

ședintele României în Etiopia", a 
anunțat sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Addis Abeba și începe
rea convorbirilor cu tovarășul Men
gistu Haile Mariam, precizînd că vi
zita se înscrie în cel de-al patrulea 
turneu în Africa al conducătorului 
partidului și statului nostru.

Presa cehoslovacă a relatat, la 
rîndul ei, despre convorbirile 
româno-etiopiene la cel mai înalt 
nivel. Ziarul „RUDE PRAVO" inse
rează o relatare în care se arată că 
discuțiile s-au referit la evoluția re
lațiilor româno-etiopiene și la 
voltarea economico-socială din 
două țări, pe un plan mai larg 
ședințele Nicolae Ceaușescu și 
ședințele Mengistu Haile Mariam 
declarlndu-se pentru extinderea re
lațiilor economice dintre 
Intensificarea 
lung.

„MAGYAR 
NEMZET" și 
presă din Ungaria, RADIOUL ȘI 
TELEVIZIUNEA au anunțat acest 
eveniment al vieții politice interna
ționale, arătind că vizitele tovară
șului Nicolae Ceaușescu în Etiopia 
și in alte state ale continentului au 
avut ca scop examinarea dezvoltării 
relațiilor economice și politice bila
terale.

ZIARELE DIN R.P.D. COREEANA 
și-au informat cititorii despre vizita 
oficială de prietenie efectuată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Etiopia.

că aceste vizite „înseamnă tradu
cerea în practică a politicii P.C.R. șî 
a României de solidaritate activă cu 
popoarele din Africa angajate în 
lupta pentru consolidarea și apărarea 
independenței naționale, de coopera
re cu toate țările în curs de dezvol
tare și cu toate popoarele pentru 
realizarea idealurilor de pace și de 
progres în lume. Noul itinerar afri
can al șefului statului român se în
scrie în cadrul largilor perspective 
de dezvoltare a raporturilor de coo
perare și ca urmare a vizitelor efec
tuate în 1972, 1977 și 1979".

Cotidianul „DAILY NEWS", care 
apare la Dar Es Salaam, in Tanza
nia, a informat despre vizita în 
Zimbabwe a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, apreciind rezulta
tele frucțuoase — semnarea unor 
acorduri privind cooperarea tehnico- 
economică și a Declarației comune.

Agenția britanică de presă 
REUTER, referindu-se la vizitele în 
țări ale continentului african, arată, 
citind presa din țara noastră, că 
aceasta constituie o expresie a spri
jinului politic și material consistent 
acordat de România luptei statelor 
africane împotriva imperialismului, 
colonialismului, rasismului și apart
heidului, România este hotărîtă 
să-și extindă relațiile economice și 
pe plan științific cu țările Africii.

Referindu-se la convorbirile româ
no-etiopiene la cel mai înalt nivel, 
Reuter arată, într-o altă relatare, 
că scopul vizitei in Africa constă în 
consolidarea și intensificarea bune
lor relații, cooperării României cu 
statele continentului.

Președintele României, 
Ceaușescu — primul șef de 
tr-o țară neafricană care 
Zimbabwe după obținerea 
denței de către aceasta în
a avut convorbiri cu primul minis
tru, Robert Mugabe, în legătură cu 
căile de întărire a legăturilor dintre 
cele două țări, a arătat agenția 
Reuter, referindu-se, de asemenea, 
la luarea de poziție 
Nicolae Ceaușescu 
acțiunilor agresive 
Sud.

In emisiunile sale, agenția UNITED 
PRESS INTERNATIONAL a anun
țat vizitele efectuate în Africa de 
tovarășul 
preună cu 
precizînd 
turneu.

La 
TED 
sirea 
rare, 
după

africane al 
Socialis- 
Nicolae 

împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a fost urmărit cu 
multă atenție în Cipru. TELEVIZIU
NEA CIPRIOTĂ a redat imagini fil- 
mate evidențiind căldura și senti
mentele de prietenie cu 'care solii 
poporului român au fost primiți in 
Zimbabwe. în comentariile care au 
însoțit imaginile filmate s-a subli
niat că turneul este menit să 
buie la dezvoltarea relațiilor 
laborare ale țării noastre cu 
africane vizitate.

