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în întreprinderi se desfășoară adunările
generale ale oamenilor muncii

50 BANI

Așa arată astăzi zona centrală
a municipiului Vaslui : cu clădiri
confortabile, cu magazine de
mari dimensiuni, cu bulevarde
cu mai multe benzi, care asi
gură o circulație fluentă. încă
unul din orașele care s-a în
scris în acești ani pe coordona
tele modernității

I
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probleme majore în dezbaterea forurilor
democratice ale autoconducerii muncitorești
9

in aceste zile, în întreprin
nilor muncii, în calitatea lor de pro
derile industriale, unitățile de con
prietari, producători și beneficiari,
strucții și transporturi, institutele
ta organizarea și conducerea activi
de cercetare și inginerie tehnologică,
tății întreprinderilor.
întreprinderile agricole de stat și de
In lumina acestor cerințe, particimecanizare a agriculturii și în uni
panții la dezbaterile din cadrul adu
tățile comerciale au început să
nărilor generale sînt chemați să-și
aibă loc adunările generale ale
spună deschis și argumentat punctul
oamenilor muncii — foruri sude vedere cu privire la activipreme de conducere colectivă ale
tatea din prima jumătate a anu
întreprinderilor, centralelor și altor
lui, la neajunsurile care mai există,
unități economice, instituții de
să stabilească măsurile tehnice, orga
mocratice ale autoconducerii mun
nizatorice și politice ce trebuie în
citorești. Desfășurate acum, la ju
treprinse pentru a se asigura o deplină
mătatea anului și a cincinalului, învalorificare a resurselor interne din
scriindu-se ca un eveniment de ma
fiecare întreprindere, pentru reali
ximă importanță în viața colective
zarea ritmică a planului pe anul
lor de oameni ai muncii, adunările
1983, în condiții de înaltă eficiență,
generale au la ordinea • de zi o pro
pentru ridicarea întregii activități
blematică vastă și complexă. înal
economice la un nivel calitativ supe
tele foruri ale autoconducerii munci
rior. Fără îndoială, reușita adunărilor
torești sînt chemate să analizeze cu
generale ale oamenilor muncii va fi
înaltă răspundere, în spiritul exi
dată de profunzimea analizei pe care
gențelor și indicațiilor formulate de
o fac, de profunzimea criticii și
secretarul general al partidului, to
autocriticii și, cu deosebire, de con
sistența
măsurilor propuse, de forța
varășul Nicolae Ceaușescu, la recen
ta plenară a C.C. al P.C.R., rezul
mobilizatoare a deciziilor ce vor
fi adoptate în strinsă legătură cu
tatele economico-financiare obținute
sarcinile ce revin fiecărui coîn primul semestru în îndeplinirea
lectiv în acest an hotărîtor al cin
planului și a angajamentelor asu
cinalului. Tocmai de aceea, su
mate in întrecerea socialistă, să de
punem atenției organelor și orga
finitiveze măsurile tehnico-econonizațiilor
de partid, consiliilor oame
mice și politico-organizatorice ce se
nilor muncii, tuturor participanților
impun a fi luate în continuare, în
semestrul doi, pentru înfăptuirea • la adunările generale, citeva obiec
tive economice concrete, imediate in
exemplară, de către fiecare unitate
lumina orientărilor și sarcinilor sub
economică, a tuturor sarcinilor de
liniate de secretarul general al parti
plan pe acest an hotăritor al cinci
dului la recenta plenară a C.C. al
nalului, pentru realizarea pină la
P.C.R.
sfirșitul anului a unei producții in
dustriale suplimentare in valoare de
Producția fizică și expor
cel puțin 12 miliarde lei.
Dobîndește o semnificație aparte
tul
— realizate integral, în
faptul că actualele adunări generale
ale oamenilor muncii se : desfășoară
condiții de înaltă calitate. In
în condițiile în care clasa muncitoare,
întreprinderile
industriale, adună
țărănimea, intelectualitatea, întregul
rile generale ale oamenilor muncii
popor acționează cu fermitate revo
vor pune accentul pe identificarea
luționară și înalt devotament patriotic
resurselor și stabilirea de măsuri
pentru înfăptuirea orientărilor Con
eficiente prin care să se asigure în
gresului al XII-lea și Conferinței
deplinirea integrală și ritmică a pro
Naționale ale partidului, pentru
ducției fizice prevăzute în planul pe
traducerea în viață a recentelor pro
acest an, a producției marfă vindute
grame și hotăriri adoptate de înal
și încasate, creșterea contribuției
tele foruri ale partidului și statului,
fiecărei unități economice la înfăpale democrației noastre socialiste,
spre a întîmpina cu noi și remarca
bile succese în muncă marea sărbă
toare națională de la 23 August.

tuirea sarcinii stabilite de condu
cerea partidului, de secretarul său
general, privind realizarea pînă la
sfirșitul anului a unei producții in
dustriale suplimentare în valoare de
cel puțin 12 miliarde lei. O atenție
deosebită trebuie să acorde adună
rile generale înfăptuirii programului
energetic și de dezvoltare mai pu
ternică a bazei de materii prime și
materiale, adoptindu-se cele mai co
respunzătoare măsuri pentru reali
zarea și depășirea substanțială a
planului. la cărbune, minereuri fe
roase și neferoase, Ia petrol și la
alte resurse energetice, la care pre
vederile de plan pe acest an trebuie
considerate ca fiind minime.
în strinsă legătură cu îndeplinirea
planului la producția fizică, un loc
central în cadrul adunărilor gene
rale trebuie să-l ocupe soluționarea
operativă a tuturor problemelor de
care depinde realizarea in cele mai
bune condiții a prevederilor de plan
la export — sarcină de mare impor
tanță in actuala etapă de dezvoltare
a economiei noastre, subliniată din
nou, cu deosebită claritate, de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la recenta
plenară a C.C. al P.C.R. Pretutindeni;
în toate adunările generale, dezbaterile
trebuie să pornească de la înțele
gerea clară de către fiecare om al
muncii a faptului că realizarea pro
ducției pentru export in structura,
sortimentația și la parametrii cali
tativi din contractele încheiate cu
partenerii externi, creșterea continuă
a exportului și a eficienței sale con
stituie tin factor hotăritor pentru
buhul' mers ăl activității noastre
economice, pentru dezvoltarea gene
rală a țârii.

Fiecare obiectiv de inves
tiții — la termen în funcțiune
înfăptuirea programului de investiții
din acest an impune ca adunările
generale din unitățile beneficiare,
de proiectare și din organizațiile
de construcții-montaj .să ia măsuri ferme pentru asigurarea punerii

vibrante mărturii
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în țări ale Africii
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ACORDUL GLOBAL
formă stimulativă superioară
de organizare și retribuire a muncii
în pagina a Il-a

(Continuare în pag. a V-a)

Orașul cu rădăcini adinei
zTî Cîmpia Română
/ La Titu, pe acest platou
al Cîmpiei Române, este
clipa de viguroasă expan
siune a porumburilor. Lanurile-s de-un verde întunecat, ploile au pompat
la timp energie
. . „ in plantele fragile, ridicîndu-le în
cîteva zile spre cer. „Ploile
au fost ale porumbului.
Porumbul
a
beneficiat
oportun de ele, spre deo
sebire de alte culturi prin
se pe picior greșit de se
cetă. Va fi un an al porumbului sau și al porumbului", e de părere Ion Nii
colae, primarul orașului
Titu, un om tinăr,, ambițios, trecut din școala uteceului în acest post de răspundere deloc ușor, mai
ales acum. De ce mai ales
acum ? Pentru că Titu, fostul tirg de altădată, o co
mună cu citeva sate risi
pite în singurătatea cîm
piei, cu drumuri proaste și
înnămolite, trăind din roa
dele unei agriculturi cel
mai adesea păguboase, me
reu repetent la examenele
urbanizării, chiar în ani
ceva mai apropiați rnouă,
a intrat brusc într-un alt
ritm de viață, datorită epo
cii de ample edificări socia
liste inaugurate de Con
gresul ai IX-lea al partidu
lui. Ritm pină atunci necu
noscut acestor oameni și a. cestei cîmpii, ou toate că
oamenii aveau să devină
eroii marii metamorfoze,
iar cîmpia, aceeași cimpie
cu pămînturi sărace, tabla
de materii a unor intîmplări fără precedent.
La
întreprinderea de
aparataj electric pentru in
stalații, una dintre cele
mai moderne de acest gen

Puternică afirmare a au
toconducerii și autogestiupiî Desigur, sînt cunoscute noile
măsuri adoptate recent de condu
cerea partidului și statului nostru
privind
întărirea
autoconducerii
muncitorești și autogestiunii econo
mico-financiare, creșterea rolului
adunărilor generale și al consiliilor
oamenilor muncii în gospodărirea cU
eficiență maximă a patrimoniului
fiecărei unități economice, apărarea
și dezvoltarea proprietății socialiste,
aplicarea și mai fermă a principiu
lui socialist de repartiție, legarea tot
mai strinsă a veniturilor fiecărui om
al muncii de rezultatele obținute în
înfăptuirea planului, a sarcinilor ce
revin fiecăruia in domeniul său de
activitate. Sint măsuri care asigură
o bază nouă, juridică și democrati
că activității adunărilor generale și
consiliilor oamenilor muncii,' care
evidențiază cu claritate răspunderea
ce o au aceste organisme in buna
administrare și gospodărire a părții
din avuția întregului popor încre
dințată fiecărei unități economice.
Sînt măsuri care, așa cum sublinia
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară a Comitetului Central
al partidului, dau noi dimensiuni de
mocrației muncitorești revoluționare,
participării clasei muncitoare, a tutu
ror oamenilor muncii, fără deosebire
de naționalitate, la conducerea între
gii activități economico-soeiale din
toate sectoarele. Tocmai în âeest sens
trebuie subliniat rolul cu toiul deo
sebit pe care îl au adunările gene
rale,'ca for suprem de corducere
muncitorească în întreprinderi, în
dezvoltarea autoconducerii muncito
rești, întărirea autogestiunii și apli
carea noului mecanism economîcofinanciar, antrenarea tuturor oane-

MUREȘ:
Noi apartamente
date în folosință
Lucrătorii Trustului de construcțiimontaj Mureș întîmpină ziua de 23
August cu noi și importante succese
in muncă. Astfel, în perioada care a
trecut din acest an, ei au predat „la
cheie" 1 250 apartamente confortabile,
cu 250 de apartamente mai mult față
de prevederile planului. înălțate după
proiecte care pun în valoare tradi
țiile arhitectonice locale, armonios
îmbinate cu cerințele moderne, cele
>ai multe blocuri au fost construite
î. municipiile Tg. Mureș și Sighișo ’•a, in orașele Reghin, Luduș,
Tirhăveni și în frumoasa ^stațiune
Sovata. Este de remarcat că în cei
18 ani de la Congresul al IX-lea al
partidului, în orașele și satele jude’''■li Mureș au fost construite 65 645
. apartamente, iar spațiile comer
ciale și de prestări servicii date in
folosință însumează 120 000 mp. (Gh.
Giurgiu, corespondentul „Scînteii").

din țară și nu numai din
țară, aveam să continuăm
discuția despre cîmpie.
Cîmpia este personaj prin
cipal și aici unde depen
dența de ploi, de soare, de
meteorologie a omului este
formală sau strict senti
mentală. Scara automatiză
rilor cunoaște alte legi și
alte determinări, iar aceas
tă industrie modernă și
ultramodernă pare supusă
numai sieși. Și totuși, și in
ginerul Paul Lungu (omul

de Lucian
AVRAMESCU
care-a părăsit fără regret
un oraș mare pentru un
orășel), directorul între
prinderii, și Marin Dobrescu, secretarul comite
tului de partid de la Apa
rataj (așa numesc, în abre
viere, întreprinderea) , sînt
convinși că această cîmpie
și oamenii ei sint la baza
făptuirilor industriale la
Titu. Din ’72 pînă acum
sînt 11 ani. E virsta primei
mari întreprinderi de aici.
Cei aproape patru mii de
muncitori (muncitoare ma
joritatea) . provin din sa
tele vecine și chiar din sa
tul... Titu. Sînt oamenii
acestei cîmpii. Chiar dacă
au făcut școli de califica
re și au studiat la tablă
industria,
vorbindu-li-se
teoretic de imperativul efi
cienței, ei păstrează în
podul palmei gîdilătura sa
pei. Nu ca pe o amintire,
pentru că, odată ieșiți din
schimb, repun în funcțiune
arhaica și niciodată demo-

data sculă a pămîntulul. E
rău ? E foarte bine. Iar
cîmpia pe care nu prididim
s-o lăudăm a avut, chiar
dacă un pămînt sărac, o
țărînă bună din care-s plă
mădiți oamenii ei. Să
creezi rapid o disciplină
muncitorească, o conștiin
ță muncitorească este un
lucru extraordinar. Vena
~

menul, extins la scara
României,
este cel mai
spectaculos Și <definește
exemplar
epoca
celor
mai ample metamorfoze
din istoria patriei, epoca
Ceaușescu.
De unde veniți ? „Din
comuna Petrești, județul
Dîmbovița". A mai lucrat
cineva în industrie din fa
milia dumneavoastră ? „Ni
meni". Numele ? „Maria
Sandu. De profesie elec
trician construcție aparataj electric". Vîrsta ? „28
de ani". Continuăm inves
tigația noastră într-o imen
să secție de montaj, cu un
colorit superb, de la cel
al vestimentației munci
toarelor pină la cel al ma
șinilor. Aurelia Ion, elec
trician construcție aparataj electric, 23 de ani,
vine din comuna Potlogi...
Vașilica Pandeloiu, 24 de
ani, din comuna Produlești... Mariana Stancu, 20
de ani, din Titu... Fete care
zîmbesc deschis, răspund
la întrebările reporterului
fără fîstîceală, dialoghează
la obiect pe tema produc
ției. Sînt, toăte, fiice ale
cîmpiei, cu un destin ar
monios împletit cu destinul
acestor locuri. Pe vremuri
(asta însemnind pînă-n
1968, cînd Titu a căpătat alt
(Continuare în pag, a V-a)

Pentru marea epopee
spirituală a epocii
noastre socialiste
• ©

inderea de utilaj greu din Craiova : aspect din secția montaj

1N ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ Șl DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ

Cadru optim pentru afirmarea capacității creatoare a specialiștilor
5

S-a spus, și practica a confirmat
din plin acest adevăr, că edificarea
unei lumi noi, eliberate de exploa
tare, în care bunăstarea materială
să meargă mină in mină cu pro
gresul spiritual și moral, iar capaci
tatea creatoare a fiecărui om să-și
găsească climatul afirmării depline,
este indisolubil legată de dezvoltarea
științei și tehnicii. In acest domeniu
deosebit; de vast și complex, în anii
care au trecut de Ia Congresul al
IX-lea
al
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a definit o conîepție iprofundă,, închegată,
. _____ , _____
arnioRoasă și originală cu privire la rohl științei în viața socială, in înfăp
tuirea amplului program de edificaie a societății socialiste multilate
ral dezvoltate în patria noastră.
Comepție subliniată încă o dată
și la Conferința Națională a
partitului, în magistralul Raport pre
zentat de secretarul general al
partidilui : „Realizarea sarcinilor de
mare lăspundere din următorii ani,
dezvoltirea economieo-socială a țării
cer o activitate susținută în dome
niul cer<etării științifice și învățămintului, o concentrare mai puterni
că a forțeor din institutele de cerce
tare in viderea soluționării proble
melor tehiîce și tehnologice ce se
pun în fați întreprinderilor și eco
nomiei națhnalc, a perfecționării
tehnologiilor, reducerii consumurilor.

ridicării nivelului tehnic și calitativ
al produselor*1.
în permanentă, în desele contacte
pe care secretarul general al parti
dului le-a avut cu oamenii de știin
ță, cu prilejul vizitelor de lucru efec
tuate in unități de cercetare și ingi
nerie tehnologică, în unități de pro-

contribuit la valorificarea superioară
și la lărgirea bazei de materii prime
indigene pentru siderurgie, reduce
rea consumurilor specifice de com
bustibil, energie, metal, feroaliaje,
realizarea de noi mărci de oțel, aliaje
neferoase, produse refractare, elabo
rarea de noi tehnologii in scopul

Dr. ing. lancu DRÂGAN
director general al Institutului central de cercetări metalurgice

ducție, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a subliniat că eficiența muncii noas
tre trebuie să fie apreciată după re
zultatele concrete care se obțin în
domeniul activității economice și so
ciale, după contribuția pe care o
aducem la promovarea unor tehnolo
gii noi, de înalt randament, la mo
dernizarea produselor, asigurînd spo
rirea continuă a nivelului calitativ al
întregii munci productive. Analiza, în
acest context, a contribuției cerce
tării și ingineriei tehnologice la
principalele realizări ale fiecărui
sector economic — iar în ceea ce ne
privește a metalurgiei românești —
este de natură să evidențieze rezul
tate deosebite obținute in special
după cel de-al IX-lea Congres al
partidului. Sînt rezultate care au

reducerii importului de licențe și
know-how, introducerea metodelor
moderne de programare, conducere
și control al producției și calității
acesteia.
Ca specialist, ca cercetător care
îmi desfășor activitatea într-un sector de mare importanță economică,
am simțit în permanentă îndemnul
patriotic, cu profundă rezonanță in
conștiința noastră, de a ne baza pe
forțele proprii, de a pune în valoare
întreaga inteligență creatoare de care
dispunem pentru soluționarea pro
blemelor tehnice și tehnologice im
puse de actuala revoluție tehnicoștiințifică. Legăm de acest îndemn
statornic al secretarului general al
partidului toate împlinirile noastre
din ultimii ani, conștienți fiind, în

același timp, de marile sarcini
ce ne stau în față, de obiectivele ample pe care le avem de
realizat. în acest sens, amintesc
că pentru utilizarea
cărbunilor
slab cocsificabili și necocsificabili ca
materie primă, specialiștii din uni
tățile de cercetare metalurgică, în
colaborare cu combinatele siderurgi
ce, au contribuit la darea în funcțiu
ne a bateriilor de cocs care funcțio
nează pe baza tehnologiei și rețete
lor stabilite* de ICEM, asigurindu-se calitatea cocsului necesar
furnalelor de mare capacitate de la
Galați, în condițiile folosirii unei
cantități importante de cărbune necocsificabil, Cocsul-brichete produs
în întreprinderea „Victoria"
...................... Călan,
prin procedeul ICEM, va fi folosit
ca înlocuitor, la echivalarea de 1,1 kg
la 1 kg, al cocsului clasic.
în ultimii 18 ani am avut feri
cirea și cinstea de a primi de patru
ori vizita secretarului general al
partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, precum și vizita tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, prim viceprim-ministru
al guvernului, președinte al Con
siliului Național pentru Știință și
Tehnologie. De fiecare dată am be
neficiat de o grijă și preocupare
(Continuare în pag. a Xl-a)

De cite ori mă așez
Iată ideea de o nola masa de ser*
bilă și mare fertilitate
moi condeiul în
pe care secretarul ge
mară,
simt
nevoia
neral al partidului
să-mi șoptesc : fericiți
nostru, tovarășul
cei pe care privigheto
Nicolae Ceaușescu, a
rile amintirilor nu-t
formulat-o in atîtea
lasă să doarmă, iar
rînduri în acești 18
puternicul glas al ac
ani care au trecut de
tualității, îmbinat cu
la Congresul al IX-lea,
chemarea vrăjită a
ani străbătuți de lumi
viitorului îi îndeamnă
noasele sale indemsă-și țină permanent •nuri. de mari realizări
ochii deschiși și inima
în toate domeniile de
caldă în stare de ve
activitate. Este perioa
ghe ; adică de a vedea,
da în care, călăuziți
înțelege și iubi oame
de ideile deschizătoare
nii și lumea. Pentru
de noi orizonturi ale
că, socot eu, nimic
tovarășului
Nicolae
nu-i mai fortifiant
Ceaușescu, creatorii de
spiritualmente
decit
artă și cultură din pa
melodiile
zbuciuma
tului „altădată", nimic
mai antrenant ca un
Dumitru ALMAȘ
azi în plină și dîrză
construcție și perma
nentă transformare șl
tria noastră, alături de
un miine, da, un mîine
întregul popor, au ob
al neîntreruptului vis
ținut succese de sea
de mai bine și mai
mă în activitatea lor,
frumos. Și nimic mai
făurind opere durabinecesar pentru un om
'
le, inspirate din clocoal condeiului decit
.
tul muncii eroice prin
freamătul prezentului,
decit clocotul zilei de care se făuresc valo
rile civilizației noas
azi in care să deslu
tre socialiste. Pentru
șească înțelepciune și
că mă ocup și cu isto
încredere in acel mii
ria, mi se pare firesc
ne care vine-n fiece
a mă gîndi că, de la
clipă, chemindu-1 per
Grigore Ureche și Mi
manent cu vraja lui.
ron Costin, majoritatea
De data aceasta va
celor care s-au înde
lurile gîndurilor mi
letnicit cu scrisul au
s-au pus în mișcare
folosit pana ca o armă
de la o idee din Mesa
iscusită intru apărarea
jul tovarășului Nicolae
poporului și a țării, a
Ceaușescu
adresat
drepturilor lor sub
Uniunii-scriitorilor din
soare. „„De dragostea
Republica Socialistă
țării", zice Costin, a
România cu prilejul
scris Ureche letopise
sărbătoririi a 75 de ani
țul său. Și cu toate că
de la crearea Societății
vremurile erau amar
Scriitorilor
Români :
nic de grele, de cum
„Pentru un creator de
plite, „de nu stăm de
artă nu poate fi ideal
scrisori, ce de griji si
mai înalt decît slu
suspinuri", totuși în
jirea poporului, păs
acea văpaie aspră a
trarea și dezvoltarea,
necazurilor și a neprin artă, a specificu
prielniciei el au putut
lui național al cultu
rosti acel eliberator
rii noastre, perpetuat „biruit-au gindul"l..
prin dăruirea a nu
De atunci, toți con
meroase generații de
deierii mai de seamă
creatori, care s-au
au scris, le-a biruit
identificat plenar cu
gindul în slujba țării
istoria și viața poporuși a poporului. Zic „de
lui, cu spiritul său".

