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Ambasadorul R. F. Germania
Președintele Republicii Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, a primit marți pe dr. Mi
chael Jovy, ambasadorul Republicii
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Anul LII Nr. 12 729

Prima ediție

Miercuri 27 iulie 1983

Federale Germania la București, în
vizită de rămas bun, cu ocazia în
cheierii misiunii acestuia în țara
noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

Ambasadorul R. P. Congo
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, marți, pe Laurent

Mann, ambasadorul Republicii Popu
lare Congo la București, în vizită de
rămas bun, cu prilejul încheie-

rii misiunii acestuia în țara noastră.
A avut loc o convorbire care a de
curs intr-o ambianță cordială.
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Fierbinte recunoștință, deplină aprobare a întregii

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.
Sub președinția tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, a avut loc, marți, 26 iulie,
ședința Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.
Comitetul Politic Executiv a examinat și
aprobat Programul de măsuri cu privire la
îmbunătățirea activității ideologice și politi
co-educative în rîndurile comuniștilor, ale
tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate.
Comitetul Politic Executiv a constatat cu
satisfacție că, în perioada care a trecut de la
Plenara C.C. al P.C.R. din iunie 1982, s-a
desfășurat, în spiritul indicațiilor și orientă
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, o acti
vitate susținută în domeniul muncii ideolo
gice și politico-educative, al dezvoltării con
științei socialiste a maselor, al formării
omului nou cu înalte calități morale și po
litice.
în același timp, s-a apreciat că actualul
stadiu de dezvoltare economico-socială a pa
triei, mărețele perspective ce se deschid
înaintării României spre comunism impun
îmbunătățirea generală a activității politi
co-educative, de formare a omului nou, par
ticiparea efectivă a tuturor celor ce muncesc,
fără deosebire de naționalitate, la înfăptui
rea unei noi calități a muncii — în industrie,
agricultură, în celelalte domenii — în vede
rea traducerii exemplare în viață a hotărîrilor Congresului al XII-lea și ale Conferin
ței Naționale, a indicațiilor și orientărilor
formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
în lumina documentelor adoptate de Plena
ra C.C. al P.C.R. din iunie 1982, a cuvîntărilor secretarului general al partidului, or
ganele și organizațiile de partid sînt chema
te să desfășoare o susținută muncă politicoideologică și cultural-educativă pentru ridi
carea nivelului general de instruire și edu
care al comuniștilor, al tuturor oamenilor
muncii, pentru cunoașterea, însușirea și
aplicarea de către aceștia, în spirit revolu
ționar, a liniei politice a partidului, a prin
cipiilor ce călăuzesc politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru.
în acest scop, organele și organizațiile de
partid trebuie să acorde cea mai mare aten
ție îmbunătățirii activității politico-educati
ve pentru mobilizarea comuniștilor, a celor
lalți oameni ai muncii la realizarea sarcini
lor economice și sociale. Totodată, ele tre
buie să acționeze, cu toată răspunderea,
pentru educarea politico-ideologică și revo
luționară, patriotică a celor ce muncesc, cu
noașterea și aplicarea hotărîrilor de partid,
a legilor țării, a principiilor și normelor
muncii și vieții comuniștilor, educarea inaterialist-științifică a oamenilor muncii, în
vederea formării unor temeinice convingeri
științifice. în acest cadru s-a subliniat nece
sitatea perfecționării activității culturaleducative de masă, sporirii rolului lucrători
lor din domeniul culturii și artei, al tuturor
creatorilor în vederea ridicării nivelului ca
litativ și al eficienței acesteia. Organele și
organizațiile de partid, organizațiile de masă
și obștești, toți factorii educaționali trebuie
să acționeze în modul cel mai hotărît pen
tru întărirea spiritului revoluționar, com
bativ, al comuniștilor, al tuturor oamenilor
fi' muncii, pentru sporirea exigenței față de
activitatea desfășurată, a răspunderii lor în
îndeplinirea sarcinilor încredințate. în mod
deosebit, trebuie intensificată activitatea
politico-ideologică pentru aplicarea fermă,
în toate domeniile de activitate, a principii
lor eticii și echității socialiste, încît acestea
să devină norme permanente de viață și ac
tivitate ale comuniștilor, ale tuturor con13 structorilor socialismului din țara noastră.
. Trebuie, de asemenea, să se acționeze în
.j continuare pentru perfecționarea activității
politico-ideologice de educare în spiritul
unității și frăției tuturor oamenilor muncii,
fără deosebire de naționalitate, în munca și
v lupta pentru înfăptuirea politicii de con1 ștrucție socialistă, pentru progresul și înflo
rirea patriei comune — Republica Socialistă
România. în același timp, munca politicot ideologică trebuie să contribuie Ia adopta> rea unor poziții ferme de combatere a oriăror manifestări care contravin politicii naonale a partidului și statului nostru.
■ Pentru a se asigura înfăptuirea unitară
j' a hotărîrilor Congresului al XII-lea și Con'.n ferinței Naționale ale P.C.R., a orientărilor

secretarului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, Comitetul Politic Execu
tiv a indicat ca organele și organizațiile de
partid să analizeze, într-un spirit de înaltă
exigență, propria lor activitate și să stabi
lească sarcinile și măsurile ce vor fi între
prinse în vederea ridicării nivelului cali
tativ al întregii activități politico-ideologice
și cultural-educative, în concordanță cu ce
rințele și exigențele actualei etape de dez
voltare a societății noastre socialiste, ale for
mării omului nou, constructor conștient al
socialismului și comunismului în România,
în continuare, Comitetul Politic Executiv
a dezbătut și aprobat propunerile privind
aniversarea a 65 de ani de la făurirea sta
tului național unitar român — eveniment
care a încununat lupta de secole și năzuin
țele tuturor românilor de a trăi într-un stat
unitar independent, liber, în pace și cola
borare cu vecinii, cu toate popoarele lumii.
Comitetul Politic Executiv și-a exprimat
convingerea că această glorioasă aniversare
se va transforma într-un minunat prilej de
afirmare a unității întregului nostru popor
în jurul partidului, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de mo
bilizare largă a energiilor tuturor oamenilor
muncii, fără deosebire de naționalitate, pen
tru transpunerea în viață a Programului
partidului de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate în patria noastră,
pentru obținerea unor succese tot mai mari
în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al
XII-lea și Conferinței Naționale ale parti
dului, pentru apărarea și consolidarea liber
tății, independenței și suveranității patriei,
a marilor cuceriri revoluționare dobîndite
prin munca și lupta întregului nostru popor.
Comitetul Politic Executiv a discutat și
aprobat Raportul privind situația economică
a caselor de ajutor reciproc ale pensionari
lor. Analizînd rezultatele economico-financiare pe baza datelor din bilanț, Comitetul
Politic Executiv a constatat că activitatea
caselor de ajutor reciproc s-a desfășurat cu
bune rezultate, axîndu-se îndeosebi pe spri
jinirea materială și social-culturală a pensio
narilor, fiind asigurată utilizarea cu efi
ciență sporită a fondurilor. Apreciindu-se
rolul deosebit al caselor de ajutor reciproc
în sprijinirea pensionarilor, s-a indicat să se
ia, în continuare, măsuri menite să ducă
la creșterea numărului membrilor acestora,
la ^utilizarea mai activă a fondurilor, la mai
buna gospodărire și administrare a bazei
materiale existente.
Comitetul Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. a analizat propunerile privind sar
cinile birourilor de coordonare a activității
de partid și a aprobat constituirea birouri
lor de coordonare a activității consiliilor
populare din cadrul consiliilor unice agro
industriale de stat și cooperatiste. Comitetul
Politic Executiv a apreciat că transpunerea
în viață a acestor propuneri contribuie la
înfăptuirea hotărîrilor Conferinței Națio
nale a partidului, din decembrie 1982, a in
dicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al partidului,
date Ia Conferința pe țară a președinților
consiliilor populare, în vederea obținerii
unei noi calități a muncii în toate domeniile
vieții economice și sociale, a perfecționării
organizării și conducerii producției, sporirii
eficienței economice și realizării noii revo
luții agrare.
în continuare, Comitetul Politic Executiv
a examinat Raportul cu privire Ia activita
tea de rezolvare a propunerilor, sesizărilor,
reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii
adresate conducerii partidului în primul se
mestru al acestui an. Comitetul Politic Exe
cutiv a aprobat măsurile ce se impun pen
tru perfecționarea pe mai departe a activi
tății de rezolvare a problemelor ridicate de
oamenii muncii în scrisori și audiențe, în
spiritul indicațiilor și sarcinilor formulate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, al orientă
rilor Congresului al XII-lea și Conferinței
Naționale ale partidului.
în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a făcut o informare cu privire la
vizitele oficiale de prietenie efectuate îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu în
Etiopia Socialistă — la invitația tovarășului
Mengistu Haile Mariam, președintele Consi
liului Militar Administrativ Provizoriu, pre

ședintele Comisiei pentru organizarea Parti
dului Oamenilor Muncii din Etiopia, coman
dant suprem al Armatei revoluționare a
Etiopiei Socialiste ; în Republica Zimbabwe
— la invitația tovarășului Canaan Sodindo
Banana, președintele Republicii Zimbabwe,
și a tovarășului Robert Gabriel Mugabe,
președintele Uniunii Naționale Africane din
Zimbabwe, primul ministru al Republicii
Zimbabwe ; în Republica Populară Mozambic — la invitația tovarășului Samora Moi
ses Machel, președintele Partidului FRELIMO, președintele Republicii Populare
Mozambic ; în Republica Zambia — la invi
tația dr. Kenneth D. Kaunda, președintele
Partidului Unit al Independenței Naționale,
președintele Republicii Zambia, și în Repu
blica Democratică Somalia — la invitația
tovarășului Mohamed Siad Barre, secretar
general al Partidului Socialist Revoluționar
Somalez, președintele Republicii Democra
tice Somalia.
Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă
apreciere noii solii de pace, prietenie și co
laborare pe care conducătorul partidului și
statului nostru a întreprins-o în aceste țări
africane, reliefînd că ea se înscrie ca un mo
ment de cea mai mare însemnătate, cu am
ple și profunde semnificații în planul rela
țiilor bilaterale, al raporturilor româno-africane, în general, precum și în sfera vieții in
ternaționale. Prin întreaga sa desfășurare,
vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu în țările africane a
constituit o puternică manifestare a priete
niei, colaborării și solidarității militante cu
aceste țări, cu toate țările în curs de dezvol
tare în lupta pentru progres economic și so
cial, pentru întărirea independenței națio
nale și dezvoltare liberă, de sine stătătoare.
Comitetul Politic Executiv aprobă pe de
plin și dă o înaltă apreciere activității in
tense, neobosite, desfășurate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu în timpul acestor vizite,
relevînd, și cu acest prilej, contribuția esen
țială a secretarului general al partidului,
președintele Republicii, la transpunerea
consecventă în viață a orientărilor stabilite
de Congresul al XII-lea și de Conferința Na
țională ale partidului privind dezvoltarea
colaborării și solidarității României cu po
poarele care au pășit pe calea dezvoltării li
bere, independente. în acest cadru, a fost
subliniat rolul determinant al tovarășului
Nicolae Ceaușescu în promovarea largă, sus
ținută a relațiilor româno-africane, în am
plificarea continuă a colaborării și solidari
tății cu statele de pe acest continent.
Comitetul Politic Executiv apreciază cu
profundă satisfacție că vizitele în cele cinci
țări africane — vizite urmărite cu deosebit
interes și deplină aprobare de către toți ce
tățenii patriei — reprezintă, prin rezultatele
rodnice obținute, un mare succes politic, un
eveniment de însemnătate istorică în dez
voltarea multilaterală a relațiilor României
socialiste cu țările respective, cu tinerele
state africane, cu mișcările de eliberare na
țională din Africa, o nouă și strălucită ac
țiune de politică externă a partidului și sta
tului nostru.
în cadrul ședinței a fost relevată însem
nătatea deosebită a înțelegerilor convenite
cu prilejul vizitei în ETIOPIA SOCIALISTA,
vizită care s-a soldat cu rezultate fructuoase,
dînd expresie dorinței popoarelor român și
etiopian de a extinde și adinei conlucrarea,
, atît pe plan bilateral, cît și în domeniul vie
ții internaționale, în folosul dezvoltării economico-sociale a celor două țări, al cauzei
destinderii, înțelegerii și cooperării interna
ționale.
O deosebită apreciere a fost dată vizitei
în REPUBLICA ZIMBABWE — prima vizită
pe care șeful statului român o face în această
țară după cucerirea independenței — care a
evidențiat puternicele sentimente prietenești
ce și Ie nutresc reciproc poporul român și
poporul zimbabwean. relevînd, încă o dată,
înalta considerație și prețuire de care se
bucură pe acest continent, ca dealtfel pre
tutindeni în lume, președintele României,
militant neobosit pentru înfăptuirea năzu
ințelor de libertate, progres și dezvoltare
pașnică ale tuturor popoarelor.
S-a apreciat că vizita în REPUBLICA
POPULARA MOZAMBIC, convorbirile la
(Continuare în pag. a V-a)

Miercurea-Ciuc - unul dintre orașele țării in care industria a cunoscut o înflorire fără precedent in anii de după

Congresul al IX-lea al partidului

națiuni față de rezultatele rodnice ale vizitei

întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună
cu tovarășa Elena Ceausescu, în țări ale Africii
Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
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Coordonate fundamentale ale dezvoltării
agriculturii, ale înfăptuirii noii
revoluții agrare
împlinirea a 18 ani de la Congresul
al IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân, care a inaugurat o perioadă de
dinamism fără precedent in dezvol
tarea societății românești, prileju
iește și evocarea rezultatelor obți
nute în dezvoltarea și modernizarea
agriculturii, în sporirea producției în
această importantă ramură a econo
miei naționale, constituind, totodată,
un moment de reflecții asupra a
ceea ce trebuie întreprins, în conti
nuare, pentru a realiza o agricultură
intensivă, de mare productivitate și
cu eficiență economică mereu mai
ridicată. Anii care au trecut de la
Congresul al IX-lea al partidului au
constituit o etapă deosebit de impor
tantă în dezvoltarea agriculturii ro
mânești. Cîteva cifre sint concluden
te în acest sens. Dacă ne referim
doar la producția de cereale, vom
constata că s-a înregistrat o crește
re da la 12,6 milioane tone în 1965 la
15,2 milioane tone în 1975, la 20,2 mi
lioane tone în 1980 și 22,3 milioane
tone in 1982, în acest răstimp, pro
ducția animalieră a crescut într-un
ritm mai rapid decît producția vege
tală, fiind în 1980 cu 123 la sută mai
mare decît în 1965. în ansamblu,
agricultura Romăniei a produs în
anul 1982 de peste 1,9 ori mai mult
decît în 1965.
Pe bună dreptate se poate afirma
că, datorită orientărilor și măsurilor
stabilite, cel de-al IX-lea Congres al
partidului a marcat o cotitură în po
litica agrară a partidului și statului
nostru, în dezvoltarea și moderniza
rea agriculturii noastre socialiste. In
această privință, o contribuție deci
sivă, inestimabilă are tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
Cunoscător
profund al realităților agrare, pe su
portul unității dialectice dintre eco
nomic și politic, secretarul general
al partidului a fundamentat, într-o
logică implacabilă, teze originale,
cutezătoare privind reconsiderarea
locului și rolului agriculturii în dez
voltarea generală a economiei națio
nale. Iar pe parcursul celor 18 ani
care au trecut de la istoricul Con

gres a militat cu consecvență pbntru
realizarea obiectivelor dezvoltării și
modernizării acestei importante ra
muri de producție și a transformă
rilor revoluționare în domeniul rela
țiilor agrare.
La Congresul al IX'-lea, secretarul
general al partidului a argumentat
cu profunzime rolul agriculturii ro
mânești ca ramură economică vita
lă, hotărîtoare pentru accelerarea

DE LA CONGRESUL
AL IX-LEA AL P.C.R.
progresului economico-social al ță
rii noastre. în acest context este
reflectată cu pregnanță necesitatea
stabilirii, in procesul creșterii eco
nomice, a unui raport optim între
industrie și agricultură, coordo
nată esențială a politicii agra
re a partidului nostru. „Reprezcntînd un factor de mare importanță
în ansamblul economiei naționale,
agricultura trebuie să aducă o contri
buție tot mai mare la progresul țării,
la ridicarea bunăstării poporului —
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu

la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R.

Continuînd
intens industrializarea
socialistă, vom acorda o mai mare
atenție dezvoltării agriculturii, spo
ririi producției vegetale și animale".

Asigurarea unui raport optim în
tre aceste două ramuri de bază nu
constituie o problemă de conjunctu
ră. Din contră, a fost și este o con
stantă definitorie a strategiei econo
mice a partidului. Este meritul ex

cepțional al secretarului general al
partidului de a fi sesizat, pe baza
cunoașterii profunde a realităților
agriculturii românești, contradicția
ce se manifestă între industrie și I
agricultură și de a fi fundamentat
teoretic și practic modul de soluțio ,1
nare a acesteia. Cu deosebită clari î
tate a arătat tovarășul Nicolae
Ceaușescu, la Conferința Națională a
partidului din decembrie anul tre
cut, că realizarea echilibrului, a con
cordanței corespunzătoare intre in ,'s
dustrie și agricultură în cadrul com
plexului economic național [unitar I
necesită dezvoltarea mai accentuată
a agriculturii.
Gîndirea teoretică creatoare și cu
tezătoare a tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, fundamentată pe cunoaș
terea temeinică a legităților dezvol ,||
tării sociale, își găsește o expresie
sintetică și în modul în care a fost
conceput și s-a desfășurat procesul
de intensificare a agriculturii. La
Congresul, al IX.-lța qt. I’.C.R, s-a
subliniat cu putere că partidul con
sideră că în agricultură eforturile
principale trebuie îndreptate spre
asigurarea unei puternice baze teh- 3
nico-materiale, sporindu-se în acest
sens _ mijloacele de mecanizate și
Chimizare, extinzîndu-se irigațiile și
alte lucrări de îmbunătățiri funciare.
Alocarea pentru agricultură al unor
investiții tot mai mari de la un cin
cinal la altul a permis creșterea și
modernizarea parcului de tractoare
și mașini agricole, folosirea de [la un
an la altul a unor cantități to[t mai
mari de îngrășăminte chimice, sub
stanțe biostimulatoare și de comba
tere a bolilor și dăunătorilor. Efortu
rile făcute de stat, îndeosebi după
Congresul al IX-lea al partidului,
pentru extinderea irigațiilor, dese-

Prof. univ. dr.
Costache SANDU
decanul Facultății de contabilitate
și economie agrară

(Continuare în pag. a II-a)

• reportaje • însemnări • '

Frumoasa meserie
a constructorilor de nave
Despre
Șantierul
naval din Galați și
spectaculoasele
sale
realizări s-a scris nu
o dată. Pe bună drep
tate, de vreme ce ze
cile, sutele de nave
făurite aici
străbat
mările și oceanele lu
mii, vorbind despre
talentul și măiestria
constructorilor săi.
Cîndva, cu mai bine
de 38 de ani în urmă,
cînd șantierul pornea
să se ridice din cenu
șa războiului la înfăp
tuiri de o mare, uria
șă îndrăzneală, a scris
despre aceasta, în ga
zetele
timpului, și
subsemnatul.
Astăzi, la cele nouă
decenii de ființare a
vestitei unități, ca un
omagiu adus luptei
necurmate, pline de
dîrzenie, dăruire și
pasiune muncitoreas
că. îmi îngădui să vă
aduc înainte cîteva
chipuri de constructori
navali, dintre miile de
tovarăși ai lor.
Să pătrundem în atelierul de confecțio
nat tubulaturi și in
stalații de aer condi
ționat. Pînă nu de
mult, aceste tubula
turi, care asigură na
velor o ventilație ge
nerală și o temperatu
ră constantă, se cum
părau cu devize grele
din import.
Numai că printre
proaspeții
angajați
din , 1950 se afla și un
tînăr muncitor, pe atunci necalificat, Au
rel Cocu, un blond de
statură potrivită, cu

nimic deosebit de toți
ceilalți. Doar privirea
lui luminoasă, fruntea
larg boltită îl chemau
parcă la fapte de sea
mă. Chemarea și-a
dovedit-o curînd. Sim
țind că aici are prile
jul să învețe, porneș
te din plin, cu întreg
elanul anilor săi tineri.
Nu pierde o clipă să
nu ia seama la tot ce-i
în jur, să cerceteze, să
iscodească.
încearcă

de Mihail
DAVIDOGLU
noi și noi potriviri din
resturile de tablă zincată, in speranța că
într-o zi va reuși să
înjghebe o tubulatură
de felul celor de im
port. între timp a ab
solvit la seral ■ liceul
mecanic industrial. Cu
sîrguință, cu nopți ne
dormite, pînă la urmă
a conceput și realizat
un complex de utilaje
cu ajutorul cărora să
se poată realiza aici,
Ia Galați, tubulatura
importată. Procedeul
său tehnologic reduce
cu 200 la sută consu
mul energetic și cu
50 la sută cantitatea
de metal utilizată. O
idee
brevetată
cu
succes !
împreună cu colec
tivul său, a cărui me
die de virstă este de
23 de ani,
toți cu
școli
tehnice,
unii
chiar
studenți
la
tehnologia
construc

țiilor de mașini, ca
Bogdan Niculina. lu
crează la perfecționa
rea tubulaturilor pen
tru a putea satisface
nu numai cerințele
consumului intern, ci
și pentru a putea fi
oferite la export.
★
Mă aflu pe platfor
ma de foraj
marin
nr. 3, cu inginerul
Constantin Guțu, spe
cialist în instalații hi
draulice.
Asist
la
montarea complexelor
instalații, urmărindu-1
cum le pune in func
țiune, reglîndu-le pen
tru ridicarea și coborirea uriașei platforme.
E un bărbat cu o în
fățișare sobră, în pli
nătatea puterilor, bine
legat, cu umerii lăți,
de sportiv. Are ceva
de marinar, îmi spun.
Și chiar așa e. A fost
ofițer de marină, dar
„chemarea mării" nu
l-a oprit ca la 30 de
ani să se înscrie la In
stitutul de construcții
navale din Galați, pe
care l-a absolvit în
mod strălucit. Ca in
giner de garanție, a în
soțit în prima lor că
lătorie o serie de nave
românești. Din una in
alta, ajungem să ne cu
noaștem. Bărbatul tă
cut. cu privirea întu
necată, se deschide
treptat. îl văd dezvelindu-și intr-un suris
larg dinții albi contrastînd
plăcut
cu
fața smeadă, arsă de

(Continuare
în pag. a V-a)

Șantierul naval Galați
Foto : E. Dichiseanu J
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Pentru recuperarea restanțelor și realizarea
planului la producția de țiței

(Urmare (lin pag. I)

DECISIV ESTE EFORTUL PBOPRIU Al COLECTIVULUI
La schela de producție Viforîta

BUZĂU: Cîmpul este plin cu nutrețuri,

pline să fie peste tot și fînarele!
In cadrul măsurilor întreprinse de
Comitetul județean Buzău al P.C.R.
pentru redresarea zootehniei județu
lui, un Ioc central îl ocupă cele pri
vind asigurarea unor cantități îndes
tulătoare de furaje pentru hrana Ani
malelor. Rezultatele înregistrate pînă
la 24 iulie sînt grăitoare în acest sens.
Pînă la această dată au fost depozi
tate peste 27 000 tone de fin, 16140
tone de nutrețuri suculente, circa
6 000 tone pleavă de grîu, 39 000 tone
de furaje grosiere și 3 000 tone de
frunzare. Ritmul în care se lucrează
dă garanția că programul stabilit
pînă la sfirșitul acestei luni va fi
substanțial depășit. Cum se desfășoa
ră această importantă acțiune ?
Pe cele 230 hectare cultivate cu
lucernă la stațiunea de cercetare și
producție pentru creșterea bovinelor
de la Dulbanu a început coasa a
treia. Pe veteranul stațiunii, tehnicia
nul Andrei Gabură, l-am găsit în mij
locul oamenilor, la strînsul finului.
„Pină acum am depozitat 525 tone fin
și 810 tone semifîn — ne-a precizat
acest pasionat crescător de animale.