Despre vizita în state din 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a informat și presa elvețiană. Alături 
de alte publicații, „JOURNAL DE 
GENEVE" anunță, astfel, că Etiopia 
a marcat prima etapă a unei călă
torii a președintelui României care 
cuprinde și alte state africane. Des
pre eveniment au relatat și POSTU
RILE DE RADIO DIN ELVEȚIA.

(Agerpres)

VIZITA ÎN BULGARIA. In co
municatul cu privire la convorbirile 
diritre Todor Jivkov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.B., președinte
le Consiliului de Stat al R. P. Bul- 
garia, și Ahmed Sekou Toure, 
secretar general al Partidului De
mocrat din Guineea, președinte
le R.P.R. Guineea, se arată că o 
atenție deosebită a fost abordată 
stadiului și perspectivelor cola
borării economice dintre cele două 
țări. Examinind o serie de proble
me internaționale actuale — se 
arată in comunicatul transmis de 
agenția B.T.A. — părțile s-au pro
nunțat în sprijinul tuturor propu
nerilor referitoare Ia diminuarea 
pericolului de război nuclear și 
pentru nefolosirea forței în relațiile 
internaționale, în favoarea creării 
de zone denuclearizate în Europa, 
Asia, Africa și America.

LA DELHI s-au deschis lucră
rile Parlamentului indian, în cursul 
cărora deputății vor. examina o se
rie de legi privind politica pe ter
men lung in domeniul sănătății, 
precum și o serie de probleme le
gate de bugetul țării. în cuvintul 
inaugural, primul ministru Indira 
Gandhi a relevat că guvernul său 
va continua politica de sporire a 
potențialului economic al Indiei, 
iar pe plan extern promovarea de 
bune relații cu1, toate statele.

Operațiuni pe fronturile 
militare irakian și iranian

BAGDAD 
cum arată un comunicat al coman
damentului armatei irakiene, 
de agenția I.N.A., forțele irakiene au 
respins atacurile armatei iraniene 
declanșate in zona Haj Omran, in 
sectorul nordic al frontului. Forțele 
inamice au suferit pierderi impor
tante in oameni și echipament de 
luptă, în timpul ciocnirilor mai mult 
de 800 de militari pierzindu-și viața, 
iar numeroși alții fiind răniți sau 
făcuți prizonieri — arată comu
nicatul.

25 (Agerpres). — După
citat

cooperării

contri- 
de co- 
statele

Africa

SESIUNE. La Lusaka s-au des
chis lucrările sesiunii extraordinare 
a Consiliului Național al Partidu
lui Unit al Independenței Naționale 
— de guvernămint — din Zambia. 
Pe agendă figurează probleme le
gate de pregătirea Conferinței ge- 

I nerale a partidului și desemnarea 
candidatului pentru postul de pre- 

I ședințe al U.N.I.P., care va fi can
didat unic la președinția' țării. 
Membrii Consiliului Național ur
mează să elaboreze proiectul pro- 

I gramului politicii naționale pe peri- 
I oada 1985—1995. In cadrul lucrărilor 

a luat cuvintul Kenneth David 
LKaunda, președintele U.N.I.P., pre

ședintele Republicii Zambia.

HOTĂRÎRE. După cum relatea
ză agenția ungară M.T.I., Consiliul 
de Miniștri al R.P. Ungare, de co
mun acord cu Consiliul Național 
al Sindicatelor, a adoptat o hotă- 
yîre privind majorarea pensiilor 
mici și lărgirea împuternicirilor 
consiliilor locale în domeniul acor
dării de ajutoare sociale. Aceste 
măsuri vizează 740 000 de pensio
nari, suma globală anuală a plă
ților suplimentare ridieîndu-se la 
un miliard forinți.