atunci", dar oare ticluitorii baladelor și ai
„Miorițelor" n-au izvorit cîntare întru
aceeași sacră slujire a
simțămintelor, a limbii
române și a poporului
care o vorbea ? Putem
oare să ne imaginăm
pe Dimitrie Cantemir
ori pe iluminiștii tran
silvani fără pana lor
de har și scăpărind. idei
nobil rinduite
i'
întru
slăvireai poporului și a
patriei ? Cintînd „ruinurile",
Cirlova se
străduia să trezească
și să îndrepte cu indîrjire cugetele spre
lupta pentru libertate a contemporanilor. Mi-1 imaginez,
adesea, pe Nicolae
Bălcescu, șoptindu-și
vorba lui Miron Costin : „A lăsa iaras
nescris, cu mare ocara
înfundat neamul aces
ta de o seamă de
scriitori, ieste inimii
durere". Iar șoapta
asta, plină de un dra
matic adevăr și pentru
epoca lui, ca și pentru
a noastră, l-a susținut
cu suprem efort în
scrierea
neîntrecutei
opere „Românii supt
Mihai voievod Vitea
zul" și nici moartea nu
i-a putut smulge pana
din mină. Dar oare ne
mai putem noi conce
pe azi fără pastelurile
lui Alecsandri și fără
„Luceafărul" lui Eminescu ? Și oare a fost
vreodată, ia noi și in
lume, un om al scri
sului mai înflăcărat
iubitor de țară, de po
por, de libertate, de
dreptate, de cinste și
omenie ca acela care
se întreabă, dureros
elegiac : „Mai suna-vei
dulce corn / Pentru
mine vreodată ?“... De
curind am reluat, a nu
mai știu cita oară,
sadoveniana
epopee
„Frații Jderi". Ce mi-

(Continuare
în pag. a IV-a)
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ACORDUL GLOBAL
formă stimulativă superioară de organizare și retribuire a muncii
In ansamblul măsurilor aprobate la recenta plenară a C.C. al P.C.R.
ți în forurile democrației noastre socialiste privind aplicarea fermă a
principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea
mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii
și creșterea retribuției in acest cincinal, o deosebită importanță au pre
vederile referitoare la extinderea și generalizarea acordului global. în
legătură cu semnificația acestor prevederi, cu noutățile pe care regle
mentările la care ne referim le aduc în mecanismul organizării și retri
buirii muncii in acord global, am avut o convorbire cu tovarășul
MIRCEA MORARIU, director în Ministerul Muncii.

— Acordul global nu este o noțiu
ne nouă. Această formă superioară
de organizare și retribuire a mun
cii a fost aplicată și pînă in prezent.
Care este gradul său de extindere 2
— Ca urmare a sarcinilor trasate
de conducerea partidului, în toate
ramurile economiei, îndeosebi în
ultimii ani, s-au întreprins o serie
de măsuri pentru introducerea și
extinderea acordului și acordului
global. După cum se știe, acordul
global este forma de organizare și
retribuire a muncii prin care o for
mație de lucru, un colectiv de oa
meni ai muncii își asumă, pe baza
unui contract încheiat cu unitatea
din care fac parte, obligația execu
tării într-un anumit termen a unui
produs complet, a unei lucrări sau
a unei producții fizice, pentru care
urmează să primească drept retri
buție o sumă globală determinată
anticipat în raport cu manopera ne
cesară executării sarcinilor prevă
zute in contract. Datorită caracte
rului lor stimulativ, formele de re
tribuire în acord și acord global au
cunoscut an de an o importantă ex
tindere, ajungînd ca în prezent, în
industrie să cuprindă circa 75 Ia
sută din totalul personalului mun
citor, iar în construcții circa 86 la
sută. Este deci vorba de o medie,
întrucît in vreme ce ponderea acor
dului și acordului global se ridică
Ia peste 86 la suta în unitățile de
industrializare a lemnului și mate
rialelor de construcții și la peste 80
la sută în industria ușoară, în alte
unități, cum sînt cele metalurgice,
acordul este extins numai in pro
porție de 68,5 la sută.
— Cum se explică aceste dife
rențe ?
— Proporția diferită de extindere
a acordului și acordului global se
explică în bună măsură prin pre
ocuparea diferită pentru aplicarea
cu eficiență a acordului global, deși
practic există o relație nemijlocită
între gradul de extindere a acordu
lui global și rezultatele activității
economice. De asemenea, este de
remarcat șl faptul că în unele intreprinderi aplicarea acordului' glo
bal nu a avut o continuitate în
timp. în anumite situații, invocîndu-se unele dificultăți organizato
rice, de aprovizionare sau de desfa
cere a producției,1 s-a utilizat retri
buirea în regie, care — se știe — are
un caracter stimulativ mai redus.
Cert este însă că în unitățile la
care s-a asigurat o bună aprovizio

nare tehnico-materială șl s-au luat
măsuri de organizare temeinică a
producției, aplicarea acordului glo
bal s-a soldat cu bune rezultate.
— Ce noutăți aduc recentele re
glementări in privința funcționării
mecanismului acordului global ?
— O primă și esențială noutate
se referă la generalizarea acordului
global in unitățile economice din
industrie, constru.cții-montaj, agri
cultură, transporturi, cercetare ști
ințifică și dezvoltare tehnologică,
proiectare și din alte sectoare.
Practic, in acord global urmează să
lucreze și să fie retribuiți muncito
rii, maiștrii, inginerii, tehnicienii și
celelalte categorii de personal, in
clusiv personalul de conducere din
întreprinderi, fabrici, uzine, secții,
ateliere, brigăzi, șantiere, loturi,
ferme, echipe și alte forme organi
zatorice asemănătoare. Rațiunea
unei asemenea prevederi izvorăște
din faptul că în prezent mai este
retribuit în regie circa 25 la sută
din personalul muncitor din indus
trie și circa 14 la sută din perso
nalul din construcții. In viitor și
retribuțiile acestora vor fi legate
direct — prin acord global — de re
zultatele obținute în producție. De
asemenea, tot o noutate o reprezin
tă măsura cuprinderii în acord glo
bal și a personalului muncitor din
activitățile de reparații și întreți
nere, sculării, transport intern, de
pozite,- din compartimentele func
ționale și din alte sectoare de acti
vitate din cadrul unităților.
— Din reglementările recent adop
tate am reținut principiul potrivit
căruia veniturile din muncă nu sînt
plafonate. Cum se aplică acest prin
cipiu în cazul acordului global ?
— Mecanismul acestui xprincipiu
este simplu : sumele cuvenite drept
retribuție tuturor categoriilor de
personal care lucrează în acord
global urmează să crească sau,
după caz, să se diminueze, nelimi
tat, în raport direct cu cantitatea de
produse fizice realizate. Firește, su
mele respective urmează să se
acorde integral dacă, in afară de
realizarea producției fizice planifi
cate, se îndeplinesc și celelalte con
diții prevăzute în contractul de
acord global, adică realizarea pro
ducției pentru export, a normelor
de calitate, respectarea consumuri
lor normate de materii prime, ma
teriale, energie, combustibili și al
tele. în situația în care aceste
condiții nu sînt îndeplinite, su

mele cuvenite drept retribuție se
diminuează corespunzător cu răs
punderea ce revine fiecărei cate
gorii de personal, potrivit prevede
rilor legale. Trebuie, de asemenea,
subliniată legătura nemijlocită care
se creează între veniturile reali
zate prin munca in acord global și
eforturile depuse pentru creșterea
productivității muncii. Astfel, în
cazul în care printr-o organizare
mai bună a activității sarcinile de
producție se realizează cu un nu
măr mai mic de personal, ori se ob
ține o producție suplimentară cu
același număr de personal, acesta
va beneficia, în mod corespunzător,
de venituri mai mari.
— Ce măsuri considerați că sînt
necesare in perioada următoare
pentru extinderea și aplicarea cu
bune rezultate a acordului global ?
— Potrivit legii, în contractul de
acord global vor fi prevăzute, ală
turi de îndatoririle personalului
muncitor la care ne-am referit, și
o serie de obligații în sarcina în
treprinderii, și anume de a asigura
condiții organizatorice- și tehnicomateriale corespunzătoare efectuă
rii lucrărilor și de a retribui munca
prestată cu o sumă in raport cu rea
lizarea sarcinilor prevăzute in con
tract. în acest spirit, în cadrul pre
gătirilor ce sînt încă de pe acum
necesare pentru generalizarea acor
dului global, întîf de toate trebuie
să se asigure o corelare cît mai ju
dicioasă a indicatorilor fizici și va
lorici de plan, precum și a celor de
muncă și retribuire. De asemenea,
trebuie să se ia măsuri de îmbună
tățire a normelor de muncă, astfel
îneît acestea să reflecte consumul
de muncă real necesar, precum și
de elaborare a normelor de muncă
și normativelor la unele activități
indirect productive și de deservire
Ia care se lucrează încă în regie,
în aceeași ordine de idei, se impun
a fi luate măsuri pentru mai buna
organizare a producției și a muncii,
a activității de reparații, introduce
rea unor tehnologii avansate și
modernizarea celor existente in
scopul creșterii mai puternice a
productivității muncii, îmbunătă
țirea aprovizionării tehnico-materiale ș. a. O atenție deosebită tre
buie acordată ridicării calificării și
policalificării personalului munci
tor — condiție de bază a sporirii
productivității muncii. Altă mă
sură se referă la necesitatea unei
mai bune defalcări a producției fi
zice pe secții, în funcție de capaci
tățile de producție, precum și a
consumurilor de materii prime și
materiale, combustibili și energie.
Totodată, în unitățile noi sau la in
stalații intrate recent în funcțiune
trebuie să se acționeze ferm pentru
atingerea cît mai grabnică a para
metrilor proiectați.
Convorbire realizată de

Corneliu CÂRLAN

Exemple care demonstrează avantajele acestui sistem de retribuire
In industria construcțiilor de mașini
VARIANTA A

1 430 persoane, din care 280 muncitori indirect productivi, maiștri și per
sonal tehnic și de specialitate, are sarcina să realizeze 2 700 bucăți mo
toare. Pentru producția planificată, personalul acestei secții va Oprimi
3 590 mii lei, respectiv 1 330 lei pe fiecare motor, cu condiția să nu depă
șească cheltuielile materiale planificate pe secție și să nu înregistreze
reclamații pentru calitate. în cazul în care toate cele 2 700 motoare se
realizează în condițiile stabilite, secția primește întreaga sumă prevăzută
în contract, revenind, în medie, 2 510 lei pe persoană. Dacă colectivul sec
ției va urmări insă să extindă lucrul la mai multe mașini, să diminueze
numărul de manipulări și volumul de transport in cadrul secției și să
reducă volumul de muncă la reparații, printr-o mal bună întreținere a
mașinilor, utilajelor și sculelor și vă reuși să realizeze întreaga cantitate
de motoare cu un număr de numai 1 390 persoane (varianta A — în gra
ficul de sus), va asigura creșterea cu 10 Ia sută a productivității muncii ;
în consecință, retribuția medie va spori la 2 740 lei, cu 9 la sută mai
mult decît cea prevăzută Inițial.
Dacă secția va utiliza numărul normat de 1 430 persoane (varianta B —
tn graficul de jos), însă va trece muncitorii de la posturile de lucru ce au
fost reduse, la locuri de muncă direct productive, crescind prin aceasta indi
cele de utilizare a mașinilor și utilajelor, devine posibilă creșterea cu
15 la sută a productivității muncii, putîndu-se realiza o producție de 3 100
motoare ; ca atare, retribuția medie va ajunge la 2 890 lei, fiind cu 13 la
sută mai mare decît cea prevăzută. în concluzie, beneficiind de sumele
corespunzătoare posturilor economisite, formația de lucru este interesată
să realizeze sarcinile de producție cu un număr cît mai mic de personal
și să-și utilizeze cit mai eficient oamenii, aebasta constituind una din
principalele pîrghii de creștere a productivității muncii. Prin urmare,
acordul global asigură cadrul de exercitare directă, nemijlocită a auto
conducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, stimulînd
spiritul de inițiativă și de răspundere al fiecărui membru al colectivului
pentru buna desfășurare' a activității atît' la locul său de muncă, cit și
in atelierul, secția și întreprinderea în care’ lucrează.

$

tă cu generalizarea apli
cării acordului global.
în întreprinderea noas
tră, în primul semestru al
anului am asigurat o creș
tere cu 23 la sută a pro
ductivității muncii față de
perioada similară a anului
precedent. Dar rezervele
de sporire a productivită
ții muncii nu au fost nici
decum epuizate. în fond,
creșterea' retribuției va
implica o cheltuială supli
mentară pentru întreprin
dere. De acea, nu întîmplător în hotărîrea amin
tită este precizată necesi
tatea creșterii mai rapide
a productivității muncii
decît a retribuției, astfel
îneît să se asigure fondu
rile necesare
majorării
retribuției. Cum am gîndit
noi să răspundem acestei
cerințe? în primul rînd
acordind prioritate finali
zării unor studii de anali

za valorii, de organizare a
producției, studii între
prinse de comisii specia
lizate din întreprindere.
Apoi, trecînd la aplicarea
neîntîrziată a măsurilor
stabilite, valorificînd su
perior în acest sens efor
turile proprii. La linia la
care lucrez, de exemplu,
ne preocupăm să extin
dem executarea cu dispo
zitive multiax a operații
lor de găurire și filetare,
să echipăm linia de mon
taj role la tractoarele
S-l 500 și S-l 800 cu unel
te și dispozitive de pro
ductivitate sporită, pe
care le vom realiza prin
autodotare. Tot prin autoutilare ne-am angajat să
executăm
și agregate
pentru strunjirea și suda
rea rolelor. Desigur, la ni
velul întreprinderii, mă
surile sînt multiple, lngăduindu-mi să mai amin
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Realizările unităților fruntașe

PUTYER loan
lăcătuș, șef de echipă
la întreprinderea
„Mecanica" din Oradea

— îndemn la muncă mai susținută
în județul Timiș au fost însă
mînțate peste 101 000 hectare cu
culturi duble și succesive : porumb,
soia, legume și plante de nutreț.
Pe cele 80 000 hectare cu porumb
în cultură dublă este în actualitate
executarea lucrărilor de întreținere.
Deși cea mai mare parte a supra
feței însămînțate a fost erbicidată
in benzi, prășitul a devenit abso
lut necesar deoarece ploile căzute
in ultimele zile au favorizat mult
apariția buruienilor.
Hotărîți să obțină producții bune,
cooperatorii și mecanizatorii din
majoritatea unităților au trecut cu
'toate forțele la prășitul manual și
mecanic al porumbului, în coope
rativele agricole din Biled, Gătaia,
Clopodia, Ghiroda, Gearmata, Topolovățu Mare, Nerău, Sînnicolau
Mare, Variaș, Peciu Nou, sute de
cooperatori, organizați în echipe,
participă zilnic la prășit. „Este un
an prielnic culturilor duble — ne
spune loan Ghiciu, președintele
consiliului agroindustrial Gătaia,

pe care l-am întilnit în lanurile
cooperativei agricole din Birda.
întrucît pentru toate suprafețele
noi folosim forma de retribuire în
acord global, cooperatorii sînt di
rect interesați să participe la mun
că și să efectueze lucrări de bună
calitate. Ca urmare, în unitățile
din consiliul nostru, prima prașilă
a fost executată pe cea mai mare
parte din cele 1 088 hectare culti
vate, iar in unele unități se exe
cută și prașila a II-a“. Rezultate
bune obțin la prășit și lucrătorii și
mecanizatorii din întreprinderile
agricole de stat Carani, Dudeștii
Vechi, Grabăț, unde porumbul a
fost prășit pe aproape toate supra
fețele.
Nu peste tot se acordă insă aten
ție executării lucrărilor de întreți
nere a porumbului din cultura a
doua. Potrivit datelor furnizate de
direcția agricolă, pină acum, în ju
dețul Timiș prășitul s-a efectuat
abia pe 32 la sută din suprafața
cultivată cu porumb. Cele mai mari

Care este stadiul acestor lucrări ?
Pină în seara zilei de 26 iulie, porumbul a fost prășit pe 470 000
hectare mecanic, ceea ce reprezintă 55 la sută din suprafața cultivată
și pe 291 700 hectare manual — 34 Ia sută. In unele. .județe din zona
întii — Olt, Ialomița, Brăila — prima prașilă este pe terminate. In uni
tățile agricole din alte județe — Timiș, Arad, Constanța — deși plan
tele au răsărit, ele nu se dezvoltă normal deoarece sint stînjenite de
buruieni sau de crusta formată la suprafața solului.
în aceste zile, hotărîtoare pentru realizarea de recolte mari la cul
turile duble, organele de partid și agricole județene au datoria de a
lua măsuri energice pentru grăbirea lucrărilor de întreținere, lucrări
la care să mobilizeze pe toți locuitorii satelor.
întîrzierl tn executarea acestei lu
crări există in unitățile din consi
liile agroindustriale Jebel, Ceacova, Belinț, Periam. Explicația este
una singură : preocuparea scăzută
a conducerilor unităților agricole
pentru mobilizarea oamenilor la
lucru. De aceea este necesar ca,

sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, peste tot să se
acționeze energic pentru a se asigu
ra participarea tuturor locuitorilor
de la sate la prășit.

Cezar IOANA
corespondentul
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TULCEA: Porumbul creste repede,
I

/

prasitul trebuie grăbit!
în această vară, unitățile agricole
din județul Tulcea au însămînțat
aproape 47 500 hectare cu culturi
duble, din. care 31 520 hectare cu
porumb pentru boabe. Ploile din
luna iulie asigură buna dezvoltare
a porumbului, dar și înmulțirea
buruienilor. în mod firesc, acum,
pe primul plan al preocupărilor se
află întreținerea acestor culturi.
în consiliile agroindustriale Babadag și Tulcea, de exemplu, pri
ma prașilă mecanică la porumb
s-a încheiat pe întreaga suprafață
și în aceste zile se execută a doua
prașilă mecanică. O experiență
bună în ceea ce privește întreține
rea manuală a culturilor duble exisi

Producția fizică

Număr de personal

110%

Productivitatea
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Retribuția medie

111,5%
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în țesătoria unei întreprinderi din industria bumbacului lucrează 525
persoane, muncitori direct și indirect productivi, maiștri și personal teh
nic productiv, care — pentru realizarea unei producții de 1 250 mii metri
liniari țesături pe lună, cu condiția asigurării calității țesăturilor șl înca
drării în normele de consum — urmează să primească un fond de retri
buire de 1 090 mii lei, respectiv o retribuție medie dp 2 076 lei pe lună.
în perioada respectivă, ca urmăre atit a mai bunei organizări a muncii
șl utilizării timpului de lucru (prin care se reușește reducerea numărului
de muncitori indirect productivi cu 7 persoane), cit și a mecanizării unor
operații (prin care se asigură reducerea consumului de manoperă cu 3 la
sută), se realizează creșterea productivității muncii cu 11,5 la sută și, pe
această bază, sporirea cu 10 la sută a producției de țesături. Luîndu-se
în calcul efortul propriu al personalului muncitor din secție depus pentru
sporirea productivității și producției de țesături, rezultă o creștere de
8,4 la sută a retribuției medii pe o persoană, aceasta ajungînd la 2 251 lei.
Așadar, veniturile din munca țesătorilor cresc pe măsura sporirii pro
ducției datorate unei mai bune organizări a activității productive, utilizării mai eficiente a forței de muncă și a timpului de lucru.

Mi

Pe terenurile eliberate de cerealele păioase au fost însămînțate 1 302 300
hectare cu culturi duble, din care 846 900 hectare eu porumb. Condi
țiile climatice, mai mult decit în alți ani, sint deosebit de favorabile
culturilor duble : timpul călduros alternează cu ploi abundente, asigurînd o bună dezvoltare a plantelor. Pentru ca aceste culturi — îndeo
sebi porumbul pentru boabe — să ajungă la maturitate și să dea la
toamnă recoltele prevăzute, este deosebit de important să fie execu
tate la timp și de calitate lucrările de întreținere. Aceasta pune în fața
. organelor și organizațiilor de partid, consiliilor populare și direcțiilor
agricole județene sarcina de a acționa ferm in fiecare unitate pentru
a asigura folosirea din plin a utilajelor și forței de muncă, astfel incit
prășitul porumbului și altor culturi duble să fie încheiat fără întîrzierc.

in industria ușoară
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tesc cîteva : extinderea
sudurii sub strat de flux,
formarea de linii tehnolo
gice la prelucrări meca
nice și montaj, executarea
unor repere
complexe
prin forjare, înlocuind
astfel procedee clasice
mal greoaie și mai puțin
economicoase, înființarea
unui sector pentru debita
rea centralizată, extinde
rea polideservirii, mo
dernizarea
mașinilor-unelte universale, și altele.
Avem deci conturat un
larg program de acțiune,
astfel incit pînă la sfîrșitul cincinalului in curs să
asigurăm dublarea pro
ductivității muncii in în
treprinderea noastră.