După 1 august vom începe coasa a
patra. în acest fel, la stocurile de fu
raje din 1982 vom adăuga, în acest
an 1 200 tone fîn, 1 000 tone semifîn,
80 tone pleavă de griu, 4 000 tone su
culente și peste 3 000 tone porumb
siloz".
La C.A.P. Mihăilești, tovarășul
Constantin Săvulescu, inginerul-șef
al unității, a ținut să ne spună de la
început că aici's-au tras învățăminte
din neajunsurile manifestate in anii
trecuți, cînd a trebuit să fie cum
părate furaje. Ca atare, pînă acum
au fost depozitate — și se află în stoc
— 607 tone fîn, față de un necesar de
480 tone, 1 700 tone suculente și 1 400
tone grosiere, la care se adaugă 40
tone pleavă de grîu și 36 tone de stuf
și Ierburi de pe miriști. '
Consemnăm și o inițiativă demnă
de urmat a cooperatorilor de la
C.A.P. Florica. Aici, potrivit hotăririi adunării generale a cooperato
rilor, fiecare din cei 37 de conducă
tori de atelaje recoltează și trans
portă zilnic la baza furajeră cite o
căruță de iarbă de pe marginea dru

murilor, a tarlalelor cultivate cu po
rumb și de pe miriști. în acest tel,
strîngînd și depozitind toate resursele
de nutrețuri, s-au creat condiții pen
tru asigurarea unei balanțe furajere
excedentare.
Aceste unități nu constituie însă o
excepție în județ. Drept dovadă, in
10 din cele 14 consilii agroindustria
le din județ s-au strins și depozitat
între 1 500 și 2 800 tone de fîn de
lucernă. Totuși, în această privință,
rezultatele din patru consilii agroin
dustriale sînt cu mult sub posibili
tăți : Rîmnicu Sărat — 110 tone,
Cislău — 492 tone, Săpoca — 523
tone și PîrsCov — 572 tone. în aceste
consilii agroindustriale, nereaiizarea
cantităților planificate de fîn de lu
cernă trebuie compensată acum, cind
cimpul este plin de masă verde, prin
organizarea exemplară a recoltării
tuturor resurselor de nutrețuri ce pot
fi folosite în furajarea animalelor in
timpul iernii.

Stelian CHIPER

corespondentul

„Scînteii”

MUREȘ: qîi cintărește spiritul organizatoric

în „balanța finului”
în marea majoritate a unităților
agricole din județul Mureș se acțio
nează cu răspundere pentru strîngerea și depozitarea unei cantități cit
mai mari de fîn, care, potrivit preve
derilor planului pe acest an, trebuie
să ajungă la 153 897 tone. Ce rezul
tate s-au înregistrat pînă acum ? Din
programul stabilit pe lunile mai, iu
nie și primele două decade ale lunii
iulie, în cooperativele agricole au fost
depozitate 76 000 tone fîn, ceea ce re,■ prezintă 83 la sută din.-prevederi.
iii multe consilii " agroindustriale,
cu sectoare zootehnice' puternice,
cantitățile de fin depozitate sint apt'dâpe de cele' prevăzute’’pe întregul
an. Este cazul unităților agricole din
consiliul agroindustrial Tirnăveni,
care, față de prevederile planului
anual de 5 500 tone, au depozitat 4 364
tone, precum și al celor din consiliul
agroindustrial Luduș — cu 4 037 tone
depozitate, față de 5 700 tone plani
ficate. „Noi am realizat, încă la pri
ma coasă, o cantitate mai mare decit
necesarul de fin pe acest an — ne
spune Ilie Cheșa, președintele coope
rativei agricole Mureșeni. Și aceasta
atit pentru că animalele au fost scoa
se la pășunat mai devreme și am eco
nomisit o mare cantitate de masă
verde, cit și pentru că la cosit am
mobilizat un mare număr de coope
ratori". Cu rezultate bune la recol
tarea furajelor se înscriu și coope
ratorii din Iernut, Reghin, Nazna și
Band, unde cantitățile de fîn depo
zitate repr.ezintă peste 80 la sută din
prevederile planului pe acest an.
Din păcate, nu peste tot s-a înțe
les necesitatea trecerii cu toate for
țele la cositul pajiștilor și finețelor.
Este cazul unităților agricole din con
siliul agroindustrial Morăreni, care,
deși situate în zona montană — adică
in „țara finului" — au strins cantități
cu mult sub posibilități. Cauza prin

strins și depozitat de mult fînul din
prima coasă, iarba nefiind lăsată să
„imbătrînească" în așteptarea cosași
lor. Realizările sînt sub media pe an
samblul județului și in unitățile agri.cole din consiliul agroindustrial
Sighișoara. O atare situație dove
dește necesitatea luării unor măsuri
ferme din partea organelor agricole
județene, astfel ca și în aceste uni
tăți să se înțeleagă că urgentarea re
coltării și depozitării finului este,,o ,
sarcină de mare răspii’nderelțpeiiWu
dezvoltarea zootehniei.

cipală : din cele 5 314 hectare de
finețe naturale, prima coasă a fost
efectuată doar pe 2 150 hectare. Așa
se explică de ce unitățile din acest
consiliu agroindustrial au depozitat
doar 2 050 tone de fîn din cele 9 124
tone planificate. Cooperatorii din Vătava’ au depozitat numai 20 tone de
fîn din necesarul de 826 tone, cei
din Dumbrava — 90 tone din cele 820
tone prevăzute, iar cei din Rîpa de
Jos — 180 tone din 820 tone. Condu
cerile1.și cooperatorii din aceste. unități trebuie să urmeze neapărat
exemplul bunilor gospodari din alte
unități ale acestui consiliu agroindus
trial,, cum sînt cooperatorii din Văr
leni, Aluniș și Brincovenești, care au

Gheorghe GIURGIU
corespondentul

„Scînteii"

La C.A.P. Prejmer, județul Brașov, finul de lucerna este adunat și depozitat
cu grijă

încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute în întrecerea
socialistă pe primul semestru din acest an de către colectivele frun
tașe de oameni ai muncii din întreprinderi 'industriale, de construcții,
transporturi, agricultură, din institute de cercetare științifică, inginerie
tehnologică și de proiectare, unități comerciale și prestări servicii, din
centrale industriale.
Potrivit punctajului general stabilit pe baza nivelului de realizare
a planului, la indicatorii prevăzuți în criteriile de organizare a în
trecerii socialiste, la finele lunii iunie *) pe primele locuri se
situează :

au fost mai mici față de cele pla
nificate cu 2,3 la sută, iar nivelul
fondului de retribuire la 1 000 lei
desfacere cu 2,8 la sută.
Locul II : întreprinderea de ali
mentație publică Rîmnicu Vîlcha.
Locul III : întreprinderea de ali
mentație publică Cotroceni —
București.

Locul III : întreprinderea de con
fecții — Bacău.

ÎN INDUSTRIA MINIERA —
CENTRALE INDUSTRIALE
(COMBINATE)
Locul I :
Combinatul minier
Ploiești, cu 383,1 puncte.

IN INDUSTRIA CHIMICA —
SUBRAMURA PRELUCRAREA
CAUCIUCULUI ȘI MASELOR
PLASTICE
Locul I : întreprinderea de an
velope „Victoria" Florești, județul
Prahova, cu 904 puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 5,3 la sută la
producția netă, 15,6 la sută la pro
ducția marfă vîndută și încasată,
2 la sută Ia productivitatea muncii
și 21,2 la sută la livrările de mărfuri
la fondul pieței ; însemnate depă
șiri de plan au fost înregistrate și
la beneficii ; consumurile de mate
rii prime și materiale au fost mai
mici decit cele normate cu 8,1 la
sută, iar cele de energie electrică
și combustibili cu 9 la sută.
Locul II : întreprinderea de an
velope „Danubiana" — București.
Locul III : întreprinderea de ar
ticole tehnice din cauciuc Brașov.
IN INDUSTRIA CONFECȚIILOR
Locul I : întreprinderea de con
fecții Suceava, cu 864,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 4,9 la sută la
producția fizică, 10,5 la sută la pro
ducția netă, 7 la sută la producția
marfă vîndută și încasată, 11,2 la
sută la productivitatea muncii și
16 la sută la livrările de mărfuri
la fondul pieței ; depășiri însemna
te de plan au fost obținute, de ase
menea, la export și beneficii ; con
sumurile de materii prime și ma
teriale au fost mai mici decît cele
normate cu 1 la sută, iar cele de
energie electrică și combustibili cu
19,9 la sută.
Locul II : întreprinderea de con
fecții Scofnicești, județul Olt.
•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii,
costurile de producție și bene
ficiile sint calculați pe cinci luni.

IN DOMENIUL POȘTEI
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locui I :

Direcția județeană de

poștă și telecomunicații
474 puncte.

Iași,

cu

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 5,1 la sută la vo
lumul de activități de poștă și te
lecomunicații, 6,7 la sțită la presta
ții în unități fizice, 14,1 la sută la
beneficii și 5,5 la sută la volumul
de activitate pe o persoană ; chel
tuielile la 1 000 lei venituri au fost
cu 6,5 la sută mai mici decît cele
planificate.
Locul II : Direcția județeană de
poștă și telecomunicații Buzău.
Locul III : Direcția județeană de
poștă și telecomunicații Vrancea.
ÎN DOMENIUL COMERȚULUI
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA
Locul I : întreprinderea de ali
mentație publică Tirgu Jiu, județul
Gorj, cu 317,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 1,8 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul,
7,6 la sută la producția proprie,
17,9 la sută la beneficii și 2,1 Ia
sută la volumul desfacerilor de
mărfuri pe lucrător ; cheltuielile
de circulație la 1 000 lei desfacere

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 6,2 la sută la

producția fizică, 4,5 la sută la vo
lumul de deschideri miniere, 14 la
sută la producția netă, 4 la sută la
producția-marfă vîndută .și încasa
tă și 11,9 la sută la productivita
tea muncii ; cheltuielile totale la
1 000 lei producție-marfă au fost
mai mici cu 4,2 la sută decît pre
vederile de plan, iar cele materiale
cu 4,9 la sută.
Locul II : Centrala, sării și neme
taliferelor — București.
Locul III : Centrala minereurilor
Baia Mare.
IN INDUSTRIA METALURGICA
— CENTRALE INDUSTRIALE
Locul I : Centrala industrială de
produse
refractare — Brașov, cu
472,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 8,9 la sută la
producția netă, 3,7 la sută la producția-marfă vîndută și încasată,
3,6 la sută Ia productivitatea mun
cii, 7 la sută la beneficii ; cheltu
ielile totale la l 000 lei producție
marfă au fost mai mici decît cele
planificate cu 0,7 la sută, iar cele
materiale cu 1,7 la sută.
Locul II : Centrala industrială

Coordonate
fundamentale
ale dezvoltării
agriculturii

In anul 1982, „Scînteia" a prezen
tat, in citeva rînduri, preocupările
petroliștilor de la Schela de produc
ție petrolieră Viforîta — județui
Dîmbovița, pentru creșterea produc
ției de țiței. în ciuda unor greutăți
în ceea ce privește aprovizionarea
cu unele materiale, piese de schimb,
diverse scule și echipamente și a
unor probleme deloc ușoare ce țin
de caracteristicile zăcămintelor, mun
citorii și specialiștii acestei unități
au reușit să mențină producția la un
nivel superior celui planificat. Efor
turile susținute depuse pc plan or
ganizatoric, măsurile geologice și
tehnologice de ridicare a debitelor la
sonde și cele de creștere a factorului
final de recuperare a țițeiului s-au
materializat, anul trecut, într-o pro
ducție. suplimentară de peste 13 000
tone țiței. în acest an, sarcinile ce
revin petroliștilor schelei sint mai
mari, corespunzător experienței co
lectivului și potențialului productiv
sporit al zăcămintelor. Totuși, pină
acum unitatea nu a reușit să atingă
nivelul de producție planificat, aici
acumulîndu-se restanțe. Care sint
cauzele acestei situații, ce măsuri
trebuie întreprinse astfel incit Colec
tivul unității să-și reia grabnic locul
între fruntași?

Cine intervine la... inter
venții ? Pe drumul petrolier, aproape de sediul brigăzii a 7-a de
producție ne-a atras atenția o ma
șină de intervenție aflată in pană.
Puțin mai tîrziu aflăm că .tocmai ie
șise din garajul schelei unde i se
efectuase o... reparație. Halal repa
rație ! Pe drum, se defectase din
nou. Implicațiile unor asemenea si
tuații aveam să le aflăm imediat. In
timp ce discutam cu șeful brigăzii,
inginerul Petre Samoilă, un petro
list il anunță că sonda 538 a fost
oprită și are nevoie de intervenție.
— Pînă adineauri nu există nici o
sondă care să aștepte intervenția, iar
acum, cînd s-a oprit una, nu avem
nici o mașină de intervenție dispo
nibilă, constată supărat șeful de bri
gadă. Ne trebuie două ore să pornim
instalația, alte citeva ore să execu
tăm operațiunea la sondă ; asta în
seamnă dintr-un „foc" o pierdere de
citeva tone țiței.
O precizare se impune. Reparația
de mîntuială din garaj înseamnă
așadar un minus la producția de ți
ței. Ceea ce nu poate fi admis sub
nici un motiv 1
O intimplare ? Din păcate, nu.
Starea tehnică precară a unor uti
laje se dezvăluie frecvent, cu con
secințe directe asupra bunului mers
al producției. VLa brigada a 6-a, o
altă sondă aștepta să fie repusă in
funcțiune de 24 ore și mai avea de
așteptat, probabil încă o zi, din pri
cina faptului că nu toate automa
caralele funcționau. Iar dispeceratul
schelei nu mai făcea fată în dirija
rea cîtorva automacarale
valide.
Ni s-a justificat că sonda produce
numai o tonă pe zi. Dar de aici o

siderurgică Reșița, județul CarașSeverin.
ÎN INDUSTRIA
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI
— CENTRALE INDUSTRIALE
Locul I : Centrul Național al In
dustriei Aeronautice Române —
București, cu 677,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2,5 la sută la
producția netă, 3,9 la sută la pro
ducția fizică, 17 la sută la producția-marfă vîndută și încasată, 6 la
sută la productivitatea muncii .și
18 la sută la beneficii ; consumu
rile de materii prime și materiale
au fost mai mici decit cele nor

mate cu 2,8 la sută, . iar cele de
energie electrică și combustibili cu
14,8 la sută.
Locul II : Centrala industrială de
utilaj tehnologic . și material rulant
— București.
INDUSTRIA DE MAȘINI-UNELTE,
ELECTRONICII
ȘI ELECTROTEHNICII
Locul I : Centrala industrială de
echipamente de telecomunicații și
automatizări — București, cu 330,3
puncte.

. Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 3,5 Ia sută la pro
ducția netă, 2 la sută la producția
fizică, 2,5 la sută la producția mar
fă vîndută și încasată, 4 la sută la
productivitatea muncii și 12,3 la
sută la beneficii ; consumurile de
materii prime și materiale au fost
mai mici cu 1,5 la sută decit cele
normate, iar cele de energie elec..trică și combustibili cu 3,6 la sută.
Locul II : Centrala industrială de
mașini și utilaje pentru industria
ușoară — București.
Locul III : Centrala industrială
de motoare și materiale electroteh
nice — București.

tonă, din altă parte o tonă, restan
țele cresc in loc să scadă.

Ce dezvăluie radiografia
unei statistici ? Din tlmPul ne
productiv înregistrat de formațiile
de intervenție din schelă, în peri
oada care a trecut din acest an,
aproape 75 Ia sută se datorează de
fecțiunilor la instalații. Iar o insta
lație de intervenție in până înseam
nă. de regulă, o sondă care așteaptă
și deci care nu produce.
De ce „cad" atit de des instala
țiile ? Dintre cei cu care ara discu
tat, unii susțin că își spune cuvîntul
uzura avansată, multe dintre aceste
utilaje avîhd state vechi de serviciu.
Dar sînt și alte opinii în această pri
vință.
— După părerea mea, nu toți
maiștrii și sondorii șefi acordă aten
ția necesară exploatării și întreține
rii corecte a instalațiilor — ne spune
Gheorghe Tănase, șeful secției trans
porturi. Deși este limpedâ că numai
cu ajutorul lor își pot îndeplini obli
gațiile. Nu demult, instalația forma
ției de intervenție condusă de mais
trul Ion Costache a stat Ia noi pen
tru reparații timp de o săptămînă
tocmai dintr-o astfel de cauză. Pe
de altă parte, trebuie să recunoaș
tem că nici noi nu realizăm întot
deauna reparații de cea mai bună
calitate.
Iată și un alt caz din care reiese
că, uneori, utilajele sint bune, iar cei
de la intervenție se fac doar că in
tervin. într-una din zile, formația
condusă de sondorul șef Gheorghe
Preda, deși dotată cu o instalație în
perfectă stare, nu a realizat nimic
din programul de lucru ; sonda a
așteptat 8 ore sub ochii indiferenți
ai celor care aveau obligația să o
repună în producție. Nu se poate
spune că aspectele de acest gen,
care acuză indisciplina și lipsa spiri
tului de. răspundere, sînt numeroa
să, dar ele își spun cuvîntul âsu'prâ
bilanțului schelei. Or, trebuie bine în
țeles de'către toți petroliștii că fără
. o disciplină de fibr în toate forma
țiile, disciplină proprie acestei acti
vități de maximă răspundere și cbmplexitate, sarcinile deosebite pe acest
an sint greu de îndeplinit.

Acțiuni pentru creșterea
factorului final de recupera
re a țițeiului. Petroliștii de la
schela Viforîta au obținut în ulti
mii ani cantități importante de țiței
în plus ca urmare a aplicării unor
procedee de recuperare avansată a
țițeiului din zăcăminte. Potrivit pre
vederilor, acțiunea trebuie continua
tă și extinsă, dar și pe planul aces
tor preocupări se manifestă neajun
suri. Pe lîngă greutățile existente in
aprovizionarea cu unele materialo,
programul de injecție , cu apă sărată
și aer ce se practică de mult timp
aici nu a fost înfăptuit în întregime
în perioada care a trecut din acest
an, datorită, în principal, numărului
mare de avarii la conducta magis
trală pentru transportul apei. Lucră
rile de înlocuire cu o conductă nouă

ÎN INDUSTRIA CHIMICA —
CENTRALE INDUSTRIALE
Locul I : Centrala de utilaje și
piese de schimb pentru industria
chimică — București, cu 763 puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 10,2 la sută la
producția fizică, 19,2 la sută la
producția netă, 5,7 la sută la pro
ducția marfă vîndută și încasată,
14,6 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri însemnate de plan au
fost obținute la export și la bene
ficii ; cheltuielile totale la 1000
lei producție-marfă au fost mai
mici față de cșle planificate cu 7,6
Ia sută, iar cele materiale cu 9,3
la sută!

Locul II : Centrala industrială de
metale neferoase și rare — Bucu
rești.
ECONOMIA FORESTIERA
ȘI MATERIALELOR
DE CONSTRUCȚII — CENTRALE
INDUSTRIALE
Locul I : Centrala de exploata
re industrială a agregatelor mine
rale pentru construcții Tirgoviște.
cu 429,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 13,2 la sută la
producția netă, 13,8 la sută la producția-marfă vîndută și încasată,
12,8 la sută la productivitatea mun
cii ; însemnate depășiri de plan au
fost înregistrate la beneficii și li
vrările de mărfuri la fondul pie
ței ; cheltuielile totale la 1 000 lei
producție marfă au fost mai mici
decit cele planificate cu 1,6 la sută,
iar cele materiale cu 3,6 la sută.
Locul II : Centrala de utilaje și
piese de schimb — București.
ÎN INDUSTRIA UȘOARA —
CENTRALE INDUSTRIALE
Locul I : Centrala industriei li
nei — București, cu 390,3 puncte.

..

avansează însă în ritm de melc.
Cauza : lipsa forței de muncă. în
timp ce se invocă acest motiv, for
mații întregi de muncitori nu pridi
desc cu remedierile la cea veche.
Astfel, aportul programului de creș
tere a factorului final de recuperare
la sporirea producției de țiței se si
tuează eu mult sub cerințele planu
lui. Este limpede că fără a avea per
manent in atenție obiectivele de
perspectivă care, vizează exploatarea
în condițiile specifice a zăcămintelor
din această zonă și impletindu-le cu
sarcinile concrete, de zi cu zi, con
ducerile schelei și Trustului de foraj
și extracție Boldești nu se pot de
clara mulțumite.

O aprovizionare tehnicomaterială ritmică, potrivit ce
rințelor producției. InsineruI
Dumitru Balica, șeful brigăzii a 5-a
de producție, ne-a arătat o curea de
transmisie trapezoidală care, numai
după citeva ore de funcționare, se
rupsese.
— Nu ni se întîmplă așa ceva
pentru prima dată și, m plus, le
procurăm destul de greu — ne spu
ne. Pare un lucru minor, dar nu este
așa. Lipsa curelei de transmisie duce
la oprirea sondei, micșorînd produc
ția de țiței.
Perfect adevărate aprecierile ingi
nerului Balica. Nu putem să ocolim
faptul că asemenea situații au con
stituit cauza unor serioase restanțe
la producția de țiței. Activitatea
sondorilor a fost în acest an nu o da
tă fragmentată de deficiențele în
aprovizionare. în perioade mal mari
sau mai scurte de timp, petroliștii
schelei nu au dispus de anumite
materiale și scule pentru intervenție,
piese de schimb pentru utilaje, ba
terii de acumulatori și cauciucuri
pentru instalații. Neritmicitatea in
aprovizionarea cu carburanți și Ule
iuri a produs, de asemenea, pertur
bări în procesul de extracție. Și, in
sțîrșit, ..daciț ..măsurile de sporire a
factorului filial' de recuperare a ți-'
țeiului nu s-au. înfăptuit în totali
tate, aceasta este și o consecință a
faptului că schela nu a dispus de
materialul tubular necesar.
Concluzia acestui articol este
lesne de tras. Pentru a-și înde
plini exemplar sarcinile ce le revin
in acest an, ca și pe ansamblul cin
cinalului, petroliștii de la Viforîta
trebuie să lichideze grabnic, in pri
mul riad, lipsurile din activitatea
proprie. Totodată, deosebit de im
portant este si modul în care uni
tățile colaboratoare din industria
chimică, industria constructoare de
mașini și. alte sectoare își ono
rează obligațiile ce le revin. în
acest sens, Ministerul Petrolului tre
buie să insiste pentru înscrierea coo
perării cu ministerele respective pe
un făgaș normal, de natură să asi
gure rezolvarea problemelor cu care
se confruntă schelă .Viforîta' la ora
actuală.

Gheorghe MANEA.
corespondentul

„Scînteii"

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu 4,1 la sută la pro
ducția netă, 1.1 la sută la produc
ția fizică și 2,6 la sută la producti
vitatea muncii ; însemnate depășiri
de plan au fost înregistrate la be
neficii și livrările de mărfuri la
fondul pieței ; cheltuielile totale la
l 000 Iei producție marfă și cele
materiale au fost mai mici decît
cele planificate cu 1,8 la sută.
Locul II : Centrala industriei
bumbacului- — București.
Locul III : Centrala industriei
pielei, cauciucului și încălțămintei
— București.
INDUSTRIA ALIMENTARA —
CENTRALE INDUSTRIALE
Locul I : Centrala „Delta Dună
rii" — Tulcea, cu 757,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 9 Ia sută la pro
ducția netă, 10,7 la sută la produc
ția-marfă vîndută și încasată, 12,9
la sută la productivitatea muncii
și 13,9 la sută la livrările de măr
furi la fondul pieței ; depășiri im
portante de plan au fost obținute
la producția fizică și la beneficii ;
consumurile de materii prime și
materiale au fost mai mici decît
cele normate cu 3,6 la sută, iar
cele de energie electrică și com
bustibili cu 11,7 la sută.
Locul II : Centrala producției și
industrializării tutunului București.
Locul III : Centrala producției și
industrializării sfeclei de zahăr —
București.
TRANSPORTURI
ȘI TELECOMUNICAȚII
Locul I : Centrala mecanică
material rulant — București
584,3 puncte.

dc
cu

Principalii indicatori de! plan au
fost depășiți cu : 3,9 la sută la pro
ducția netă, 6,2 la sută la produc
ția fizică, 3.5 la sută la producțiamarfă vîndută și încasată și 5,2 la
sută la productivitatea muncii'; de
asemenea, importante depășiri de
plan au fost obținute la export și
la beneficii.
Locul II : Centrala industriala de
reparații auto — București.
(Agerpres)

cărilor și combaterea eroziunii solu
lui, pentru apărarea împotriva inun
dațiilor și asigurarea unor însemnate
acumulări de, apă s-au materializat
în lucrări de investiții însumind pes
te 61 miliarde lei.
Acumulările cantitative au permis
ca, pe parcursul anilor, să se treacă
la o fază nouă, superioară de dezvol
tare a agriculturii. Congresul al XIIlea al partidului, pornind de la nece
sitatea sporirii substanțiale a produc
ției agricole și a realizării unei struc
turi corespunzătoare pe sortimente
de produse, în scopul satisfacerii de
pline a nevoilor populației, a cerin
țelor de materii prime agricole pen
tru industrie, al creării unor disponi
bilități' tot mai mari pentru export și
constituirii rezervelor, a înscris agri
cultura în rindui priorităților esen
țiale ale actualei etape de dezvolta
re a țării. In Raportul la Con

gresul al XII-lea, tovarășul Nicolae
Ceaușescu sublinia : „Ne propunem,

de fapt, Să realizăm o adevărată re
voluție agrară în ce privește produc
ția, productivitatea
muncii, nivelul
tehnic, eficiența economică, activita
tea socială generală din satele noas
tre. Va trebui făcut totul pentru obți
nerea unor producții vegetale și ani
male superioare, ia nivelul unităților
fruntașe, care să permită satisfacerea
cerințelor științific fundamentate ale
consumului populației, precum și ce
lelalte nevoi ale economiei naționale".