GRUPUL DE FEMEI BRITANI
CE MILITANTE ÎMPOTRIVA 
ÎNARMĂRILOR NUCLEARE, care 
și-au stabilit o tabără permanentă 
in apropierea bazei aeriene de la 
Greenham Common, unde ar urma 
să fie amplasate 96 de rachete 
americane de tipul „Cruise", a pă
truns, in noaptea de duminică spre 
luni, in incinta bazei și a scris cu 
vopsea albă lozinci pacifiste pe a- 
vionul american de spionaj „Black
bird" și pe un cargo de tipul 
„KC-135". J

Orizonturi noi în dezvoltarea

dez- 
cele 
pre- 
pre-

țările lor, , 
pe termen

„MAGYARHIRLAP",
alte organe centrale de

Nicolae 
stat din- 
vizitează 
indepen- 
1980 —

a tovarășului 
în problema 
ale Africii de

Nicolae Ceaușescu, îm- 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
statele incluse in acest

rîndul ei, agenția ASSOCIA- 
PRESS a informat despre so- 
solilor poporului român la Ha- 
capitala Republicii Zimbabwe, 
vizita făcută în Etiopia.

„DIARIO 
„CORREIO 
tugalia) au 
președintelui
Ceaușescu, în Africa, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, subliniind

NOTICIAS" 
MANHA"

Și 
(Por- 

relatat despre vizita 
României, Nicolae
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TEHERAN 25 (Agerpres). — După 
cum arată agenția iraniană de presă 
IRNA într-o știre din Hâj Omran, 
contraatacul masiv al forțelor ira
kiene a fost respins. Peste 100 de 
militari au fost omoriți, 150 răniți și 
numeroși alții făcuți prizonieri. Con
traofensiva irakiană, lansată in seara 
zilei de 23 iulie, a durat numai două 
ore, arată agenția iraniană, precizînd 
că în timpul luptei a fost capturată 
o mare cantitate de armament.

Capriciile vremii
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

Numărul persoanelor care și-au pier
dut viafa ca urmare a valului de căl
dură care afectează in prezent Sta
tele Unite a atins cifra de 136.

Canicula neobișnuită se resimte in 
mod special in statele din Vestul 
Mijlociu — Missouri, tși Kentucky. La 
Saint Louis, capitala statului Mis
souri, unde de șase zile mercurul 
termometrelor nu a coboriț sub 38 
de grade Celsius, 41 de persoane au 
decedat din cauza căldurii. |

TOKIO 25 (Agerpres). — Potrivit- . 
datelor oficiale, gravele inundații și 
alunecări de teren provocate de 
ploile torențiale care s-au abătut 
asupra unor regiuni din sud-vestul 
Japoniei au provocat moartea a 71 
persoane. 36 au fost rănite, iar 43 sint 
date dispărute. 479 de case au fost 
distruse sau grav avariate.

prieteniei
și colaborării româno-somaleze

Addis-Abeba — Harare — Maputo 
— Lusaka și, in final, Mogadiscio... 
Evidențiind puternic aceleași trăsă
turi definitorii constatate pe întreg 
parcursul noului itinerar pe pămin- 
tul Africii — căldura primirii rezer
vate deopotrivă de înaltele oficiali
tăți, ca și de populația țării-gazdă, 
solilor poporului român, cordialita
tea, înțelegerea și stima reciprocă 
șub semnul cărora au decurs con
vorbirile la nivel înalt, voința co
mună de a așeza temelii cît mai so
lide și durabile relațiilor bilaterale 
și de a întări conlucrarea în vederea 
soluționării problemelor deosebit de 
grave acumulate în viața internațio
nală — vizita în Republica Demo
cratică Somalia a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a întregit în mod 
fericit caracterul deosebit de rod
nic, înalta semnificație a acestui iti
nerar.

Colaborarea româno-somaieză a 
cunoscut, cum se știe, un curs me
reu ascendent, de-a lungul căruia 
momente de vîrf le-au constituit în- 
tilnirile dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Mohamed Siad Barre, 
„Declarația comună privind întări
rea prieteniei, dezvoltarea în conti
nuare a colaborării dintre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Democratică Somalia", semnată de 
cei doi președinți la București, în 
1981, fiind o elocventă mărturie în 
acest sens. La distanță de numai doi 
ani, acestui important document vin 
să i se adauge acum alte documente 
și înțelegeri de natură a deschide 
orizonturi și mai îmbucurătoare co
laborării, a adinei și diversifica 
pe mai departe relațiile dintre cele 
două țări în toate domeniile de ac
tivitate.