LA CULTURILE DUBLE
lucrări de întreținere de calitate!
j

care 22 muncitori de întreținere și deservire, maiștri și personal tehnic,
productiv, are de executat, în acord global, un ansamblu de locuințe —
3 blocuri cu 291 apartamente și spații comerciale — cu un volum de lu
crări de 47,7 milioane lei, în termen de 17 luni. Pentru realizarea acestui
ansamblu, in contract» este prevăzută o sumă globală de 6,9 milioane lei,
revenind o retribuție medie lunară de 2 264 lei pe persoană.
Dacă, printr-o mai bună organizare a muncii, reducerea numărului de
personal și creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor, ansamblul res
pectiv se realizează in 16 luni, cu un număr de 165 persoane în loc de
179 persoane, iar ca urmare a creșterii suplimentare a gradului de meca
nizare consumul de manoperă se reduce cu 4,5 la sută, se asigură o creș
tere a productivității muncii cu 15,2 la sută.
Luîndu-se in calcul efortul propriu al membrilor formației, depus
pentru sporirea productivității muncii și realizarea înainte de termen a
lucrărilor contractate, rezultă o creștere cu 10,4 la sută a retribuției medii
pe persoană, respectiv 2 500 lei lunar.
Se desprinde deci concluzia că veniturile din muncă ale constructo
rilor sporesc pe măsura reducerii duratei de execuție datorate unei mai
bune organizări a muncii, folosirii mai eficiente a forței de muncă și a
timpului de lucru, așadar, ridicării prin efort propriu a productivității
muncii.

VARIANTA B

Un adevăr fundamental: muncind mai bine, trăim mai bine
Ne numărăm printre unitățile bihorene cu cea
mal puternică dezvoltare
în ultimele două cincina
le. Dispunem de utilaje și
tehnologii moderne și rea
lizăm produse de înaltă
tehnicitate. în mod firesc,
ceea ce ni se cere acum
cu justificată îndreptățire
este folosirea judicioasă
a zestrei tehnice și, pe această cale, sporirea ac
centuată a productivității
muncii. Creșterea produc
ției depinde nemijlocit de
munca noastră, iar noile
reglementări cuprinse în
Hotărîrea recentei Plena
re ă C.C. al P.C.R. ne
stimulează să .muncim
mai bine, mai cu spor.
Este un adevăr de necon
testat că faptele dau mă
sura reală a răspunderii
noastre. Și acest lucru va
fi cu atlt mai evident oda

Pe șantierele de construcții

tă tn unitățile din consiliul agroin
dustrial Horia. „Pentru a econo
misi motorină, în cazul suprafețe
lor unde solul este bine afinat am
renunțat la prășitul mecanic și efec
tuăm prașila numai manual — ne
spune Ion Gherghișan, președin
tele consiliului. Zilnic, peste 1 000
de cooperatori lucrează la prășit,
Pină acum, noi am prășit porum
bul pe 250 hectare, jumătate din
suprafața cultivată".
Intens se muncește și tn unită
țile agricole din consiliul agroin
dustrial Babadag. La cooperativa
agricolă Turda, deși se inserase, '
50 de cooperatori repartizați să
prășească porumbul in cultură

dublă lucrau de zor tn cîmp. „Am
rămas aici pînă mai tîrziu pentru
a încheia prășitul manual pe aceas
tă solă de 30 hectare, unde porum
bul este bine dezvoltat — ne spune
Ion Ioniță, președintele unității.
Chiar miine începem irigarea aces
tei suprafețe".
în multe unități agricole, deși
buruienile stînjenesc dezvoltarea
normală a culturilor, suprafețele
prășite sînt încă mici. în unitățile
din consiliul agroindustrial Mihail
Kogălniceanu, de exemplu, din
4 170 hectare cultivate cu porumb
în cultură dublă au fost prășite
mecanic abia 1 100 hectare, iar ma
nual doar 400 hectare. Luni la
amiază, în nici una din cele cinci
cooperative agricole din acest con
siliu agroindustrial nu se lucra la
prășit. Cadrele de ■ conducere din
cooperativele agricole respective
motivau că secțiile S.M.A. nu au
motorină. Dar pentru prășitul ma
nual nu e nevoie de motorină, ci
doar de mobilizarea oamenilor și
de organizarea temeinică a muncii
in fiecare cooperativă agricolă. Și
in unitățile agricole din alte con
silii agroindustriale întirzie prășitul
manual. Ca urmare, pînă marți
seara, pe ansamblul județului, po
rumbul in cultură dublă a fost
prășit mecanic pe 69 la sută
din suprafața- cultivată, iar manual — in proporție de numai
36 la sută. Așa stînd lucrurile, este
limpede că organele județene de
partid și agricole sint chemate să
ia măsuri energice pentru accele
rarea prășitului culturilor duble.

Neculai AMIHULESEI
corespondentul „Scinteii"

Cadra optim pentru starea
capacității creatoare a specialiștilor
(Urmare din pag. I)
specială pentru continua creștere a
rolului și eficienței cercetării, ingine
riei tehnologice și promovării pro
gresului tehnic in metalurgie, de în
demnul de a cuteza, de a acționa în
abordarea noului. Fiecare vizită a
constituit pentru noi un examen con
cret al muncii desfășurate și, tot
odată, un prilej de a progresa pe noi
trepte ale dezvoltării. Mobilizați per
manent de această grijă și încre
dere, am reușit ca în paralel cu des
fășurarea pe un front larg a 'cerce
tării să realizăm proiectarea, con
struirea și darea în funcțiune a unor
capacități de producție de oțeluri și
aliaje de înaltă puritate, de 4 000 tone
anual, urmind ca pe baza indicațiilor
date cu ocazia vizitei efectuate in
institutul nostru, in septembrie 1982,
să creștem această producție la 12 000
tone anual. în sfîrșit, se cuvine să
amintesc că în ultimii ani rezultatele
obținute în cercetarea științifică și
ingineria tehnologică din metalurgie,
marcate de asimilarea în țară a unor
produse necesare industriilor de vîrf:
aeronautică, electronică, energetită
nucleară și altele, sînt comparable
cu cele înregistrate pe plan mondal.
în condițiile actuale, cînd in
întreaga țară specialiștii sint pre
ocupați să reducă tot mai mult con
sumurile materiale și de enerjie, și
cercetătorii din metalurgie au găsit
soluții pentru diminuarea coxsumului de cocs.
Avem programe concrete șl clare
pentru a acționa cu toată fermitatea
pentru reducerea mai accentuată a
consumului specific de metal, ca și
pentru îmbunătățirea cxlitatlvă a
structurii producției de oțel în ve
derea satisfacerii. în m<i mare mă
sură, a cerințelor consunatorilor in
terni, diminuării importurilor. In
cadrul acestor proframe — așa
cum s-a arătat Ia reienta plenară a

Consiliului Național pentru Știință și
Tehnologie — o atenție deosebită va
trebui să acordăm stabilirii unui în
treg complex de tehnologii, de solu
ții tehnico-economice care să asigure
creșterea ia maximum a gradului de
utilizare a fiecărei tone de materie
primă, pentru valorificarea tuturor
componentelor utile din ele. în acest
scop vom perfecționa, în continuare,
tehnologiile privind creșterea gradu
lui de scoatere și folosire a metale
lor, c’e valorificare complexă a zgu
rilor de furnal, de prelucrare a
metilelor și aliajelor cu calități și
valoare ridicată.
Concentrarea eforturilor specialiș
tilor, grija acordată dotării cores
punzătoare pentru înfăptuirea propramelor elaborate, stimularea senti
mentului de răspundere patriotică au
făcut ca de la an la an să crească
aportul cercetătorilor la reducerea
importurilor. în acest sens, reali
zarea, in concepție proprie, a unor
noi obiective ale metalurgiei, care au
intrat in funcțiune Ia combinate si
derurgice din țară, constituie un răs
puns concret, eficient, responsabil al
specialiștilor din cercetarea meta
lurgică. încrederea in forțele proprii,
caracteristică
politicii
partidului
nostru, stimularea creativității spe
cialiștilor metalurgi din cercetare,
proiectare, învățămînt, din unitățile
de producție s-au concretizat în
cincinalul 1976—1980 în peste 89 la
sută din investițiile prevăzute să se
realizeze în concepție proprie, pr iporția acestora crescind la peste S la
sută în cincinalul actual.
Toate acestea sînt rodul politicii
partidului nostru de încredere in ca
pacitatea proprie de creație și al do
rinței de autodepășire a cercet^"’’!' lor și proiectanților noștri, al vo^l
lor de a contribui în tot mai mare
măsură la accelerarea dezvoltării
metalurgiei românești.

I

•

\

PAGINA 3

SCINTEIA - joi 28 iulie 1983

DIN ÎNTREAGA ȚÂRĂ, VIBRANTE MĂRTURII ALE UNANIMEI ADEZIUNI Șl ÎNALTEI
PREȚUIRI FAȚĂ DE RODNICELE REZULTATE ALE VIZITELOR
ÎNTREPRINSE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEĂUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEĂUȘESCU, ÎN ȚĂRI ALE AFRICII
Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BIHOR AL P.C.R. se
arată : Asemenea Întregului nostru
popor, oamenii muncii bihoreni —
romani, maghiari și de alte naționa
lități — care trăiesc înfrățiți și mun
cesc cu abnegație și. cu întreaga lor
capacitate creatoare pentru continua
înflorire a acestor străvechi me
leaguri românești, au urmărit cu
deosebită satisfacție și justificat in
teres noul itinerar de colaborare. în
țelegere și pace pe care dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. l-ați efectuat,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, pe continentul -african,
nutrind convingerea că el reprezintă
un important moment in întărirea
prieteniei și solidarității poporului
român cu popoarele și țările africane.
Vă rugăm să primiți expresia celor
mai alese sentimente de gratitudine
pentru 'tot ceea ce faceți ca patria
noastră, partidul, poporul roman
să-și întărească mereu prestigiul in
lume, iar România să aibă tot mai
mulți prieteni po toate meridianele
globului. Ne reinnoim și cu acest
prilej angajamentul de a depune în
treaga noastră pricepere și putere
de muncă pentru a realiza exemplar
sarcinile ce ne revin, pentru înflo
rirea continuă a scumpei noastre
patrii.

Reîntorcîndu-vă din strălucita so
lie de pace, prietenie și colaborare
frățească pe care ați purtat-o, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
în unele state africane, vă rugăm să
primiți, din adincul inimilor tuturor
botoșănenilor, un fierbinte „Bun so
sit1, pe pămîntul scump al patriei
străbune, exprimindu-vă. totodată,
profunda noastră satisfacție’ față de
rezultatele deosebit de rodnice ale
vizitei ce ați efectuat-o, deplina ade
ziune la toate înțelegerile și acordu
rile consfințite în documentele ofi
ciale încheiate cu acest prilej — se
arată in telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R.
Puternic animați de realizările is
torice ale poporului nostru, de gîndirea dumneavoastră clarvăzătoare,
de devotamentul cu care slujiți par
tidul și poporul, interesele și idea
lurile cele mai scumpe ale omenirii,
vă asigurăm și cu acest prilej, mult
stimate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că și noi, botoșănenii,
sîntem ferm angajați în amplul pro
ces de materializară a tuturor sarci
nilor ce ne revin dih hotărîrile Con
gresului al XII-lea" și Conferinței
Naționale ale partidului, din recen
tele documente adoptate de plenara
C.C. al P.C.R. și Marea Adunare Na
țională, ce deschid noi orizonturi pecalea dezvoltării și înfloririi continue
a patriei noastre socialiste.
împreună cu întregul nostru po
por — se spune în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA
AL P.C.R. — comuniștii, toți oamenii
muncii din județul nostru, însuflețiți
de cele mai alese sentimente de dra
goste și prețuire ce vi le poartă
dumneavoastră, cel mai iubit și sti
mat fiu al națiunii noastre socialiste,
- personalitate proeminentă a vieții
politice contemporane, vă adresează
cu inimile pline de satisfacție și
înaltă mîndrie patriotică întreaga lor.
recunoștință și cele mai adinei mul
țumiri pentru rezultatele fructuoase
cu care s-au încheiat vizitele oficiale
pe care le-ați efectuat, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, in țări de
pe pămîntul Africii. Aducîndu-vă
omagiul și recunoștința noastră fier
binte față de tot ceea ce ați făcut și
faceți pentru asigurarea dezvoltării
și înaintării impetuoase a patriei pe
drumul luminos al socialismului și
comunismului,
pentru
afirmarea
României în lume, dorim să vă asi
gurăm, mult iubite' și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că acționăm
neabătut, împreună cu întregul nos
tru popor, strîns uniți în jurul par
tidului, pentru a da viață hotărîrilor
Congresului al XII-lea și Conferinței
Naționale ale partidului.
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DOLJ AL P.C.R. se spu
ne : Cu profundă satisfacție și mindrie patriotică, comuniștii, toți oa~ menii muncii din județul Dolj, lao
laltă cu întregul popor, au urmărit
vizita istorică pe care ați întreprin
s-o, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, în țări ale Africii, ca me
sager strălucit al năzuințelor de pace,
prietenie și colaborare ale poporului
român cu toate popoarele lumii. Cu
deosebită satisfacție am luat cunoș
tință de convorbirile purtate, de do
cumentele semnate și acordurile în
cheiate în deplin bonsens cu voința
și aspirațiile întregului popor român,
conturindu-se astfel o nouă și largă
perspectivă ridicării pe un plan su
perior a relațiilor de colaborare din
tre România și țările vizitate. Expri. mîndu-n'e întreaga adeziune, satis
facția și mîndria patriotică față de
noua și strălucita dumneavoastră ac
țiune politică pusă în slujba pro
gresului și păcii, vă încredințăm,
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că vom face totul pentru a ne
îndeplini în mod exemplar sarcinile
ce ne revin din Programul partidu
lui, din prețioasele dumneavoastră
indicații, pentru continua înflorire a
patriei, pentru viitorul comunist al
poporului român.

Vizitele oficiale de prietenie pe
care dumneavoastră, impreună cu
tovarășa, Elena Ceaușescu, le-ați
efectuat în cele cinci țări africane se
înscriu ca un moment de referință
în cronica extinderii și diversificării
pe multiple planuri a relațiilor de
fructuoasă colaborare și cooperare
dintre poporul român și popoarele
acestor țări. Desfășurate pe baza de
plinei egalități în drepturi, respec
tului independenței și suveranității
naționale, neamestecului în treburile
interne și avantajului reciproc, aces
te vizite au fost urmărite cu profund
interes, cu vie satisfacție și nețăr
murită mindrie patriotică de către
întregul personal al Ministerului de
Interne — se spune in telegrama
y MINISTERULUI DE INTERNE. Dind
V______________________________________________

o înaltă apreciere rezultatelor’deose
bit de rodnice cu care s-a încheiat
această nouă și strălucită solie de
pace, și prietenie pe pămîntul afri
can, comuniștii, intregul efectiv al
Ministerului de Interne vă exprimă
și cu acest prilej, mult iubite și
stimate tovarășe comandant suprem,
sentimentele lor fierbinți de dragoste
și recunoștință, angajindu-se solemn
că nu vor precupeți nici un efort
pentru a-și face cu vigilență și fer
mitate datoria, apârind ca pe lumina
ochilor valorile materiale și spiritua
le făurite de oamenii muncii din
scumpa noastră patrie, ordinea și li
niștea publică, drepturile și libertă
țile legale ale cetățenilor, indepen
dența și suveranitatea României so
cialiste.
Intr-un glas cu țara, cu întregul
popor român — se arată in telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN GA
LAȚI AL P.C.R. — comuniștii, toți
oamenii muncii din județul nostru,
animați de cele mai alese sentimente
de dragoste și profund respect, de
nemărginită recunoștință pentru mo
dul strălucit in care dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, întruchipați nă
zuințele cele piai fierbinți, idealurile
de pace și de prietenie ale națiunii
noastre socialiste, dau o înaltă apre
ciere rezultatelor deosebit de fruc
tuoase ale vizitelor pe care le-ați
efectuat, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, pe continentul
african. In aceste momente de săr
bătoare, cind întregul popor aniver
sează împlinirea a 18 ani de cind vă
aflați in fruntea partidului și a țării,
epocă de prestigioase' înfăptuiri, care
au ridicat pe noi culmi de progres și
civilizație națiunea noastră socialistă,
vă asigurăm că, înflăcărați de minu
natul dumneavoastră exemplu, oame
nii muncii din județul Galați, in frun
te cu comuniștii, vor depune toate eforlurile pentru îndeplinirea exem
plară a tuturor sarcinilor ce le re
vin pentru înfăptuirea mărețelor
obiective stabilite de Congresul al
XII-lea și Conferința Națională ale
partidului.

Declarîndu-ne deplina aprobare
față de rezultatele fructuoase și do
cumentele semnate, față de întreaga
desfășurare a vizitei in cele cinci țări
ale Africii, ne exprimăm, mult iubite
și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, gratitudinea t profundă
pentru tot ceea ce;,'.întreprindeți, cu
cel mai înalt devotament, cu totală
dăruire, pentru elaborarea și înfăp
tuirea politicii noastre interne și ex
terne, pentru slujirea plină de abnegație a intereselor supreme ale po
porului român. pentru sporirea
prestigiului României socialiste în
rîndul națiunilor lumii — se sublinia
ză în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GORJ AL P.C.R. ȘI A
CONSILIULUI
POPULAR
JU
DEȚEAN. Noua solie de pace, co
laborare și prietenie — eveniment
remarcabil în viața politică interna
țională — ilustrează incă o dată că.
oriunde este prezent, in orice parte a
lumii, președintele României socia
liste exercită o mare influență în so
luționarea problemelor complexe ale
contemporaneității, pentru întronarea
unei noi ordini economice și politice
internaționale, pentru pace, destin
dere și progres pe planeta noastră.
Folosind și acest prilej, vă încredin
țăm cu fermitate comunistă că nu
vom precupeți nici un efort pentru
înfăptuirea exemplară a hotărîrilor
Congresului al XII-lea și Conferinței
Naționale ale partidului.

Trăim și de această dată senti
mente de profundă mindrie patrioti
că pentru rezultatele dialogului la
cel mai înalti nivel cu conducătorii
țărilor vizitate, pentru, adeziunea cu
care au fost întîmpinate in cercurile
politice ideile și propunerile dum
neavoastră . valoroase, constructive
privind instaurarea noii ordini eco
nomice și politice internaționale, re
glementarea pașnică a tuturor pro
blemelor litigioase, transformarea
Terrei într-o planetă a păcii și
destinderii, lipsită de arme nucleare
— se subliniază în telegrama MI
NISTERULUI EDUCAȚIEI ȘI ÎNVAȚAMÎNTULUI. Exprimînd satis
facția noastră deplină față de rezul
tatele fructuoase ale vizitei între
prinse pe pămîntul Africii, care și-a
găsit o strălucită reflectare in do
cumentele oficiale semnate la cel
mai înalt nivel, ne angajăm, mult
iubite și stimate tovarășe secretar
general, să depunem toate eforturile,
pasiunea și priceperea noastră pen
tru continua perfecționare a învățămîntului de toate gradele, pentru ri
dicarea necontenită a nivelului cali
tativ al activității noastre didactice
și științifice, de formare a unor spe
cialiști cu o temeinică pregătire pro
fesională și o înaltă conștiință so
cialistă, hotăriți să-și consacre în
treaga energie și competență cauzei
edificării socialismului și comunis
mului in România, pentru sporirea
contribuției școlii românești la reali
zarea obiectivelor majore stabilite
de Congresul al XII-lea și Conferința
Națională ale partidului.

Comuniștii, toți oamenii muncii
din înfloritoarea cîmpie ialomițeană
au urmărit cu viu interes și nețăr
murită mîndrie patriotică rezultatele
rodnice cu care s-a încheiat noua
solie de pace și colaborare pe care
dumneavoastră,' mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescil, ați
efectuat-o, împreună . cu tovarășa
Elena Ceaușescu. pe pămîntul Afri
cii — se spune în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN IALOMIȚA
AL P.C.R. Atmosfera sărbătorească,
înalta cinste și. onorurile ce v-au fost
acordate pretutindeni în cursul vi
zitei sint emoționante dovezi prin
care popoarele țărilor respective
și-au exprimat bucuria de a avea în
mijlocul lor pe luptătorul neobosit
pentru cauza păcii și independenței
națiunilor, pe omul politic de frun
te al vieții internaționale și mare
prieten al continentului african. Ex-

primindu-și încă o dată profundul
atașament față de înțeleaptă poli
tică internă și externă a partidului
și statului nostru, față de activitatea
neobosită pe care o depuneți pentru
triumful idealurilor păcii, destinde
rii șl colaborării, toți locuitorii ju
dețului nostru se angajează să mili
teze consecvent pentru transpunerea
in viață a marilor obiective stabili
te de Congresul al XII-lea și Con
ferința Națională ale partidului, che
zășie a întăririi independenței și su
veranității patriei, a înfloririi na
țiunii noastre socialiste.