În concepția partidului nostru, noua
revoluție agrară — ce se desfășoară
pe fondul revoluției tehnico-ștlințifice, al prefacerilor structurale din
toate domeniile vieții sociale — are
un caracter complex, procesual, de
natură economîco-soqială, tehnică,
biologică și ecologică, vizind deci ele-;
montele de structură și laturile cali
tative ale întregii activități agricolei
Obiectivul central al noii revoluții
agrare il constituie creșterea produc-ției agricole prin valorificarea inte
grală a potențialului productiv al pă-mintului, concretizată in sporirea
substanțială a randamentului Ia hecjtar și pe animal. Cultura cerealelor
rămîne, în continuare, problema funjdamontală a agriculturii românești,
concomitent cu dezvoltarea prioritară
a zootehniei.
Subliniind necesitatea creșterii îți
continuare a producției agricole, â
eficienței eqpnomice a, activității din .
această ramură, secretarul general,
al partidului nostru a evidențiat rolul
hotărîțor, ce .revine dezvoltării și
modernizării tuțuror componentelor
bâz6f tehnieo-măteriale a agricultu
rii, de care depinde transformarea
muncii agricole într-o variantă ‘a
muncii industriale. In concordanță
cu această teză, pe lîngă înzestrarea
agriculturii cu o gamă largă, variata
de mașini și tractoare — suportul
material al mecanizării tuturor lu
crărilor agricole — o mare atenție
este acordată utilizării raționale și
valorificării superioare a fondului
funciar, a pămîntului — avuție a în
tregului popor, de importanță vitală
pentru propășirea economico-sociaiă
a țării. Concomitent cu cerința folo
sirii judicioase a fiecărui metru
pătrat de pămint. cu redarea in cir
cuitul economic agricol a noi supra
fețe de teren, partidul nostru, secre
tarul său general pun un accent deo
sebit pe extinderea lucrărilor de îm
bunătățiri funciare, prin amenajări
de irigații pe noi terenuri, lucrări
de desecări, de combatere a eroziunii.
în acest context, o însemnătate ex
cepțională are Programul național
pentru asigurarea unor producții agricolc sigure și stabile prin crește
rea potențialului productiv al pămintului, mai buna organizare și fo
losire in mod
unitar a terenurilor
agricole, a întregii suprafețe a tării,
realizarea irigațiilor pe circa 55—60
la sută din suprafața arabilă, a lucră
rilor de desecări și combatere a ero
ziunii solului. Elaborat din inițiativa

și cu contribuția hotărîtoare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu și adoptat
de recenta plenară a C.C. al P.C.R.
șl de Marea Adunare Națională,
acest vast program de transformare
a naturii, de mare interes național,
se înscrie armonios in amplul proces
de dezvoltare a unei agriculturi mo
derne. intensive, de înaltă productivi
tate. corespunzător obiectivelor stabi
lite de Congresul al XII-lea și Confe
rința Națională ale partidului, con
stituind o parte integrantă a înfăptui
rii noii revoluții agrare in țara
noastră.
Obiectivele stabilite în acest pro
gram prevăd sporirea, pînă in anul
1985, a suprafeței agricole la 15 mi
lioane hectare, 'iar a celei arabile
la 10 milioane hectare, creșterea su
prafeței amenajate pentru irigații,
pînă la finele anului 1989, la 5.5 mi
lioane hectare, din care pină la
sfirșitul cincinalului actual — la 4
milioane hectare, efectuarea de lu
crări de desecări pe aproape 5 mi
lioane de hectare, precum și de com
batere a eroziunii solului pe circa
3,8 milioane hectare, pină in anul
1990. înfăptuirea obiectivelor cuprin
se în acest program, care reprezintă
cea mai importantă lucrare realizată
vreodată în țara noastră, va crea
condițiile necesare obținerii de pro
ducții agricole mari și sigure, in orice
condiții de climă, va avea implicații
profunde asupra organizării terito
riului, influențe deosebite asupra ni
velului de trai al poporului.
La împlinirea a 18 ani de la Con
gresul al IX-lea al P.C.R., ale cărui
hotărîri au jalonat o orientare nouă
în politica agrară românească, agri
cultura țării noastre se înfățișează ca
o ramură în plină dezvoltare, capa
bilă să aducă o contribuție tot mai
mare la buna aprovizionare a popu
lației cu produse agroalimentare și a
industriei cu materii prime. Prin
realizarea marilor obiective prevăzu
te de hotărirlle Congresului al
XII-lea și Conferinței Naționale ale
partidului, a amplului program de
îmbunătățiri funciare adoptat recent
de înaltele foruri ale partidului și
statului, agricultura’ va cunoaște o
puternică dezvoltare, sporindu-și ast
fel contribuția la progresul general
al tării și la ridicarea bunăstării în
tregului no-tau popor.
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fierbinte recunoștință, deplină aprobare a întregii națiuni
față de rezultatele rodnice ale vizitei întreprinse de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în țări ale Africii
Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
Noi, comuniștii și ceilalți oameni
ai muncii din județul Arad —
români, maghiari, germani și de alte
naționalități — la fel ca întregul
nostru popor, am urmărit, zi de zi,
cu deosebit interes și satisfacție de
plină, rezultatele fructuoase obținute
în timpul convorbirilor din țările
vizitate — se subliniază în telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN ARAD
AL P.C.R. Documentele semnate, a-

cordurile și înțelegerile încheiate
conferă acestei vizite valoarea unor
momente de o deosebită însemnăta
te in cadrul relațiilor de prietenie și
colaborare pe care România le pro
movează neabătut, hotărîtă să con
tribuie constant la statornicirea unor
noi raporturi interstatale, bazate pe
respect reciproc, deplină suveranitate
și egalitate în drepturi, menite să
asigure afirmarea plenară a fiecărei
țări, progresul său economic și social.
Pornind de la exemplul dumnea
voastră luminos de dăruire și devo
tament pentru cauza partidului și
bunăstarea patriei, de luptă pentru
întronarea păcii și înțelegerii între
popoarele lumii, comuniștii și toți
ceilalți oameni ai muncii de pe me
leagurile, arădene, alături de întregul
popor, ne exprimăm hotărîrea de a
nu precupeți nici un efort pentru ca
în fiecare domeniu de activitate să
obținem rezultate tot mai bune, să
cinstim în acest fel a 39-a aniversa
re a eliberării patriei, cei 18 ani ai
celor mai mari împliniri pe care le-a
cunoscut România modernă, perioada
pe care cu deplin temei și mîndrie patriotică o numim „Epoca
Ceaușescu".
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BISTRIȚA-NASAUD al
P.C.R. se spune : Comuniștii, toți

oamenii muncii de pe cuprinsul ju
dețului Bistrița-Năsăud, au urmărit
cu deosebit interes și mindrie patrio
tică vizita ce ați întreprins-o, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, în unele țări din
Africa, unde ați purtat cu strălucire
mesajul de pace, prietenie și bună
înțelegere al poporului nostru. Pri
mirea deosebit de călduroasă, mani
festările de profundă stimă și con
siderație cu care ați fost înconjurat
în acest itinerar al păcii sînt o ilus
trare vie a prestigiului și respectului
de care vă bucurați în întrega lume,
pentru clarviziunea, realismul și
competența cu care abordați marile
probleme ale lumii contemporane.
Trăim sentimente de mare înălțare
patriotică, văzînd și cu acest prilej
că numele dumneavoastră este legat
pretutindeni în lume de lupta neobo
sită pentru instaurarea raporturilor
de egală și deplină securitate între
state, pentru pace, colaborare și în
țelegere. Dorindu-vă din adincul
ființei noastre un călduros „bun
venit" pe pămîntul scump al patriei,
ai căror fii, de la mic la mare, au
urmărit cu deosebit interes acest
adevărat dialog al păcii, conlucrării
și bunei înțelegeri, vă asigurăm,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că nu vom
precupeți nici un efort pentru a ne
aduce contribuția la traducerea în
viață a acordurilor și înțelegerilor
convenite, că vom munci fără preget
pentru a face ca scumpa noastră
patrie să fie tot mai bogată și pros
peră, să se bucure și pe mai departe
de stima, admirația și respectul
întregii lumi.

Cu profundă mindrie patrio
tică și nemărginită recunoștință, co
muniștii, toți oamenii muncii din
județul Brăila au urmărit vizita
oficială de prietenie efectuată de
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, îm
preună cu distinsa tovarășă Elena
Ceaușescu, pe continentul african,
remarcabilă acțiune politică a vieții
internaționale contemporane ce se
constituie într-o nouă și elocventă
contribuție la dezvoltarea și întărirea
relațiilor de prietenie, solidaritate,
colaborare dintre România și țările
africane vizitate — se relevă în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN
BRAlLA AL P.C.R. Aprobînd întru
totul rezultatele de excepțională în
semnătate ale convorbirilOțSfi înțele
gerilor încheiate la nivel malt, dăm
glas celor mai fierbinți sentimente de
gratitudine și recunoștință pentru
neobosita dumneavoastră activitate
pe care o desfășurați spre binele și
fericirea întregii noastre națiuni,
adresîndu-vă din toată inima, dum
neavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, și distinsei
tovarășe Elena Ceaușescu ani mulți
de viață, neostenită putere de
muncă pentru a ne conduce cu
aceeași clarviziune și înțelepciune pe
drumul luminos al socialismului și
comunismului, spre gloria partidului
și poporului român.
în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN BUZĂU AL P.C.R.

se arată : Comuniștii, toți oamenii
muncii din județul Buzău, asemenea
întregului nostru popor, au urmărit
cu adincă satisfacție și legitimă
mindrie patriotică vizita pe care ați
efectuat-o
dumneavoastră,
mult
iubite și stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în
unele țări ale continentului african,
acțiune politică de amplu răsunet in
ternațional, contribuție excepțională
la dezvoltarea raporturilor Româ
niei cu aceste state, la promovarea
cauzei păcii, înțelegerii și colaborării
între popoare. Dînd cea mai înaltă
apreciere bilanțului deosebit de
rodnic și fructuos al vizitelor de
prietenie efectuate, vă încredințăm,
mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general, că vom acționa ferm
pentru a contribui la înfăptuirea do
cumentelor încheiate în acest nou și
strălucit itinerar al colaborării și so
lidarității militante cu popoarele
africane. Acum cînd, alături de în
tregul popor, aniversăm împlinirea a
18 ani de la istoricul Congres al IXlea al partidului, cînd ne pregătim

să întîmpinăm marea sărbătoare a
poporului român de la 23 August cu
noi și însemnate succese în muncă,
ne angajăm să consacrăm toate
eforturile
noastre
transpunerii
neabătute în viață a politicii înțelep
te a partidului și statului, realizării
mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al XII-lea și Conferința Na
țională ale partidului, de Plenara
C.C. al P.C.R. din iunie a.c., fiind
convinși că astfel ne aducem o con
tribuție sporită la opera de edificare
a noii societăți pe pămîntul Româ
niei, la triumful cauzei socialismului
și păcii în lume.

Asemenea întregului nostru po
por, oamenii muncii, români și
maghiari, din județul Covasna,
înfrățiți în muncă și idealuri, au
urmărit cu viu interes, cu senti
mente de profundă mîndrie patrioti
că și satisfacție deosebită, vizitele
oficiale de prietenie pe care dum
neavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, le-ați
efectuat, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, pe continentul african —
se spune în telegrama trimisă de
COMITETUL JUDEȚEAN COVAS
NA AL P.C.R. Convorbirile pe

care le-ați purtat cu conducăto
rii statelor africane vizitate, în
țelegerile și documentele conve
nite cu acest prilej vor contribui
la ridicarea pe trepte noi, calitativ
superioare, a conlucrării în toate do
meniile de activitate dintre țara
noastră și aceste state, a prieteniei

naționale. Exprimînd deplina satis
facție și adeziune față de bilanțul
deosebit de rodnic al vizitei, toți oa
menii muncii harghiteni, fără deo
sebire de naționalitate, își reafirmă
atașamentul total față de politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru și își reînnoiesc anga
jamentul de a acționa ferm pentru
traducerea exemplară în viață a mă
rețelor obiective stabilite de Con
gresul al XII-lea și Conferința Na
țională ale partidului.
Comuniștii, toți oamenii muncii
hunedoreni,
asemenea
întregului
nostru popor, au urmărit cu profun
dă satisfacție și cu nemărginită mîn
drie patriotică desfășurarea vizitei
pe care dumneavoastră, mult-stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
ați efectuat-o în țări ale Africii —
se arată în telegrama trimisă de
COMITETUL JUDEȚEAN HUNE
DOARA AL P.C.R. Ambianța sărbă

torească, plină de căldură și ospi
talitate, primirea călduroasă, înalta
stimă Și respectul profund cu care
ați fost înconjurat în timpul vizi
telor, stimate tovarășe secretar ge
neral, au evidențiat sentimentele
prietenești de care sînt animate po
porul român și popoarele africane.
Convorbirile la nivel înalt avute,
precum și acordurile privind dez
voltarea pe termen lung a cooperă
rii economice și tehnice, înțelegeri
le încheiate în cursul vizitelor ofi
ciale de prietenie în țări ale Afri

să, noi, mehedințenii, am muncit cu
mai puternic avînt, neprecupețindu-ne eforturile pentru a dobîndi
noi succese, fiind convinși că în felul
acesta dăm viață politicii înțelepte a
partidului și statului nostru, măre
țelor . obiective stabilite de Congre
sul al XII-lea și Conferința Națio
nală ale partidului.
Consiliul de conducere al MINIS
TERULUI APARARII naționale,

dînd glas gîndurilor și sentimentelor
de profundă afecțiune și recunoștin
ță ce vi le poartă armata țării, vă,
adresează un fierbinte și respectuos
„bun venit" din vizita oficială de
prietenie pe care ați efectuat-o, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
în unele state de pe continentul afri
can. Rezultatele strălucite cu care
ați încununat și această misiune
peste hotarele patriei, concretizate în
înțelegerile convenite, documentele
semnate evidențiază consecvența și
înțelepciunea cu care acționați pen
tru afirmarea principiilor politicii
externe a partidului și statului nos
tru, de dezvoltare a relațiilor de lar
gă cooperare și caldă prietenie cu ță
rile care au scuturat jugul colonial și.
sînt angajate pe calea dezvoltării lor
libere, de sine stătătoare, cu toate
țările globului, în vederea făuririi
unei lumi mai bune și mai drepte.
Vă încredințăm și cu acest prilej,
mult
stimate
tovarășe
Nicolae
Ceaușescu, că ne vom consacra pe
mai departe întreaga energie, price
perea și puterea de muncă indepli-

mărilor, pentru dezarmare și pace,
însuflețiți de strălucitul dumneavoas
tră exemplu, strîns uniți în jurul
partidului, al dumneavoastră, iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne an
gajăm să fim în primele rînduri ale
muncii și luptei pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintarea scumpei noastre
patrii, în libertate, demnitate și pace,
spre comunism.

Oamenii muncii din județul Pra
hova, asemenea întregului nostru po
por, au urmărit cu deosebit interes
și vie satisfacție vizitele pe care
le-ați efectuat, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu. pe pămîntul afri
can, nouă și strălucită solie de pace
și prietenie, de colaborare și solida
ritate' militantă, reafirmare elocven
tă a politicii externe constructive
promovate de România în viața in
ternațională — se arată în telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN PRA
HOVA AL P.C.R. Manifestările or

ganizate în cinstea dumneavoastră,
ambianța sărbătorească în care s-au
desfășurat vizitele semnifică înalta
considerație, prețuire și stimă de
care vă bucurați pe continentul afri
can, ca preutindeni în lume, recu
noașterea inestimabilei dumneavoas
tră contribuții la cauza păcii,
independenței și colaborării între po
poare. Urmărind cu nețărmurită dra
goste și vie satisfacție desfășurarea
și rezultatele acestor vizite, oamenii
muncii prahoveni și-au mobilizat în
această perioadă energiile creatoare

și externă a României socialiste,
fundamentată de gloriosul Congres al
IX-lea al P.C.R. al cărei inspirator
genial, promotor dinamic și consec
vent sînteți dumneavoastră, mult
stimate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu.

Sucevenii, care au urmărit cu
profund interes și înalte sentimen
te de mîndrie patriotică desfășurarea
soliei de pace, prietenie și colabo
rare pe care ați purtat-o cu impre
sionantă strălucire pe pămîntul Afri
cii, își exprimă bucuria nețărmurită
pentru bilanțul deosebit de rodnic al
acestui itinerar politic, recunoștința
fierbinte pentru modul magistral in
care ați dat expresie gîndurilor și
voinței națiunii române — se spune
în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN SUCEAVA AL
P.C.R. în aceste zile — cînd con

știința românească a cunoscut și cu
noaște efervescenta sărbătorească a
împlinirii celor 18 ani de la Con
gresul al IX-lea al P.C.R., constituiți
într-un timp distinct al istoriei ro
mânești pe care-1 numim cu min
drie „Epoca Ceaușescu", înglobînd in
această scumpă expresie izbînzile
materiale și spirituale fără prece
dent pe care le datorăm gîndirii și
activității dumneavoastră de patriot
și revoluționar înflăcărat — am trăit
momente înălțătoare prilejuite de
primirea deosebit de călduroasă ce
v-a fost rezervată pretutindeni, vă
zînd în aceasta elocvente mărturii ale
înaltei prețuiri de care vă ..bucurați

• 0 strălucită solie de pace și colaborare a președintelui României, personalitate
proeminentă a lumii politice contemporane,

o pregnantă manifestare a politicii

consecvente a României, de întărire a solidarității militante cu popoarele care au
pășit pe calea afirmării independente,

cu țările in curs de dezvoltare
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înflorire' a patriei, pentru creșterea

rolului și prestigiului ei pe arena internațională
dintre popoarele noastre, constituind,
în același timp, o contribuție remar
cabilă la cauza generală a păcii și
colaborării internaționale, a progre
sului. Vă asigurăm, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că noi, oamenii muncii din județul
Covasna, nu vom precupeți nici un
efort pentru ca împreună cu între
gul nostru popor să transpunem nea
bătut în viață politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru,
hotărîrile Congresului al XII-lea și
ale Conferinței Naționale ale parti
dului, aducîndu-ne astfel o contribu
ție tot mai însemnată la înflorirea
scumpei noastre patrii.

cii deschid noi dimensiuni adîncirii
și amplificării raporturilor de prie
tenie; colaborare și solidaritate mi
litantă dintre România și aceste sta
te africane. Alături de întregul po
por, oamenii muncii hunedoreni sint
puternic angajați într-o însuflețitoare muncă, in adincurile minelor, pe
platformele siderurgice, în fabrici,
pe șantiere și ogoare, pentru înfăp
tuirea sarcinilor de mare răspunde
re ce le revin, fiind ferm hotărîți de
a-și spori contribuția la dezvoltarea
bazei de materii prime a țării, a
economiei naționale.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GIURGIU AL P.C.R. se

EXTERIOR ȘI COOPERĂRII ECO
NOMICE
INTERNAȚIONALE au

arată : în numele comuniștilor, al
tuturor celor ce trăiesc și muncesc
în această parte a țării, vă adresăm
urarea fierbinte de „bun venit" pe
pămîntul scump al patriei după stră
lucita solie de pace, colaborare și
prietenie întreprinsă, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, in Etiopia
Socialistă, Republica Zimbabwe, Re
publica Populară Mozambic, Repu
blica Zambia și Republica Democra
tică Somalia. Convorbirile oficiale,
numeroasele întîlniri ce le-ați avut
cu oamenii muncii, înaltele distincții
ce v-au fost conferite dumneavoas
tră și tovarășei Elena Ceaușescu,
rezultatele deosebit de rodnice ale
acestei vizite în țări africane adaugă
încă o pagină memorabilă în afir
marea politicii externe românești,
politică îndreptată permanent spre
edificarea unei lumi a păcii, înțele
gerii și colaborării între toate na
țiunile, al cărei neobosit și presti
gios militant sînteți dumneavoastră,
mult
iubite
tovarășe
Nicolae
Ceaușescu, conducătorul încercat al
partidului și statului nostru, emi
nentă personalitate politică a lumii
contemporane. Unindu-ne glasul cu
cel al întregului popor român, vă
rugăm să primiți, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cele mai
călduroase mulțumiri, întreaga noas
tră gratitudine pentru contribuția
remarcabilă ce o aduceți la dezvol
tarea relațiilor dintre poporul nostru
și popoarele țărilor vizitate, pentru
afirmarea fără, precedent a României
în lume, pentru tot ceea ce faceți
spre binele și prosperitatea scumpei
noastre patrii.
împreună cu întregul nostru po
por, comuniștii, toți oamenii mun
cii, români și maghiari, din județul
Harghita au urmărit cu viu interes,
profundă satisfacție și mîndrie pa
triotică noua solie de pace, priete
nie și colaborare pe care ați între
prins-o, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, în unele țări de pe con
tinentul african — se spune în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN
HARGHITA AL P.C.R. Ne-au um
plut inimile de bucurie primirile
deosebite care v-au fost rezervate pe
tot parcursul vizitei, manifestările
vibrante de caldă prietenie, stimă și
considerație cu care ați fost întîmpinat de popoarele din țările al că
ror oaspete distins ați fost, aceasta
demonstrind marele prestigiu de care
se bucură pe meridianele globului
România socialistă, președintele ei,
patriot înflăcărat și proeminentă
personalitate a vieții politice inter

Comuniștii, toți oamenii muncii
din MINISTERUL COMERȚULUI

urmărit cu un deosebit interes stră
lucita solie de pace, prietenie, co
laborare și solidaritate activă cu
tinerele state independente din Afri
ca, prilejuită de vizitele întreprinse
de dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
împreună
cu
tovarășa
Elena
Ceaușescu, pe pămîntul acestui con
tinent. Ne exprimăm, cu acest prilej,
profunda noastră recunoștință pen
tru contribuția de inestimabilă va
loare pe care o aduceți la lărgirea
relațiilor economice ale țării noas
tre, confirmată și prin posibilitățile
ample deschise cu prilejul dialogului
la cel mai înalt nivel, pe care l-ați
purtat cu conducătorii de state din
Etiopia, Zimbabwe, Mozambic, Zam
bia și Somalia. Fiind animați de
înaltul dumneavoastră exemplu de
slujire neabătută a intereselor po
porului român, a cauzei socialismului
și păcii, vă asigurăm, mult iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu
vom precupeți nici un efort pentru
a transpune în practică toate cele
convenite în domeniul comerțului
exterior și cooperării economice in
ternaționale, cu prilejul acestei noi
solii, înscrise cu litere de aur în
cronica raporturilor româno-africane.
Asemenea tuturor fiilor patriei,
comuniștii, toți cei care trăim și
muncim pe înfloritoarele meleaguri
mehedințene, am urmărit cu viu și
nemărginit interes, cu toată căldura
inimilor noastre, cu firească și legi
timă mîndrie patriotică, noua și stră
lucita solie de pace și prietenie, de
cooperare și solidaritate militantă pe
care dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, ați purtat-o, cu energie,
clarviziune și cutezanță, în țări ale
Africii — se spune în telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN MEHE
DINȚI AL P.C.R. Dialogurile la ni

vel înalt, purtate într-o ambianță de
înaltă cordialitate și deplină înțele
gere cu conducătorii țărilor-gazdă,
au relevat în chip magistral că dum
neavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați mi
litat și militați ferm pentru idei și
acțiuni generoase, de un înalt uma
nism, menite să asigure realizarea
unui climat de pace și colaborare.
Mobilizați puternic de neobosita ac
tivitate pe care ați desfășurat-o în
timpul vizitei în Africa, de exem
plul dumneavoastră de dăruire pen
tru fericirea și prosperitatea națiu
nii al cărui ales fiu sînteți, aici, aca

nirii integrale a sarcinilor ce ne re
vin din istoricele hotărîri ale Con
gresului al XII-lea și Conferinței
Naționale ale partidului, a Directivei
privind pregătirea militară și poli
tică a armatei.
In telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN OLT AL P.C.R. se
spune : Comuniștii, toți oamenii
muncii din județul Olt, alături de în
treaga noastră națiune, au urmărit
cu sentimente de profundă mîndrie
patriotic^ și deplină satisfacție înalta
solie de pace pe care dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe
secretar general Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, ați efectuat-o cu deose
bit succes pe pămîntul african. Co
municatele și declarațiile comune în
cheiate, înțelegerile la care s-a ajuns
și perspectivele raporturilor largi și
pe multiple planuri care s-au deschis
în urma convorbirilor oficiale dove
desc, încă o dată, roadele dialogului
direct, sincer, pe principiile binecu
noscute de colaborare și pace, pro
movate permanent și constant de
România socialistă și îmbrățișate cu
încredere de toate popoarele dornice
să se dezvolte liber, independent și
suveran în afara oricăror imixtiuni
străine. în numele locuitorilor din
județul Olt, pe meleagurile căruia
v-ați născut și ați copilărit, vă adu
cem mulțumirile noastre sincere pen
tru tot ceea ce faceți pentru binele
și fericirea întregului nostru popor,
pentru o Românie demnă în lume,
pentru triumful cauzei păcii și în
țelegerii între popoare și ne angajăm
să îndeplinim cu cinste sarcinile ce
ne revin din documentele Congresu
lui al XII-lea, ale Conferinței Na
ționale ale partidului și din do
cumentele recentei plenare a C.C. al
P.C.R.
într-un glas cu întregul popor, cei
ce muncesc pe tărîmul științei și teh
nologiei vă întîmpină, la încheierea
înaltei misiuni a prieteniei, colaboră
rii și păcii pe care, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, ați între
prins-o în țări ale Africii, cu tradi
ționala urare, din toată inima, „Bun
venit pe pămîntul patriei !“ — se
arată în telegrama trimisă de CON

SILIUL NATIONAL PENTRU ȘTI
INȚA ȘI TEHNOLOGIE. Cei cărora

ne-ați încredințat sarcina de răspun
dere de a pune puterile revoluției
tehnico-științifice contemporane în
folosul dezvoltării țării, vom face to
tul spre a ne ridica la înălțimea acestei- înalte încrederi. Sub condu
cerea tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național pentru
Știință și Tehnologie, ne vom spori
eforturile pentru deplina transpunere
în viață a programelor hotărîte de
Congresul al XII-lea și Conferința
Națională ale partidului, pentru a
întîmpină cu noi realizări în muncă
măreața sărbătoare națională de la
23 August. Totodată, în lumina prin
cipiilor politicii externe de pace, în
țelegere și colaborare promovate de
Comitetul național „Oamenii de ști
ință și pacea", ne vom intensifica ac
țiunile de mobilizare a conștiinței
slujitorilor științei de pretutindeni
în lupta pentru oprirea cursei înar-.

ridicînd la peste 1,1 miliarde lei spo
rul de producție industrială obținut
peste plan de la începutul anului,
efectuînd în timpul optim și în con
diții calitative corespunzătoare lucră
rile de sezon în agricultură, cu hotănrea fermă de a cinsti măreața săr
bătoare de la 23 August cu realizări
cît mai mari in toate domeniile de
activitate.
în telegrama COMISIEI CENTRA
LE DE REVIZIE A PARTIDULUI
COMUNIST ROMAN se spune : în

zilele în care întregul nostru popor
aniversează cu profundă mîndrie pa
triotică împlinirea a 18 ani de la
Congresul al IX-lea al partidului,
eveniment de răscruce în istoria
României contemporane, dumnea
voastră, fiul cel mai iubit al poporu
lui român, eminentă personalitate'
politică a lumii contemporane, ați
efectuat, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, o nouă vizită istorică, pe
pămîntul Africii, ducind popoarelor
din țările vizitate mesajul de priete
nie și colaborare al poporului român,
care, pe calea trasată de Congresul
al IX-lea al partidului, a obținut
victorii de seamă în îmbunătățirea
vieții sale materiale și spirituale, în
înfțorirea României socialiste. Mem
brii Comisiei Centrale de Revizie au
urmărit cu deosebit interes această
vizită, dialogul fructuos, purtat pe
pămîntul african, eveniment politic
cu adînci semnificații internaționale,
confirmînd, o dată în plus, consec
vența și justețea politicii de destin
dere, pace și cooperare a partidului
și statului nostru. Hotărîți să ur
meze în continuare, cu devotament
revoluționar și abnegație comunis
tă, înaltul dumneavoastră exemplu,
membrii Comisiei Centrale de Re
vizie a Partidului Comunist Român
se angajează să muncească și să ac
ționeze cu toată energia pentru în
făptuirea hotărîrilor Congresului al
XII-lea și Conferinței Naționale ale
partidului.