Semnificative sint în această pri
vință aprecierile tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU în toastul 
rostit cu prilejul dineului oficial : 
„între țările noastre — arăta pre
ședintele României — s-au dezvoltat 
o serie de colaborări reciproc avan
tajoase. în cadrul convorbirilor pe 
care le-am început astăzi am căzut 
de acord împreună să dezvoltăm o 
largă colaborare economică, tehnico- 
științifică și culturală, să acționăm 
în așa fel îneît această colaborare să 
servească programelor partidelor și 
popoarelor noastre de dezvoltare eco- 
nomico-socială independentă, de

construcție socialistă. Am deplina 
convingere că realizarea celor conve
nite servește intereselor popoarelor 
noastre, cauzei păcii și colaborării 
internaționale".

Președintele MOHAMED SIAD 
BARRE, relevînd în mod deosebit 
„contribuția remarcabilă" a tovară
șului Nicolae Ceaușescu „Ia con
struirea României moderne", „rolul 
proeminent in viața internațională", 
„activitatea prodigioasă în folosul 
cauzei păcii și securității", „poziția 
fermă împotriva oricăror forme de 
dominație, subjugare și exploatare a 
omului de către om", declara la rîndul 
lui : „Manifestarea populară de prie
tenie față de Excelența Voastră, cu 
care ați fost primit, astăzi, Ia Mo
gadiscio, reprezintă o expresie a res
pectului .
celența Voastră, față de partidul și 
poporul " ' ' . .
dorinței țării noastre de a dezvolta 
și întări în continuare relațiile strin- 
sc de prietenie și colaborare pe plan 
bilateral".

In acest spirit. Declarația comună 
româno-somaieză, semnată la Moga
discio, întărind și dezvoltînd preve
derile documentului similar încheiat 
la București, reliefează în mod deo
sebit însemnătatea relațiilor comer
ciale și, mai ales, a cooperării în 
producție, ca suport material al in- . 
tensificării și amplificării conlucră
rii generale dintre cele două țări și 
popoare — finind seama de posibi
litățile de care România și Somalia 
dispun, ca și de prioritățile înscrise 
în programele lor de dezvoltare eco
nomică și socială. Simpla enumerare 
a domeniilor avute în vedere — agri
cultura, mineritul, dezvoltarea in
dustrială, energetica, construcțiile, 
transporturile ș.a. — pun în lumină 
perspectivele largi de dezvoltare a 
conlucrării economice, inclusiv prin 
organizarea de societăți mixte sau 
alte forme moderne de cooperare, in 
măsură să valorifice optim princioiul 
reciprocității avantajelor. Semnătu
rile puse de cei doi președinți pe 
Protocolul privind dezvoltarea coo
perării economice și intensificarea 
schimburilor comerciale româno-so-

■ maleze ilustrează cu prisosință do
rința de a imprima un dinamism 
sporit relațiilor în aceste sectoare.

Potrivit .înțelegerilor la care s-a 
ajuns, urmează, de asemenea, să ia 
avînt legăturile pe planul tehnicii,

nostru profund fată de Ex-
din România, precum și a

schimburile în domeniul educației, 
artei, culturii — toate acestea ser
vind Ia mai buna cunoaștere și apro
piere reciprocă.

Firește, un rol de mare importan
ță în impulsionarea relațiilor gene
rale româno-somaleze revine celor 
două forțe politice conducătoare — 
Partidul Comunist Român și, respec
tiv, Partidul Socialist Revoluționar 
Somalez. Consacrînd această realita
te, Acordul de cooperare între cele 
două partide, document care, de ase
menea, a fost semnat la cel mai înalt 
nivel, este menit să întărească con
tinuu legăturile de solidaritate exis
tente intre ele, cu consecințe din 
cele mai pozitive pentru ansamblul 
colaborării.