Mesager strălucit al poporului ro
mân, al dorinței sale de pace, colabo
rare și libertate, ați oferit lumii, și
de această dată, o viguroasă confir
mare a înaltelor dumneavoastră ca
lități de revoluționar comunist, de
militant neobosit pentru afirmarea și
respectarea dezvoltării libere, de
sine, stătătoare a popoarelor, ca lege
fundamentală a colaborării și înțele
gerii internaționale — se spune în te
legrama
ACADEMIEI
„ȘTEFAN
GHEORGHIU". Profund convinși că
strălucitele rezultate ale prodigioasei
dumneavoastră vizite în aceste țări
corespund intereselor și năzuințelor
fundamentale ale națiunii noastre so
cialiste, prestigiului socialismului în

P.C.R, și sesiunii Marii Adunări Na
ționale, pentriț a spori și mai mult
contribuția lor la înflorirea pe mai
departe a României socialiste, la ri
dicarea continuă a bunăstării po
porului nostru.
Alături de întregul nostru popor,
comuniștii, toți oamenii muncii din
MINISTERUL
APROVIZIONĂRII
TEHNICO-MATERIALE ȘI CON
TROLULUI GOSPODĂRIRII FON
DURILOR FIXE au. urmărit cu deo
sebit interes, vie satisfacție și min
drie patriotică vizitele oficiale de
prietenie pe care le-ați efectuat, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
în cele cinci capitale africane, stră
lucita solie pentru cauza păcii, pri
eteniei și colaborării între toate po
poarele, pentru făurirea unei lumi
mai bune și mai drepte pe planeta
noastră. Urmind cu hotărâre exem
plul dumneavoastră de muncă fără
preget, consacrată cu nețărmurit de
votament și înaltă dăruire patriotică
înfloririi și propășirii României so
cialiste, promovării idealurilor de
pace, libertate, independență și pro
gres al tuturor națiunilor, ne anga
jăm, mult stimate și iubite tovarășa
Nicolae Ceaușescu, să depunem toate
eforturile pentru înfăptuirea politicii
originale, profund științifice, de con

dau cea mai înaltă apreciere marilor
eforturi pe care le consacrați coope
rării ' și înțelegerii între toate popoa
rele lumii și, în acest context, am
plificării relațiilor dintre România și
tinerele state africane. Oamenii
muncii din județul Iași vă asigură
că sint hotăriți să acționeze cu în
treaga lor pricepere și energie crea
toare pentru îndeplinirea sarcinilor
și angajamentelor asumate pe acest
an și pe intregul cincinal, pentru în
făptuirea neabătută a obiectivelor ce
le revin din istoricele documente ale
Congresului al XII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului.

Istorica vizită pe care ați întreprins-o împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu în Etiopia, Zimbabwe,
Mozambic, Zambia și Somalia, vizită
urmărită cu profundă satisfacție și
cu cel mai viu interes de poporul
nostru, de opinia publică din țările
vizitate și din întreaga lume, a fost
oglindită, cu legitimă mindrie pa
triotică, de presa română, care în pa
ginile sale, in emisiunile de radio
și televiziune a înfățișat pe larg ca
racterul ei deosebit de rodnic și donstructiv, amplele semnificații de ră
sunet mondial ale itinerarului pe
care l-ați întreprins în numele idei
lor nobile ale păcii și prieteniei, ale

© 0 misiune strălucit dusă la îndeplinire în
numele nobilelor idei de pace și colaborare, de întărire
a solidarității militante a popoarelor in lupta împotriva
imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru dezvoltarea liberă, independentă și
suverană a tuturor națiunilor, pentru edificarea unei
lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră
• Omagiu fierbinte al întregului popor adus
secretarului general al partidului pentru consecvența
și energia cu care acționează în vederea promovării
politicii de largă deschidere și cooperare interna
țională a României socialiste, angajamente ferme
de a înfăptui exemplar hotărîrile Congresului al
XII-lea, de a asigura înaintarea continuă a patriei
pe drumul luminos al socialismului și comunismului
lume . și aspirațiilor de pace și
progres ale tuturor popoarelor, permiteți-ne, iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, să vă mulțumim pentru
modul excepțional in care ne reprezentați țara și poporul, pentru felul
cum duceți mesajul de pace, priete
nie și! solidaritate internațională al
poporului român, angajat in opera
măreață de edificare a socialismului
și comunismului într-o patrie liberă,
independentă, stăpină pe destinele
sale.

struire a societății socialiste multila
teral dezvoltate, a cărei etapă actuală
a fost definită de Congresul al XIIlea și de Conferința Națională ale
partidului, să acționăm cu toată fer
mitatea pentru înfăptuirea neabătută
a acordurilor, programelor de lungă
durată și celorlalte înțelegeri conve
nite cu prilejul acestor rodnice
vizite.

Am urmărit cu deosebită satisfac
ție vizita oficială pe care ați efec
tuat-o, impreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, în cele cinci țări din
Africa — se menționează în tele
grama colectivului de oameni ai
muncii de la ÎNTREPRINDEREA DE
UTILAJ CHIMIC „GRIVIȚA RO
ȘIE" ȘI CENTRALA INDUSTRIALĂ
DE UTILAJ TEHNOLOGIC CHIMIC
ȘI
RAFINĂRII — BUCUREȘTI.
Alături de toți oamenii muncii, exprimîndu-ne totala adeziune la rezul
tatele acestei strălucite misiuni po
litice, vă Încredințăm, mult iubite
conducător, că vom mobiliza toate
energiile și ne voim consacra forțele
înfăptuirii politicii Interne și exter
ne exprimate cu atîta claritate în
hotărîrile Congresului al XII-lea și
Conferinței Naționale ale partidului.
Acum, cind ne mai desparte mai
puțin de o lună de zile de marea
sărbătoare națională a poporului nos
tru, 23 August, ne angajăm să întimpinăm acest eveniment măreț cu
rezultate deosebite, înfăptuind neabă
tut sarcinile ce ne revin.

Am urmărit cu sentimente de în
dreptățită mindrie patriotică și dem
nitate națională acest itinerar al Pă
cii. colaborării și solidarității mili
tante, care a demonstrat, cu deo
sebită forță, prestigiul imens de care
se bucură România pe toate meridia
nele lumii, înalta prețuire ce și-a
cîștigat-o ca urmare a prodigioasei
dumneavoastră activități în interesul
nobilei cauze a păcii și colaborării
internaționale — se arată în telegra
ma PROCURATURII REPUBLICII
SOCIALISTE ROMÂNIA. Vizitele au
scos încă o dată in evidență poziția
principială și fermă a României față
de lupta dreaptă a popoarelor de
pretutindeni, și în primul rînd din
Africa, pentru libertate, indepen
dență și scuturarea jugului străin.
Exprimîndu-ne admirația și stima,
aprobarea deplină față de rezultatele
fructuoase ale vizitelor efectuate, vă
rugăm să ne permiteți, mult stimate
și iubite- tovarășe Nicolae Ceaușescu,
să ne manifestăm profunda gratitu
dine pentru neobosita activitate ce o
desfășurați in calitate de lider al miș
cării de pace și progres, de partici
pant activ la soluționarea marilor
probleme ale lumii contemporane.

în telegrama COMITETULUI EXE
CUTIV AL UNIUNII CENTRALE
A COOPERATIVELOR MEȘTEȘU
GĂREȘTI se spune : Oamenii mun
cii din cooperația meșteșugărească,
împreună cu întregul popor, au ur
mărit cu un deosebit interes, cu sa
tisfacție și vibrantă mindrie patrio
tică vizitele oficiale de prietenie pe
care le-ați întreprins recent, impreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu,
pe continentul african. Aprobînd
din toată inima noua și strălucita
dumneavoastră solie de pace și prie
tenie, rezultatele prestigioase ale acestor vizite, oamenii muncii din
cooperația meșteșugărească se anga
jează că vor munci cu și mai multă
dăruire și pricepere pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor ce le
revin din hotărîrile Conferinței Na
ționale a partidului, din documen
tele recentei Plenare a C.C.
al

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IAȘI AL P.C.R. se arată :
Exprimîndu-ne cele mai alese sen
timente de dragoste și prețuire pe
care comuniștii, toți locuitorii me
leagurilor ieșene le nutresc față de
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, dorim
ca la revenirea pe pămîntul scump
al patriei, după ce ați purtat cu stră
lucire, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, mesajul poporului nostru
de pace și prietenie în țări din Afri
ca, să vă mulțumim din inimă pen
tru această nouă și impresionantă
manifestare a modului în care înțe
legeți să dați cea mai autentică ex
presie năzuințelor fundamentale ale
națiunii române, în deplină concor
danță cu aspirațiile vitale ale uma
nității. Cu convingerea fermă că răs
pundem unui consens național, vă
încredințăm, mult stimate tovarășe
secretar general, că locuitorii aces
tor străvechi meleaguri moldovenești

colaborării și solidarității militante,
anticolonialiste și antiimperialiste —
se relevă în telegrama CONSILIU
LUI ZIARIȘTILOR. Ziariștii Româ
niei socialiste, însuflețiți de
cele
mai alese sentimente de adincă
dragoste și profund respect față de
dumneavoastră, față de tovarășa
Elena Ceaușescu, consideră noua
solie de pace și prietenie în țările
Africii o strălucită reafirmare a po
liticii externe clarvăzătoare, științi
fice pe care o promovează cu îndrăz
neală și consecvență România, poli
tică la a cărei elaborare și înfăptuire
dumneavoastră, stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, aveți o
contribuție hotărîtoare.

împreună cu întregul nostru popor,
milioanele de țărani cooperatori —
români, maghiari, germani și de alte
naționalități — au urmărit, cu profund
interes și deplină aprobare, cu sen
timente de vie satisfacție și justifi
cată mîndrie patriotică, vizitele ofi
ciale de prietenie pe care dumnea
voastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, impreună
cu mult stimata tovarășă Elena
Ceaușescu, le-ați întreprins în cele
cinci țări africane — se spune în te
legrama UNIUNII NAȚIONALE A
COOPERATIVELOR AGRICOLE DE
PRODUCȚIE. Afirmîndu-ne și cu
acest prilej adeziunea deplină la po
litica internă și externă a partidului
și statului, care exprimă cu vigoare
voința unanimă și aspirațiile supre
me ale întregii noastre națiuni, de
clarîndu-ne întru totul de acord cu
rezultatele recentelor vizite în Africa,
dind o înaltă apreciere activității ne
obosite pe care o desfășurați spre
binele patriei noastre și al .întregii
omeniri, țărănimea cooperatistă vă
asigură, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că nu va
precupeți nici un efort pentru în
făptuirea obiectivelor noii revoluții
agrare, că va acționa fără preget
pentru realizarea exemplară a hotăririlor Congresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. se
spune : Asemenea întregului nostru
Dopor, comuniștii, toți oamenii
muncii din județul nostru — ro
mâni, maghiari și germani — au
urmărit cu deosebit interes, cu le
gitimă mîndrie patriotică, întreaga
desfășurare a vizitei oficiale de prie
tenie pe care dumneavoastră, mult
iubite și stjmate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, ați efectuat-o, împreună

cu tovarășa Elena Ceaușescu, în
unele țări africane, văzind in aceasta o nouă și strălucită afirma
re a politicii externe a României so
cialiste, o contribuție de seamă la
întărirea păcii și colaborării în lume.
Exprimindu-ne incă o dată admirația
și stima pentru tot ce ați făcut și
faceți in folosul propășirii României
socialiste, al creșterii prestigiului său
în lume, vă rugăm să primiți asi
gurarea fermă a atașamentului nos
tru nețărmurit față de politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, al cărei strălucit cti
tor sînțeți, alături de hotărîrea tu
turor oamenilor muncii din județul
Mureș de a face totul pentru trans-,
punerea in viață in mod exemplar
a sarcinilor ce ne revin pentru în
deplinirea planului pe acest an și pe
intregul cincinal, de a ne spori con
tinuu contribuția la edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate
pe pămintul României.
Alături de întreaga națiune, comu
niștii, oamenii muncii, toți locuitorii
județului Neamț au urmărit cu deo
sebit interes, legitimă satisfacție și
profundă mindrie patriotică desfășu
rarea vizitei oficiale de prietenie pe
care dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae1 Ceaușescu,
ați efectuat-o, impreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, intr-un șir de țări
ale Africii, eveniment de însemnătate
istorică pentru dezvoltarea relațiilor
de solidaritate și colaborare dintre
România și statele din această parte
a lumii, contribuție de seamă la în
tărirea cooperării țărilor în curs de
dezvoltare, a solidarității dintre po
poarele și forțele progresiste de pre
tutindeni, în lupta pentru progres,
independență și pace — se .arată
in telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. Bilan
țul deosebit de fructuos cu care s-a
încheiat noul itinerar african confir
mă cu strălucire stima și respectul
de care vă bucurați pretutindeni,
aprecierea unanimă față de politica
externă activă, dinamică și construc
tivă a României socialiste. Cu mîn
dria de a avea la cirma partidului și
statului un eminent conducător,
personalitate politică marcantă a lu
mii contemporane, promotor activ și
consecvent al intereselor tuturor po
poarelor care luptă pentru indepen
dență, progres economic și social, co
muniștii, toți locuitorii meleagurilor
nemțen.e iși exprimă și cu acest pri
lej hotărîrea fermă de a nu-și pre
cupeți eforturile pentru înfăptuirea
exemplară a sarcinilor și obiectivelor
stabilite de Congresul al XII-lea și
Conferința Națională ale partidului.

Tn telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SALA.T AL P.C.R. se
spune : Comuniștii, toți oamenii
muncii din județul nostru, animați
de sentimente de nețărmurită dra
goste și adine respect ce vi le poar
tă dumneavoastră, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
proeminentă personalitate a vieții
politice contemporane, vă adre
sează. cu legitimă mindrie patrioti
că și deplină satisfacție, cele mai
calde felicitări și vii mulțumiri pen
tru rezultatele deosebit de fructuoa
se ale vizitei pe care ați efectuat-o,
impreună
cu
tovarășa
Elena
Ceaușescu, în țări de pe continen
tul african. Vedem in noua misiune
politică pe care ați îndeplinit-o, în
documentele semnate un moment de
însemnătate istorică in cronica re
lațiilor dintre poporul român și po
poarele Africii, o grăitoare dovadă
a prestigiului de care se bucură
România socialistă în lume. Expri
mindu-ne încă o dată totala noas
tră adeziune la politica internă și
externă a partidului și statului nos
tru, vă încredințăm că sîntem ferm
hotăriți să nu precupețim nici un efort în îndeplinirea sarcinilor ce ne
revin, avind convingerea că prin aceasta aducem o importantă contri
buție la înflorirea patriei noastre so
cialiste.

Cu un profund sentiment de mîn
drie patriotică, alături de întregul
nostru popor, comuniștii, toți oame
nii muncii din cadrul DEPARTA
MENTULUI PENTRU CONSTRUC
ȚII ÎN STRĂINĂTATE au urmărit
cu deplină satisfacție solia de pace,
prietenie și cooperare pe care ați
purtat-o, stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, pe pămintul Afri
cii, strălucită confirmare a politicii
consecvente a României socialiste
pentru amplificarea și aprofundarea
relațiilor de prietenie și colaborare
echitabilă cu toate țările, pentru afir
marea unor raporturi noi în viața in
ternațională, bazate pe deplină ega
litate, pe dreptul suveran al fiecă
rei națiuni de a se dezvolta liber,
făiiă nici un amestec din afară. Afir
mîndu-ne totala noastră adeziune la

politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, al cărei promo
tor strălucit sînteți, vă încredințăm
că toți constructorii români de pe
șantierele din străinătate vor urma
neabătut însuflețitorul dumneavoas
tră exemplu de slujire devotată a in
tereselor poporului și vor acționa
neabătut pentru îndeplinirea sarcini
lor ce ne revin din hotărîrile Con
gresului al XII-lea, ale Conferinței
Naționale, din indicațiile de o deo
sebită însemnătate cuprinse în cuvintarea de la recenta plenară a C.C.
al P.C.R., pentru continua dezvoltare
și înflorire a patriei noastre.
Comuniștii, toți oamenii muncii din
județul Tulcea, asemenea intregului
popor, au urmărit cu viu interes și
deplină satisfacție noul itinerar de
pace, colaborare și solidaritate în
treprins de dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu. împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, pe pămintul Afri
cii — se arată în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN TULCEA AL
P.C.R. Puternic însuflețiți de pa
tosul revoluționar cu care mili
tați pentru progresul economicosocial neîntrerupt al țării noastre, vă
asigurăm, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, că oamenii
muncii din! județul Tulcea, în frunte
cu comuniștii, vor acționa cu toată
energia și capacitatea lor, urmind
minunatul dumneavoastră exemplu
de slujire cu credință a cauzei socia
lismului și comunismului, pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor ce
ne revin în acest an și pe întregul
cincinal, a istoricelor hotărîri adop
tate de Congresul al XII-lea și Con
ferința Națională ale partidului.
Comuniștii, toți oamenii muncii de
pe străvechile și înfloritoarele me
leaguri ale Vasluiului au urmărit cu
satisfacție și mîndrie patriotică noua
și rodnica solie de pace pe care dum
neavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, ați efec
tuat-o, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, în unele țări africane —
se spune în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN VASLUI AL P.C.R.
Dialogurile la nivel înalt, declarațiile
comune și celelalte documente sem
nate, menite să intensifice colabo
rarea pe multiple planuri a Româ
niei cu statele vizitate, înțelegerile
convenite privind lărgirea conlucră
rii pentru instaurarea unei noi I or
dini economice internaționale j și
crearea unui climat de dezarmare si
destindere în lume reflectă înaltul
spirit revoluționar și profundul
umanism cu care dumneavoastră,
proeminentă personalitate a epocii
contemporane, promovați interesele
poporului român, idealurile nobilei ale
păcii, înțelegerii și colaborării I în
întreaga lume. Exprimîndu-ne încă o
dată adeziunea noastră deplină i Ia
politica internă și externă a parti
dului, ca și profunda satisfacție pen
tru modul revoluționar in care
conduceți patria spre noi victorii! pe
calea socialismului și comunismului,
vă asigurăm de hotărîrea ferma a
comuniștilor, a tuturor oameriilor
muncii din această zonă, a tării de a
acționa neabătut pentru înfăptuirea
sarcinilor ce ne revin în acest an și
pe intregul cincinal, pentru înflo
rirea continuă a scumpei noastre
patrii.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VÎLCEA AL P.C.R. se
spune : Trăind sentimente de vibran
tă' mîndrie patriotică și de adincă sa
tisfacție, comuniștii, toți oamenii
muncii din județul Vîlcea, asemenea
întregului nostru popor! au urmărit
cu viu interes și deplină aprobare
vizita pe care dumneavoastră, mult
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
ați întreprins-o, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în unele
țări africane. Vedem în această
nouă și strălucită solie de prietenie,
colaborare și pace expresia voinței
poporului nostru de a trăi în înțele
gere cu toate popoarele, de a-și adu
ce o contribuție cit mai mare la fău
rirea unei lumi mai bune și drepte.
Primirea deosebit de călduroasă, sti
ma, respectul și înalta prețuire cu
care ați fost înconjurat pretutindeni,
în cursul vizitelor, confirmă, o dată
mai mult, marele prestigiu de care
vă bucurați în lume, ca simbol al
luptei neobosite pentru pace, pentru
independență și libertate națională și
socială, pentru progresul și civilizația
tuturor popoarelor. Aprobînd din
adincul inimii rezultatele strălucite
ale vizitelor, vă încredințăm că oa
menii muncii din județul nostru vor
face totul pentru a amplifica minu
natele realizări obținute în anii care
poartă cu cinste amprenta gîndirii și
faptei dumneavoastră, pentru trans
punerea exemplară în viață a poli
ticii interne și externe a partidului
și statului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, de asemenea,
numeroase telegrame adresate de organe și organizații de partid, organi
zații de masă și obștești, ministere și alte instituții centrale, consilii popu
lare, colective de muncă din întreprinderi industriale și unități agricole,
din institute de cercetare și proiectare, instituții de învățămînt, știință, artă
și cultură, din unități militare și din diferite alte sectoare.
In telegrame este exprimată aprobarea deplină a întregii noastre na
țiuni față de rezultatele de excepțională însemnătate ale vizitelor oficiale
de prietenie efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, impreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, în Etiopia Socialistă, Republica Zimbabwe, Republica
Populară Mozambic, Republica Zambia și Republica Democratică Somalia.
In mod unanim, semnatarii mesajelor subliniază că strălucita solie de
pace și colaborare a președintelui României reprezintă o nouă și pregnantă
ilustrare a clarviziunii și realismului politicii partidului și statului nostru
de solidaritate activă, militantă cu popoarele și statele africane, cu toate
țările în curs de dezvoltare, cu forțele progresiste de pretutindeni. în lupta
pentru consolidarea și apărarea independenței naționale, pentru afirmarea
unor raporturi noi, democratice între națiuni, pentru triumful cauzei colabo
rării, progresului și păcii în întreaga lume.
In vibrantele mesaje adresate secretarului general al partidului se arată
că oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țării, fără deosebire de națio
nalitate, urmind exemplul luminos al tovarășului Nicolae Ceaușescu de
dăruire revoluționară, de slujire devotată a intereselor supreme ale po
porului, vor acționa neabătut pentru înfăptuirea mărețelor obiective de în
florire și propășire a patriei pe calea deschisă de Congresul al IX-lea al
partidului, pentru ridicarea României socialiste pe noi trepte de progres
și civilizație, pentru sporirea contribuției ei la promovarea marelui ideal
de făurire a unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.
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I Pioniereasca
Pe raza satului Cîndești-Botoșani, o fetiță de numai doi ani
de un autoturism,
I aN-afostmaistrivită
putut fi salvată. Cel de
la volan a părăsit locul faptei.
Aflat in apropierea locului în
care s-a petrecut tragicul acci
dent, pionierul Lulciuc Lori și-a
notat imediat și exact numărul
mașinii care dispăruse și a aler
gat să-i spună tatălui său. Acesta s-a urcat la volanul ma
șinii personale și a pornit, îm
preună cu fiul său, in urmărirea
făptașului. Pe drum au intilnit
un lucrător de miliție și l-au luat
cu ei.
A urmat o... urmărire ca-n
filme ! Pină la urmă, făptașul a
fost prins.
Pentru prezența sa de'spirit șl
modul în care a acționat, pio
nierul din Cîndești a primit dis
tincția „Meritul pionieresc".
Merită !