împreună cu toți fiii națiunii, lo
cuitorii înfloritorului județ Satu Mare,
români, maghiari, germani și de alte
naționalități, vă adreseză un călduros
„bun venit" pe pămîntul scump al
patriei,, la reintoarcerea din vizitele
efectuate de dumneavoastră, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
într-o serie de țări africane — se
evidențiază în telegrama COMITE
TULUI
JUDEȚEAN SATU MARE
AL P.C.R. Urmînd celorlalte solii ale

păcii, prieteniei și cooperării purtate
cu strălucit succes pe pămîntul afri
can în anii 1972, 1977 și 1979, recenta
dumneavoastră vizită pe acest conti
nent a evidențiat din nou, cu deose
bită pregnanță, afirmarea politicii
partidului și țării noastre de solidari
tate activă, militantă cu popoarele și
statele africane aflate în lupta pen
tru consolidarea și apărarea indepen
denței naționale, de colaborare cu
toate statele în curs de dezvoltare, cu
toate popoarele, în acțiunea lor
neobosită pentru edificarea unei lumi
a păcii și progresului economic și
social. în deplină unitate cu întrea
ga noastră națiune socialistă, comu
niștii, oamenii muncii din județul
Satu Mare, fără deosebire de națio
nalitate, își exprimă și cu acest prilej
deplina adeziune la politica internă

pe toate meridianele, în calitate de
conducător al partidului și statului
nostru, de om politic excepțional.
Vă asigurăm, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, urmîndu-vă exemplul de devotament
și dăruire în slujba propășirii pa
triei, vom acționa cu toată fermi
tatea pentru înfăptuirea obiectivelor
acestui cincinal, fiind hotărîți să ne
aducem o contribuție sporită la edi
ficarea pe pămîntul românesc a celei
mai înalte orînduiri.

în telegrama COMITETULUI JU

DEȚEAN

TELEORMAN AL P.C.R.

se spune : Comuniștii, toți oamenii
muncii din județul Teleorman, uniți
în gînduri și sentimente cu întregul
popor, își exprimă deplina satisfac
ție față de rezultatele rodnice ale
vizitelor oficiale de prietenie efec
tuate de dumneavoastră, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în
unele state de pe continentul african
— expresie elocventă a realismului
și dinamismului politicii externe a
României, la a cărei elaborare și
promovare dumneavoastră aveți un
rol determinant. Noua solie de pace
și prietenie întreprinsă în aceste țări
constituie o strălucită contribuție la
dezvoltarea și consolidarea relațiilor
de colaborare ale țării noastre cu
statele vizitate, la cauza păcii și
progresului tuturor națiunilor. Vizi
tele se înscriu, totodată, în cronica
bogată a bunelor relații ale Româ
niei cu țările în curs de dezvoltare,
cu statele nealiniate, care, în actuala
situație internațională atît de com
plexă, reprezintă factori importanți
ai economiei și politicii mondiale.
Exprimîndu-ne totala aprobare față
de politica internă și externă a par
tidului și statului nostru, noi, comu
niștii și toți oamenii muncii din Te
leorman, vă asigurăm, mult stimate
tovarășe secretar general, că vom
acționa cu toată răspunderea pen
tru transpunerea exemplară în prac
tică a hotărîrilor Congresului al XIIlea și Conferinței Naționșle ale par
tidului.

în telegrama trimisă de MINISTE
RUL COMERȚULUI INTERIOR se

arată : Cu sentimente de înaltă
stimă, de profund respect și nemăr
ginită prețuire pentru dumneavoas
tră, marele nostru conducător, stră
lucitul fiu al națiunii române, oa
menii muncii din comerțul socialist
— alături de întregul popor — dau
o înaltă apreciere rezultatelor deo
sebit de rodnice obținute în itine
rarul de pace, cooperare și solida
ritate pe care l-ați întreprins, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
pe pămîntul Africii. Minunatul dum
neavoastră exemplu de muncă și via
ță ne însuflețește în permanență, ne
angajează plenar în realizarea sar
cinilor ce ne revin din hotărîrile
Congresului al XII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului. Dînd
glas adeziunii totale la politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, promovată de dum
neavoastră cu atîta strălucire și în
cursul acestor vizite, vă încredin
țăm, mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru asigu
rarea unei mai bune aprovizionări
și serviri a populației, sporirea con

tribuției lucrătorilor din comerț la
înfăptuirea Programului partidului
de dezvoltare multilaterală și armo
nioasă a economiei naționale, pen
tru înălțarea României socialiste pe
noi culmi de civilizație și progres.
Desfășurat în momentul în care
aniversăm 18 ani de nouă și gran
dioasă istorie națională, de ample
cuceriri revoluționare, in perioada
care a trecut de la Congresul al IXlea al partidului, acest nou itinerar,
pe parcursul căruia ați purtat cu
strălucire mesajul solidarității po
porului român cu popoarele țărilor
vizitate, a îmbogățit cu file de o
densitate politică deosebită cronica
legăturilor României cu lumea, con
stituind o nouă expresie a justeței
politicii internaționale pe care o pro
movați cu o admirabjlă abnegație,
cu clarviziune și dinamism — se
arată în telegrama BIROULUI EXE

CUTIV AL CONSILIULUI DE CON
DUCERE AL
MINISTERULUI AȘI
INDUSTRIEI
GRICULTURII
ALIMENTARE, Rezultatele excep-

ționale cu care s-a încheiat acest
eveniment de primă dimensiune
confirmă încă o dată marea autorita
te de care vă bucurați din partea șe
filor de state și guverne, a liderilor
politici marcanți, a popoarelor de
pretutindeni. Aceste rezultate confe
ră noi valențe raporturilor de cola
borare politică, economică, tehnicoștiințifică și culturală pe baze re
ciproc avantajoase, în deplină con
cordanță cu posibilitățile reale și
crescinde de care dispun țările noas
tre. Călăuziți de învățămintele deo
sebit de prețioase pe care ni le-ați
dat de fiecare dată cind v-ați intîlnit cu noi, vom depune eforturi spo
rite pentru a obține recolte cît mai
bogate în acest an și pe întregul cin
cinal.

Constructorii de mașini au urmărit
cu deosebit interes și sentimente de
profundă mindrie patriotică vizitele
oficiale de prietenie pe care jdumneavoastră le-ați efectuat, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, in
unele țări din continentul Africii,
care deschid, prin rezultatele bogate,
noi orizonturi de colaborare pe mul
tiple planuri cu aceste țări și po
poare — se arată în telegrama (adre
sată de MINISTERUL CONSTRUC
ȚIILOR DE MAȘINI. Convorbirile
purtate, examinarea modalităților și
căilor de promovare în forme con
crete a colaborării și cooperării cu
aceste țări, documentele semnațe și
înțelegerile convenite evidențiază
largi posibilități pentru extinderea și
amplificarea colaborării și cooperării
cu aceste țări pe plan economic, tehnico-științific și cultural, pentru în
făptuirea aspirațiilor de • dezvoltare
pașnică, de independență și progres.
Constructorii de mașini își exprimă
deplina adeziune față de rezultatele
obținute, convinși fiind că ele| vor
conduce la extinderea și amplificarea
colaborării și cooperării cu aceste
țări, la unirea eforturilor în : lupta
comună pentru instaurarea unei noi
ordini economice mondiale și dez
voltarea colaborării internaționale.
Vizitele oficiale de prietenie pe
care le-ați întreprins, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, pe pămintul Africii constituie pentru noi,
oamenii muncii din COMITETUL DE
STAT AL
PLANIFICĂRII, ca și
pentru ceilalți cetățeni ai patriei
noastre, o mărturie elocventă a vo
inței României socialiste de a da un
conținut cit mai corfcret și substan
țial uneia din orientările directoare
ale politicii externe a partidului și
statului nostru, dezvoltarea multila
terală a raporturilor cu țările in curs
de dezvoltare. Conducerea Comite
tului de Stat al Planificării, comite
tul de partid, comuniștii, ceilalți lu
crători din instituția noastră dau o
înaltă apreciere rezultatelor fruc
tuoase ale convorbirilor purtate la
cel mai înalt nivel, concretizate înțr-o serie de documente deschizătoare
de noi orizonturi pentru dezvoltarea
continuă a relațiilor țării noastre cu
statele vizitate. Exprimîndu-ne de
plina adeziune la înțelegerile conve
nite, vă asigurăm, mult stimate și
iubite tovarășe secretar general, de
hotărîrea de a ne consacra întreaga
capacitate de muncă pentru trans
punerea neabătută în viață a obiecti
velor și sarcinilor stabilite de Con
gresul al XII-lea al partidului. Con
ferința Națională, a valoroaselor
dumneavoastră indicații pentru ridi
carea României socialiste pe noi
culmi de civilizație și bunăstare.
împreună cu întregul nostru popor,
comuniștii, toți oamenii muncii din
MINISTERUL
FINANȚELOR
au
urmărit cu viu interes și legitimă
mîndrie patriotică vizita pe care ați
efectuat-o, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, într-un șir de state
pe continentul african. Primirea
deosebit de călduroasă cu care ați
fost întîmpinați în aceste țări repre
zintă o expresie concludentă a stimei
și respectului acestor popoare față
de personalitatea dumneavoastră,
stimate tovarășe secretar general,
față de realizările României socia
liste, față de politica activă, dina
mică și constructivă, de solidaritate
militantă cu popoarele africane. Re
zultatele rodnice ale acestei vizite
ne obligă să vă mulțumim, cu stimă
și respect, pentru activitatea dum
neavoastră laborioasă desfășurată în
aceste zile și să vă asigurăm că toți
comuniștii, oamenii muncii din Mi
nisterul Finanțelor își manifestă
adeziunea lor totală la politica ex
ternă a patriei noastre, al cărei pro
motor neobosit și consecvent sinteți
dumneavoastră. Vă asigurăm și cu
acest prilej, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, că ne vom
consacra întreaga noastră capacitate
de muncă și vom acționa cu toată
răspunderea pentru înfăptuirea în
mod neabătut a politicii finaciare a
partidului și statului nostru și apli
carea fermă a mecanismului economico-financiar.
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FAPTUL!
DIVERS!

De la Deva spre Brad șo
seaua urcă trudnic, strecurindu-se printr-un defileu
de verdeață. Insule în Țara
de Piatră, satele apar me
teoric și dispar tot așa, as
cunse după mari cataracte
vegetale. Undeva deasupra,
sus de tot, pe linia șerpuită
ce unește Munții Metaliferi
cu cerul, gredere și screpere mușcă și netezesc pămîntul roșiatic, cuprifer.
Pe aici vor trece în curind
trenuri. Din loc in loc, gi
gantice semne de exclama
re — pilonii viaductelor —
înțeapă sau mai curind spri
jină văzduhul. Brusc, grea
ua cortină de stînci se dă
la o parte și orașul apare
alb, strălucitor, ca un dar
al munților îmbunați de
oameni. O ciudată senzație
de indecizie mă cuprinde :
știam că așezarea e veche
de cind lumea și, iubitor de
istorie, îmi lăsasem gindurile să fugă cu două milenii
în urmă. Orașul e însă tinăr. Și în construcțiile, și
în oamenii lui. De la Ion
Vlad, energicul primar al
localității, aveam să aflu
că azi sint mai mulți elevi
(5 100) decit întreaga popu
lație din anul 1930. De ce
aș ascunde că raportul mi
s-a părut simbolic ? Stau
deci de vorbă cu primarul
care, înconjurat de un stat
major de specialiști, mă
bombardează cu informații
și cifre. Sint aici 19173
de locuitori. Din ei și
din navetiștii din jur se
alcătuiește un detașament
muncitoresc de 12 000 de
oameni. Asta presupune,
desigur, considerabile do
tări industriale, care-mi
sint enumerate telegrafic,
cu o mindrie nereținută. La
Brad sint, așadar, două în
treprinderi miniere. Una
exploatează minereuri pre
țioase, cealaltă cărbuni. In
apropiere se finalizează o
mare investiție ce va pune
în valoare un bogat zăcămint cuprifer. O uzină de
utilaj minier completează
firesc șirul. Cu încetul îm
ping discuția spre ceea ce
mă interesează cu adevă
rat : aurul viu, oamenii,
orizontul lor spiritual. Ob
țin astfel brusc o definiție
concisă a calităților moțu
lui. Acesta a fost, este și va

După 50 de ani '
Iată-i din nou, după 50 de ani,
trecind pragul Liceului „Mihal
Emlnescu" din Sațu Mare, pe cei
care l-au absolvit in anul 1933.
Ajunși la virsta senectuții, cei
aproape 30 de foști elevi ai li
ceului sătmărean, care au răspuns prezent la catalog, și-au
pus din nou pe cap chipiurile
cu calotă cărămizie și bordură
albastră pe care le-au purtat ca
liceeni in urmă cu o jumătate
de veac. De. data aceasta, pentru
o intilnire cu generațiile de azi
ale liceului, care i-au înconjurat
pe predecesorii lor cu brațele
încărcate de flori. Au urmat
evocări vibrante ale unor ani de
muncă și luptă pe care veteranii
i-au străbătut in profesiunile pe
care le-au practicat cu dăruire
șl pasiune, însoțite de indemnurile părintești adresate celor ti
neri pentru a duce mai departe
ștafeta muncii și demnității.

S-a Intimplat
pe Dunăre

I
I

| La munca,
I bâdie...

Stind la un colț de stradă din.
Vaslui, Vasile Căpriță implora
mila publicului :
— Ajutați-mă, oameni buni I
Fie-vă milă de...
Văzindu-l om în putere șl
plesnind de sănătate, trecătorii
nu-i aruncau mult așteptatul
bănuț. Ba, mai mult, unii dintre ei îl luau la rost :
— La. muncă, bădie, la muncă!
în urma acestora, „milogul"
profera insulte, injurii, Pină
cind l-au auzit cîțiva trecători
care, nici una, nici două, l-aw
înșfăcat de guler și l-au dus di
rect la miliție. De acolo a ajuns
la tribunal, iar de la tribunal la
închisoare pe trei luni. Ajutor
a cerut, ajutor a. primit!

I
I
I

Acum, in miez de vară, copiii
— șl nu numai ei — merg la
scăldat. Așa cum au mers și doi
elevi din clasa a Xl-a a Liceu
lui de matematică-fizică din
Alexandria. Ei s-au dus să se
scalde in zona barajului de pe
rîul Vedea. Neștiind prea bine
să înoate, amândoi s-au înecat.
La toamnă, cind va suna din
nou clopoțelul, intr-o clasă vor
rămine două locuri goale...
Cum pe lingă majoritatea lo
calităților din țară se află
cursuri de apă, este bine, este
firesc și necesar ca părinții să-și
supravegheze copiii. După cum
in zonele periculoase ale lacuri
lor de acumulare și ale riurilor
ar fi indicat să se pună... indica
toare de avertizare sau de inter
zicere a scăldatului.

I
I

I
I
I
1

Zilele trecute, deasupra zonei
cuprinse intre cartierul Scitei și
Poiana Brașov a căzut o ploaie
atit de puternică, incit localnicii
nu-și amintesc să mai fi văzut
alta la fel vreodată. Puhoaiele
de apă au format o viitură care
s-a abătut cu o forță năprasnică
asupra Brașovului, incit circulația
rutieră a fost vremelnic între
ruptă. Apele au adus cu ele, in
cartierul Scitei, grămezi de mâl
și nisip. După trecerea viiturii,
timp de citeva zile, importante
forțe umane și materiale —
muncitori din întreprinderi, mi
litari și localnici — au acționat
din răsputeri pentru repararea •
stricăciunilor provocate. Datorită
abnegației lor, Brașovul arată
acum la fel de curat șl îngrijit
ca înainte.

I

Mica publicitate
Cereri și oferte de serviciu.

I

I

I

I
I

Deși Maria S. din Vinga — Arad
nu a cerut niciodată, autoritățile
i-au tot făcut oferte de serviciu,
dar ea nu le-a... servit. Fapt
pentru care i s-a mai „oferit"
un loc, dar la închisoare.
Găsit un radiocasetofon într-un troleibuz din București.
Păgubașul și-l poate ridica de la
biroul de miliție din Gara de
Nord.

Dispărut din preajma gării
Dumbrăvița, județul Brașov, un
părculeț de toată frumusețea. In
locul, lui s-a format o băltoacă
de toată urîțenia. Decit nimic...
Schimbare

de

domiciliu.

Gheorghe Susan din Brăila anunță onor clientela (citește chi
lipirgii) cărora le vindea promi
siuni pe care nu și le-a onorat
niciodată, că și-a schimbat do
miciliul pentru... un an și opt
luni. Să sperăm că și năravul.
Rubrică realizată

Petre POPA

.
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cu sprijinul
corespondenților „Scinteii

țiul cultural-civic al mici
lor orașe are rezerve de
inteligență ce cu ușurință
pot urni mari și suave în
treprinderi spirituale, apoi
că evenimentul cultural,
dacă este făcut cu migală
și responsabilitate, stringe
colectivitatea in jurul său,
pregătind-o pentru nevoile
patriei". La fața locului
m-am convins că această
frază e nu numai frumoa
să, Ci și adevărată. Agora
a adunat în „redacția" ei
colaboratori competenți și
pasionați care pot. vorbi in
deplină cunoștință de cau

cultură" adresată unor largi
și diferite categorii de as
cultători. Strîns legată de
acest aspect mi se pare a
fi existența unei reale

solidarități intru cultură a

fiilor orașului, care își cul
tivă spiritul în pofida În
depărtării de marile centre.
Cealaltă concluzie pune în
chip normal problema cali
tății, a autorității morale și
intelectuale a colaboratori
lor. E vizibil că aceștia nu
fac simple acte de popu
larizare. Ei vor să educe,
să-și modeleze spiritual
concetățenii, plecînd pentru

Oamenii, aurul viu
al cetății
--------------------------

însemnări din orașul Brad ---------------------------

Șansele formațiilor din
Brad nu par mai mici nici
la actuala ediție. Iar toate
aceste, succese s-au contu
rat in condițiile in care
orașul nu dispune încă de
așezămintele culturale vi
sate. O casă de cultură mo
dernă, încăpătoare, care să
poată găzdui mari specta
cole, turnee ale unor an
sambluri și teatre cu re
nume, este visul mărturi
sit al gospodarilor orașu
lui. Important este că oa
menii nu se lasă totuși
furați de vise și utilizează
cu maximum de randament
și actualele dotări.
La Casa

de

cultură se

desfășura în seara aceleiași
zile al 78-lea număr al re
vistei de cultură cu pu
blic — Agora. Din succinte
însemnări din presă știam
cite ceva despre acest ine
dit periodic vorbit ce apare
cu regularitate din decem
brie 1976. Dintr-o mai ve
che declarație de principii
a lui Tiberiu Vanca, iniția
torul acestui original act de
cultură, reținusem citeva
cuvinte frumoase : „Agora
vrea să aducă două majo
re dovezi : o dată că spa

ză despre literatură, plas
tică, istorie, teatru, știință,
pedagogie, muzică ș.a. Pro
fesorul Ionel Golcea este,
de pildă, un comentator
avizat al prozei Hortensiei
Papadat-Bengescu. Felicia
Neag, o cunoscătoare a
universului arghezian. Doc
torul Sorin Costina (deți
nătorul unei excepționale
colecții de pictură) știe și
să-și explice cu farmec op
țiunile artistice. Matemati
cianul Emilian Radovici e
familiarizat cu tainele tele
viziunii în culori. Dumitru
Ciur e un cititor pătrunză
tor al lui Odysseus Elytis.
Am reținut aici doar cițiva
dintre
realizatorii unui
număr al revistei. Cu egală
îndreptățire ar fi trebuit
însă amintite și inspiratele
notații lirice ale Rodicăi
Supureanu, memorialistica
vie a lui Nicolae Florea și
multe altele.
Oricum, și aceste exem
ple pot înlesni citeva con
cluzii. Una privește com
plexitatea construcției spi
rituale avute în vedere.

Agora nu are un sumar
restrîns, îngust ; ea este
gindită ca o „revistă de

aceasta de la nivelul per
formanțelor, al marilor opere. Opțiunea nu e greși
tă, nici vorbă, dar felul aplicării ei poate da uneori
naștere la discuții. Exis
tă
un
anumit
esoterism al „articolelor", un
vag aer savant ce im
pietează asupra comunică
rii reale. Lucrurile profun
de pot fi spuse și limpede,
primii cîștigați fiind bene
ficiarii acestor inedite spec
tacole. Cred că și aria de
alegere a subiectelor ar
putea fi în unele cazuri
regindită, avîndu-se mai
decis in vedere realitățile
locului, tradițiile culturale
românești. Bune mi s-au
părut, de exemplu, însem
nările Floricăi Tod despre
„Martiriul lui Ion Buteanu“. Aceste File de istorie

zărăndeană n-ar trebui să
lipsească din sumare. De
asemenea, s-ar cuveni acordată o atenție mai sus
ținută Tribunei opiniei pu
blice,
prin
intermediul
acesteia Agora avînd șansa
să intervină direct in viața
orașului. Să educe, să for
meze civic, moral locuito
rii ! E necesară apoi o des

Litoralul - gazdâ primitoare
pentru zeci de mii de oaspeți

I

I

I

® Peste 200 000 vizitatori
din țară și străinătate pre»
zenți, zi de zi, la întîlnirea
cu marea ® Date și fapte
care vorbesc despre o bună
aprovizionare, despre so
licitudine și tradiționala

i
I
I

ospitalitate românească •
Măsuri pentru buna servire

I

Acum, în luna de mijloc a verii,
turismul pe litoralul românesc a
atins, ca in fiecare ah, cotele maxi
me. Discutăm cu directorul comer
cial al Centralei O.N.T. „Litoral",
Gheorghe Mureșan, despre turismul
la Marea Neagră.
— Pot afirma că acesta se înscrie
la nivelul cel mai înalt din toți cei
13 ani de cind s-a înființat £entrala
„Litoral" — ne spune interlocutorul.
In ziua de 14 iulie, de pildă, erau
cazați in stațiuni 106 000 turiști, cu
8 200 mai mult decit în aceeași zi
din aceeași lună a anului trecut. Tot
prin comparație, incepînd din luna
iunie, in fiecare zi din acest an nu
mărul turiștilor a fost cu mult mai
mare decit in toți anii precedenți.
Pe litoralul românesc se află acum
— in spațiile O.N.T., in stațiunea
tineretului Costinești, în tabere și
campinguri, in bazele de odihnă ale
U.G.S.R., precum și în spațiile con
tractate în locuințele particulare —
peste 200 000 de turiști din aproape
toate colțurile țării, precum și din
străinătate, veniți prin cele 120 de
firme care au contracte încheiate cu
noi, ponderea fiind deținută de tu
riștii din R.F.G., Cehoslovacia, Po
lonia, Suedia, Franța, Danemarca.
— Ar fi interesant să oferim citi
torilor citeva date și cu privire la
aprovizionarea litoralului.
— M-aș referi, în primul rind, la
rețeaua de alimentație publică a cen
tralei noastre, care numără circa 600
de unități, incepind cu marile res
taurante și terminind cu cele mici
de pe plajă sau din apropierea aces
teia : respectivele unități sint mai
bine aprovizionate ca oricind. Ca ar
gumente avem cifrele : pe litoral se

!
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Cu abnegație

I
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Imprudență

I

1
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S-a întimplat pe Dunăre,
noaptea, la Galați. Trei indivizi
— Radu Sava, Constantin Pițu
și Dumitru Paraschiva — tra
versau bătrinul fluviu intr-o
barcă. La un moment dat, au
observat pe malul celălalt o
barcă cu motor. Cei trei au în
tețit vislitul și s-au îndreptat cu
barca lor spre cea cu motor.
Acolo se aflau doi pescari. Cei
trei au aruncat pescarii in apă,
s-au urcat în barca lor cu mo
tor și au pornit mai departe. Dar
nici întunericul, nici valurile
Dunării nu le-au putut acoperi
fapta reprobabilă, urmând să
răspundă in fața legii.
Pirateria nu mai e la modă !