Așa cum a fost cazul în toate cele
lalte etape ale noului itinerar afri
can, vizita în Somalia a prilejuit, 
totodată, un amplu schimb de păreri 
asupra celor mai acute aspecte ale 
situației internaționale. Și de data 
aceasta s-a evidențiat în modul cel 
mai limpede că „prioritatea priori
tăților", problema centrală a lumii 
contemporane o constituie oprirea 
cursei frenetice a înarmărilor, înlă
turarea primejdiei nucleare, care 
amenință în egală măsură cu distru
gerea popoarele de pe toate conti
nentele. Sint cunoscute activitatea 
tenace, neobosită desfășurată în 
acest sens de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, multiplele sale inițiative 
constructive, în vederea trecerii fără 
întîrziere la măsuri autentice de 
dezarmare, chemările sale înflăcă
rate adresate tuturor popoarelor, 
forțelor social-politice celor mai largi 
de a-și uni eforturile pentru a bara 
calea spre catastrofă, pentru a de
termina să se renunțe la amplasarea 
pe continentul european a noilor ra
chete nucleare, paralel cu reducerea 
și lichidarea celor existente, pentru 
s se trece Ia scoaterea în afara legii 
a ansamblului arsenalelor nucleare, 
pentru a se stabili un echilibru al 
forțelor militare la niveluri tot mai 
scăzute. Faptul că aceste mari im
perative ale vremurilor noaștre își 
găsesc o amplă reflectare și in De
clarația comună româno-somaieză 
vine să sublinieze, în modul cel mai 
pregnant, concomitent cu lătura de 
înțărire a colaborării, caracterul de 
misiune purtată in numele păcii al 
vizitei în Somalia, ca și al întregului 
itinerar.

Acest caracter a fost puternic p 
în lumină și prin evidențierea n 
cesității ca toate conflictele existem 
astăzi in lume — fie că este vorb 
de conflictul din Orientul Mijlocii 
de cel dintre Irak și Iran sau d . 
conflictele ori litigiile existente intr 
unele state africane, inclusiv proble 
mele din regiunea Cornului Afric' 
— să fie rezolvate exclusiv prin mij
loace pașnice, la masa tratativelor, 
cale incomparabil preferabilă celei 
militare, cu distrugerile și vărsările 
de singe pe care le provoacă.

In același timp, o a treia mare • 
mensiune, cea a solidarității militari 
a fost reliefată prin reafirm: 1 
sprijinului ferm față de cauza drce 
tă a poporului Namibiei, care e 
buie să-și dobîndească fără întîrz. 
independența, . prin condamn: 
drastică a acțiunilor agresive ale i 
gimului de la Pretoria impot i 
statelor africane independente v u 
ne, ca și a politicii de apartheid 
discriminare rasială promovat' 
acest regim, prin sublinierea ceri 
ței de a se asigura majorității a 
cane din R.S.A. drepturile la r’ 
tate, egalitate și progres socia

Tot ca o expresie a solida 
dintre România și statele afric 
de care in calitate de țări îr cu 
de dezvoltare ne leagă aspirații 
obiective comune — dialogul la ni- 
înalt româno-somalez a relevat i 
semnătatea capitală pe care o pr 
zintă lichidarea decalajelor dip r 
țările bogate și țările sărace, inși ,n 
.rarea noii ordini economice inte, 
ționale, urgența cu care se im- 
lansarea sub egida O.N.U. a neg 
rilor globale care să adopte m. 
concrete în acest sens.

Sint, toate acestea, îndreptățit 
meiuri pentru ca opinia noastră 
blică, alături de opinia public, 
maleză, să salute cu profundă : 
facție rezultatele deosebit de b 
ale vizitei din Somalia a tovarl 
Nicolae Ceaușescu, împreună c 
varășa Elena Ceaușescu, tot at 
justificată fiind convingerea că
deschis acum o etapă nouă, superi
oară, în dezvoltarea neîntreruptă i 
colaborării multilaterale, prietene1 
dintre cele două țări, partide și po
poare.

e 
>. ii 
to- 
de 

s-a

Romulus CĂPLESCIJ

20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale șl difuzorli din întreprinderi și Instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
5. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinat J Poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360