I
I
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De nota zece
In masivul Piatra Craiului, un
număr de 50 de studenți din
centrele universitare Brașov,
Cluj-Napoca, Iași, București,
Tîrgu Mureș, Sibiu și Pitești, în
soțiți de cadre didactice șl de
reprezentanți ai „Salvamont"ului din județul Brașov, se înde
letnicesc in aceste zile cu lucrări
de nobilă utilitate turistică: re
facerea marcajelor, mijloacelor
de orientare, a potecilor și adă
posturilor necesare tuturor celor
care escaladează înălțimile aces
tor munți de o rară frumusețe.
Ei cară materiale și scule cu aju
torul cărora sapă și refac rigole,
construiesc bănci și amenajează
locuri de popas pe buze de
prăpăstii. Studenții se dove
desc, deopotrivă, iubitori și ocrotitori ai frumuseților monta
ne.

I

I
î
I

| Nașii și-au găsit
...nânașii

I

In același tren de persoane
t-au intilnit doi „nași" : șeful
de tren Vaier But din Ciceu, pe
post de „naș-șef", și S. Gligore
din Jibou, conductor de tren, pe
modestul post de „naș-naș".
Amindoi însă aveau același
scop : să-i „nășească" pe cei sur
prinși călătorind fără bilete, de
la care să scoată fiecare cit poa
te, după care să-și împartă
ciștigul potrivit cu rangul fiecă
ruia.
La un moment dat, cînd nașulșef și nașul-naș au intins mina
și spre doi călători care urcaseră
pe parcurs, aceștia le-au dat
peste mină. Respectivii .călători
erau controlori. Și astfel, cei doi
nași și-au găsit... nănașii. Șeful
de tren a fost condamnat la un
an închisoare, iar conductorul la
nouă luni. După rangul și ciști
gul fiecăruia.
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„Bomboane"
poluante

I
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Deunăzi s-a înregistrat la Ga
lați un adevărat record in. ma
terie de... bomboane agricole.
Intr-o singură zi, persona
lul grădinii de vară „Valurile •
Dunării" din localitate a mătu
rat, după ora de închidere, atitea
coji de semințe de floarea-soarelui și dovleac, incit au umplut
cu ele trei coșuri mari. Coji de
semințe lăsate drept „amintire"
de clienții unității, stimulați să
și le procure de la numeroasele
vinzătoar.e de „bomboane agri
cole" care mișună prin tot ora
șul. Comerțul rentează. Deși
n-au pus mina pe o sapă la prășitul florii-soarelui, deși n-au
loturi personale, deși nu sint
puse să participe la curățenia
orașului, deși există prevederi
legale care obligă la practicarea
unei munci sociale utile, vinzătoarele de semințe care țipă cit
le ține gura și cit e ziua de
mare „Ia bomboanili agriculi 1“
se plimbă prin oraș, nestinghe
rite, ca vodă prin lobodă, poluînd străzile — și nu numai
străzile. Și nu numai la Galați.
Să fie oare o enigmă edili
tară 1

Nesăbuință
Lacul artificial din Mestecănișul de la Reci, județul Covasna, a fost astă-iarnă martorul
unei triste întîmplări, cînd niște
pescari au făcut copci in gheața
subțire ca să prindă crăpceni,
dar i-au prins pe ei apele
'* in
adîncul lor și n-au mai putut fi
salvați.
Acum, in plină vară, o altă
Intimplare tragică s-a petrecut
persoane
pe același lac.~ Patru
"
dintr-un grup
t . de excursioniști
s-au urcat intr-un caiac de nu
mai două persoane șl au început
să vîslească, hai-hui, pină au
ajuns intr-un punct unde nu se
încumetă nici cei cu multă ex
periență. Caiacul supraîncărcat
s-a răsturnat. Cei patru n-au
mai putut fi salvați.

I Pe scurt

I
I
I

I
I

...Mergind cu bicicleta, vrlnceanul I. Cocoloș a virat brusc
la un colț de stradă si s-a po
menit drept in fața autoturismu
lui l—VN—9162. Numai prezența
de spirit a omului de la volan a
făcut ca I. Cocolos să nu fie
făcut... cocoloș.
...Vn anunț scris negru pe alb,
cu litere de-o șchioapă, la atelie
rul de marochînărle al coopera
tivei „Meșteșugarul" din Codlea:
„Montăm fețe de sandale pe
tălpile clienților". Cine schimbă
...fața anunțului 1

...Provoclnd scandal la unita
tea „Trei sarmale" din Iași, D.
Zlavog a înghițit... gălușca unei
amenzi de 1 000 lei. Scump, dar
nu face I

Rubrică realizată de

P. PETRE
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Examen exigent, dialog activ
cu publicul
In frumoasa stațiune de
pe litoral a tineretului a
început, de două zile, des
fășurarea primei ediții a
unei importante manifes
tări artistice : Festivalul
filmului românesc de la
Costinești (26 iulie—-5 au
gust), competiție ce-și pro
pune să contribuie la sti
mularea creației cinemato
grafice originale, precum și
la folosirea mai eficientă a
filmului în activitatea de
educare comunistă, patrio
tică' și revoluționară a oa
menilor muncii, a tineretu
lui, a tuturor spectatorilor.
Organizată de C.C. al
U.T.C., împreună cu Consi
liul Culturii și Educației
Socialiste și Asociația ci
neaștilor
din
România,
această manifestare se in
tegrează organic marelui
Festival național „Cîntarea
României". Este vorba, așa
dar, de un festival ce-și
propune să verifice în fața
■unui public deosebit de re
ceptiv și exigent conținutul
politic și artistic, forța de
înrîurire a mesajului pa
triotic pe care-I transmit
filmele românești. Creațiile
înfățișate publicului de la
Costinești alcătuiesc o se
lecție reprezentativă din
producția realizată în pe
rioada august 1982 — iulie
1983, cuprinzînd și cîteva
premiere absolute, în total
12 pelicule ' artistice de
lung-metraj : „Pe malul
sting al Dunării albastre",
„întoarcerea
din
iad",
„Fructe de pădure", „La ca
pătul liniei", „Mult mai de
preț e iubirea", „Buletin de
București", „Năpasta", „O
lebădă iarna", „Ochi de
urs". „Așteptind un tren",
„Melodii la Costinești",
„Misterele
Bucureștilor".
Alături de acestea au mai
fost selectate pentru festi
val nouă filme documen
tare, 11 filme de animație,
6 filme realizate de stu
dent! de la I.A.T.C., două
producții ale M.A.N. și
M.I., trei creații de de
but și 14 aparținînd cineamatorilor din țară. Așa
dar, 58 de filme reprezentînd mai toate genurile și
propunînd o considerabilă
deschidere tematică și pro
blematică, demnă de un
• asemenea festival, o bună
premisă pentru a stabili
un dialog cuprinzător cu

tinerii spectatori. Juriul,
condus de scriitorul loan
Grigorescu, vicepreședinte
al A.C.I.N., compus din ac
tori, regizori, critici de
film, compozitori, directori
ai unor case de filme, re
prezentanți ai
C.C. al
U.T.C., C.C.E.S., U.G.S.R.,
Consiliului Național al Fe
meilor, I.A.T.C., va decer
na, in urma deliberărilor
axate pe ferme criterii politico-ideologice și educa
tive, marele premiu, pre
cum și premii pentru regie,
interpretare feminină,, in
terpretare masculină, pen
tru scenarii, muzică, ima
gine, scenografie, un nu

înfățișat pe scurt cadrul
și atmosfera de lucru ale
acestui Festival al filmu
lui românesc de la Costi
nești. El vrea să se con
stituie intr-un moment al
dialogului activ cu publicul
cel tînăr, principalul spec
tator al filmului românesc,
spectatori chemați să-și
rostească în chip democra
tic opțiunile și cerințele,
să aleagă filmele cu o pro
blematică actuală, inspira
te nemijlocit din tumul
tuoasa viață social-politică
a țării și din realitatea so
cietății socialiste românești
de astăzi, din epoca cea
mai glorioasă din istoria

imaginar" (film de anima
ție realizat de Ion Truică)
șî cu filmul artistic de
iung-metraj
„Pe
malul
sting al Dunării albastre"
— scenariul și regia : Mal
vina Urșianu, creație în
chinată, potrivit declara
ției cunoscutei noastre ci
neaste, zilei de 23 Au
gust și Congresului al
IX-lea al partidului, con
gres căruia arta, crea
torii ii datorează atitea în
noiri substanțiale, printre
care demnitatea de a ne
scrie istoria în lumina ade
vărului, de a înfățișă lupta
poporului, a partidului în
dimensiunile lor reale. Fil

ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA FESTIVALULUI
FILMULUI ROMÂNESC DE LA COSTINEȘTI
măr de distincții pentru
filme de scurt-metraj rea
lizate de studenți și de cineamatori. Se va acorda
titlul de laureat și trofeul
„Costinești ’83“ celui mai
bun film pentru tineret,
distincție semnificativă ce
amintește încă o dată tra
diția organizării de mai
mulți ani, aici, la Costi
nești, a Festivalului filmu
lui pentru tineret.
Dacă vom mal menționa
că la capătul acestor 11 zile
de animată întrecere artis
tică se vor acorda și premii
pentru debut („înfrunta
rea", regia — Ovidiu Drăgănescu ; „întîrzierea", re
gia — Dan Stoica ; „Intîlnirea din pămînturi", regia
— Constantin Dinulescu),
că în cadrul festivalului
publicului i s-au asigurat
multiple posibilități de a-și
formula, verbal sau în
scris, opiniile și opțiunile
(nu va lipsi populara „Sec
vența", supliment pentru
festival, redactat de un
grup de redactori și cola
boratori ai „Scînteii tine
retului"), că, urmînd o fru
moasă tradiție, zilnic tine
rii vor dezbate cu realiza
torii conținutul, tematica,
profilul moral-politic, forța
artistică a eroilor propuși
de filmul românesc, pre
cum și relația dintre pro
ducția cinematografică și
tînăra generație, vom fi

țării, de cînd la cîrma
destinelor ei. de la Congre
sul al IX-lea al P.C.R.,
se află secretarul ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.
In semn de adînc omagiu
și aleasă prețuire. Festiva
lul filmului românesc de la
Costinești s-a deschis cu
prezentarea poemului cine
matografic
„Al
patriei
erou între eroi", creație
închinată arhitectului aces
tor 18 ani ai deve
nirii noastre comuniste,
personalității
proeminen
te a tovarășului Nicolae
Ceaușescu. Filmul parcurge
în emoționante
imaginisimbol momente din viata
și activitatea secretarului
general al partidului, sec
vențe pilduitoare din tine
rețea sa revoluționară, din
lupta neobosită pentru vii
torul liber și fericit al po
porului român. Realizatorii
săi (Nicolae Dragoș și Pompiliu Gîlmeanu) subliniază
cu putere în imagini și ver
suri memorabile, apelind la
documente cu o mare în
cărcătură politică și emo
țională, identitatea de gînd
și faptă dintre eroul națiu
nii noastre, lupta și idea
lurile poporului român.
Prima seară a Festiva
lului filmului românesc de
la Costinești a fost fericit
completată, cu „Rovine —
miniaturile unui manuscris

mul Malvinei Urșianu este
o evocare ă momentului
întoarcerii armelor de la
23 August 1944, privit din
tr-un unghi specific româ
nesc și intr-un cadru cine
matografic a cărui rigoare
de construcție și percutan
tă a personajelor sînt re
marcabile. în filmele Mal
vinei Urșianu, cu deosebire
în „Serata" și în acesta de
acum, „Pe malul stîng al
Dunării albastre", eveni
mentul istoric în jurul că
ruia se centrează acțiunea
este actul istoric, respec
tiv noaptea de la 23 Au
gust 1944. In „Serata", cei
care trăiau această noapte
reprezintă o lume deza
vuată, care dispare con
știentă că dispare și, în
parte, avînd conștiința cau
zelor acestei dispariții. în
„Pe malul stîng al Dunării
albastre", lumea care piere,
lumea marilor proprietari
și moșieri este inconștientă
de rolul ei nefast în isto
rie, dispare fără să știe de
ce este aruncată la lada de
gunoi a istoriei. Forțele
noi care acționează în
numele intereselor reale
ale poporului sancționează
practic această inconștien
ță față de istorie, față de
mersul său implacabil. (în
rolurile principale : Gina
Patrichi, Stela Popescu,
Val
Paraschiv,
George
Constantin, Gheorghe Di-

nică ș.a.). Există în acest
film o pomuniune foarte
bine sugerată a exponenților diverselor categorii
sociale — țărani, munci
tori, intelectuali — comu
niune bizuită pe o identi
tate de aspirații proprii
dintotdeauna poporului ro
mân : dragostea de liber
tate, simțul demnității și al
frumuseții existenței, cin
stea și omenia exemplare.
Sint tot atitea calități
caracteristice comuniștilor
care pregătesc, conduc și
desfășoară „întoarcerea ar
melor" in satul de. pe
malul Dunării — simbol
cinematografic al gestu
lui hotărîtor prin care
poporul român și-a cuce
rit acum 39 de ani indepen
dența. Se cuvine să o re
marcăm aici pe cea mai
tînără interpretă, eleva
Dana Felicia Simion, în ro
lul Eleonorei (nora), apari
ție de o forță artistică neo
bișnuită, personaj ce re
prezintă
în fond "o altă
ipostază a destinului tine
rei eroine din
„Serata".
Pe umerii firavei, dar ex
cepțional de maturei eroi
ne stă un puternic mesaj
de puritate, de frumusețe
și gingășie omenească ce-și
aruncă lumina și căldura
asupra întregului film. Ca
și eroul principal al filmu
lui, ea trece, sub presiunea
mediului și a evenimente
lor, direct din copilărie în
maturitate, ducind cu sine,
spre viitorul deschis prin
lupta comuniștilor, forța
unor
aspirații
netrăite.
Riguros, cu un conținut
demn și un puternic mesaj
educativ, filmul Malvinei
Urșianu a contribuit pe de
plin la calitatea serii inau
gurale a primei ediții a
Festivalului filmului ro
mânesc de la Costinești.

M. COSTEA
P.S. O confirmare de ul
timă oră a faptului că fes
tivalul acesta iși propune
să fie un moment al dia
logului activ cu publicul o
constituie dezbaterea ce a
avut loc miercuri diminea
ța între realizatorii și interprețli filmelor și tinerii
aflați la Costinești. Dealt
fel, zilnic vor avea loc ast
fel de discuții intre crea
tori și beneficiarii artei ci
nematografice.

I
I
I Pentru marea epopee spirituală a epocii noastre socialiste
I
(Urmare din pag. I)

I

I
I
I
I

I
I
I
I
I

nunată lecție de modul cum istoria
slujește prezentul și despică viitorul...
îl slujește prin întruchiparea literară
a acelei înalte înțelepciuni și splen
did măreața stăpînire de sine a unui
ocirmuitor, identificat cu țara șl cu
cele mai înalte năzuințe ale poporu
lui, cu ajutorul căruia trece patria
prin viitoarea atîtor mari primejdii,
scoțind-o la liman de biruință și
tihnă.
Și opresc aici șirul de nume mari
și scumpe cu care ne mindrim, ne
mîngîiem inimile, ne alinăm durerile
și decepțiile și pornim înainte. Cu ei
ne întărim cugetele în ceasul cel
tulbure și greu. Cu ei în frunte pă
trundem în universalitate. Cu cei
care ne-au cintat „durerile și
neamul". Cu cei care au cules du
reri și înfrîngeri, frumuseți și biruinți de pe pămîntul patriei și
le-au trecut prin filtrul cugetului lor,
izvorit din sfînta matrice a poporu
lui. Și am oprit șirul, 'pentru că am
ajuns la dragii mei contemporani,
mai vîrstnici ori mai tineri, care țin
ca din toate puterile să sltyească
poporul, patria, partidul, construcția
socialismului. Să fie utili culturii,
omeniei, adevărului, libertății, mîndriei de a fi român.
Dar stau și gîndesc și mă întreb :
oare n-am rămas noi, scriitorii, cam

în urmă cu motivele, cu subiectele
inspirației ? Iată, a trecut atita
vreme și n-am scris încă marea
epopee a Unirii din 1918 și nici pe
cea a lui 23 August ’44. Epopei ale
jertfei și biruinței care se cer a fi
scrise cu orice trudă, . înfruntînd
orice piedică și risc. Și, de ce să n-o
spun ?, mă doare inima cînd mă
aflu sus, pe barajul de la Bicaz sau
pe cel de la Porțile de Fier ori cînd
merg în lungul Oltului de zeci de
ori stăvilit în baraje și constat că
încă n-avem un român viguros al
constructorilor, al celor care și-au
închinat viața, eroic, săvîrșirii aces
tor uriașe monumente contem
porane. Unde-s idealurile și dezamă
girile lor, unde-s bucuriile și du
rerile lor, care au dreptul a fi
tălmăcite prin cuvînt, prin epos, prin
dramă, prin cînt liric ? Oare n-ar fi
mai bine decît să cultivăm introspec
ția pînă dincolo de logic și să cădem
în absurd, n-ar fi mai bine, zic, să
ne preocupăm de... prospecția unei
realități, de imaginea tonică a unor
realizări formidabile ? Căci niciodată
pînă acum n-am mai construit nici
un Transfăgărășan, nici un alt lito
ral, nici măcar un alt lac de baraj pe
Cerna sau în Retezat. Oare cum și
de ce construirea ctitoriei lui Neagoe
Basarab de la Curtea de Argeș și-a
găsit poetul, anonim și popular, iar
noi nu am așezat încă în tiparele

emoționante ale cuvîntului, precum
merită, unul din zecile de orașe noi
. pe care le zidim pe toată fața țării ?
Oare acolo, în efortul și strădania
construirii, nu-i îndestulă suferință
și durere, îmbinată cu elan, încredere
și dorință de bine și frumos ?
Numai așa, cred eu, putem făuri
o literatură actuală, corespunzătoare
spiritului național, o artă demnă de
epoca pe care o trăim, o măreață
epopee spirituală ca o cunună de
lumină a epopeii materiale pe care
cu atîta efort o construiește poporul
nostru. Este modalitatea noastră de
a ne încadra în miezul fierbinte al
epocii și de a-i slăvi lumina ori a-i
osîndi umbrele. Este menirea noas
tră de scriitori adevărați.
Și-i o
mare, o foarte mare bucurie că ma
joritatea obștii noastre înțelege acest
comandament moral și i se dedică
entuziast și eficient. Avem o poezie
lirică nouă, tinără, bine implantată
în conștiința contemporană; poezie
cu care — după decantarea în re
cipientul timpului — se va mîndri
istoria literară de mîine. Avem ro
mane în paginile cărora clocotește
viața acestei mari epoci, opere care
s-au impus prin adevărul din ele și
prin arta originală prin care s-au
întruchipat. Avem șl un număr apre
ciabil. de dramaturgi, care au ridicat
problemele zilei de azi sus, pe scenă,
elogiind realizările și biciuind nea

junsurile. Avem șl o aleasă litera
tură pentru copii și tineret, capabilă
a informa, a educa întru cultivarea
muncii, sincerității, adevărului, fru
mosului, entuziasmului, optimismu
lui și revoluționarismului romantic,
atît de necesar oricărei societăți ti
nere. Avem un public iubitor de
carte bună cum n-am avut nicicînd.
Avem și atitea edituri care se stră
duiesc în a tipări opere de valoare.
Cuvintele
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu constituie un îndemn în
cărcat de cel mai sincer patos : „Fa
ceți totul pentru ca literatura acestor
ani de puternic avint creator, de mă
rețe împliniri socialiste să constituie
o contribuție de seamă Ia făurirea
marii epopei spirituale a muncii și
vieții poporului român. a istorici
sale, conferind noi dimensiuni și
perspective muncii și creației libere
din patria noastră !".
Spiritul
conducerii de
partid
de azi e alături de noi, călăuzitor cu
îndemnul și povața înțeleaptă, cu
sprijinul material și cu o înaltă
grijă, cum n-au avut scriitorii
niciodată. Nu ne rămîne decît, în
efortul nostru creator, să alegem
ceea ce este trebuitor poporului și
patriei care ne cer cu cinste să-i
reprezentăm. Să alegem și să punem
în valoare, pentru a le spori măreția,
frumusețea și veșnicia cu aureola de
lumină a artei.