I

!
«

fi, îmi spune foarte sigur de
sine primarul, muncitor,
harnic și eintăreț. De pri
mele două calități mă con
vinsesem mai înaițtte. Extinzîndu-i puțin sensurile,
aveam să mă conving și de
realitatea celei de-a treia.
Intr-adevăr, moțul își cîntă
(mai bine zis își celebrea
ză) locurile, viața, istoria,
în oraș sint 166 ele forma
ții artistice, cu 2 200 de
artiști amatori. în ediția
precedentă a Festivalului
național „Cintarea Româ
niei", 9 dintre ele au 1’ost
distinse cu medalia de aur.
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turiștilor automobiliști
Pe plajă, in stațiunea Aurora

consumă zilnic circa 80 de vagoane
de produse, reprezentind : pline, car
ne și preparate din carne, pește și
produse din pește, fructe, bere, răco
ritoare, înghețată, produse lactate,
vinuri etc., ca să numesc doar prin

cipalele produse solicitate. Numai
în acest sector lucrează 14 000 de
oameni calificați, bine pregătiți
profesional, care ! asigură un ni
vel ridicat de servire. în toate
restaurantele rețetele culinare au
fost îmbunătățite calitativ, iar pen
tru asigurarea diversității, numă
rul lor a ajuns la aproape 1 000, socotindu-le și pe cele ale produselor
de cofetărie și patiserie. In același
timp, in toate restaurantele s-a ge
neralizat sistemul de servire a trei
variante de meniuri, la alegere, cu
opțiune anticipată, iar pentru turiștii
străini se respectă gusturile și speci
ficul țărilor respective.
în servirea corespunzătoare a tu
riștilor un rol important revine și
unităților comerțului de stat, ce
lor 3 400 de magazine de tot
felul, cărora, chiar în acest sezon, li
se vor mai adăuga alte 150 noi, in
Constanța, cu o suprafață de 34 000
mp. Pentru buna lor aprovizionare
s-au luat măsuri încă din toamna
anului trecut ; Ministerul Comerțu-

lui Interior a încheiat contracte cu
furnizorii pentru cantități ce, la toate
categoriile de produse, le depășesc pe
cele de anul trecut. Rețeaua de ma
gazine
alimentare — completată
cu aproape 300 de chioșcuri care
vind dulciuri, gustări, răcoritoa
re, legume și fructe, amplasate direct
pe plajă sau pe stradă — primeș
te un volum de mărfuri cu 10 la sută
superior celui din 1982.
Oferta de pește și produse
din pește, de preparate din car
ne, produse lactate, dulciuri, bău
turi, legume și fructe de sezon este
satisfăcătoare. Se fac eforturi pe
plan organizatoric, în sensul sporirii
numărului punctelor de desfacere,
pentru a se răspunde afluenței pu
blicului.
Vacanța fiind un bun prilej pentru
a face cumpărături, s-a acordat o
mare atenție asigurării unui fond de
marfă de o varietate capabilă să sa
tisfacă toate gusturile. Iată citeva
cifre care creează imaginea uriașei
concentări de mărfuri industriale ce
sint puse la dispoziția oaspeților ro
mâni și străini ai litoralului. Pentru
magazinele de confecții, tricotaje și
încălțăminte s-au produs peste un
milion de piese de îmbrăcăminte,
destinate femeilor și bărbaților, circa
6 milioane piese tricotate, peste
3,3 milioane perechi de încălțămin
te, aproximativ un milion de bucăți
la capitolul „galanterie", intr-o gamă
sortimentală numărînd mii de mo
dele : de la cele ieftine, făcute să
satisfacă nevoile unui sezon, pînă la
cele de calități superioare extra și
lux. Firește, aceeași ofertă abunden
tă, diversă este și la echipamentul de
sport și vacanță, oferite spre vinzare și prin cele 250 de unități ale
comerțului stradal sau chiar în
chioșcurile de pe plajă. Creșterea
fondului de marfă la această cate
gorie de produse este de 11,6 la sută
față de anul trecut.
Vorbind despre servicii și avînd
imaginea zecilor de mii de autotu
risme
care împînzesc
stațiunile,
ne-am pus firesc întrebarea dacă
turiștii rutieri nu intimpină cumva
dificultăți în aprovizionarea cu car
buranți. Răspunsul îl aflăm de la
inginer Vasile Cristea, directorul în
treprinderii „CHIMPEX" Constanța,
in profilul căreia intră și stațiile
PECO din zonă.
— O dovadă concludentă a bunei
aprovizionări cu carburanți, lubrifianți și cu piesele de schimb de
stringentă necesitate pentru automo
bile o constituie faptul că pe toată
rețeaua noastră de desfacere, la orice
oră din zi și din noapte, orice turist
nu are voie să piardă mai mult de
citeva minute pentru a fi servit.
Chiar la intrarea in județ, la Hirșova, stația PECO este dotată cu 12
pompe care funcționează simultan,
iar in raza orașului Constanța și Ia
Mamaia există 8 stații cu cite 6—10
pompe. Situația este asemănătoare
în toate stațiunile, pină Ia Manga-

Foto : Gh. Vințilă

lia. Absolut toate stațiile sint dotate
cu utilaje moderne și rapidă deser
vind în exclusivitate mijloacele de
transport ale turiștilor și cu priori
tate pe cele ale turiștilor străini,
după
tradiția bunei ospitalități a
poporului nostru, pentru traficul tu
ristic neexistind nici o restricție la
consumul de benzină.

O ultimă imagine la zi a litoralu
lui românesc ne-o oferă înșiși bene
ficiarii acestui minunat loc de pe
trecere a vacanțelor în România,
prin propriile lor declarații, consem
nate de redactorii ziarului „Litoral",
care apare la Constanța. Prima im
presie aparține tehnicianului Sergiu
Balaban din București, care și-a pe
trecut concediul la hotelul „Zamfi
ra" din stațiunea Venus. „Optez de
mai mulți ani pentru această sta
țiune, care oferă condiții excelente.
Apropierea plăjii, confortul din ho
tel, spațiile de agrement cu locuri de
joacă pentru copii și o masă exce
lentă sint condițiile pentru care mul
țumesc din inimă gazdelor". Iată și
impresia muncitoarei luliana Dem,
tot din București, care și-a pe
trecut concediul la Mamaia : „Aici,
la hotelul «Ovidiu», m-am simțit ex
celent. M-au impresionat în mod deo
sebit varietatea și calitatea mincărurilor și, în mod special, preparatele
cu specific dobrogean". Tot în acest
hotel se aflau, concomitent, 500 de
turiști germani, austrieci și din alte
țări. Iată impresia turistului Iohann
Seinfelder din Augsburg, R.F.G. :
„Am venit pentru prima oară în
vacanță în România, la recomanda
rea unor prieteni. Tot la sugestia lor
am ales hotelul «Ovidiu», unde mi
s-au confirmat așteptările. Gazdele
noastre sint foarte amabile, iar la
restaurant mincarea este excelentă.
Am avut în fiecare zi posibilitatea să
alegem meniul preferat dintr-o listă
variată și tot ce am consumat a fost
de calitate foarte bună". Continuindu-i gindurlle, compatrioata lui,
Martha Bessler din Pharzeim, a de
clarat : „Vă mulțumesc din tot su
fletul pentru această vacanță, in care
am descoperit două lucruri pe care
nu le cunoșteam : bucătăria româ
nească, excelentă, gustoasă, variată
și bogată și folclorul românesc, cu
prilejul serilor distractive organizate
la restaurant".
Să mai adăugăm, in încheierea acestor rinduri. un „fapt divers" : vi
legiaturistul T. Larsen, din Norvegia,
a împlinit în această vară 10 ani de
cind își petrece vacanțele Ia EforieNord, iar în ultimii trei ani a venit
de cite două ori, in anotimpuri dife
rite. Sint argumente convingătoare
pentru calitatea turismului românesc
și, în special, pentru condițiile exce
lente oferite cu generozitate de sta
țiunile de pe litoralul Mării Negre.

George MIHAESCU
Rodica ȘERBAN

CUV1NȚUL CITITORILOR-,
CUV1NTUL OAMENILOR MUNCII

chidere mai hotărită spre
publicul larg, eventual prin
deplasări la cluburi munci
torești, cămine culturale ori
alte instituții. Edițiile „spe
ciale" (pînă acum au fost
11) ar putea deveni „obiș
nuite", fără ca prin aceasta
audiența Agorei să scadă.
Dimpotrivă 1
Totul trebuie însă con
ceput și făcut cu grijă pen
tru realizările și profilul
impus pînă acum. Agora
poate rămine „solemnă" (și
e bine că este așa, căci în
suși numele său implică
responsabilitatea, gravita
tea), dar un plus de inteli
gență, fantezie, de cerce
tare a dorințelor concetățe
nilor poate duce la aflarea
unor puncte de mai intensă
vibrare a colaboratorilor și
publicului în interiorul ace
leiași solemnități. Că se
poate aceasta au dovedit-o
numerele Agorei in cadrul
cărora, în prezența unui
public numeros, și-au ex
primat opiniile scriitori ca
Dan Tărchilă, Mircea Vaida, Ion Lungu, Ion Arieșeanu, Eugen Uricaru, Adri
an Popescu, Nicolae lVlocanu, Iv. Martinovici ș.a.
care au plecat din Brad cu
durabile impresii. Dar efi
ciența, trăinicia acțiunii
spirituale desfășurate prin
intermediul Agorei o pot
.măsura in deplină cunoș
tință de cauză numai local
nicii. Unul dintre ei, tinărul strungar Gheorghe Mateș, mi-a mărturisit după
acordul final al acelei ediții : „Frecventez Agora
de la al patrulea număr. Și
cind am lipsit (in 1980 am
fost intr-o excursie în Po
lonia), cu gindul am fost
aici. Pentru mine, pentru
mulți locuitori ai Bradului,
Agora e un spațiu generos
de cultură, o școală com
pletă a spiritului. Azi
mi-am luat o «recuperare»
pentru a fi prezent aici".
Sint cuvinte care dau mă
sura unei iubiri. Sțnt, nu
mai puțin, cuvinte care
arată că prețioase și fertile
întreprinderi spirituale pot
apărea oriunde „oamenii
cetății vor, așa cum ne în
credințează programul Agorei, să impletească cununi
de lauri patriei".

Ioan ADAM

• sesizări • opinii • propuneri»

In tinărul oraș Costești
Copil fiind, plecam din satul na
tal, Găujani (comuna Ungheni),
pentru a merge cu căruța după
cumpărături la tirgul din cea mai
mare așezare a locului, Costești. Ce
puteam vedea atunci și mai apoi,
incă multă vreme, la Costești ? O
mică farmacie, o vestită crîșmă („la
Cocoșel"), citeva prăvălii, dughene...
Anii au trecut, și, astăzi, Costeștii arată cu totul altfel. La tre
cerea unui deceniu și jumătate de
cind a fost ridicată la rangul de
oraș,
localitatea
impresionează
prin saltul în timp făcut într-o pe
rioadă atit de scurtă. Intre impor
tantele unități economice ale noului
Costești se numără întreprinderea
pentru
producerea
nutrețurilor
combinate, complexul de îngrășare
a tineretului taurin, întreprinderea
de scule și dispozitive de verificare
auto. Pe de altă parte, pentru

populație s-au înălțat blocuri de
locuit cochete, cu cite patru etaje,
la parterul cărora se află magazine
pentru desfacerea produselor indus
triale, alimentare, unități de pres
tare a serviciilor. Iar dacă acum 30
de ani fusese ridicat aici un modest
cămin cultural, de vreo 3 ani încoa
ce localnicii se mindresc, pe bună
dreptate, cu o modernă și atrăgă
toare casă de cultură. Cu prilejul
sărbătoririi celor 15 ani de cind
această așezare s-a adăugat șiragu
lui centrelor urbane ale județului
Argeș, locuitorii din Costești s-au
angajat să muncească cu și mai
multă rivnă pentru sporirea avuției
economice și a frumuseții orașului
lor.

Florea TISTULEASA
sir. Mărăști

nr. 7, Pitești

Preocupări pentru extinderea
sericiculturii
Din inițiativa Casei corpului di
dactic — filiala Chișineu-Criș, la
Mișca, localitate din județul Arad,
a avut loc o interesantă și fructu
oasă intilnire avind drept temă de
dezbatere sericicultura și perspecti
vele de extindere a acestei activi
tăți în comunitățile rurale. Au sus
ținut comunicări și referate o serie
de cadre didactice provenind din
localitățile din regiune cu tradiții
in practica sericiculturii (Nedale
Pilu ș.a.).
Discuțiile prilejuite de acest
schimb de experiență au scos in
evidență, în special, necesitatea
atragerii sporite a elevilor în prac
ticarea sericiculturii. în acest scop,
s-a recomandat ca fiecare unitate
școlară să se preocupe pentru ame
najarea unei plantații de duzi pitici,

pe cit posibil, în imediata ei apro
piere, pentru supravegherea aces
teia în mod permanent. Un element
concret invocat cu insistență a fost
nevoia asigurării unor condiții opti
me in spațiile afectate creșterii lar
velor (încăperi cu temperatura co
respunzătoare, dotate cu paturi de
fier cu plase în 3—4 etaje). Vizita
efectuată ulterior la centrul de pro
fil din Mișca (plantația de duzi pi
tici de aici numără 42 de hectare,
ferma propriu-zisă obținind anual
pină la 7 tone de gogoașe) a avut
darul de a ilustra, practic, satisfac
țiile și beneficiile ce rezultă din
munca în sericicultură.

Petru BOTASIU
profesor

Cură balneară la... Sinnicolau Mare

.

tV
PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,05 Ecran de vacanță. Depene anima
te : Maimuța de piatră. Episodul 2
16.30 Tragerea Pronoexpres
16,40 Festivalul național ..Cintarea Româ
niei". Faza republicana — Pitești
W83
17,00 Viața culturală. Literatura în con
temporaneitate. Ediție realizată la
Craiova la revista ..Ramuri"
17.30 Cărți .și idei. Lumini noi pentru
cartea dc căpătii a poporului nos
tru. „De la statul geto-dac la sta
tul român unitar" de Mircea Mușat și Ion Ardeleanu
17.50 iuoi de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal © întrecerea socialistă
in cinstea marii sărbători
20.15 Actualitatea economică
20.30 Lumea contemporană și confrun
tările de idei. ..Mondialismul" sub
lupa analizei critice
20.45 Melodii și interpret!
20,55 Stop-cadru pe mapamond. O ima
gine caleidoscopică a lumii de
astăzi, a realităților planetei noas
tre
21,10 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac
tori". „Comisarul Maigret în acțiu
ne". Premieră TV. O producție
lranco-italiană. După romanul lui
Georges Simenon. Cu : Jean Gabin,
Guy Decomble. Vittorio Sampoli,
Paul Carpentier. Francois Fabian.
Regia : P. Cottance
22.30 Telejurnal
PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal © întrecerea socialistă
în cinstea marii sărbători
20.15 Scena și ecranul
21,00 Din țările socialiste ® R.D. Ger
mană — Rostock — contemporanei
tate și istorie ® R.P. Mongolă — Pe
cărări de munte © Cehoslovacia —
Casa memorials Dvorak
31.30 Mic dicționar de operă și balet.
Litera „N" (II)
22.30 Telejurnal

Orașul Sinnicolau Mare a căpă
tat, am putea spune, și un profil...
balnear. Recent, în această localita
te a fost dat în folosință un mo
dern ștrand termal. Apele cu efect
terapeutic descoperite au fost cap
tate, in folosul sănătății oamenilor
muncii. Obiectivul este dotat cu
două bazine, unul acoperit și altul
in aer liber. Potrivit prescripțiilor
medicilor, se pot urma tratamente
pentru diferite afecțiuni. Cura in
ternă este profilată pe boli ale apa
ratului digestiv, renal sau respira
tor. Cura externă este recomandată
pentru boii ale aparatului locomo-

tor, reumatism cronic, sechele de
fracturi sau operatorii etc.
Un parc cu multă verdeață com
pletează in chip armonios cadrul
ambiant al ștrandului. Deschiderea
punctului balnear din Sinnicolau
Mare a fost primită cu satisfacție și
cu un justificat interes — dovadă
sutele de persoane din localitate, ca
și din împrejurimi, ce frecventează
acest loc.

Gheorghe NEGR1CIO1U
str. Gheorghe Doja 7,
Sinnicolau Mare, județul Timiș

PE SCURT, DIN SCRISORI
• O PREOCUPARE CONSTANTĂ a colectivului din cadrul Atelieru
lui C.F.R.. Titu o constituie recondiționarea diferitelor elemente metalice
uzate. Prin recuperarea în acest fel a zecilor dc osii, distribuitoare de aer,
cîrlige de tracțiune etc., pină la mijlocul acestui an s-a realizat, totodată,
o apreciabilă economie de materială; (Gheorghe MUSCALOIU, satul Dimbovicioara nr. 198, județul Dîmbovița). • DUPĂ CUM VREA ȘOFERUL?
Călătorind zilnic cu autobuzele I.T.A. pe ruta București-Vidra. intrucit sint
încadrat la secția irigații a C.A.P. din această localitate, am constatat că
nu toți conducătorii auto respectă întocmai opririle de pe traseu. Intr-una
din zile am insistat, fără succes, po lingă șoferul Nicolae. Bilea (autobuz
31-B-6 495) să oprească și in stația din fața sediului C.A.P. Berceni, unde
aveam de recepționat materiale pentru irigații. A oprit insă autobuzul intre
sate și, adresindu-mi injurii, a încercat să mă oblige să cobor in plin
cîmp. Fiind de față și la alte abateri consider că ar trebui' intensificat con
trolul pe acest traseu. (Petru FĂGĂRAȘ, C.A.P. Vidra) © CĂLDURĂ
MARE... în Roznov — Neamț există două chioșcuri pentru răcoritoare.
Numai că in afară de biscuiți și... sticle goale, nu se mai găsește nimic
altceva, deși ne aflăm in plin sezon călduros, cind cererea de băuturi răco
ritoare e atît de mare (Ion MANOLE. strada Chintinici nr. 109, Roznojv,
județul Neamț) • VIGILENȚA. La trecerea trenului 31 021 prin stația Ciucea, acarul Petru Raita a observat foaia principală de arc ruptă la un vigon încărcat cu ciment. Raportînd faptul impiegatului de serviciu, vagonul
a fost scos din garnitură în stația Pădurea Craiului. La post a fost și Vasile
Trifan, de la cantonul 585 dintre stațiile Bulz și Pădurea Craiului. Semnâlînd o defecțiune asemănătoare la un vagon cu alumină, aparținind mărfa
rului 34 004, acesta a fost desprins din tren în stația Ciucea. (Teodor BALMOS, Bucea nr. 142, comuna Ciucea, județul Cluj). © INTILNIRE TRADI
ȚIONALA. De curind, la întreprinderea de reparat utilaj electric din Cîrhpina s-a desfășurat o frumoasă intilnire devenită tradițională. Invitații,
veterani ai muncii de aici, acum la pensie, au împărtășit din bogata lor
experiență de muncă și viață lucrătorilor din cadrul întreprinderii, in spe
cial celor mai tineri, stimulîndu-i la perfecționare și autodepășire in me
seria aleasă. (Ion NEGREI, corespondent voluntar, Cimpina) 0 UNDE
PREDĂM HÎRTIA ? Am colectat singur peste 100 kg hirtie. Ca mine au
procedat și alți cetățeni din cartier. Din cauza închiderii nejustificate a
centrelor din străzile Praștiei și Nițu Vasile nu mai avem insă unde preda
hîrtia. Venim, de aceea, cu propunerea înființării unui punct de colectare
a hîrtiei pe strada Secuilor sau pe o stradă învecinată. (Horia ROȘU, str.
Secuilor nr. 2, București).

Masuri și intenții în producția
de sucuri naturale
După apariția articolului în care
ziarul nostru pleda ca zahărul și
aromele naturale să se regăsească
în sucuri și răcoritoare („Sucurile
naturale, băuturile răcoritoare —
«Cenușăreasa» industriei alimenta
re ?“ — „Scinteia" nr. 12 687), ani
avut prilejul să asistăm la o consfă
tuire inițiată de Trustul alimentației
publice București. Consfătuirea, care
a întrunit toți factorii ce pot și au
datoria să determine un reviriment
în ceea ce privește calitatea acestor
produse, mai ales prin valorificarea
cuvenită a bogăției horticole a țării,
a debutat printr-o... degustare. „Pînă
aici, nimic nou“ — va spune citito
rul, obișnuit cu „clasicele" momente
de testări, degustări, prezentări care
au înlocuit, ani in șir, măsurile con
crete, eficiente pentru îndreptarea
stărilor de lucruri din acest dome
niu. Și cu alte prilejuri răcoritoa
rele din buteliile prezentate la tes
tări au fost bune, chiar excelente,
au stîrnit entuziasm, dar cele din
chioșcuri, cofetării, magazine...
...De data asta însă a fost vorba,
cu adevărat, de ceva nou. N-a fost
numai o testare, ci un adevărat exa
men. Produsele au fost prezentate
în perechi de sticle, ca aspect exte
rior — identice. In cazul fiecărui
produs una din sticle era îmbute
liată la Institutul de cercetări și
proiectări pentru valorificarea și in
dustrializarea fructelor și legumelor,
cealaltă — la întreprinderea de
sucuri și răcoritoare București. Cvasitotalitatea celor aproximativ 60 de
participant, reprezentanți ai comer
țului alimentar din Capitală au „ghi
cit", după gust, care sticlă fusese
îmbuteliată la institut și care la în
treprinderea producătoare. Misterul ?
Diferențele calitative. De unde și
tonul discuțiilor, care au avut drept
laitmotiv
înlăturarea deficiențelor
de pe fluxul tehnologic al I.S.R.B.
Cerință care se impune cu atît mai
mult, cu cit, de data aceasta, avem
de-a face cu noile băuturi răcori
toare pe bază de concentrate și aro-

me naturale cu un conținut de 7 Ia
sută fructoză.
Testul a constituit și o lansare a
celor cinci noi produse care au și
fost, sau vor fi in curind livrate
pieței : sucul de mere (cu aromă,
bineînțeles, de măr), sucurile pe.
bază de struguri (cu arome de
zmeură, sîmbure de caisă și lămîie)
și „Litoral" (cu esențe din 11 plan
te). întreprinderea de sucuri și ră
coritoare urmează să producă zilnic

inteia
inteu

pe urmele

circa 200 000 sticle cu un asemenea
conținut de zahăr natural, incit orice
deficiențe pe fluxul tehnologic, orice
nerespeetare a dozajului poate influ
ența, pină la rebutare, calitatea unei
șarje.
Ceea ce constituie un indiciu de
optimism e faptul că participanții
la amintita întrunire, dezvăluind
lipsurile și greutățile existente în
acest domeniu, nu s-au mai limitat
la „a arăta cu degetul spre curtea
vecinului", ci au sugerat (iar con
ducerile respective au adoptat pe
loc) măsuri de îndreptare a situa
ției. Enumerăm citeva dintre ele :
• Pentru asigurarea calității bău
turilor răcoritoare naturale produse
de I.S.R.B. s-a propus și hotărît de
tașarea in această unitate producti
vă, pentru o anumită perioadă, a
unor cercetători de la institut, prin

tre care inginerul chimist Elena Mirea ® Cantitățile de gheață necesa
re desfacerii răcoritoarelor vor fi
asigurate rețelei comerciale chiar de
către I.S.R.B. 0 Pentru depozitarea
corespunzătoare a băuturilor de acest
fel, unitățile comerciale vor folosi
din plin spațiile răcoroase existente,
e Pînă la o eventuală diferențiere
a sticlelor, avind in vedere colori
tul oarecum asemănător al noilor
răcoritoare, s-a hotărit lipirea pe
dopuri a unor fluturași cu denumi
rea și prețul produsului.
De bună seamă că această con
sfătuire nu și-a propus și nu putea
să dea răspuns numeroaselor pro
bleme, atit acumulate în timp, cit
și de perspectivă. Dar, cel puțin, ele
au fost trecute in revistă. Crețlem
că, dintre acestea, două se desprind
ca fiind mai urgente : contractarea
cu comerțul a produselor pe sorti
mente ; transportarea răcoritoarelor
naturale in regim de produse ali
mentare perisabile, deci cu termen
de garanție.
Deși rezultatele din ultima peri
oadă ale
cercetării sint notabile,
însuși directorul institutului respec
tiv, tovarășul Ion Radulescu, releva
la consfătuire că cercetarea incă
„nu și-a încheiat conturile". Este
necesară o mai distinctă „personali
zare" a fiecărui nou produs, în pri
mul rind, prin obținerea unor noi
coloranți naturali, perfecționarea
fiecărei noi băuturi și — de ce nu î
— lărgirea gamei sortimentale.
Oricum, realizatorii sucurilor natu
rale și ai băuturilor răcoritoare par
a întreprinde un pas mai hotărît în
folosirea marii bogății horticole de
care dispune țara. Este însă nevoie
de perseverență, de activitatea con
centrică a tuturor factorilor respon
sabili, pentru ca întregul buchet de
arome și dulceață al livezilor și pla
iurilor țării să se regăsească in pro
dusele acestei industrii destinate ce
lui mai larg public.