Din noua urbanistică a municipiului Satu Mare

Foto : I. Ilcrțcg

0 carte utilă despre pregătirea
conducătorilor de autovehicule
Dinamismul și complexitatea cir
culației rutiere moderne, cerințele și
exigențele tot mai mari pe care aceasta le impune și în țara noastră
— in condițiile creșterii de la un an la
altul a parcului auto și a numărului
posesorilor de permise de conducere,
care a depășit două milioane, fiecare
al șaptelea cetățean al țării in vîrstă
de peste 18 ani fiind posesor al unui
astfel de permis — iși află o oglindire
pe măsură intr-o carte care vine să
umple un gol resimțit de mai multă
vreme. Este vorba de „Pregătirea și
examinarea conducătorilor de auto
vehicule", lucrare apărută, in exce
lente condiții grafice, la Editura
Șport-Turism și semnată de trei spe
cialiști în materie : colonel Victor
Beda, colonel ing. Mihalache Stoleru
și maior ing. Romeo Pușcașu.
Față de alte lucrări similare de pină
acum, care abordau una sau alta din
fațetele circulației rutiere, cartea
apărută zilele acestea reușește să'cu
prindă, în cele aproape patru sute de
pagini ale sale, întreaga problemati
că a acestui domeniu de cel mai larg
interes. Ea se constituie într-un in
strument indispensabil de lucru, de
învățare și perfecționare teoretică și
practică atit pentru cei care doresc
sau se pregătesc să obțină permis de
conducere, cît și pentru cei care-1
posedă, mai ales că, din numărul to
tal al șoferilor, mai mult de jumăta
te sînt amatori. în fiecare din capito
lele cărții sînt integrate în chip ar
monios noile completări și modificări
aduse legislației rutiere, astfel incit
cititorului i se oferă un impresionant
volum de informații la zi și reco
mandări dintre cele mai utile, începînd cu cele referitoare la modul
în care se desfășoară pregătirea în
școlile de șoferi pină la normele pri
vind examinarea medicală a condu
cătorilor de autovehicule și a per
soanelor care doresc să obțină permis
de conducere și noile bareme medi
cale adoptate în martie anul acesta.
încă din primul capitol al cărții,
autorii insistă asupra necesității unei
temeinice pregătiri teoretice și prac
tice a omului de la volan, perfecțio
nării procesului de învățămînt din
școlile de șoferi profesioniști și ama
tori, legării strînse a acestuia de
cerințele actuale și de perspectivă
ale circulației rutiere. Ni se pare cît
se poate de inspirată ideea publică
rii integrale a planului de învăță
mînt și a programei școlare pentru
școlile de șoferi amatori și motocicliști, din care rezultă limpede pen
tru toată lumea drepturile și îndato
ririle elevilor, dar și cele care revin
conducerilor, școlilor și instructorilor,
răspunderea'acestora pentru forma
rea la cursanți a deprinderilor de a
pilota autovehiculele in spiritul
conduitei preventive. Dealtfel, unul
din capitolele lucrării este consa
crat în întregime noțiunilor de con
duită preventivă și responsabilitate
■socială, întrucît statisticile întocmite
la noi și în toată lumea atestă că, in
peste 90 la sută din cazuri, acciden
tul de circulație se datorește com
portamentului negativ al factorului
om în calitate de participant la tra
fic. 'Evident, nu este vorba de un
comportament negativ permanent, și
nici măcar deliberat. Nimeni nu por
nește de acasă cu gindul că nu va
respecta o regulă sau alta de cir
culație și, cu atît mai puțin, cu in
tenția de a provoca un accident sau
de a deveni victima acestuia. Pe dru
mul public insă, este posibil ca unul
din particioanții la trafic să încalce
o normă de circulație. De cele mai
multe ori, aceasta nu are nici o ur
mare, dar se poate încheia și cu un
accident, uneori cu consecințe ire
cuperabile. Pentru prevenirea nedo
ritelor evenimente rutiere, autorii
lucrării pledează cu tărie pentru în

sușirea- și respectarea normelor con
duitei preventive, definită ca „expre
sie a atitudinii conștiente, deliberate
a participantului la trafic de a cir
cula corect și în siguranță, bazindu-se în realizarea acestui obiectiv
atît pe comportamentul său disci
plinat, cît și pe capacitatea sa de a
evita accidentele ce pot fi generate
din cauza altor parteneri de drum".
In context, sint analizați pe larg și
ilustrați cu date și cazuri concrete
principalii factori ai conduitei pre
ventive — cunoștințele teoretice și
practice solide, prevederea, judeca
ta, îndemînarea — fiecare în parte
devenind sub ochii cititorului adevă
rate lecții practice, „claxoane de în
demn" la un plus de atenție și pru
dență.
Un interes .deosebit prezintă acea
parte a cărții care se referă la modul în care se efectuează examinarea
in vederea obținerii permisului de
conducere, punctată de sfaturi prac
tice și ilustrată cu tabele și schițe
ale poligonului pentru susținerea
probelor practice. După ce consacră
un amplu capitol regulilor de circu
lație, modului de însușire și respec
tare a acestora, autorii inserează no
țiuni elementare de mecanică și de
învățare practică a conducerii auto
vehiculelor, noțiuni atît de necesare,
deopotrivă, tuturor celor care sint
sau vor să devină posesori ai permi
selor de conducere. Odată dobindită această nouă calitate de șofer,
omul de la volan este avertizat asu
pra marii răspunderi sociale pe care
și-o asumă, ca și asupra răspunderii
contravenționale, penale și morale
pentru încălcarea normelor de cir
culație și comiterea de accidente.
Cea mai mare parte a lucrării este
consacrată testelor pentru verifica
rea cunoștințelor la regulile de cir
culație. Testele generale pentru ob
ținerea permisului de categoria B
numără 668 de întrebări, fiecare în
trebare cu cîte trei variante pentru
un singur răspuns exact, a cărui
confirmare se află la sfîrșitul cărții.
Numărul mare de întrebări a fost
impus de noile reglementări aduse
legislației rutiere, de realitățile cir
culației și de varietatea de situații
și împrejurări cu care se confruntă
omul de la volan pe drumul publici
O parte din aceste întrebări sînt co
mune și pentru alți conducători de
autovehicule. Este însă meritul auto"
rilor că, venind direct în sprijinul
acestora, ei au inserat acum, pentru
prima dată la noi, și seturi de teste
specifice conducerii diferitelor cate
gorii de autovehicule : 98 de între-bări speciale pentru motociclete și
motorete ; teste generale cu 117 înf
trebări pentru conducătorii mijloa
celor de transport în comun, la care
se adaugă 46 specifice pentru cei de
pe troleibuze și 74 pentru cei de pe
tramvaie ; alte 179 de întrebări sînt
specifice conducerii mijloacelor de
transport marfă, iar 186, inclusiv cu
noțiuni de mecanică, pentru cei de
pe tractoarele rutiere.
Așadar, din noua carte semnată de
colonel Victor Beda, colonel ing. Mi
halache Stoleru și maior ing. Ro
meo Pușcașu, cititorul are posi
bilitatea să afle, să învețe, să-și
însușească și să aplice cam tot ce i
se cere pentru pregătirea, examina
rea și perfecționarea oricărui condu
cător de autovehicule. Realizată într-o structură tematică riguroasă,
scrisă într-un stil larg accesibil, bo
gat ilustrată cu schițe și tabele, cu
semnele de circulație și extrase din
legislația rutieră la zi, lucrarea poa
te fi considerată un adevărat manual
în acest domeniu, a cărui lectură
este pe cit de atractivă, pe atît de
instructivă și educativă.

Petre POPA
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cu sprijinul
corespondenților „ScinteiT*_j

In piețele Capitalei, la unitățile
specializate pentru vinzarea legume
lor și fructelor se pot constata in
aceste zile multe semne ale preocu
pării pentru buna aprovizionare a
marelui oraș. Ajunse în criză de
spațiu, magazinele I.L.F. sînt „flan
cate" de stive de lăzi cu marfă. Ne
întrerupt, și fără a se mai; opri în
depozite, produsele sînt aduse spre
cumpărători direct de la cei care
le-au produs. Acest considerabil
efort organizatoric este întregit de
cel al trusturilor horticole din prin
cipalele județe producătoare, venite
si ele să-și desfacă surplusul de
roade. Piețele Obor, Unirii, Rahova
s-au transformat in veritabile expo
ziții de legume, în depozitele de
mînă așteptînd vagoane întregi de
cartofi și ceapă. La rindul lor, țăra
nii producători contribuie și ei, în
oarecare măsură, la îmbogățirea ofer
tei. Cifric vorbind, în piețele Capi
talei sînt puse zilnic în vînzare, nu
mai prin unitățile sectorului socia
list, peste 700 tone de legume, cifră
neîntîlnită în zilele corespunzătoare
ale lunii iulie din anul trecut. Două
cifre: în primele 7 luni ale anului
1982 au fost vîndute 38 755 tone de
legume, iar în aceeași perioadă a
anului în curs — 51 718 tone (în afa
ră de cartofi).
Dar sînt aceste rezultate mulțumi
toare ? Se poate spune că se între
prinde totul pentru ca rodul Întin
selor suprafețe cultivate cu legume
să nu se irosească și, prin aceasta,
să fie satisfăcute solicitările cum
părătorilor, cerințele alimentației
dună criterii-raționale ?
Judecind tot duDă cifre — respec
tiv după cele existente Ia forul cen
tral de specialitate — livrările la
fondul de stat și pentru des
facerea cu amănuntul sînt mult
inferioare prevederilor de plan și
în Capitală, și în județe. Con
cret, aceasta se manifestă sub
forma așteptărilor mai lungi la pro
curarea unor produse și prin ab
sența unor sortimente : ardei, vinete,
usturoi.

Piața de legume in zilele sezonului cald
L-am întrebat pe tovarășul Corneliu Nicolau, director adjunct in
Direcția generală economică a hor
ticulturii din Ministerul Agriculturii,
care sînt cauzele acestor lipsuri. ■
— La ardei, situația se reglemen
tează. Intr-adevăr, ardeii grași au
lipsit pină în preajma datei de
20 iulie datorită unor întirzieri în
vegetație, dar, în ultima săptămînă,
au fost zilnic livrate pieței Capita
lei între 55—60 tone, iar preluările de
la producători sînt în creștere-. în pri
vința vinetelor, din cauza timpului
neprielnic, această legumă n-a le
gat cînd trebuia ; a survenit, în
masă, un fenomen cunoscut de gră
dinari sub denumirea de „avortarea
florilor", terenurile plantate tre
buind să fie întoarse. Noile culturi
au prins și piața va avea vinete, din
belșug, începînd cu prima decadă
a lunii august. Cantitățile de vinete
care se află acum pe piață — canti
tăți mici față de necesar — sînt cele
recoltate din sere și solarii.
— De ce lipsește usturoiul t
— In această privință sînt de pre
cizat cîteva lucruri: înainte de a
ajunge la I.L.F., toată producția este
preluată de întreprinderea de semin
țe și material săditor pentru Bucu
rești și de centrele de semințe din
județele producătoare, spre a se
lecta căpățînile cele mai bune ne
cesare producției anului viitor. în
momentul de față, usturoiul se re
coltează în toate județele, iar unită
țile amintite fac sortările. E nevoie,
desigur, de mai multă operativitate
la recoltare și sortare, îneît și acest
produs să poată fi găsit cît mai curînd in magazine.
Intr-adevăr, este necesară maî
multă operativitate, trebuind să fie
trimis imediat spre piață ceea
ce rezultă bun pentru consum.
Altminteri se ajunge la goluri în a-

provizionare, dar și la alte situații
nefirești. Spre exemplu, 'I.L.F., în
treprinderea care concentrează nu
numai producția și desfacerea le
gumelor, ci și industrializarea lor,
nu poate proceda la prepararea anu
mitor sortimente de murături din
pricina banalului ingredient.
în condițiile abundenței de măr
furi, strădania producătorilor și a
celor care le comercializează tre
buie să se îndrepte cu deosebire și
spre calitatea produselor, și spre ni

cială e lăudabilă. Dar scopul expo
zițiilor de produse trebuie să fie
atragerea
cumpărătorilor
spre
marfă și nu ...menținerea lor --de
parte de ea. Or, regimul intangibilității legumelor, fructelor și zarza
vaturilor din unele asemenea expo
ziții este mai riguros decît acela
din... galeriile de artă. Se ajunge ca
mârfa să fie de două feluri : bună
de vînzare și bună de... privit, căci
produsele puse în vînzare, în stan
duri nu seamănă nici pe departe cu

Cu cît este mai bogată oferta grădinilor, cu atît mai
bună e aprovizionarea cumpărătorilor
velul prezentării. în mod firesc,
cumpărătorul alege ori dorește ceea
ce este mai bun, mai proaspăt. Din
acest punct de vedere, raidul între
prins a evidențiat mari deosebiri de
la piață la piață, de la o unitate la
alta, de la un stand la altul.
...Intrăm în incinta celor cinci uni
tăți ale I.L.F. din hala Obor. Deși
oferta de mărfuri este satisfăcă
toare, cumpărătorii lipsesc. Motivul
e ușor de găsit : roșiile sint moi,
bune de bulion, unele chiar înnoroite, castraveții bat puternic în
galben, iar dovleceii par culeși cu 5
zile în urmă. Să ne mire atunci că
trusturile horticole — din Dolj, Olt,
Tulcea, Buzău — care oferă marfă
de cea mai bună calitate, fac vîn
zare mare ? Numai Trustul horti
culturii Dolj desface zilnic, la stan
durile de aici, 50—60 tone de le
gume.
In multe piețe există obiceiul să
se facă expoziții de produse. Desi
gur, preocuparea pentru prezenta
rea mărfii, pentru reclama comer

cele din expoziție. Iar acestea, tot aș
teptînd în soare să fie admirate,
sfirșesc prin a se deprecia și ele. Nu
ajung oare expozițiile fără desfacere
un paravan pentru lipsa efortului de
a comercializa numai produse de ca
litate ?
Inregistrînd aceste aspecte nefi
rești — identificabile în piața Doro
banți și în multe alte piețe — am
făcut o comparație. O comparație cu
Craiova. Pe întreg teritoriul acestui
municipiu funcționează, în tot cursul
zilei, numeroase expoziții de legume-fructe. Dar sînt expoziții cu vîn
zare permanentă, în care -nu există
alte lădițe decît cele cu mărfurile
expuse, din care se vinde totul. Pe
măsura desfacerii, se face reasortarea cu mărfuri de aceeași calitate.
Un exemplu demn de urmat...
Ce alți factori mai pot contribui
la îmbunătățirea calității produse
lor? Tovarășul Șerban Popa, director
tehnic la I.L.F. Berceni, afirmă,
pe bună dreptate, că transpor
tul, adică, preluarea produselor

de pe cîmp în ziua în care
ele au fost recoltate și sortarea
acestora la fața locului, înainte de a
fi încărcate, au un rol primordial în
asigurarea unui comerț civilizat și a
unei eficiențe comerciale sporite.
Dar nu se întîmplă întotdeauna așa.
„De pildă, într-una din zilele cînd
cererile I.L.F. Berceni au fost cel
mai bine acoperite, 20 iulie — a
precizat interlocutorul — solicitase
răm camioane care să aducă' .de la
furnizori 2 500 tone de legume. I.T.A.,
Comtransport și I.T.S.A.I.A. ne-au
trimis însă camioane care au asi
gurat o capacitate de numai 2 000
tone. Și așa se întîmplă aproape zil
nic. îneît multe produse, rămase pe
cîmp in arșița verii sau sub ploaie,
se depreciază în bună parte. In ce
privește sortarea, producătorii o fac
de mîntuială, iar nouă ne lipsesc po
sibilitățile de a o face temeinic. In
plus, ce sens are să folosești capaci
tatea de transport — redusă, după
cum s-a exemplificat — pentru a
aduce anumite cantități numai spre
a le arunca ?
Consemnînd inconvenientele sem
nalate, nu putem să nu ne amintim
că, în alte ocazii, organizatorii trans
porturilor comerciale sînt aceia care-i acuză pe 'producătorii de legu
me de folosirea incompletă, uneori
la proporții ridicole, a vehiculelor
puse la dispoziție, citind exemple în
care ele parcurg inutil distanțe apre
ciabile, neavînd ce ridica de pe cîmp.
Și pentru că avem în față exemplul
unităților producătoare din Dolj, Olt,
Tulcea ș.a.m.d., nu putem să nu în
trebăm : cum reușesc ele să-și sor
teze marfa, s-o și transporte de la
asemenea distanță, în condiții bune
și foarte bune ? '
Scontîndu-se pe un volum din ce
în ce mai mare de mărfuri, e timpul
să se la, de pe acum, măsurile po-

trivite pentru asigurarea desfacerii
ritmice, fără așteptări și înghesuială.
Au început să fie detașați lucrători
din alte sectoare comercialei Trebuie
să se asigure participarea efectivă a
acestora, cu lucrul, în unitățile de
legume și fructe, nu doar o prezență
decorativă.
Folosirea ncjudicioasă a persona
lului care vinde se constată și la
unele unități ale cooperativelor agri
cole de producție, reapărute în
piețe cu legume mult solicitate.
De pildă, C.A.P. Nuci din sectorul
agricol Ilfov a adus sistematic, în
ultimele zile, roșii, ardei și alte pro
duse, dar desfacerea lor durează mult
timp. Cine trece prin mai multe
piețe (Ilie Pintilie, Dorobanți) dă
peste standuri ale C.A.P. Nuci.
O concentrare a fiecărei coopera
tive agricole din zonele limitrofe
într-o anumită piață nu ar fi de
cît favorabilă folosirii maxime și co
recte atît a personalului detașat să
vîndă, cît și, în general, a brațelor
de muncă din aceste unități. Sîntem
convinși că, în momentul de față, în
cooperativele agricole se drămuiește
fiecare braț de muncă chiar și la
recoltarea legumelor. Nu ar fi oare
mai util, mai eficient, ca desfacerea
să nu se disperseze în ațîtea piețe ?
Este un aspect care aduce în atenție
și necesitatea unei mai judicioase
repartizări, între piețe, a cooperati
velor agricole din „centura" de apro
vizionare a Capitalei.
Desfacerea legumelor șl fructelor
se desfășoară din plin, ritmurile ur
mînd să se intensifice. Iată de
ce supunem atenției conducerii
celor două I.L.F.-uri din Ca
pitală și forurilor lor coordo
natoare observațiile noastre ac
tuale. Vom reveni în piețele orașului,
cu dorința de a contribui la perfec
ționarea continuă a acestei activități
de. cel mai larg interes cetățenesc :
aprovizionarea populației cu legume
și fructe.

Marla BABOIAN
Gheorghe GRAURE
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La Iași au început ieri

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Am fost profund mișcat de amabilul dumneavoastră mesaj pe care mi
l-ați trimis cu ocazia survolării Ciprului și vă trimit, la rîndul meu, cele mai
bune urări de sănătate și fericire, de progres și prosperitate pentru poporul
român prieten.
Exprim, de.asemenea, dorința și convingerea mea că relațiile prietenești
și de cooperare existente între țările noastre se vor întări în continuare, spre
binele popoarelor noastre și al cauzei păcii.
i

Sosirea în Capitala

SPYROS KYPRIANOU

\

Președintele Republicii Cipru

PLENARA CONSILIULUI POLITIC SUPERIOR
AL ARMATEI CU ACTIVUL
tului de științe sociale din instituțiile
militare de învățămînt.
La lucrările plenarei au participat
tovarășii general-colonel Constantin
Olteanu, membru al Comitetului
Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român,
ministrul apărării naționale, Pantelimon Găvănescu, prim-secretar al
Comitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist.
într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la plenară au
adresat o telegramă TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU, SECRETAR
GENERAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMÂN, PREȘEDINTELE
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂ
NIA, COMANDANTUL SUPREM
AL FORȚELOR ARMATE, în care
se spune :

Miercuri a avut loc în Capitală
plenara Consiliului politic superior
al armatei,' care a analizat activita
tea organelor și organizațiilor de
partid pentru perfecționarea condu
cerii organelor și organizațiilor
U.T.C., în scopul creșterii contribu
ției acestora Ia îndeplinirea sarcinilor
ce le revin din documentele Confe
rinței Naționale a P.C.R., din cuvîn
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la convocarea-bilanț a activului ca
drelor de bază ale armatei, din Di
rectiva comandantului suprem pri
vind întărirea capacității de luptă a
armatei și educarea comunistă a
tinerilor militari. Totodată, plenara
a dezbătut sarcinile organelor și or
ganizațiilor de partid pentru îmbu
nătățirea
conținutului
științific,
ideologic și educativ al învățămîn-

„Xn numele comuniștilor, al tuturor fiilor țării afiați Ia datorie sub drapel,
participanții Ia plenara Consiliului politic superior ai armatei cu activul,
convocată pentru a dezbate sarcinile ce revin organelor și organizațiilor de
partid in conducerea organizațiilor U.T.C. și in îmbunătățirea conținutului
ideologic și educativ al învățămîntului de științe sociale, pentru mobilizarea
militarilor la îndeplinirea hotăririlor Congresului al XII-lea și Conferinței
Naționale ale partidului, a programelor adoptate de Plenara C.C. al P.C.R.
din 29—30 iunie a.c., a prevederilor Directivei comandantului suprem, își
reafirmă și cu acest prilej atașamentul nemărginit față de politica înțeleaptă
a gloriosului nostru partid, sentimentele de aleasă prețuire și recunoștință
față de prodigioasa activitate pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășo
secretar general, o desfășurați, de peste 18 ani, în fruntea partidului și sta
tului nostru, pentru progresul și prosperitatea patriei, întărirea capacității
sale de apărare.
Parte integrantă a tezaurului gîndiriî dumneavoastră social-politice, con
cepția cu privire la rolul și locul tinerei generații, la înaltele răspunderi ce-i
revin în procesul de construcție a societății socialiste și comuniste, in apă
rarea patriei, precum și ansamblul tezelor și ideilor originale ce au deschis
noi perspective dezvoltării științelor sociale au stat la baza dezbaterilor, a
hotăririlor adoptate de plenară, constituind o călăuză de preț pentru intreaga
noastră activitate.
In spiritul orientărilor formulate de dumneavoastră în cuvîntarea rostită
la convocarea-bilanț a activului cadrelor de bază ale armatei, plenara a sta
bilit măsuri pentru angajarea tot mai activă a cadrelor și ostașilor la înde
plinirea hotăririlor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale parti
dului, a Directivei comandantului suprem, la desfășurarea procesului de
instrucție și educație pe baza concepției apărării patriei de către întregul
popor, a doctrinei militare naționale, al cărei strălucit fondator sînteți, la
ridicarea capacității de luptă a marilor unități și unităților.
S-au adoptat, de asemenea, măsuri menite să ducă la integrarea mai
strînsă a învățămîntului de științe sociale cu practica instruirii și educării
_________ la asigurarea asimilării celor mai noi realizări aie cercetării știin
trupelor,
țifice și cunoașterii umane, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a mili
tarilor, înarmarea lor cu concepția revoluționară a partidului nostru despre
lume și viață, cu principiile socialismului științific.
Vă asigurăm și cu acest prilej, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că însuflețiți de mărețele realizări cu care oamenii muncii din patria noastră
cinstesc împlinirea a 18 ani do la cel de-al IX-lea Congres al partidului și
intimpinind cea de-a XXXlX-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și antiimperiaiistă, cu noi și însemnate
realizări, toți militarii, in frunte cu comuniștii, vor acționa cu hotărîre pen
tru a-și onora toate obligațiile ce le revin. Ne vom dărui întreaga energie și
capacitate de muncă mobilizării întregului personal al armatei pentru obți
nerea noii calități, superioare în procesul instructiv-educativ, întărirea ordinii
și disciplinei, înfăptuirea exemplară a sarcinilor in economia națională, in
realizarea amplului program național privind asigurarea unor producții
agricole sigure și stabile. Angajată ferm în îndeplinirea cu abnegație și de
votament a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, a ordi
nelor dumneavoastră, armata este gata în orice moment să apere, împreună
cu întreaga națiune, cuceririle revoluționare, independența; suveranitatea și
integritatea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România".
20,00 Telejurnal
20,20 înaltă răspundere șl angajare pen
tru aplicarea fermă a programelor
adoptate de Plenara C.C. al P.C.R.
din iunie 1983
20,35 Melodii populare
20.45 Fotograme din realitate
miliarde de oameni
21,25 Cinci
. ..........................
21.45 Cenaclul „Flacăra"
22,30 Telejurnal

tV9
11,00
11,05
11.35
11,55
12.35
10,00
10,05
16.35
17.35
17,50

LUCRĂRILE FORUMULUI NATIONAL Al PIONIERILOR

PROGRAMUL 1
Telex
Pași de viață lungă ,
Matineu muzical
Film serial : Bulevardul Paulista
Ecran de vacanță
Telex
Ecran de vacanță
Studioul
tineretului
Itinerar peruan
1001 de seri

PROGRAMUL î

20.00
20,20
20,50
21,05
22.30

Telejurnal
Tezaur folcloric
Agendă bucureșteană
Estivala ’S3
Telejurnal

ȘTIRI
SPORTIVE
3

© Incepînd
. de astăzi și pînă duminică pe lacul Kaukajarvi din Tam

© Rezultatele înregistrate In pro
bele de simplu ale finalelor „Daciadei" la tenis, competiție ce se des
fășoară în aceste zile la Brașov :
Masculin: Florin Segărceanu-Liviu
Ursuleanu 6—3, 6—2, 6—1 ; Traian
Marcu-Cristinel Ștefănescu 6—2, 6—1,
6—0 ;
Dumitru
Hărădău-Bogdan
Toma 4—6, 9—7, 6—3, 8—6 ; Andrei
Dîrzu-Ovidiu Pavel 4—6, 8—6, 4—6,
6—3, 6—i ; Răzvan ConstantlnescuDorian Antonescu 6—2, 6—4, 6—4 ;
feminin ; Dorina Brăștin-Liliana Pop
6—2, 11—9.

pere (Finlanda) Se vor desfășura în
trecerile celei de-a 16-a ediții a cam
pionatelor mondiale de caiac-canoe,
Ia care și-au anunțat participarea
sportivi și sportive din 32 de țări.
Din lotul României fac parte, prin
tre alții, multiplul campion olimpic,
mondial și european Ivan Patzaichin,
Ion Birlădeanu, Costică Olaru, Toma
Simionov, Ion Geantă, Tecla Borcănea, Agafia. Buhaev, Maria Ștefan și
Nastasia Ionescu.

La invitația tovarășului Constantin
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România,
miercuri a sosit într-o vizită oficia
lă în țara noastră dr. Fouad Mohied
din, prim-ministru al Republicii Arabe Egipt.
Oaspetele este însoțit de Safwat ElSherif, ministru de stat al informa
țiilor, dr. Mustafa El-Said, ministrul
economiei și comerțului exterior, dr.
ing. Mohamed El-Sayed El-Gha
roury, ministrul industriei și resur
selor minerale, Mohamed Said El- \
Sayed, ambasador, director al De-

Miercuri după-amiază au început
la București convorbirile oficiale
dintre primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, to
varășul Constantin Dăscălescu, și
primul ministru al Republicii Arabe
Egipt, dr. Fouad Mohieddin.
Cei doi prim-miniștri au examinat
modul în care sînt înfăptuite hotărîrile și înțelegerile convenite cu pri
lejul întîlnirilor și convorbirilor din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Mohamed Hosni Mubarak,
președintele Republicii Arabe Egipt,
ce au marcat, de fiecare dată, mo
mente de referință în raporturile bi
laterale, impulsionînd dezvoltarea
colaborării pe multiple planuri din
tre cele două țări.
în timpul convorbirilor a fost re
levat cu satisfacție făptui că rapor
turile tradiționale de prietenie și co
laborare româno-egiptene cunosc o
evoluție ascendentă atît pe tărîm
politic, cît și în alte domenii de in
teres comun. O atenție deosebită s-a
acordat examinării stadiului actual
al transpunerii în practică a progra
mului de măsuri vizînd dezvoltarea
cooperării economice și tehnice și a
schimburilor comerciale dintre Re-

© OZON DIN
ADÎNCURILE SCOARȚEI
TERESTRE. Pînă acum se con
sidera că ozonul se formează în
straturile superioare ale atmos
ferei sub influența radiației so
lare ultraviolete și că ajunge
în straturile aflate mai aproape
de suprafața Pămintului antre
nat de curenții de aer. Produc,
de asemenea, ozon, în straturile
inferioare, și fulgerele. încă in
anii ’60, savanți sovietici au
ajuns la concluzia că descărcări
electrice se pot produce și în
interiorul scoarței terestre unde
se formează puternice cîmpuri
electrice. Recent, această ipos
tază a fost confirmată prin
cercetări de teren efectuate în
zona activă din punct de ve-

publica Socialistă România și Repu
blica Arabă Egipt. De asemenea, au
fost analizate posibilitățile de iniție
re a unor acțiuni noi de cooperare
in domenii de interes reciproc :
energie, explorarea, exploatarea și
prelucrarea petrolului, construcții de
mașini, agricultură. în cursul con
vorbirilor s-a evidențiat că amplifi
carea și diversificarea cooperării
economice reciproc avantajoase din
tre cele două țări constituie baza
obiectivă a întăririi, în continuare, a
ansamblului relațiilor prietenești ro
mâno-egiptene.
A avut loc, de asemenea, un
schimb de vederi privind aspectele
majore ale actualității politice inter-naționalei subliniindu-se cu satisfac
ție că guvernele celor două țări au
poziții similare sau foarte apropiate
în problemele cu care este confrun
tată omenirea.
Primul ministru al. guvernului ro
mân și primul ministru al Republi
cii Arabe Egipt au scos în evidență
faptul că dezvoltarea permanentă a
. conlucrării dintre cele două țări atît
pe plan bilateral, cît și în sfera vie
ții internaționale contribuie la pro
movarea înțelegerii și cooperării din
tre România și Egipt, in interesul și

Dineu oficial
Primul ministru al Guvernului Republici! Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăscălescu, a oferit,
miercuri, un dineu oficial în onoarea
primului ministru ai Republicii Arabe Egipt.
La dineu au participat tovarășii
Gheorghe Oprea și Ion Dincă, prim
viceprim-miniștri
ai
guvernului,
Ludovic Fazekas, viceprim-ministru
al guvernului, loan Avram, Gheor
ghe Caranfil, Ioan Florea, loan Folea, Ion Lăzărescu, Gheorghe Vlad șl
Ion Teșu, miniștri, alte persoane ofi
ciale.
Au luat parte oficialitățile care îl
însoțesc pe primul ministru al Re
publicii Arabe Egipt în vizita ofici
ală în țara noastră.

Au fost prezenți ambasadorul
României la Cairo și ambasadorul
Republicii Arabe Egipt la București,
Exprimind satisfacția pentru bunele relații existente între România și Egipt, in toasturile rostite
în timpul dineului, prim-miniștrii
Fouad
Constantin Dăscălescu
____
vși. _______
Mohieddin au relevat rolul determi
nant al președinților Nicolae
Ceaușescu și Mohamed Hosni Mu
barak în adîncirea continuă a ra
porturilor de prietenie și colaborare
rodnică, pe multiple planuri, dintre
cele două țări și au subliniat dorința
comună a celor două guverne de a
dezvolta, in continuare, aceste rela
ții, în interesul țărilor și popoarelor
lor, al cauzei păcii, progresului, dez-

Cu prilejul celei de-a 30-a ani
versări a victoriei în războiul pentru
eliberarea patriei, ambasadorul Re
publicii Populare Democrate Coreene
la București, Sin In Ha, a oferit
miercuri o recepție.
Au participat tovarășii Ion Pățan,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul
aprovizionării tehnico-materiale și
controlului gospodăririi fondurilor
fixe, Iosif Uglar, vicepreședinte al
Consiliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste,
Olimpia Solomonescu, adjunct de șef
de secție la C.C. al P.C.R., Maria
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe,. general-colonel Marin
Nicolescu, adjunct al ministrului
apărării naționale, Gheorghe Anto
nescu, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice
internaționale, Ion Găleteanu, secre
tar de stat în Consiliul Culturii și
Educației Socialiste, membri ai con
ducerii Asociației de prietenie româno-coreeană, activiști, de partid și
de stat, reprezentanți ai organiza
țiilor de masă și obștești, generali și
ofițeri superiori, ziariști.

Populare Democrate Coreene
București, s-a întîlnit cu militari
dintr-o unitate a armatei române, in
fața cărora a evocat lupta poporului
coreean pentru reunificarea pașnică
a patriei și a subliniat sprijinul fră
țesc al ' poporului român acordat
acestei cauze drepte. Totodată, au
fost vizionate o fotoexpoziție și fil
me documentare puse la dispoziție
de Ambasada R.P.D. Coreene la
București.

*

Cu prilejul „Lunii de solidaritate
cu lupta poporului coreean", locotenent-colonel Li Zang Kil, atașatul
militar, aero și naval al Republicii

★

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Peru, miercuri a avut loc
în Capitală o manifestare culturală,
desfășurată sub egida Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu
străinătatea și Asociației de priete
nie româno-peruană, în cadrul că
reia ziaristul Vasile Căbulea a pre
zentat impresii de călătorie din această țară. Av fost vizionat apoi un
film documentar peruan.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației de priete
nie româno-peruană, reprezentanți
ai Ministerului Afacerilor Externe,
oameni de cultură și artă, un numeros public.
Eloy
Au 'fost prezenți Roger
Loayza Saavedra, ambasadorul Republici! Peru la București, și mem
bri ai ambasadei.
(Agerpres)

Teleorman. La Casa de cul_

germane ale Casei de cultură din
Codlea și ale întreprinderii „Măgu
ra" din localitate, precum și jocuri
le distractive specifice acestei ser
bări populare. (Nicolae Mocanii).
Buzău FiIiala Buzau a Uniu
nii artiștilor plastici a organizat
la Căminul cultural Poșta Cîlnău
o expoziție de pictură și grafică.
Lucrările — compoziții, portrete,
peisaje — sînt inspirate din viața
oamenilor și locurile Buzăului.
(Stelian Chiper).

Covasna. In parcul central
al municipiului Sfintu Gheorghe a
avut loc o adevărată sărbătoare a
cărții. Pe alei au fost instalate
standuri de cărți, iar în pavilionul
din centrul parcului s-a desfășurat
un montaj literar-muzical prezen-

dere tectonic din jurul lacului
Issîk-Kul (Kirghizia). Probele
de aer recoltate la suprafața
solului și din sol, de la o adîncime de doi metri, au arătat că,
în zona fracturii tectonice exis
tente aici, cantitatea de ozon
este superioară mediei gene
rale, iar în sol, la adîncimea de
doi metri, este de zece ori mai
mare decît la suprafață.

• PASTILĂ ÎMPOTRI
VA HIPOTERMIEI. Trei
cercetători de la Universitatea
canadiană din provincia Alber
ta au anunțat că au pus la punct
și au fabricat o pastilă anume,
un fel de' bomboană care ar pu
tea servi la învingerea hipotermiei — scăderea anormală a
temperaturii corpului uman, cu
efecte adesea mortale. Produ-

Consiliului de Miniștri, Constantin
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Ilie Rădulescu, di
rector general al Radioteleviziunii
Române, de alte persoane oficiale.
Au fost prezenți Ion Iosefide, am
basadorul României la Cairo, și Mo
hamed Wafik Hosny, ambasadorul
R.A. Egipt la București, membri ai
ambasadei.
Au fost intonate imnurile de stat
ale Republicii Aiabe Egipt și Repu
blicii Socialiste România.
(Agerpres)

Începerea convorbirilor oficiale

Caraș-Severin. La Crlvaia*
Văliug a fost organizată o tabără
de creație pentru artiștii plastici,
care a reunit, într-un efort creator
demn de toată aprecierea, plasticieni amatori și profesioniști din
județul Caraș-Severin, din țară și
oaspeți din țara vecină și prietenă
R.S.F. Iugoslavia. Casa de cultură
a sindicatelor din Reșița a găzduit,
la rîndul său, un nou și apreciat
spectacol de cîntece și dansuri pre
zentat de ansamblul „Cununa Semenicului" al Comitetului județean
Caraș-Severin al U.T.C. (N, Cătană).
Brașov. In p°iana >>Sub Mă
gură" de lingă orașul Codlea s-a
desfășurat tradiționala manifes
tare , folclorică săsească „Serbarea
cununii", a cărei origine se pierde
în vremuri îndepărtate. Mii de lo
calnici și turiști au urmărit cu de
plină satisfacție programul pre
zentat de formațiile artistice muzical-coregrafice
românești
și

partamentului Europa de Est în Mi
nisterul Afacerilor Externe, de con
silieri și experți, alte persoane ofi
ciale egiptene.
Pe aeroportul Otopeni, împodobit
cu drapelele de stat ale celor două
țări, primul ministru al R.A. Egipt a
fost salutat de tovarășii Constantin
Dăscălescu, prim-ministru al guver
nului, Gheorghe Oprea, prim vice
prim-ministru al guvernului, Ludo
vic Fazekas, viceprim-ministru al
guvernului, Vasile Pungan, loan
Avram, Ion Lăzărescu și Ion Teșu,
miniștri, Lucianu Drăguț, secretar al

tat de cercul de recitatori ai între
prinderii textile „Oltul". Publicul
cititor a avut ocazia să se întîlnească cu scriitori și poeți din lo
calitate, autori ai unor volume
apărute în ultimele săptămîni.
(Pâljânos Maria).
Mureș
ca<^ru' etaPe* repu
blicane a Festivalului național
„Cîntarea României", Casa de cul
tură a municipiului Tg. Mureș a
găzduit, timp de trei zile, specta
colul celor mai bune formații de
muzică ușoară și folk, al bri
găzilor artistice și monologurile
satirice din județele Alba, Cluj,
Caraș-Șeverin, Hunedoara, Sălaj,
Arad, ~ Harghita, Bistrița-Năsăud,
Satu Mare, Bihor, Maramureș,
Sibiu, Covasna și Mureș. (Gh. Giur
giu).

sul conține o serie de elemente
nutritive, precum și un medi
cament folosit în mod curent
contra astmului, respectiv Aminophillina. Cercetările efectelor
„bomboanei" vor continua.

tură a sindicatelor din Alexandria,
în organizarea secției de propagan
dă a comitetului județean de partid,
s-a desfășurat o consfătuire cu
tema „Contribuția creației tehnicoștiințifice la realizarea programe
lor speciale adoptate de Conferin
ța Națională a partidului". Cu acest
prilej s-a deschis și o expoziție,
reunind cele mai valoroase creații
tehnice ale muncitorilor și specia
liștilor din 40 de unități economice
teleormănene. (Stan Ștefan).
Brăila
Galeriile de artă din
Brăila a fost deschis Salonul de
vară al umorului, manifestare or
ganizată de Comitetul județean de
cultură și educație socialistă. Aflat
la a 6-a ediție, salonul reunește lu
crările a 46 de caricaturiști. Pre
miul I al actualei ediții a fost acor
dat caricaturistului Horia Crișan
din Deva. (Corneliu Ifrim).

în rîndul alcoolicilor se află nu
numai bărbați și femei, ci și
copii. Pe de altă parte, s-a con
statat că în Anglia un mare
Britanie, patru milioane de vie- . număr de copii suferă atît din
time ale alcoolului au nevoie punct de vedere al sănătății,
urgentă de ajutor ț— s-a anun cît și moral datorită faptului că
țat la Londra, menționîndu-se, părinții lor sînt alcoolici.
totodată, că o serie de organi
® VULCAN IN ERUP
zații acționează pe bază de vo
luntariat pentru constituirea ȚIE- Vulcanul Kilauea, din
unui nou Serviciu național de Hawaii, continua luni să azvirle
luptă împotriva alcoolismului. lavă fierbinte la o înălțime de
Un raport anual dat publicității 40 metri de la vîrful său. Lun
In capitala britanică subliniază gimea șuvoiului de lavă este
că această cifră provoacă îngri acum de 5,6 kilometri. Potrivit
jorare, cu atît mai mult cu cît experților, nu există încă un

•
FLAGELUL
AL
COOLISMULUI. în Marea

spre binele popoarelor român și
egiptean, al cauzei generale a păcii,
respectului independenței naționale,
destinderii, progresului și cooperării
în întreaga lume.
La convorbiri, care se desfășoară
într-o atmosferă de caldă prietenie,
înțelegere și stimă reciprocă, parti
cipă Vasile Pungan, ministrul comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de
mașini. Ion Lăzărescu, ministrul mi
nelor, Constantin Oancea, adjunct al
ministrului afacerilor externe, Ilie
Rădulescu, director general al Radioteleviziunij române. Marcel Dinu,
director in Ministerul Afacerilor Ex
terne. Iau parte Safwat El-Sherif.
ministru de stat al informațiilor, dr.
Mustafa El-Said, ministrul economiei
și comerțului exterior, dr. ing. Mo
hamed El-Sayed El-Gharoury, mi
nistrul .industriei și resurselor mine
rale, Mohamed Said El-Sayed, am
basador, director al Departamentului
Europa de Est în Ministerul Aface
rilor Externe.
I
Participă, de asemenea, Ion Iosefide, ambasadorul României la Cairo,
și Mohamed Wafik Hosny, _ambasadorul Republicii Arabe Egipt la
București.

A
voltăriî independente șl înțelegerii
în lume.
Cei doi șefi de guvern au toastat
în sănătatea președinților
Nicolae
Ceaușescu și Mohamed Hosni Mu
barak, pentru adîncirea și amplifi
carea relațiilor de prietenie și strînsă colaborare dintre Republica So
cialistă România și Republica Arabă
Egipt.
Dineul s-a desfășurat Intr-o at' mosferă prietenească, cordială.