Laurentiu DUȚA
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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R
(Urmare din pag. I)

nivel inalt au pus bazele concrete ale unei
conlucrări tot mai largi intre cele două țări
și partide, corespunzător aspirațiilor po
poarelor român și mozambican de propăși
re economică și socială independentă, de
cooperare și pace.
Comitetul Politic Executiv a salutat cu
satisfacție rezultatele rodnice ale noului dia
log la nivel înalt desfășurat cu prilejul vizi
tei în REPUBLICA ZAMBIA, care a deschis
noi perspective, din cele mai favorabile, întă
ririi relațiilor de solidaritate și colaborare
prietenească dintre cele două țări, partide și
popoare. înscriindu-se, totodată, ca un aport
de seamă la cauza progresului și păcii in
lume.
A fost subliniată, totodată, însemnătatea
înțelegerilor convenite în cursul vizitei în
REPUBLICA DEMOCRATICA SOMALIA,
care conferă un conținut tot mai bogat an
samblului relațiilor dintre cele două țări și
popoare în vederea aprofundării acestor re
lații in diverse sectoare de activitate.
în toate țările vizitate s-a ajuns la înțele
geri concrete privind amplificarea conlucră
rii reciproc avantajoase, au fost convenite
acorduri și programe cuprinzătoare de cola
borare și cooperare, de intensificare a
schimburilor economice, tehnico-științifice,
culturale și în alte domenii de interes comim.
Comitetul Politic Executiv a relevat importanța schimburilor de păreri pe cdre tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a avut cu con
ducătorii de partid și de stat din țările vi
zitate în legătură cu aspecte majore ale vie
ții politice internaționale. S-a evidențiat
faptul că, în timpul convorbirilor, a fost
subliniată îngrijorarea în legătură cu încor
darea gravă la care s-a ajuns în relațiile in
ternaționale, ca urmare a manifestării poli
ticii de forță și amenințare cu forța, de con
solidare și reîmpărțire a sferelor de influen
ță, de amestec în treburile interne, precum
și a perpetuării stărilor conflictuale exis
tente in diferite părți ale lumii, creșterii
fără precedent a cursei înarmărilor, accen
tuării crizei economice mondiale, adîncirii
decalajelor dintre țările bogate și cele săra
ce. Dialogul purtat cu șefii de stat ai acestor
țări a pus pregnant in evidență faptul că, in
fața acestor evoluții ale situației internațio
nale, se impune ca toate popoarele, forțele
înaintate de pretutindeni să conlucreze și să
acționeze in strinsă unitate pentru a asigura
pacea, securitatea și progresul social, pentru
promovarea unor relații noi în viața inter
națională. întemeiate pe respectarea strictă
a principiilor deplinei egalități în drepturi,
independenței și suveranității naționale.
neamestecului în treburile interne,- avanta
jului reciproc, a dreptului fiecărui popor dc
a-și decide de sine stătător destinele, în con
formitate cu propriile aspirații.
Comitetul Politie Executiv a subliniat im-

portanța deosebită a aprecierilor făcute, in
cadrul convorbirilor Ia nivel înalt, cu pri
vire la faptul că problema centrală a vieții
internaționale o constituie lupta pentru
oprirea cursei înarmărilor, pentru înfăp
tuirea dezarmării. în primul rind a dezar
mării nucleare, pentru apărarea dreptului
suprem al tuturor popoarelor — dreptul la
viață, libertate, demnitate .și pace.
S-a subliniat, în acest context, necesita
tea de a se face totul pentru oprirea am
plasării, în acest an, în Europa a noilor ra
chete cu rază medie de acțiune, pentru tre
cerea la retragerea și distrugerea celor exis
tente, pentru realizarea unei Europe unite,
a colaborării și păcii, fără nici un fel de
arme nucleare — ceea ce va avea o iniportanță deosebită pentru toate continentele, pentru întreaga omenire.
S-a relevat că schimburile de păreri au
reliefat hotărîrea țărilor noastre de a acționa pentru încetarea tuturor conflictelor
militare și soluționarea problemelor litigioa
se dintre state numai și numai pe cale paș
nică, prin tratative, calea negocierilor fiind
singura cale rațională, care servește intere
selor fiecărui popor, intereselor generale ale
dezvoltării și păcii.
Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă
apreciere afirmării puternice a solidarității
României cu lupta popoarelor africane îm
potriva imperialismului, a colonialismului și
neocolonialismului, pentru independență
națională și dezvoltare liberă, de sine stă
tătoare.
Cu prilejul vizitelor în țările africane, au
fost reafirmate voința și hotărîrea țării
noastre de a sprijini consecvent — ca și. pină
acum — lupta poporului namibian, a
S.W.A.P.O., pentru dobindirea deplinei inde
pendențe a Namibiei. De asemenea, a fost
ferm condamnată politica rasistă și de
apartheid și s-a cerut ca guvernul, cercu
rile conducătoare din Africa de Sud să pună
capăt acestei politici, precum și acțiunilor
agresive împotriva țărilor vecine și să sta
bilească cu ele relații bazate pe egalitate,
pe respectul independenței și suveranității
naționale.
S-a subliniat, totodată, că schimburile de
păreri au pus în evidență necesitatea de a
se acționa, în continuare, pentru soluționa
rea problemelor dintre statele africane pe
calea tratativelor, pornindu-se de la respec
tul independenței și integrității teritoriale,
neamestecul în treburile interne.
Comitetul Politic Executiv relevă aprecie
rea că Organizația Unității Africane trebuie
să acționeze cu mai multă fermitate pentru
soluționarea problemelor de pe continentul
african numai prin tratative și, in același
timp, să sprijine mai activ, printr-o largă
cooperare, eforturile pentru dezvoltarea economico-socială a țărilor din Africa, pentru
întărirea independenței lor economice și po
litice.

Adunare festivă consacrată aniversării a 35 de ani de la
constituirea primelor șantiere naționale ale tineretului
in atmosfera de vibrant entuziasm
și puternică angajare cu care întregul
popor, string unit in jurul partidu
lui, al secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, acționează
neabătut pentru înfăptuirea hotăririlor de amplă rezonanță istorică adoptate de Conferința Națională a
partidului, marți, 26 iulie, a avut loc,
Ia Ministerul Apărării Naționale, o
adunare festivă consacrată aniversă
rii a 35 de ani de la constituirea pri
melor șantiere naționale ale tineretului.
Uniți in cuget și simțire cu toți
oamenii muncii, participanții la adunare și-au exprimat profunda satis
facție și mindrie pentru mărețele
succese dobîndite in cei 18 ani care au
trecut de la Congresul al IX-lea al
Partidului Comunist Român — epoca
cea mai bogată în înfăptuiri din în
treaga istorie multimilenară a patriei,
legată indisolubil de numele și pro
digioasa activitate a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, conducător în
cercat al destinelor României socia
liste, personalitate proeminentă a
lumii contemporane. •*
La adunare au participat tovarășii
general-colonel Constantin Olteanu,
membru al Comitetului Politic Executiv ai C.C. al P.C.R., ministrul
apărării naționale, Pantelimon Găvăr nescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C.,
membri ai Consiliului de conducere
al Ministerului Apărării Naționale,
generali și ofițeri, participanți la ac
tivitatea desfășurată pe primele șan
tiere, precum și militari care lucrea
ză. in prezent. în economia națională.
în cadrul adunării au fost evocate
bogatele tradiții ale muncii patriotice

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu
prins Intre 27 iulie, ora 21 — 30 iulie',
ora 2-1, In țară : Vreme in încălzire.
Cerul va fi variabil. In primele zile,
vor cădea averse izolate de ploaie, în
soțite de descărcări electrice. îndeosebi
in estul țării șl zona de munte. Apoi,
in Banat. Crișana, Maramureș, Transil
vania șl nordul Moldovei, cerul va pre
zenta innorări mal accentuate și vor

• MICROORGANIS
MELE - AUXILIARI LA
FABRICAREA CELULO
ZEI. Potrivit presei din Japo

X

nia, in această țară au fost rea
lizate teste industriale cu o nouă
metodă de fabricare a celulozei,
cu folosirea de microorganisme,
în acest proces, materialul lem
nos este transformat in celuloză
sub influența enzimelor elibera
te de microorganisme. Specialiș
tii niponi apreciază că noul pro
cedeu biologic poate avea adinei
implicații asupra producției de
celuloză, domeniu în care la ora
actuală se folosesc procedee chi
mice și mecanice ce poluează
mediul înconjurător.

in țara noastră, dăruirea și abnegația
cu care tinerii de pe tot cuprinsul
patriei au răspuns, cu trei decenii și
.jumătate in urmă, chemării partidu
lui de a-și consacra toate eforturile,
aptitudinile și priceperea realizării
unor importante obiective economice,
social-culturale.
Cu sentimente de aleasă stimă și
recunoștință, participanții la adunare
au reliefat semnificația deosebită a
tezei fundamentate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al partidului, comandantul suprem al
forțelor Armate, cu privire la nece
sitatea imbinării pregătirii militarilor
eu prezența activă pe frontul con
strucției socialiste, la dezvoltarea eco
nomică a țării. A fost relevat faptul
că, îndeplinindu-și cu înaltă respon
sabilitate misiunea de bază — pregă
tirea in vederea apărării patriei —
armata înfăptuiește in același timp
sarcinile trasate de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la convocarea-bilanț din
luna martie a.c. și la Plepara C.C.
al P.C.R. din 29—30 iunie 1983, de
a-și spori contribuția la edificarea
socialistă a țării, participînd cu în
suflețire la înălțarea unor importante
obiective industriale, la amenajarea
.sistemelor de irigații și hidroamelio
rații, la construirea complexelor hi
droenergetice, la efortul de extracție
a cărbunelui și petrolului.
Cu acest prilej s-a acordat insigna
jubiliară unor foști brigadieri pe primele șantiere ale tineretului, precum
și altor cadre care ajută Uniunea Ti
neretului Comunist în îndeplinirea
planului de muncă patriotică și sar
cinilor ce-i revin in economia na
țională.

cădea ploi locale care vor avea și ca
racter de aversă, însoțite de descărcări
electrice. Vintul va sufla slab pînă la
moderat cu intensificări, de scurtă du
rată Ia munte. Temperaturile minime
vor fi cuprinse intre 10 și 20 de grade,
iar cele maxime intre 24 și 34 de grade.
Pe alocuri, se va produce, ceață. în
București : Vreme în încălzire. Cerul
variabil, favorabil averselor de ploaie și
descărcărilor electrice, îndeosebi dupăamlitza. Vint slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila intre ll> și
19 grade, iar cele maxime intre 39 si
32 de grade. (Otllia Diaconu, meteoro
log de serviciu).

Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit,
marți dimineața, pe tovarășul Janusz
Obodowski, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și președinte al Co
misiei de Planificare a R.P. Polone.
La întrevedere a luat parte tova
rășul Ștefan Bîrlea, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării.
A fost prezent Boleslaw Koperski,
ambasadorul R.P. Polone la Bucu
rești.
Oaspetele a rugat să se transmită
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, un cald salut ' și
cele mai bune urări din partea tova
rășului Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez,
președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Polone.
Tovarășul Constantin Dăscălescu a
mulțumit și a rugat să se transmită
tovarășului Wojciech Jaruzelski un
salut călduros și cele mai bune urări
din
partea tovarășului
Nicolae
Ceaușescu.
în timpul întrevederii au fost evi-

dențiate bunele relații de prietenie și
colaborare dintre țările și popoarele
noastre și s-a exprimat convingerea
că, pe baza înțelegerilor stabilite cu
prilejul întîlnirilor la nivel înalt, aceste raporturi se vor adinei și diver
sifica in continuare, în acest context
au fost subliniate posibilitățile exis
tente pentru dezvoltarea pe mai de
parte a colaborării româno-poloneze
pe plan economic, tehnico-științific,
in domeniul specializării și cooperării
în producție, precum și în alte sec
toare de interes reciproc, în folosul
" ’
celor două țâri și popoare, al cauzei
socialismului și păcii.
întrevederea s-a desfășurat intr-o
atmosferă tovărășească.

resul și spre binele celor două țări și
popoare, al cauzei generale a socia
lismului, progresului și păcii în lume.
A fost evocat, de asemenea, sprijinul
consecvent acordat de poporul nostru
luptei driipte .a poporului coreean
pentru reiiriifieârea pașnică și inde
pendentă'
bâtriei.
în continuare a luat cuvîntul Sin
In Ha,* ambasadorul R.P.D. Coreene
la București. Vorbitorul a prezentat
pe larg lupta eroică dusă de poporul
coreean, sub conducerea Partidului
Muncii din Coreea, pentru indepen
dență națională, pentru apărarea
dreptului său inalienabil de a-și
construi liber și pe deplin suveran
propriul său viitor. Totodată, au fost
înfățișate realizările de seamă ob
ținute în anii socialismului, in con
strucția unei economii moderne. în
înflorirea învățămintului, culturii și

Suedia — Olanda 3—2 ; U.R.S.S. —
Ungaria 3—2 ; Cehoslovacia — Aus
tria 3—1 ; Anglia — Cehoslovacia
3—1 ; Suedia — R.F. Germania 3—2 ;
Ungaria — Olanda 3—2.
Rezultate inregistrate în turneul
juniorilor : Iugoslavia — România
5—3 Ungaria — Polonia 5—0 ; Sue
dia — Austria 5—0 ; U.R.S.S. —
Olanda 5—0.

Comitetul Politic Executiv a apreciat în
semnătatea deosebită pe care România și ță
rile africane vizitate o acordă lichidării sub
dezvoltării, a marilor decalaje existente in
tre țările bogate și cele sărace, pentru edi
ficarea unei noi ordini economice internațio
nale, întemeiată pe dreptate, egalitate, de
mocrație, care să asigure progresul mai ra
pid al tuturor țărilor, în special al celor ră
•k
mase în urmă, precum și stabilitatea econo
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
mică mondială.
prim-ministru al Guvernului Repu
Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă
blicii Socialiste România, a primit,
marți, pe Boleslaw Koperski, am
apreciere întîlnirilor pe care tovarășul
basadorul R.P.. Polone la București,
Nicolae Ceaușescu le-a avut cu Oliver
in vizită de rămas bun. în legătură
Tambo, președintele Congresului Național
cu încheierea misiunii sale în țara
noastră. A avut loc o convorbire,
African (A.N.C.) din Africa de Sud, și Sam
care s-a desfășurat intr-o atmosferă
Nujoma, președintele Organizației Poporu
cordială.
lui din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.),
(Agerpres)
care au pus pregnant în relief politica ac
tivă a României, a președintelui ei, de spri
jinire a popoarelor africane aflate încă sub
Adunare de solidaritate cu lupta
jugul colonialist de a se elibera cit mai ur
gent, de a se dezvolta în deplină libertate și
poporului coreean
independență, fără nici un amestec din
afară.
științei. Evocînd relațiile de prietenie
în cadrul manifestărilor organizate
dintre popoarele român și coreean,
în țara noastră cu prilejul „Lunii de
. Aprobînd în unanimitate înțelegerile și
dintre țările și partidele noastre,
solidaritate
cu
lupta
poporului
co

documentele convenite cu prilejul acestor
vorbitorul a subliniat rolul hotăritor
reean", marți după-amiază a avut
vizite. Comitetul Politic Executiv a stabilit
al întîlnirilor dintre tovarășii Nicolae
loc la întreprinderea „Filatura ro
Ceaușescu și Kim Ir Sen, înțelegerile
mână de bumbac" din Capitală o
măsuri pentru transpunerea lor in viață, în
convenite cu aceste prilejuri, care au
adunare organizată de Comitetul mu
cele mai bune condiții. Comitetul Politic
deschis noi perspective colaborării
nicipal București al P.C.R. și Aso
Executiv a cerut ministerelor, organizațiilor ciația
fructuoase dintre partidele, țările și
de prietenie româno-coreeană,
popoarele noastre, in interesul re
economice centrale să ia toate măsurile și
la care au luat parte reprezentanți
ciproc, al cauzei păcii și socialismu
ai organelor locale de partid și de
să acționeze în modul cel mai hotărît pentru
lui. A fost evocată, de asemenea,
stat, numeroși oameni ai muncii.
finalizarea și realizarea întocmai a tuturor
lupta hotărită a poporului coreean
Au fost prezență membri ai Am
prevederilor înscrise in programele de coo
pentru reunificarea pașnică și inde
basadei Republicii Populare Demo-.
pendentă a țării, aspirație funda
erate Coreene la București.
perare stabilite cu țările vizitate. Comitetul
mentală a coreenilor, care se bucură
In cuvîntul său, Ștefan Cristescu,
Politic Executiv a cerut guvernului să urmă
de sprijin și larg ecou in întreaga
director adjunct al Centralei indus
rească sistematic și să controleze permanent
lume. în context, vorbitorul a expri
triei bumbacului, a evocat lupta
mat sentimente de gratitudine Parti
modul in care se realizează programele de
dîrză a poporului coreean pentru
dului Comunist Român, guvernului .
apărarea independenței' patriei, pen
cooperare și acordurile încheiate, asigurînd
și poporului român pentru sprijinul
tru salvgardarea libertății poporului
ca ministerele, toți factorii care răspund de
șt solidaritatea militantă manifestate
și a cuceririlor revoluționare. El a
realizarea lor să-și îndeplinească riguros
relevat succesele obținute de po
față de realizarea aspirației vitale a
porul prieten coreean in edificarea
obligațiile ce le revin. Toate aceste activi
poporului: coreean de reunificare a
societății
socialiste,
in
progresul
ge

tării.
tăți de cooperare vor fi incluse în planul de
neral
al
țării.
Referindu-se
la
rela

(Agerpres)
stat, iar realizarea lor trebuie urmărită Cil
țiile de prietenie româno-coreene,
consecvență și răspundere.
vorbitorul a subliniat cursul lor me
reu ascendent, care își găsește o eloc
Comitetul Politic Executiv a indicat, de
ventă expresie in dezvoltarea conti
asemenea, să se ia tqate măsurile pentru in
nuă a legăturilor de colaborare pe
STIRI SPORTIVE
făptuirea fermă a acordurilor convenite cit
tărim politic, economic, tehnico-ști.
ințific.
în cimentarea și extinderea
aceste țări cu privire la dezvoltarea relații
La
Malmoe
(Suedia),
in cadrul
dalia de bronz, Ungaria a dispus cu
acestor raporturi — a arătat vorbito
9—7 de U.R.S.S.
lor pe linie de partid și între organizațiile
campionatelor europene dc tenis de
rul — rolul determinant l-au avut
masă pentru juniori, in concursul
Tot marți s-au desfășurat și preli
de masă și obștești.
întîlnirile și convorbirile dintre to
cadetelor (jucătoare pînă Ia 15 ani),
minariile probei individuale: de
varășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar
Comitetul' Politic Executiv și-a exprimat
echipa României, alcătuită din Anca
spadă, în care au fost prezent!
general al Partidului Comunist Ro
Cheler și Otilia Bădescu. a obținut
134 de concurenți. Reprezentan
convingerea că acționînd in spiritul docu
mân, președintele Republicii Socia
medalia de bronz, ciștigînd cu 3—0
tul României în această p'robu,
mentelor adoptate se va da un nou și pu
liste România, și tovarășul Kim Ir
meciul pentru locurile .3—4, disputat
Nicolae Bodoczi, a cîștigat grupele
Sen, secretar general al Comitetului
ternic impuls raporturilor de prietenie, soli
in
compania
formației
Cehoslova

primelor două tururi, s-a clasât pe
Central al Partidului Muncii din
ciei.
daritate și colaborare existente între Româ
locul 4 in grupa respectivă a turului
Coreea, președintele Republicii Popu
trei, reușind sâ se califice în eîimiIn turneul final al competiției de
nia și țările respective, corespunzător do
lare Democrate Coreene, înțelegerile
nările directe, programate miețcuri.
junioare, selecționata României a în
convenite cu aceste prilejuri, care au
rinței și năzuințelor popoarelor noastre de
vins cu 3—0 formația Italiei și a
deschis de fiecare dată orizonturi
dezvoltare liberă și independentă, de pace,
La Budapesta, meciul de gimpierdut cu 1—3 întilnirea eu repre
dintre cele mai fertile conlucrării bi
nastică dintre echipele feminine ale
bunăstare și progres.
zentativa Angliei. Alte rezultate :
laterale pe multiple planuri, în inte
★

f

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de
asemenea, probleme curente ale activității
de partid și de stat.

BOTOȘANI : Livrări suplimentare la export
Preocuparea pentru extinderea
activității de comerț exterior și ono
rarea Ia termenele fixate a contrac
telor încheiate, in condițiile unei
calități', superioare a produselor,
au determinat îndeplinirea înainte
de termen a sarcinilor la export
pe 7 luni ale anului de către 5 uni-

tăți economice botoșănene. In
avansul de timp cîștigat, colective
le muncitorești respective vor li
vra suplimentar partenerilor ex
terni un volum de produse in va
loare de peste 30 milioane lei.
(Silvestri Ailenei, corespondentul
„Scinteii").

Frumoasa

meserie a constructorilor de nave

(Urmare din pag. I)

tentativă de
remorcare.
Din clipă in clipă, \platforma era amenintatyl să
fie răsturnată sau să eșu
eze înspre Eforie-sud. Răminea o singură soluție :
fixarea- picioarelor platfor
mei pe fundul mării și
ridicarea ei deasupra valu
rilor la o înălțime de si
guranță, pentru a fi scoasă
de sub socul năprasnic al
valurilor.
In plină furtună, cu va
luri de opt metri, s-a tre
cut cu eforturi eroice la
fixarea picioarelor și inăl
țarea platformei, operație
nemaiintilnită. extrem de
riscantă pe o asemenea
hulă. Această manevră de
mare îndrăzneală a condus-o. pe' a sa răspundere,
inginerul Constantin Guțu.
Timp de peste cinci ore,
de la ora 20 la 1 și 30
noaptea, scăldați în tala
zuri. asurziți de vuietul
înfricoșător al furtunii, vo
luntarii rămași po platfor
mă (majoritatea persona
lului fusese intre timp
Îmbarcat pe o barcă de
salvare), așadar, brava echipă condusă de inginerul
Guțu a depus eforturi su
praomenești pentru a sal
va platforma. O acțiune de
mare, de bărbătească vite
jie. Ea a presupus nu nu
mai inițiativă, singe rece,
ci și o desăvîrșită cunoaș
tere a sistemului de ridi
care hidraulic, precum și
o trainică legătură de echipă. Emoția au realizat-o
abia a doua zi. nevenindu-le să creadă prin ce au

soare și vînt... Așteaptă
o zi bună de pescuit ca
să mă ia peste Dunăre, la
„Lățimea".
unde „cade
strașnic bibanul", Citește
mult, desigur, cărți de
specialitate, dar este la
curent și cu beletristica.
Are o discotecă bogată, cu
tot ce-i mai de seamă, de
la Bach pină la Schonberg...
îmi evocă și călătoriile
6ale ca însoțitor de garan
ție al navelor. Furtunile nu
Cu același
l-au ocojit...
<
zimbet! care-i luminează
plăcut chipul. îmi pomenește de o cumplită furtună de gradul 9 pe mările
dinspre Soare-răsare.
Despre !o asemenea fur
tună. dar aici la noi. pe
Marea Neagră, și despre
singele rece cu care a bi
ruit-o Constantin Guțu. in
cele ce urmează... Ca in
giner de garanție și spe
cialist in problemele na
vale și. in mod deosebit,
cele privind instalațiile hi
draulice. i-a revenit răs
punderea
să
însoțească
platforma de foraj „Ori
zont". cind a fost remor
cată pentru a ajunge pe
amplasamentul
prevăzut.
Surprinsă insă de o furtună,
in timpul căreia legăturile
de remorcare s-au rupt,
platforma, cu tot sprijinul
vaselor de remorcare. a
rămas in voia vîntului si a
valurilor. Suprafața imen
să a platformei, izbită de
necruțătorul vînt de nordest. a făcut să eșueze orice

® CONSUMUL DE
SARE SI TENSIUNEA AR
TERIALĂ. Din cea mai frage

e UN NOU TIP DE
MOTOR DE AUTOMO
BIL Specialiștii concernului

dă copilărie, intre consumul de
sare și tensiunea arterială se
stabilește o legătură directă —
a constatat un grup de medici
olandezi. Dr. Albert Hofman și
colegii săi de la facultatea de
medicină a Universității Eras
mus din Rotterdam au făcut
următorul experiment : din 476
de nou născuți. 245 au primit
lapte cu o cantitate normală de
sare, iar alți 231 — lapte cu un
conținut de sare redus, similar
laptelui matern. După șase luni
de alăptare, nou născuții din pri
ma categorie aveau o tensiune
mai mare decit cei din a doua.

„General Motors" au conceput
un tip nou de motor ele automo
bil prin cuplarea unei turbine
cu gaze cu un dispozitiv de dis
tribuire a pulberii de cărbune.
Pulberea este antrenată in ca
mera de ardere cu ajutorul aeru
lui comprimat. Gazele rezultate
prin arderea cărbunelui pun in
mișcare turbina. După cum re
latează revista „Science News",
testarea motorului a decurs cu
succes, dar folosirea lui practică
va deveni actuală numai după
ce se va rezolva problema eli
minării sulfului din gazul de
eșapament și se va descoperi o

Marți dimineața a părăsit Capi
tala Christodoulos Veniamin, minis
trul de interne și al apărării al Re
publicii Cipru, care, împreună cu o
delegație militară, a efectuat o vi
zită in țara noastră.
hi timpul cit s-a aflat în Româ
nia, delegația militară cipriotă a
avut convorbiri la Ministerul Apără
rii Naționale, a vizitat unități și in
stituții militare de învățămînt, în
treprinderi industriale și obiective
turistice.
La plecare, pe aeroportul Otopcnî,
oaspeții au fost salutați de general colonel Constantin Olteanu, minis
trul apărării naționale, de adjuncți
ai ministrului, de generali și ofițeri
superiori.
*
în perioada 22—26 iulie a avut loc
o intilnire de lucru între Vasile Bulucea, ministrul transporturilor și te
lecomunicațiilor, și Al Bukhari Sa
lem Honda, secretar al Comitetului
Popular al Comunicațiilor și Trans
portului Maritim din Jamahiria Ara
bă Libiana Populară Socialistă.
în. spiritul înțelegerilor convenite
la' nivel înalt, in timpul convorbiri
lor a fost analizat stadiul actual a!
relațiilor economice și tehnic'o-științifice româno-libiene, îndeosebi in
domeniul transporturilor și teleco
municațiilor, și au fost stabilite noi
căi de dezvoltare în continuare a
acestei colaborări.
Cu acest prilej, marți, a fost sem
nat un protocol al întîlnirii.
A fost prezent Abdulhamid S.
Zintani, secretar al Comitetului
Popular al Biroului Popular al Jamahirlei Arabe Libiene Populare Socialiste la București.
★
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Liberia, marți după-amiazâ
a avut loc in Capitală o manifestare
culturală, organizată de Institutul
român pentru relațiile culturale cu
străinătatea.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Ligii române de pri
etenie cu popoarele din Asia și Afri
ca, reprezentanți
ai Ministerului
Afacerilor Externe, oameni de cultu
ră și artă, un numeros public.
Au luat parte R. Webster Simpson,
însărcinat cu afaceri a.i. al Republi
cii Liberia la București, și membri
ai ambasadei.
(Agerpres)

trecut și ce au biruit in
noaptea aceea de pomină 1
Și, in finalul acestor în
semnări. despre un colec
tiv care lucrează sub ce
rul liber. în șuierul gruielor. in sunetele sacadate
ale basculantelor și hurui
tul neîntrerupt al ciocane
lor pe carcasele metalice,
pe cheiul de armare, in
arșița verii, in negura
toamnelor, sub cumplitele
geruri ale iernii, lansatorii
de nave nu au alt acoperiș
decit cerul. Sub acest cer,
cind senin, cînd minios. cei
58 de muncitori din colec
tivul dirijat dc maistrul
Tudor Marinache fac, ca
un singur om. să se depla
seze uriașele nave. Mește
rul. ca mulți alții, a venit
pe șantier la 14 ani. ca
ucenic. Astăzi, după ani
multi de temeinică insușire a meseriei de constructor naval. are in răsprindere toate lansările,
inclusiv ale platformelor
de foraj marin. De remarcat că în toată acti
vitatea sa. datorită lucră
rilor de calitate și discipli
nei imprimate colectivului,
nu s-a înregistrat nici un
accident. După ce con
structorii întocmesc pe do
cul uscat schelele pe care
se construiește cala navei,
perfect așezată pe căru
cioare (22 propulsate și 50
nepropulsate), echipei de
lansatori îi revin centra
rea ireproșabilă și trage
rea vasului, longitudinal și
lateral, pentru lansare.

...

: ,

Mi-a fost dat să asist la
o lansare...
Comanda :
„Băieți, ia cablu!" și uria
șa navă, ca un grup de
blocuri de șapte etaje, pur
tată de cărucioarele acțio
nate electric,, se pune in
mișcare. înaintează pas cu
pas. Oamenii prelungesc
cablul. Esențial este ca
nava, purtată de căru
cioare, să înainteze spre
chei pe același plan, pe
aceeași linie. Tudor Marinache, ca un comandant
de armată. își poartă pri
virile peste tot și nu- scapă
o secundă din ochi nici un
om. nici un cărucior, ur- .
mărind concentrat înain
tarea vasului. In lunecarea
sa mută, nava pare că se
apropie de cheiul de lan
sare. nu purtată de căru
cioare. ci trasă de privirea
încercatului maistru, că
ruia de atîtea lansări i-a
urcat mult prea devreme
sarea pe tîmple.
„Stop !“ Uriașul copil al
șantierului s-a oprit la co
manda fermă a meșterului.
Nava s-a fixat pe cheiul
de lansare. Aici, după ce
în prealabil va fi vopsită
și vor fi completate sudu
rile. ea va trece de pe că
rucioare pe săniile anume
așezate și. lunecînd pe nîrtia bine unsă, se va dărui
valurilor Dunării.
Apoi,
după ce va primi motoa
rele și toată înzestrarea
navală necesară, va porni
în prima călătorie.
Drum
bun pe mările
lumii !

I

RETUTINOENI
modalitate de înlăturare a ce
nușii.

® „MISA" - ÎN UNI
VERSUL COPILĂRIEI. °
nouă publicație pentru copii
și-a făcut apariția la Moscova.
Editată in șase limbi de circu
lație
internațională,
revista,
bogat ilustrată și care are o
apariție lunară, a fost intitulată
„Mișă“, sugerind nume de băiat
și deopotrivă nume de ursuleț.
Editorii amintesc in primul nu
măr al revistei că Mișa a fost
mascota Jocurilor Olimpice de

la Moscova, ursulețul devenit
celebru fiind dealtfel și eroul
multor întimplări și povestiri
din cuprinsul revistei.

® UN NOU PROCE
DEU DE FOLOSIRE A
BIOGAZULUI. Specialiștii
iugoslavi de la Combinatul pen
tru agricultură din Belgrad au
pus la punct un nou procedeu de
folosire a biogazului. Esenția
le in procesul tehnologic sînt.
după cum relatează agenția Taniug, separarea gagului metan

Ungariei și R.D. Germane s-a' în
cheiat cu scorul de 378,075—366,575
puncte in favoarea oaspetelor.j
La individual, compus, pe primul ;
loc s-a situat Rau (R.D. Germană).
~
cu 76,90 puncte.
i ■
, , i

în ziua a doua

La Vicna au continuat campiona
tele mondiale de scrimă, marți fiind

decernate medaliile probei de floreta
feminină pe echipe. Titlul suprem a
revenit formației Italiei, care a în
trecut în finală cu 9—7 echipa R.F.
Germania, iar in meciul pentru me-

Bistrița-Năsăud.

111

„Studio" a casei municipale de
cultură din Bistrița a avut loc
masa rotundă cu tema : „Dezvol
tarea artelor, științei și culturii —
condiție indispensabilă a formării
spirituale a tinerei generații". Ma
nifestarea a fost urmată de un film
documentar și un microrecital lite
rar susținut de membrii cercului
de recitatori „Cele mai frumoase
poezii". (Gheorghe Crișan).
IqȘÎ Cu prilejul împlinirii unui
secol de la apariția poemului „Lu
ceafărul" de Mihai Eminescu, la
Iași s-a desfășurat o largă activi
tate de promovare în rindul elevi
lor a valorilor culturii naționale.
Astfel, prof. univ. dr. docent Gavril Istrate a vorbit la Liceul
„G. Ibrăiieanu" despre „Variante
ale Luceafărului", iar la Liceul in
dustrial nr. 6 despre „Poezia emi
nesciană înfruntind vremea". Au
mai vorbit elevilor de la Liceul
„IVI. Eminescu" și Liceul pedagogic
prof. univ. dr. Ilie Grămadă des
pre „Conștiința de neam, chezășie
a independenței noastre naționale"
și respectiv prof. univ. dr. I. D.
Lăudat, despre „învățătorul si
înalta
Iui
misiune".* (Mauole
Corcaci).

Sălcij
deschis secția de
artă plastică a Muzeului de istorie
și artă Zalău, care valorifică pre
țioasa colecție de artă românească
contemporană constituită de-a lun
gul anilor prin succesive,și inspi
rate achiziții, donații și transfe
ruri. Etalate în 8 săli, lucrările —
pictură, sculptură, grafică — oleră
o imagine sintetică a diferitelor
direcții de investigație plastică ca-

de gunoiul de grajd din care se
formează și, apoi, utilizarea lui'
pentru producerea directă a energiel electrice. Noua metodă
de obținere a curentului electric
din biogaz este aplicată deja cu
succes intr-o fermă de creștere
a porcilor, a cărei capacitate este
de 30 000 capete pe an. Instala
ția permite producerea unei can
tități de energie suficientă pen
tru încălzirea și iluminarea în
tregii ferme, avind in plus avan
tajul că nu poluează mediul, în
conjurător. Totodată, gunoiul din
care s-a obținut biogazul poate
fi utilizat foarte bine ca ingră. șămint pe terenurile agricole.

• CĂMILE SĂLBATI
CE. Zoologii chinezi au desco
perit în nord-vestul țării cîteva

raeteristice fenomenului artistic
contemporan
românesc.
(Eugen
Teglaș).
Argeș Galeria de artă a Mu
zeului județean Argeș găzduiește o
interesantă expoziție de tapiserie
eu lucrări ale unor absolvenți ai
Institutului de arte plastice „Nico
lae Grigoreseu" din București. Ex
pozante ca Șerbana Drăgoescu, Mihaela Constantinescu, Liliana Aguche și multe altele fac dovada unor
certe calități artistice, aducind.
prin piesele prezentate publicului,
satisfacția estetică a lucrului făcut
cu meșteșug și multă pasiune.
(Gh. Cirstca).
Teleorman. Comitetul jude
țean de cultură și educație socia
listă și centrul județean de îndru
mare a creației populare și a miș
cării artistice de masă organizează
prima ediție a festivalului concurs
ințerjudețean de poezie „Zaharia
Stancu". I-’ot participa membri ai
cercurilor și cenaclurilor literare,
creatori individuali care nu sint
membri ai Uniunii scriitorilor și
nu au publicat in volum. Manifes
tările finale vor avea loc in zilele
de 4 și 5 octombrie în municipiul
Alexandria și in comuna Salcia —
localitate unde s-a născut marele
scriitor. (Stan Ștefan).
Brăila
de-al doilea vo
lum din opera jui Panait Istrati,
tradus de el însuși in limba româ
nă, apărut recent la editura „Mi
nerva", a fost lansat la librăria
„Mihai Eminescu" din Brăila. Au
participat George Macovescu, Teo
dor Vârgoiici și Al. Talex — cel
care a prefațat și îngrijit această
ediție. (Cornelia Ifrim).

exemplare de cămile sălbatice.
Aceste animale pe cale de dispa
riție trăiesc, in afară de China,
numai in Mongolia în număr
foarte mic și se află sub protec
ție specială. Cămila sălbatică
este un strămoș al animalului
domestic de astăzi, are două co
coașe mici, un simț .olfactiv
deosebit de dezvoltat și durata
vieții neobișnuit de lungă. Ea
este foarte rezistentă la eforturi
mari, întreeînd-o prin aceasta
chiar și pe „ruda11 sa domesticită.

• A FOST LOCALI
ZATĂ EPAVA TITANICU
LUI ? Specialiștii Universității
americane Columbia, aflați la
bordul navei de cercetări sub
marine „Robert D. Conrad", au

a campionatelor

mondiale feminine de baschet, care
se desfășoară în Brazilia, selecționa
ta U.R.S.S. a învins cu scorul de
85—62 (45—23) formația Canadei, iar
reprezentativa Poloniei a dispus cu
58—50 (35—20) de echipa Iugosla
viei.
Alte rezultate : Bulgaria — puba
76—60 (39—32) ; Australia — Japonia 84—58 (42 33) ; R.P. Chineza -•
Zair 90

încercat să localizeze epava pa
chebotului „Titanic", care s-a
scufundat, după datele existente,
într-o zonă .situată la circa
600 km sud-est de Insula New
foundland. Un purtător dc
cuvint al expediției, citat de agenția Associated Press, a" da
clacat că sonarul navei a detectat pe fundul oceanului un
obiect cu o lungime de 265 m
și o lățime de 21 m — care sint
apropiate de parametrii Titani
cului. Specialiștii vor fi în mă
sură să verifice autenticitatea
acestor date in momentul in
care yor examina imaginile
luate de camerele TV scufunda
te la mare adincime de la bor
dul vasului „Conrad". După
cum se știe. Titanicul s-a scu
fundat la 15 aprilie 1912, in urma
ciocnirii cu un aisberg.

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu^ împreună^
cu tovarășa Elena Ceaușescu în țări ale Africa

„Un eveniment tie amplă semnificație pentru dezvoltarea
relațiilor dintre România si tarile africane, o contribuita
de cea moi mare importantă la promovarea cauzei păcii,
libertății si înțelegerii internaționale" ■
Noi comentarii și relatări ale presei și posturilor de radioteleviziune din întreaga lume
Noua solie de prietenie și solidaritate militantă a
secretarului general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, pe
continentul african, eveniment de primă importanță în

cronica raporturilor de strînsă conlucrare ale României so
cialiste cu statele africane, continuă să-și găsească o
largă reflectare in relatările mijloacelor de informare de
masă de pe toate meridianele.

AGENȚIA T.A.S.S., informind des
bian, subliniindu-se identitatea de
are Organizația Unității Africane în
pre vizita oficială de prietenie in Re
vederi dintre România și țările apromovarea colaborării dintre statele
publica Zimbabwe, întreprinsă de to
fricane in curs de dezvoltare in pro
membre.
blemele păcii și dezvoltării, luptei
varășul Nicolae Ceaușescu, ■ împreună
La dineul oficial, oferit de pre
peutru independență a popoarelor
cu tovarășa Elena Ceaușescu, subli
ședintele Republicii Zimbabwe, Ca
niază că in cursul convorbirilor cu
naan Banana, în onoarea președinte
din Namibia și Africa de Sud.
lui Republicii Socialiste România,
conducătorii zimbabweeni a fost eMarile agenții internaționale au re
Nicolae Ceaușescu, oaspetele a sub
fectuat un schimb de păreri privind
flectat și ele, cotidian, etapele ma
liniat necesitatea opririi cursei înar
un cerc larg de probleme, inclusiv
relui periplu african al președinte
mărilor, arătind că trecerea Ia
lui României. în Comunicatul co
lărgirea și adîncirea colaborării din
dezarmare, și in primul rind Ia
tre cele două țări, precum și situația
mun publicat la încheierea vizitei la
dezarmarea
nucleară,
apărarea
păcii,
Addis
Abeba a președintelui Româ
internațională actuală. Oglindind mo
a vieții popoarelor constituie proble
mentele principale ale vizitei, T.A.S.S.
niei. Nicolae Ceaușescu — scrie Ama fundamentală a epocii noastre.
GENȚIA FRANCE PRESSE — celo
scrie că președintele României a vi
zitat Monumentul eroilor — unde a
Ca și multe alte mijloace de in
două părți s-au pronunțat pentru o
depus o coroană de flori — capitala
formare, agenția de presă a R. D.
intilnire la nivel inalt a țărilor in
Germane subliniază constanța mi
zimbabweană, precum și o serie de
curs de dezvoltare, care să ducă la
obiective economice, culturale și
litantismului românesc contra apart
armonizarea pozițiilor în vederea vii
heidului,
relevînd
că
președintele
toarelor
negocieri cu țările industria
obștești, subliniind primirea călduroa
României s-a pronunțat, totodată, cu
să, faptul că, în onoarea înaltului
lizate. Cele două țări își reafirmă
fermitate pentru lichidarea politicii
sprijinul față de Organizația Unită
oaspete, pe cel mai mare stadion al
de discriminare rasială și apartheid
țării, „Rufaro", a avut loc un spec
ții Africane (O.U.A.), își exprimă în
și a cerut ca Africa de Sud să pună
tacol al celor înai bune colective de
grijorarea față de tacticile de ter
capăt oricăror acțiuni împotriva țări
dansuri, demonstrații ale brigăzilor
giversare ale Africii de Sud în pro
lor vecine și să înceteze actele ostile
de tineret și ale reprezentantelor fe
blema namibiană și resping orice le
împotriva Republicii Zimbabwe și a
gare a accesului Namibiei la inde
meilor.
altor state independente din această
Agenția sovietică reflectă și con
pendență de alte probleme — con
zonă.
cretizarea dialogului romano-zimbabtinuă agenția citată, menționind, aPreședintele' României, Nicolae
wean in documentele adoptate, sub
poi, că Etiopia și România au sem
Ceaușescu, a cerut Africii de Sud
liniind că în Declarația comună, data
nat un protocol privind dezvoltarea
să pună capăt oricăror acțiuni împo
publicității la Harare, se arată
cooperării economice și tehnice, a
schimburilor co
că Zimbabwe și
merciale, precum
România se pro
și un acord pri
nunță pentru res
transportu
pectarea cu stric
© Documente de largă cuprindere care vind
tețe a principiilor
rile aeriene civi
egalității, suvera
deschid noi perspective colaborării pe plan le. France Presse
a anunțat, de
nității naționale
bilateral,
conlucrării româno-africane în ve asemenea,
și. neamestecului
sosi
rea la Harare a
în treburile in
derea
soluționării
marilor
probleme
interna

solilor poporului
terne ale statelor,
român,
eviden
pentru soluționa
ționale
țiind, din agen
rea tuturor pro
da convorbirilor,
blemelor litigioa
© O expresie a solidarității militante, o problemele
refe
se pe cale pașni
viguroasă reafirmare a necesității de a se întări ritoare la situația
că, Zimbabwe și
Africa aus
România — scrie
unitatea de acțiune a forțelor democratice și din
trală.
T.A.S.S. — au
Președin
progresiste în lupta pentru o lume mai dreaptă tele
condamnat ferm
Româ
actele neîntrerup
niei,
Nicolae
și
mai
bună
te de agresiu
Ceaușescu, a efectuat o vizită
ne întreprinse de
oficială de prie
R.S.A. împotriva
tenie In Zimbabwe, care a dus
Zimbabwe, Angolel, Mozambicului
triva țărilor vecine și să înceteze
laconsolidarea
relațiilor comer
și a altor state de pe continent,
actele ostile împotriva Republicii
ciale și politice dintre Zimbabwe
Zimbabwe și a altor state indepen
menționind că o reglementare multi
și România — scrie AGENȚIA REU
dente din această zonă, scrie agenția
laterală și justă a situației din Orien
TER. Șeful statului român, Nicolae
cubaneză PRENSA LATINA. Luînd
tul Mijlociu se poate realiza numai
Ceaușescu, și premierul Republicii
cuvîntul la un dineu oficial oferit in
prin retragerea trupelor Israelului
Zimbabwe, Robert Mugabe, au sem
prima zi a vizitei sale de prietenie
din teritoriile arabe ocupate și recu
nat trei acorduri privind cooperarea
în Zimbabwe, conducătorul român a
noașterea dreptului la autodetermi
economică și tehnică, precum și o
cerut, de asemenea, guvernului de la
nare al poporului arab al Palestinei.
declarație comună în care este pre
Pretoria să asigure independența de
Președintele României, Nicolae
zentată poziția comună în principa
plină a Namibiei. Zimbabwe — pre
Ceaușescu, și primul ministru al Re
lele probleme internaționale. în De
cizează agenția menționată — este
publicii Zimbabwe, Robert Mugabe,
clarația comună, publicată Ia înche
cea
de-a
doua
țară
vizitată
de
pre

s-au pronunțat pentru realizarea
ierea vizitei, cei doi conducători lan
ședintele României în cadrul unui
unei reuniuni la nivelul cel mai inalt
sează un apel la oprirea cursei înar
turneu pe care îl efectuează în mai
ai țărilor angajate să contribuie Ia
mărilor, la instaurarea unei noi or
multe țări africane.
eliminarea tuturor obstacolelor din
dini economice internaționale, la
Scriind despre convorbirile purtate
calea negocierilor pentru edificarea
crearea unui stat palestinian inde
de președintele Nicolae Ceaușescu cu
unei noi ordini economice interna
pendent și la acordarea independen
șefii unor state africane, „JORNAL
ționale, se arată în Declarația comu
ței Namibiei. Ei au acuzat Repu
DE ANGOLA" arată că au fost abor
nă dată publicității la Harare, la în
blica Sud-Africană că încearcă să
date, în principal, relațiile, bilaterale,
cheierea vizitei în Zimbabwe, subli
destabilizeze țările vecine și au ce
dar și principalele probleme inter
niază AGENȚIA CHINA NOUA în
rut să se pună imediat capăt aces
naționale, Se reliefează poziția ex
comentariul său. Cei doi conducători
tei practici.
primată
de
tovarășul
Nicolae
și-au exprimat îngrijorarea față de
Conducătorii României și Zim
Ceaușescu in problema continentului
încordarea gravă la care s-a ajuns
african. „Subliniind importanța ne
babwe — subliniază Reuter — au
in relațiile internaționale, ca rezultat,
gocierilor pentru soluționarea con
convenit să diversifice legăturile co
intre altele, al cursei fără precedent
flictelor interafricane — scrie ziarul
merciale și să fie create societăți
a înarmărilor. Părțile au susținut
angolez — președintele Nicolae
mixte în domeniile construcțiilor de
ideea că disputele internaționale tre
Ceaușescu a salutat eforturile între
mașini, geologiei, mineritului, meta
buie soluționate prin mijloace paș
prinse
in
acest
sens
de
Organizația
lurgiei,
agriculturii, transporturilor și
nice, pe baza respectării dreptului
Unității
Africane,
precum
și
con

energiei.
La mitingul prieteniei, pre
fiecărui popor de a-și decide singur
tribuția acesteia la dezvoltarea soședintele român, Nicolae Ceaușescu,
destinele în conformitate cu propriilo
cial-economică a popoarelor".
a declarat că Z.A.N.U. și Partidul
aspirații.
Comunist Român au convenit să coo
Intr-o amplă relatare, însoți
în ce privește problemele africa
pereze și pe plan politic. Aceeași ată de fotografia tovarășului Nicolae
ne, președintele Nicolae Ceaușescu și
genție scrie, într-o altă relatare,
Ceaușescu, ziarul „L’ACTION" din
primul ministru Robert Mugabe
că
președintele României. Nicolae
Tunis scrie, sub titlul „Președintele.
și-au exprimat sprijinul pentru so
Ceaușescu, a spus, în cadrul unei
Nicolae Ceaușescu cere încetarea ac
luționarea tuturor diferendelor din
cuvîntări ținute la Harare, că va în
telor de agresiune ale Pretoriei îm
tre statele africane exclusiv pe cale
tări în continuare relațiile de priete
potriva "țărilor vecine", că această de
pașnică și au reliefat rolul Organi
nie dintre țara sa și Republica Zim
clarație a fost făcută în Republica
zației Unității Africane ca for al uni
babwe. El a arătat că relațiile din
Zimbabwe, Se subliniază că, în ace
tății și solidarității statelor africane.
tre Partidul Comunist Român și
lași timp, președintele României s-a
Ei au condamnat repetatele acte aZ.A.N.U., care s-au dezvoltat în
pronunțat pentru acordarea neintîr
gresive ale Africii de Sud împotriva
cursul luptei de eliberare, pentru in
ziată a independenței Namibiei. Se
Zimbabwe, Angolel, Mozambicului și
dependența poporului Zimbabwean,
precizează că președintele Nicolae
a altor state africane independente
vor fi întărite și că România va
Ceaușescu — care a efectuat vi
vecine. Referitor la situația din Ori
sprijini eforturile pentru făurirea
zita împreună cu tovarășa Elena
entul Mijlociu, cele două părți s-au
unui stat socialist în Zimbabwe.
Ceaușescu — a avut întrevederi cu
pronunțat pentru retragerea necon
primul ministru al Republicii Zim
P.C.R. și Z.A.N.U. au ajuns la în
diționată a trupelor israeliene din
babwe, Robert Mugabe, subliniințelegerea de a colabora pe plan po
Liban, pentru asigurarea indepen
du-se că vizita în Zimbabwe se în
litic și economic, a declarat președin
denței, suveranității naționale și in
scrie într-un turneu ce cuprinde și
tele Nicolae Ceaușescu, precizînd că
tegrității teritoriale a acestei țări.
alte state africane.
România sprijină lupta de indepen
Sub titlul „Convorbiri la Addis
dență a populației de culoare ma
Cu interes a urmărit vizita tova
Abeba“,
ziarul
„ZEMEDELSKO
joritare din Namibia și din Africa
rășului Nicolae Ceaușescu, împreună
ZNAME", din Bulgaria, inserează o
de Sud. România consideră că tre
cu tovarășa Elena Ceaușescu, in
relatare despre vizita în Etiopia.
buie acordat întregul sprijin poporu
Africa și presa marocană. Sub titlul
„Cele două părți — subliniază zia
lui namibian pentru a-și cuceri de
„Președintele Ceaușescu la Addis
rul — au dezbătut probleme privind
plina independență și se pronunță
Abeba — prima etapă a unui turneu
întărirea relațiilor de prietenie și
pentru încetarea politicii rasiste de
african", ziarul marocan „L’OPIcolaborare dintre Etiopia și Româ
apartheid din Africa de Sud, pen
NION" a inserat o relatare, în prima
nia".
tru renunțarea de către aceasta la
sa pagină, evidențiind importanța de
Din Harare, agenția iugoslavă
acțiunile agresive împotriva vecini
osebită
acordată
de
gazde
evenimen

TANIUG a relatat că președin
lor ei, a subliniat președintele
tului, faptul că președintele Româ
tele Republicii Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu.
niei a fost salutat ca un prieten
Nicolae Ceaușescu, a cerut ca Africa
„care a acordat un prețios aju
Președintele român — arată Reu
de Sud să pună capăt oricăror ac
tor Etiopiei". RADIOTELEVIZIUNEA
ter — a cerut intensificarea efor
țiuni împotriva țărilor vecine și a
MAROCANĂ a marcat, printr-un co
turilor pe plan mondial în vederea
declarat că Namibia trebuie să-și ob
mentariu, prezența pe continentul aschimbării situației din Africa de
țină independența conform rezoluții
îrican a soliei românești la cel mai
Sud. In cuvîntarea rostită cu oca
lor Națiunilor Unite, afirmind că
înalt nivel, subliniind „amploarea și
zia conferirii titlului de cetățean de
România este pe deplin solidară cu
trăinicia relațiilor României cu țările
onoare al orașului Harare, președin
lupta poporului namibian pentru
Africii".
tele Ceaușescu, referindu-se la eindependență, luptă condusă de
xistența inegalităților rasiale și a
POSTURILE
DE
RADIO
ȘI
TELE

S.W.A.P.O.
asupririi, a vorbit despre necesita
VIZIUNE DIN NIGERIA au prezen
Ziarele cehoslovace „RUDE PRAtea soluționării tuturor acestor pro
tat pe larg vizita în Etiopia, arătind
VO“ și „MLADA FRONTA" subli
bleme în Africa și în întreaga lume
că președinții Nicolae Ceaușescu și
niază in relatările publicate că în
și realizarea cît mai curînd a inde
Mengistu Haile Mariam au acordat o
centrul discuțiilor româno-zimbabpendenței Namibiei. Totodată, pre
atenție deosebită căilor de întărire a
weene s-au aflat situația interna
ședintele României a condamnat po
relațiilor bilaterale, în special în do
țională actuală, cu deosebire proble
litica de forță, de amenințare cu for
meniul economic, precum și posibili
mele continentului african, precum
ța, de amestec in treburile altor sta
tăților de amplificare a colaborării
și posibilitățile dezvoltării în con
te. Președintele Ceaușescu — primul
dintre țările in curs de dezvoltare,
tinuare a colaborării economice, tehpentru armonizarea pozițiilor lor in
șef de stat neafrican care vizitează
nico-științifice și culturale dintre cele
vederea negocierilor cu statele dez
Zimbabwe după ce această țară și-a
două țări.
voltate.
cucerit independența — a avut con
Zimbabwe și România s-au pro
vorbiri cu primul ministru Robert
„Ceaușescu în Africa" este titlul
nunțat pentru asigurarea neintîrziată
Mugabe. Au fost discutate modalită
articolului publicat pe prima pagi
a accesului la independență al Nami
nă de cotidianul „ELIMA", care ațile de a consolida legăturile din
biei — relatează AGENȚIA A.D.N.
pare la Kinshasa. Sînt prezentate
tre cele două țări.
din R.D. Germană. Cele două părți
(Agerpres)
Ideile din comunicatul româno-zamau subliniat rolul important pe care îl

Pentru înfăptuirea idealurilor de pace
și progres ale tinerei generații
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI NICU CEAUȘESCU
la reuniunea de la Bangkok consacrată pregătirii
Anului Internațional al Tineretului
BANGKOK 26 (Agerpres). — La
Bangkok s-au deschis lucrările reu
niunii regionale pregătitoare pentru
Anul Internațional al Tineretului,
organizată de Comisia Economică și
Socială a O.N.U. pentru Asia și Pa
cific (E.S.C.A.P.).
In cadrul ședinței inaugurale a
reuniunii a luat cuvîntul tovarășul
Nicu Ceaușescu, președintele Comi
tetului consultativ al O.N.U. pentru
Anul Internațional al Tineretului
(A.I.T.), care a subliniat că această
importantă manifestare regională
este menită să ducă la mobilizarea
guvernelor, a organizațiilor interna
ționale, a ansamblului factorilor cu
preocupări și competențe în dome
niul tineretului, la intensificarea
eforturilor lor în direcția ameliorării
substanțiale a condiției actuale a
tineretului, luînd în considerare
locul și rolul său în lumea contem
porană, afirmarea sa ca o.puternică
forță socială a progresului, a luptei
pentru edificarea unei lumi mai
bune și mai drepte.
După ce a prezentat contextul
politic internațional în care are loc
reuniunea, vorbitorul a evidențiat
faptul că oprirea încordării interna
ționale, a cursului periculos spre
confruntare și război, înghețarea și
reducerea cheltuielilor militare ar
deschide perspective noi nu numai
pentru asigurarea unei păci trainice
pe planeta noastră, dar ar permite
și soluționarea unor probleme spe
cifice care confruntă tînăra genera
ție. în programul pentru Anul Inter
național al Tineretului se pune un
accent deosebit pe încurajarea tine
retului de a contribui la -eforturile
consacrate păcii internaționale, pre
venirii pericolului de război, activi
zării luptei pentru oprirea cursei
înarmărilor, realizării dezarmării, și
în primul rînd a dezarmării nuclea
re, promovării progresului social și
dezvoltării. în același timp, tinăra
generație trebuie să aibă o partici
pare mai largă și mai activă la efor
turile pentru lichidarea fenomenului
anacfonic al subdezvoltării, a mari
lor decalaje dintre țările sărace și
țările bogate, pentru edificarea unei
noi ordini economice și politice in
ternaționale, întemeiată ferm pe
normele dreptului, justiției și echi

tății. In continuare, președintele Co
mitetului consultativ pentru A.I.T. a
reliefat însemnătatea formării și
educării tinerei generații, precum și
înalta responsabilitate a fiecărei
țări, a fiecărui popor de a educa
tineretul in spiritul patriotismului,
al idealurilor umaniste ale păcii,
prieteniei și înțelegerii reciproce, al
respectului față de valorile culturale
ale altor popoare. Totodată, tinerilor
trebuie să li se deschidă un larg
cimp de afirmare a personalității
lor, prin garantarea dreptului la
muncă, prin crearea condițiilor care
să le permită să participe, în mod
constructiv și responsabil, la proce
sul de conducere și decizie, la în
treaga viață economică, social-politică și culturală a țărilor lor. S-a
relevat că un rol tot mai însemnat
revine sportului, ca un factor activ
al apropierii și mai bunei cunoașteri
dintre tineri, al statornicirii unui
climat de înțelegere și cooperare.
Ampla mișcare sportivă la nivel
mondial poate reprezenta un teren
fertil pentru promovarea idealurilor
și obiectivelor A.I.T.
Au fost aduse în atenția reuniunii
propunerile formulate la sesiunile
Comitetului consultativ pentru A.I.T.
privind elaborarea unui instrument
internațional unitar, atotcuprinză
tor, referitor la drepturile și respon
sabilitățile tineretului, convocarea
unei conferințe mondiale privind
tineretul, consacrată problemelor, vi
tale ale epocii noastre, crearea unui
organism al O.N.U. pentru proble
mele tineretului, înființarea unui
centru internațional de documentare
și cercetare asupra tineretului, punind în valoare infrastructurile deja
existente.
în
încheiere,
tovarășul
Nicu
Ceaușescu a exprimat convingerea
că reuniunea E.S.C.A.P. se va desfă
șura și finaliza cu rezultate pozitive,
care vor avea un efect stimulator
asupra ansamblului pregătirilor pen
tru marcarea, în 1985, a A.I.T. sub
deviza
„Participare,
dezvoltare,
pace", contribuind la identificarea
de noi modalități specifice de acțiu
ne pentru înfăptuirea idealurilor
fundamentale ale tinerel generații
de pace și securitate, de indepen
dență, înțelegere și colaborare intre
popoare.

Plenara C. C. al Uniunii Comuniștilor
din Iugoslavia
BELGRAD 26 (Agerpres). — La
Belgrad s-au desfășurat lucrările
plenarei C.C. al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, care a adoptat
concluziile privitoare la sarcinile
U.C.I. în înfăptuirea „Programului
de stabilizare economică pe termen
lung" — transmite agenția Taniug.
Participanții au exprimat în unani
mitate sprijinul față de măsurile
propuse, apreciindu-le ca hotărîtoare
nu numai pentru depășirea actuale
lor dificultăți economice, prin care

trece țara, ci și pentru elaborarea
politicii de redresare în perspectivă.
Luind cuvîntul in încheierea lu
crărilor,
președintele
Prezidiului
C.C. al U.C.I., Dragoslav Markovici,
a arătat că problemele discutate tre
buie abordate de comuniști cu hotărîre, ei fiind conștienți de marea
răspundere ce revine U.C.I. în înfăp
tuirea programului de stabilizare
economică. Vorbitorul a evidențiat
necesitatea unei ample angajări în
înfăptuirea programului.

Erich Honecker s-a întîlnit cu Franz Joseî Strauss
BERLIN 26 (Agerpres). — După
cum informează agenția
A-D.N.,
Erich Honecker, secretar general al
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D. Germane, s-a
întîlnit, la Werbellinsee, cu Franz
Josef Strauss, președintele U.C.S.
din R.F.G., prim-ministru al landu
lui vest-german Bavaria, aflat în
tr-o vizită particulară în R.D.G. în
cadrul dialogului, menționează sursa
citată, au fost abordate relațiile din
tre cele două state germane și pro
bleme privind evoluția situației in-

)

ternaționale. In pofida unor deose
biri de vederi in anumite probleme,
s-a subliniat utilitatea dialogului po
litic Est-Vest in condițiile in care
situația mondială devine tot mai
complexă. Interlocutorii au exami
nat, în principal, aspecte referitoa
re la asigurarea păcii și responsa
bilitatea ce revine celor două sta
te in scopul înlăturării pericolului
unui război nuclear. Un loc impor
tant în' cadrul convorbirilor a fost
acordat dezvoltării viitoare a rela
țiilor dintre R.D.G. și R.F.G.

--------- -----------

încheierea lucrărilor de montare a conductei de gaze
Siberia - Europa occidentală
MOSCOVA 26 (Agerpres). — Con
structorii conductei de gaze Siberia—
Europa occidentală au încheiat, la 25
iulie, lucrările de montare a între
gului traseu de 4 451 km a celei mai
lungi conducte de gaze din lume ■—
informează agenția T.A.S.S. Pe
această conductă, Uniunea Sovietică
va livra gaze unor țări din Europa
occidentală. Magistrala subterană de
gaze, cu o capacitate anuală de

transport de peste 32 miliarde metri
cubi de gaze, a fost montată în mai
puțin de 14 luni. Peste 4 000 km de
conductă au trecut cu succes probele.
Pe porțiunea Urengoi — regiunea
Sverdlovsk, gazul extras din zăcărnintul siberian — cel mai mare din
lume — se livrează în prezent con
sumatorilor. încheierea lucrărilor de
construcție a conductei Siberia —
Europa , occidentală este prevăzută
pentru sfirșitul anului in curs.

SE DEZVOLTA COLABORAREA ROMANO-IRAKIANA
BAGDAD 26 (Agerpres). — Tova
rășul Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al guvernului român, s-a în
tîlnit la Bagdad cu prim viceprimministrul irakian, Taha Yassin Ramadhan. In cursul întrevederii a
fost relevată cu satisfacție dezvolta
rea continuă a relațiilor de prietenie
și colaborare româno-irakiene, evidențiindu-se contribuția hotărîtoare
a ințelegerilor convenite cu ocazia
întilnirilor la nivel înalt în promo
varea cooperării intre cele două țări
pe plan politic, economic, tehnicoștiințific și în alte domenii de interes
reciproc. în același timp, în cadrul
discuțiilor s-a exprimat hotărîrea
de a se acționa în continuare pentru
intensificarea și diversificarea schim
burilor comerciale, precum și pen
tru amplificarea cooperării econo
mice bilaterale în folosul reciproc al
celor două țări prietene.

CONVORBIRI ROMÂNO -MAROCANE
RABAT 26 (Agerpres). — Ministrul
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Ștefan Andrei, care
se află la Rabat pentru a participa
la lucrările celei de-a IV-a Sesiuni a
Comisiei interguvernamentale româno-marocane de cooperare economică
și tehnică, a avut un schimb de pă

LA GENEVA a avut loc marți o
ședință plenară a delegațiilor
U.R.S.S. și S.U.A. la negocierile
privind limitarea și reducerea ar
mamentelor strategice — infor
mează agenția T.A,S.S.

PREȘEDINTELE
MEXICULUI,
Miguel de la Madrid Hurtado, a
atras atenția, într-o declarație fă
cută la Ciudad de Mexico, asupra
agravării situației conflictuale din
America Centrală. „Un război ge
neralizat — a spus el — nu ar
aduce victoria pentru nimeni, în
schimb ar aduce anihilarea tuturor
posibilităților reale de conviețuire
pașnică in America Centrală".
VIITORUL TERITORIULUI
HONG KONG. Cea de-a doua in

tilnire din cadrul fazei a doua a

L_

convorbirilor chino-britanice în
problema teritoriului ' Hong Kong
s-a desfășurat timp de două zile
la Beijing. Agenția China Nouă
relatează, citind o declarație făcută
presei de directorul departamen
tului informațiilor din Ministe
rul Afacerilor Externe, Qi Huaiyuan, că delegațiile celor două țări
au avut convorbiri utile, ele urmind
să se reîntilnească la 2 și 3 august.

CU PRILEJUL SĂRBĂTORIRII
BICENTENARULUI
NAȘTERII
LUI SIMON BOLIVAR, erou al
luptei de eliberare din America
Latină, președinții celor cinci țări
membșe ale Pactului Andin — Bo
livia, Columbia, Ecuador, Peru și
Venezuela — aflați la Caracas, au
semnat un acord, prin care părțile
se angajează să depună eforturi

reri cu ministrul de stat pentru afa
cerile externe al Marocului, M’Hamed Boucetta, asupra unor probleme
actuale ale vieții internaționale și cu
privire la conlucrarea dintre cele
două țări în interesul politicii de
pace, colaborare și respect al inde
pendenței naționale a tuturor popoa
relor.

LA ÎNCHEIEREA „LUNII DE SOLIDARITATE

CU LUPTA POPORULUI COREEAN"
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Sprijin ferm și consecvent cauzei drepte
a poporului coreean, aspirațiilor sale
legitime de reunificare a patriei
Ca în fiecare an, forțele progre
siste, democratice de pe intreg glo
bul au marcat, între 25 iunie și 27
iulie, prin numeroase și ample ac
țiuni, „Luna de solidaritate cu
lupta poporului coreean". Cele
două date au profundă rezonanță
în conștiința poporului coreean.
După cum se știe, la 25 iunie 1950
a izbucnit războiul din Coreea, iar
trei ani mai tîrziu, la 27 iulie 1953,
a fost semnat acordul de armisti
țiu de la Panmunjon.
La trei decenii de la încheierea
războiului, poporul coreean conti
nuă să trăiască într-o patrie divi
zată ; în timp ce in partea de nord,
sub conducerea Partidului Muncii,
poporul își făurește o viață nouă,
in sud se menține, cu sprijin mi
litar din afară, un regim antipopu
lar care, prin teroare și represiuni
singeroase, încearcă să înăbușe re
vendicările forțelor patriotice, as
pirațiile populației sud-coreene de
a trăi într-o țară reunificată, de
mocratică și prosperă.
Lupta eroică a poporului coreean
pentru apărarea independenței și
suveranității naționale, pentru îm
plinirea aspirațiilor sale funda
mentale au găsit întotdeauna înțe
legerea și sprijinul deplin al po
porului român atît în anii inter
venției străine, cît și în etapa ur
mătoare, a reconstrucției țării. Gîndurile și sentimentele de solidari
tate ale poporului român și-au gă
sit o nouă și elocventă ilustrare
în mesajul tovarășului Nicolae
Ceaușescu adresat tovarășului Kim
Ir Sen cu prilejul „Lunii de soli
daritate cu lupta poporului co
reean" : „Comuniștii, oamenii mun
cii din România — se arată în me
saj — au sprijinit și sprijină con
secvent lupta dreaptă a poporului
coreeați Împotriva politicii de per
petuare a divizării Coreei, pentru
reunificarea pașnică și indepen
dentă a patriei, de către coreenii
înșiși, fără nici un amestec din
afară. Susținem ferm cauza po
porului coreean prieten și-i dorim
din toată inima să-și realizeze cit
mai curind aspirația legitimă de a
trăi într-o patrie unită, liberă și
prosperă, încredințați că aceasta ar
avea o mare importanță pentru
dezvoltarea sa independentă pe
calea progresului economic și so
cial, pentru afirmarea politicii de
destindere, pace și colaborare în
această regiune și in întreaga
lume".
Cauza dreaptă a poporului co
reean se bucură de sprijinul și so
lidaritatea intregii omeniri progre
siste. Sînt semnificative în acest
sens manifestările ce au avut loc
în această lună pe diferite meri

Silviu PODINĂ

Reuniunea Comitetului
Centrai al Frontului
<
Democratic pentru
Reunificarea Patriei
din R. P. D. Coreeană

pentru relansarea cooperării eco
nomice regionale și combaterea
protecționismului în relațiile lor co
merciale.

FORȚELE ISRAELIENE CON
STRUIESC O NOUA LINIE DE
FORTIFICAȚII ÎN LIBAN. Agen
ția națională libaneză de știri —
citată de U.P.I. — a anunțat că
forțele israeliene au început con
struirea unei noi linii de fortifi
cații in Liban. Se precizează că
forțele israeliene întăresc posturile
de observație de pe dealurile care
permit
supravegherea
orașului
Sidon și a pozițiilor de-a lungul
rîului Avali.
TRIBUNALUL DIN PALERMO
a condamnat la pedepse cu inchisoarea totalizînd 200 de ani un număr de 21 de acuzați într-un im
portant proces de trafic de stupe
fiante practicat de mafioți sicilieni.
Ancheta a început cu trei ani in
urmă, odată cu arestarea unuia
dintre traficanți la aeroportul din
Roma. Asupra acestuia au fost gă
site mai multe kilograme de he
roină adusă din S.U.A. Traficanții
manevrau drogurile intre Sicilia,
restul Europei occidentale și S.U.A.

diane ale globului : mitinguri, reu
niuni, simpozioane cu participare
interhaționglă. între acestea s-a în
scris și Conferința mondială a zia
riștilor împotriva imperialismului,
pentru prietenie și pace, la care
au participat 162 de delegații din
113 țări, inclusiv din România, pre
cum și reprezentanți, a 16 organi
zații internaționale, participanții
exprimîndu-și solidaritatea deplină
cu lupta dreaptă a poporului co
reean pentru înfăptuirea unificării
tării. De asemenea, capitala Mexi
cului a găzduit un seminar latinoamerican în problema reunificării
Coreei, iar la Kyoto, în Japoniaj s-a
desfășurat un simpozion al oame
nilor de știință coreeni din străină
tate.
Ca o expresie a consecvenței
eforturilor R.P.D. Coreene pentru
realizarea unui acord care să con
ducă la împlinirea dezideratului
fundamental al reunificării, de-a
lungul anilor Republica Populară
Democrată Coreeană a prezentat,
așa cum se știe, numeroase propu
neri vizînd stabilirea unui dialog
constructiv între Nord și Sud. Pe
aceeași linie, recent, Comitetul
Central al Frontului Democratic
pentru Reunificarea Patriei și| Co
mitetul pentru reunificarea pașnică
a patriei au cerut, într-o declarație
comună, ca partidele politice, or
ganizațiile sociale și personalitățile
din Coreea de Sud să răspundă po
zitiv și cît mai curind la propu
nerea făcută în februarie 'anul
acesta de partidele politice și or
ganizațiile de masă din R.P.D.j Co
reeană privind convocarea unei
conferințe comune a partidelor po
litice și organizațiilor sociale) din
Nord și din Sud pentru a discuta
problema retragerii trupelor străi
ne din Coreea de Sud, a crea |condițiile necesare reunificării națiu
nii coreene fără amestec din afară.
Fără îndoială că traducerea în via
ță a propunerilor R.P.D. Coreene
ar corespunde intereselor vitale ale
întregului popor coreean, ar însem
na in același timp o contribuție
importantă la consolidarea păcii în
această zonă și în lume.
Poporul român, care nutrește
sentimente profunde de prietenie
frățească față de poporul coreean,
își exprimă încrederea că, avînd
de partea sa solidaritatea forțelor
înaintate, progresiste din lumea
întreagă, poporul coreean va izbuti
în cele din urmă să-și înfăptuiască
aspirația națională cea mai profun
dă — de a trăi într-o patrie re
unificată,. democratică și pașnică.

Pentru înlocuirea
acordului de armistițiu
în Coreea printr-un
acord de pace

GENTIILE DE PRESA
pe scurt
AGENDA PROVIZORIE A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U. la sesiunea
din toamna acestui an, publicată la New York, va include 138 de puncte,
cifră record in istoria organizației mondiale - relatează agenția Associated
Press. Pe ordinea de zi figurează principalele probleme politice, econo
mice, sociale, culturale și umanitare ale vieții internaționale, oprirea
cursei înarmărilor, realizarea dezarmării, întărirea păcii și securității
mondiale. La viitoarea sesiune - a 38-a - numărul membrilor O.N.U. va
spori de la 157 la 158, prin admiterea tînărului stat St. Kitts-Nevis, fostă
colonie britanică din Marea Caraibilor.

La intilnire a fost prezent amba
sadorul României la Bagdad, Mihai
Diamandopol.
★
In timpul șederii la Bagdad, tova
rășul Ion M. Nicolae a avut, de ase
menea, intilniri de lucru cu Hassan
Aii, ministrul comerțului, președin
tele părți irakiene in Comisia mixtă
guvernamentală româno-irakiană de
cooperare economică, tehnico-științifică și comerț, cu Subhi Yassin
Kautheir, ministrul industriei și mi
neralelor, cu Ahmed Hussein AlAbdul Jabbar Abdul Rahim Al-Assadi, ministrul transporturilor și co
municațiilor, precum și cu âlți res
ponsabili irakieni. Au fost discutate
stadiul realizării acțiunilor convenite
privind lărgirea schimburilor co
merciale și dezvoltarea cooperării
economice și căile de intensificare a
acestora.
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PHENIAN 26 (Agerpres). — Cu
ocazia aniversării a 30 de ani de la
încheierea acordului de armistițiu în
Coreea, la Phenian s-a desfășurat o
reuniune lărgită a Comitetului Cen
tral al Frontului Democratic pentru
Reunificarea Patriei (F.D.R.P.) din
R.P.D. Coreeană, consacrată preîntimpinării pericolului izbucnirii unui
nou război în Coreea și promovării
reunificării independente și pașnice
a țării — transmite agenția A.C.T.C.
In cuvîntarea rostită cu acest prilej,
Ho Jong Suk, secretar al C.C. al
P.M.C., membru al Prezidiului C.C.
al F.D.R.P., a subliniat eforturile de
puse de P.M.C. și Guvernul R.P.D.
Coreene, în tot acest timp, pentru
asigurarea păcii în Coreea și pentru
netezirea drumului spre reunificare,
conform dorinței și aspirațiilor una
nime ale națiunii coreene. Vorbitorul
a arătat că problema diminuării în
cordării și eliminării pericolului de
război în țară poate fi rezolvată nu
mai prin înlocuirea acordului de ar
mistițiu printr-un acord de pace
Ținem ușa larg deschisă pentru un
dialog cu S.U.A. in orice moment și
sintem gata să purtăm convorbiri
oficiale cu ele Ia orice nivel și în
orice loc — a spus Ho Jong Suk.
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