★

Miercuri după-amiază, soția pri
mului ministru egiptean, doamna
Rafahia Mohieddin, a vizitat Muzeul
colecțiilor de artă al Republicii So
cialiste România.
• (Agerpres)

Timpul probabil pentru intervalul 28
iulie, ora 21 — 31 iulie, ora 21. In tară :
Vremea va ti în general Instabilă în
Banat, Crișana, Maramureș, nordul
Transilvaniei șl al Moldovei, unde cerul
va fi schimbător și vor cădea ploi lo
cale care vor avea șl caracter de aver
să însoțite de descărcări electrice. In
celelalte regiuni vremea va fi în ge
neral frumoasă. Cerul va fi variabil, fa
vorabil averselor șl descărcărilor elec
trice. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 12 șl 22 de grade, cele ma
xime vor oscila între 24 și 34 de grade,
pe alocuri mai ridicate în sudul tării.
(Otilia Diaconu, meteorolog de ser
viciu) .

terii răspunderii tuturor pionierilor
și școlarilor față de învățătură, educarea lor în spiritul muncii, dez
voltarea dragostei și devotamentului
față de patrie, partid și popor. în
același timp, vor avea loc intîlniri
cu activiști de partid și de stat, cu
oameni de știință, artă și cultură,
schimburi de experiență, vizite in
întreprinderi industriale și unități agricole, spectacole, marșuri pionie
rești.
Activitățile din cadrul forumului
vor constitui un prilej pentru copii
de a cunoaște nemijlocit minunate
le realizări obținute de poporul nos
tru în anii socialismului, eforturile
creatoare ale oamenilor muncii pen
tru transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al XII-lea ai parti
dului, ale Conferinței Naționale.
Pionierii, toți copiii tării aduc și
de data aceasta omagiul lor fierbin
te, de profundă dragoste, și recunoș
tință, tovarășului Nicolae Ceaușescu,
prietenul și îndrumătorul cel mai apropiat al tinerei generații, tovarășei
Elena Ceaușescu, pentru grija părin
tească cu care ocrotesc copilăria fe
ricită, pentru condițiile minunate de
învățătură, muncă și educație de
care beneficiază în formarea lor ca
viitori constructori ai socialismului și
comunismului în patria noastră.
(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

este necesar ca fiecare unitate, sec
ție, atelier și formație de lucru să
in funcțiune integrale șl Ia termen
cunoască precis cît produce și cu ce
a tuturor capacităților de producție,
consumuri, cu ce cheltuieli produce.
acordindu-se o atenție deosebită
Ca atare, adunările generale ale oa
obiectivelor prioritare, care au ter
menilor muncii trebuie să vegheze
men de punere în funcțiune în acest
ca activitatea fiecărei întreprinderi
an. Pentru înfăptuirea acestor sar
să fie astfel organizată incit bugetul
cini, participanții la dezbateri au
de venituri și cheltuieli să consti
înalta răspundere de a-și aduce, prin
tuie, la toate nivelurile, instrumen
propunerile formulate în adunările
tul principal în aplicarea noului me
generale, o contribuție sporită lă re
canism economico-financiar, a cărui
zolvarea tuturor problemelor privind
esență constă tocmai în realizarea
scurtarea termenelor de execuție a
producției planificate cu cheltuieli
noilor capacități de producție, îmbu
cît mai mici, cu o rentabilitate și
nătățirea calității lucrărilor, intro
eficiență maxime.
ducerea largă a mecanizării, a teh
Subordonate acestor cerințe prio
nologiilor avansate și a soluțiilor
ritare, de o deosebită actualitate și
constructive moderne, folosirea efi
însemnătate, dezbaterile din cadrul
cientă a parcului de mașini și uti
adunărilor generale ale oamenilor
laje, gospodărirea judicioasă a re
muncii trebuie să se finalizeze cu
surselor materiale, Îmbunătățirea
propuneri, idei și măsuri concrete,
organizării producției și a muncii,
menite să asigure reducerea mai
calificarea și ridicarea nivelului de
accentuată a cheltuielilor de produc
pregătire profesională a personalu
ție și, îndeosebi, a cheltuielilor ma
lui muncitor, întărirea ordinii și dis
teriale, înfăptuirea programelor pri
ciplinei pe fiecare șantier și la fie
vind valorificarea materialelor refocare punct de lucru.
losibile, sporirea mai rapidă, încă
din acest an, a productivității mun
Prioritate factorilor calita
cii, îmbunătățirea calității și ridica
rea
nivelului tehnic al produselor,
tivi, creșterii eficienței eco
folosirea
rațională, cu maximum de
nomice fr* industrie, construcții,
randament, a mașinilor, utilajelbr și
instalațiilor, utilizarea deplină
' ” " a
transporturi, în intreaga activitate
timpului de lucru.
economico-socială, obiectivul major
al actualei etape de dezvoltare in
După cum se observă, ordinea de
tensivă a economiei noastre națio
zi a adunărilor generale ce se desnale îl constituie obținerea unei efi
fășoară în această perioadă este
ciente și
rentabilități
maxime.
foarte bogată și deosebit de comple
Aceasta este, așa cum arăta din
xă, ceea ce impune ca ele să fie
nou tovarășul Nicolae Ceaușescu la
temeinic pregătite, să se desfășoare
recenta plenară a C.C. al P.C.R.,
într-un spirit de înaltă exigență
așa cum se desprinde cu claritate
muncitorească. în această privință,
din programele și hotărîrile adoptate
mari răspunderi revin organelor ^i '
de curind de înaltele foruri ale
organizațiilor de partid, comitetelor .
partidului și statului, cheia de boltă J sindicatelor, precum, și cadrelor 'de k
a intrigii dezvhltari1 economice aă
conducere din centrale și ministere
țării ; aceasta este condiția fundaprezente la adunările generale, care
mentală a ridicării bunăstării întreau datoria să ajute oractic, concret,
gului popor.
unitățile economice în soluționarea
In calitatea lor de proprietari,
problemelor legate de îndeplinirea
producători și beneficiari oamenii
exemplară a planului pe anul 1983.
muncii poartă răspunderea directă
Este în interesul fiecărui'colectiv de
pentru păstrarea și apărarea pro
oameni ai muncii, al economiei
prietății comune, pentru dezvoltarea
noastre naționale, ca dezbaterile din
ci, avind datoria de a asigura creș
cadrul acestor foruri ale derfiocraterea continuă a eficientei economice
ției și autoconducerii muncitorești
— pe această cale asigurîndu-se
să se soldeze cu programe ample de
mijloacele necesare retribuirii lor,
măsuri, cu decizii temeinic funda
participării la beneficii, dezvoltării
mentate, astfel ca în acest an hotăforțelor de producție, satisfacerii
rîtor al cincinalului să se asigure în
unor necesități generale ale sociefiecare unitate progrese substanțiale
tații. Iată de ce, în condițiile partiîn lupta pentru o calitate nouă, pen
cipării directe- a oamenilor muncii
tru o înaltă eficiență în întreaga
la autoconducere și autogestiune,
activitate economică !

Orașul cu rădăcini adinei în Cîmpia Română
(Urmare din pag. I)

statut) exista aici o sin
gură unitate, să-l zicem in
dustrială, de fermentare a
tutunului. Aici începea și
sfîrșea ideea de industrie
la Titu.
Ce mai tnseamnă, azi,
Industrie la Titu 1 Ne răs
punde Lucia Iorgulescu,
secretara adjunctă cu pro
bleme de propagandă , a
comitetului orășenesc de
partid, însoțitoarea noastră
într-o călătorie-lecție, lecție
pentru că fila cîmpiei des
chisă la Titu poate fi par
cursă ca o filă de carte, cu
paragrafe de experiență
umană, cu minusurile și
plusurile ei, cu acolada de
verb a izbînzii spectaculoa
se sau cu tulburea învirtejire a apelor în bulboană.
Astăzi, ne spune tînăra
secretară cu propaganda
(tineri
sînt
majoritatea
conducătorilor de aici), in
dustrie la Titu mai înseam
nă, pe lingă întreprinderea
de aparataj electric, Schela
de producție petrolieră, în
treprinderea de fermentare
a tutunului (în descendența
vechii unități), întreprinde
rea de compactare a meta
lelor, atelierul C.F.R. de re
parat vagoane (aflat acum
în plin proces de extindere
și modernizare), întreprin
derea pentru producerea
nutrețurilor concentrate și,
în faza de construcție, un

pericol real pentru zonele popu
late din vecinătate, cea mai
apropiată localitate — Pahoa —
aflîndu-se la 16 kilometri de
crater.

®

Miercurl a început la Iași cel
de-al 11-lea Forum național al
nierilor, care, în acest an, se
fășoară sub deviza „în țara păcii,
spre comunism înaintăm".
Instituite din inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii
Socialiste
România, forumurile pionierești re
prezintă o importantă formă de
• participare a purtătorilor cravatelor
roșii cu tricolor la analiza și dezba
terea activității desfășurate de Or
ganizația Pionierilor în spiritul hotărîrilor Congresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, în
. scopul educării comuniste, patrioti
ce și revoluționare a copiilor din
tara noastră.
Desfășurîndu-se in atmosfera săr
bătorească a aniversării a 18 ani de
la Congresul al IX-lea al partiduIul, lucrările forumului sînt profund
marcate de vibrantul Mesaj de pace
Nicolae
adresat
de
tovarășul
Ceaușescu tuturor copiilor patriei,
întregului nostru tineret, tuturor co
piilor lumii cu prilejul zilei de 1 Iunie.
Cei peste 500 de delegați ai pionierilor din toate județele țării vor
analiza și dezbate, în acest cadru,
căile șl mijloacele de Intensificare
a activității consiliilor și comanda
mentelor pionierești, în vederea cres

cinci săptămîni

IN FUNDUL UNEI PRĂ
PĂSTII. Un tînăr militar ame
rican din unitățile de infanterie
marină, Karl Beli, a supravie
țuit cinci săptămîni unui accident care l-a țintuit într-o prăpastie din Munții Sierra, din
nordul Californiei. El se afla
Intr-o permisie cînd, în timpul

șantier care la proporții
.... .
de la o zi la alta, între
prinderea de electrozi side
rurgici ; unitate de interes
republican ce va produce
incepînd din 1984. E mult,
e puțin ?!, Pentru ceea ce
sîntem azi e cît se poate
de bine, de normal. Pentru
ceea ce eram ieri este
fabulos.
La Titu, în inima acestei
cîmpii cocoțate spre Tîrgoviște, emancipate în pla
tou, meseriile acestui de
ceniu nou se învață nu pe
apucate, ci în școli, labo
ratoare, cu creta pe tablă
și profesori veritabili. Un
liceu industrial și un altul
agroindustrial satisfac, în
linii mari, nevoia de pro
fesionalism in unitățile cu
pondere. Aparatajul pri
mește anual muncitori care
stau bine cu teoria, iar cu
practica așișderea, însușită
în chiar halele întreprin
derii, liceul fiind, logic,
subordonat acesteia. Alte
șase școli generale, ne
spune secretara cu propa
ganda, completează harta
școlară a localității, pentru
a nu mai vorbi de creșele,
căminele, grădinițele și tot
ceea ce ține de creșterea,
formarea și educarea ge
nerațiilor ce vin.
La Titu, personaj prin
cipal rămîne însă cîmpia.
Orașul dîmbovițean trăiește
cu mii de rădăcini in cîm
pie. O mare de lanuri își

unei
excursii, a căzut de Ia
mare înălțime, fracturîndu-și o
gleznă și mai multe coaste.
Căutările care au urmat, inclu
siv cu ajutorul elicopterelor,
nu au dat rezultate. Deși rănit,
el a reușit să reziste timp
de o lună și o săptămînă, hrănindu-se cu mușchi de stîncă,
iarbă și... furnici. în acest răs
timp a slăbit 31 de kilograme,
în cele din urmă, Beli a desco
perit un piton de alpinism în
fipt Intr-o stîncă : agățînd de
el o frînghie a reușit să escala
deze cu mare dificultate pere
tele stîncos. în prezent este în
afară de pericol.

® UN SUCCES AL
BIOLOGILOR CHINEZI.
După mai mulți ani de studii

joacă fluxul șl refluxul pe
țărmurile și plajele orașului, încorsetat îni verde,
Din cîmpie vin oamenii.
i
Automatizarea își face ’că
rare printre porumburi.
Firele electrice intră în
curțile oamenilor printre
vișini și meri, iar la porți,
printr-un
mimetism de
astă dată generos, cresc
cuiburi de cartofi. Metrul
pătrat de teren e ca o sto
fă englezească scumpă,
din care vrei să-ți faci și
vestă și pantalon. Cu pu
țină pricepere îți rămîne
și de... haină. Nu, nu glu
mim. Agricultura intensivă
pare a fi devenit o nece
sitate bine însușită de oamenii din Titu. Iar ca o dovadă, cea mai convingătoare, a însușirii agriculturii moderne este combina
tul avicol, unul dintre cele
mai mari de pe bătrînul
nostru continent. într-o
singură hală cresc, intr-un
timp record, 34 000 de pui,
din faza de ciocnit oul
pînă la iminența tigăii de
fript. Cum ? Greu de ima
ginat pentru cine a avut
cinci pui în bătătură și
parcă tot se călcau pe pi
cioare și vede aici zeci de
mii care cresc unul lingă
altul, ca din apă. în tot
combinatul avicol cresc
anual vreo 25 de _________
milioane
de pui. îți vine să zici,
ca-n bancul acela cu ardeleanul, „așa ceva nu exis-

intense, specialiștii chinezi de
la Institutul de hidrobiologie al
Academiei de științe a Chinei
au descoperit și izolat virusul
care provoacă hemoragia crapu
lui fitofag, principalul pește de
apă dulce din China. Maladia
atinge, uneori, 40—50 Ia sută și
chiar 70 la sută din populația
de crap fitofag, mortalitatea
printre exemplarele la care vi
rusul s-a instalat fiind de cirea
80 la sută. Izolarea virusului
creează condiții optime de eli
minare a pagubelor pe care
boala respectivă le provoacă
crescătoriilor de pește.

® CETATE ETRUSCĂ.
O necropolă din epoca de fier,
care ocupă zona din centrul lo-

tă“. Și totuși, zice Gheor
ghe Stratulat, directorul
combinatului
avicol, așa
ceva există și va exista din
ce în ce mai bine, mai mo
dern, mai pus la punct,
pentru că și-n avicultura
cercetarea
funcționează,
știința avansează, iar na
tura pare a fi depășită de
la o zi la alta. Condensată
aici, empirica ogradă cu
orătănii este nu numai de
nerecunoscut, dar și de ne
conceput. Și totuși, halele
avicole de la Titu sînt —
în permanentă extincție —
un oraș in cîmpie. O popu
lație de păsăret mișună
înăuntru, probînd, poate
mai mult decît alte lucruri
spectaculoase, puterea omului.
Zi de vară pe un platou
al Cîmpiei Române. Porumburile' atacă șoselele
ca niște balauri verzi. Api
cultori bucureșteni caută
locuri mai in față lingă la
nurile de floarea-soarelui
care stau să se răsfețe-n
corole. E plină vară și un
must dulce în aer sfrede
lește simțurile orășeanului
evadat în prospețimi uita
te. La Titu, pe un șezlong
de confort citadin purtînd
vopseaua recentă, mirosul
de nou-nouț, poți aștepta
liniștit să-ți Intre cîmpia
in suflet. Arhaicul și mo___
dernul își dau mina peste
lanuri, cu un firesc ce face
parte din firea locurilor.

calității Cerveteri, In apropiere
de Roma, a fost descoperită de
Centrul de studii pentru arheo
logie etrusco-italică al Consi
liului național italian- al cerce
tării (C.N.R.). în centrul anticei
cetăți etrusce, peste care s-au
succedat mai multe civilizații,
ajungind pînă in perioada ocu
pației romane, au fost descope
rite piese decorative din lut ars
care serveau la ornarea edifi
ciilor, datînd ditl anii 530—500
î.e.n. într-o altă zonă a locali
tății au fost găsite o locuință
decorată cu picturi din epoca
elenistică și inscripții In limba
latină. Aceste cercetări — au
precizat specialiștii — se desfă
șoară în cadrul unui proiect in
titulat „Cetăți și necropole ale
Etruriei".

Vizitele tovarășului Nicolae Ceausescu,

împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, in țări africane

O puternică afirmare a politicii României socialiste
ie prietenie si solidaritate cu statele m curs de dezvoltare
m interesul cauzei păcii, independentei si progresului

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII PERU

RABAT

Convorbiri economice româno-marocane
RABAT 27 (Agerpres). — Tovarășul
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor
externe al Republicii Socialiste
România, președintele părții române
în Comisia interguvernamentală r.omâno-marocană de cooperare econo
mică și tehnică, ce își desfășoară luorările, în aceste zile, la Rabat, s-a
întâlnit cu Maati Bouabid, primul mi
nistru al Guvernului Regatului Ma
roc. în cadrul întrevederii au fost
abordate problemele dezvoltării in
continuare a raporturilor de colabo
rare dintre România și Maroc,. în spe
cial căile și mijloacele de extindere
și adincire a cooperării economice și

Bangkok:
Presa și posturile de radioteleviziune de peste hotare continuă să releve pe larg

semnificațiile acestui important eveniment
Vizitele oficiale de prietenie întreprinse de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în țări africane
se află, în continuare, in centrul atenției presei de peste

hotare, care evidențiază, In relatări ample, bogatele sem
nificații ale acestei acțiuni politice de excepțională în
semnătate pentru afirmarea tot mai puternică a idealurilor
păcii, libertății și dezvoltării de sine stătătoare a tuturor
popoarelor.

Presa'din Mozamblc a continuat să
care prevăd lărgirea și adîncirea
respectului reciproc și pe neamestecul
publice materiale despre vizita ofi
colaborării pe linie de partid și de
în treburile interne ale celeilalte părți.
cială de prietenie efectuată în aceas
stat între Mozambic și 1 România,
Se reia, de asemenea, aprecierea pre
tă țară de tovarășul Nicolae
Programul pe termen lung privind
ședintelui Samora Machel potrivit
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
dezvoltarea cooperării tehnico-ecocăreia documentele semnate deschid
Elena Ceaușescu.
nomice și a schimburilor comerciale
largi perspective cooperării pe ter
Ziarul „NOTICIAS" a inserat, pe
între cele două țări.
men lung dintre cele două țări. Cei
prima pagină, un articol referitor la
în relatarea consacrată ceremoniei
doj șefi de stat au condamnat, de
încheierea vizitei, prezentînd în de
semnării documentelor oficiale de la
asemenea, politica regimului de la
taliu însuflețirea cu care înalții oas
Maputo, agenția T.A.S.S. arată că, în
Pretoria, exprimîndu-și sprijinul față
peți români au fost salutați de po
alocuțiunea rostită cu acest prilej,
de lupta de eliberare națională dusă
porul mozambican. Se subliniază că
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
de popoarele din Africa de Sud și
vizita s-a încheiat cu semnarea unor
liniat că documentele semnate con
Namibia — scrie China Nouă.
importante documente privind rela
stituie un exemplu de adevărată co
In relatările Agenției UNITED
țiile bilaterale, documente care des
laborare între popoare in edificarea
PRESS INTERNATIONAL se relevă
chid noi perspective pentru aprofun
socialismului. Poporul mozambican,
că, la Harare, șeful statului român
darea și extinderea cooperării roa arătat președintele Nicolae
a semnat, împreună cu premierul Re
mâno-mozambicane în diverse do
Ceaușescu, dispune de o puternică
publicii Zimbabwe, Robert Mugabe,
menii de activitate.
forță organizatorică — Partidul
acorduri comerciale și de cooperare
FRELIMO, care constituie o garanție
Același ziar a publicat mai multe
între România și Zimbabwe. Se subli
materiale și fotografii, între care te
de nădejde a edificării cu succes a
niază că Declarația comună, dată pu
socialismului în Mozambic.
legrama adresată de tovarășul
blicității la încheierea vizitei, cuprin
Nicolae Ceaușescu, de la bordul a„GRANMA", organul C.C. al P.C.
de idei ou privire la domeniile eco
vionului, tovarășului Samora Madin Cuba, alte ziare centrale, radioul
nomic, al dezarmării nucleare, pre
chel, însoțită de o fotografie înfăși televiziunea cubaneze au informat
cum și la problemele politice din
țișînd plecarea înalților Oaspeți ro
despre noua solie românească pe con
Africa și Orientul Mijlociu. De ase
mâni de pe aeroportul din Maputo,
tinentul african, subliniind că aceas
menea, Declarația comună lansează
precum și Declarația comună româta constituie o nouă contribuție Ia
un apel privind transferul de tehno
no-mozambicană, însoțită de patru
întărirea pe mai departe a relațiilor
logie modernă către țările în. curs de
fotografii de la ceremonia plecării.
politice, a cooperării economice din
dezvoltare, programe de ajutorare a
Sub titlul „Ceaușescu prevede un
tre România și țările africane. „Granacestora și accesul la credite inter
viitor strălucit pentru ambele țări",
ma“ arată că, în Zimbabwe, condu
naționale în condiții preferențiale.
ziarul „DIARIO DE MOZAMBIQUE"
cătorul statului român a’ cerut regi
Președintele român, Nicolae
reia telegrama p,e
Ceaușescu,
și
care președintele
premierul Robert
Nicolae Ceaușescu
Mugabe — arată
a adresat-o pre
agenția citată —
® „Un exemplu de conlucrare prietenească, au
ședintelui Samora
reafirmat spri
Machel de la
bazată pe egalitatea în drepturi și avantajul jinul lor față de
bordul avionului
lupta S.W.A.P.O.
și inserează un
reciproc, pentru consolidarea independenței pentru
cuce
comentariu pri
indepen
și
accelerarea dezvoltării
economico-so- rirea
vind importanța
denței Namibiei
documentelor ofi
și au condamnat
ciale”.
ciale semnate în
agresive
actele
timpul vizitei, reale
Republicii.
levind perspecti
® „Acorduri și înțelegeri care prefigurează un Sud-Africane co
vele pe care amise
împotriva
viitor strălucit raporturilor româno-africane”. țărilor
cestea le deschid
vecine. De
dezvoltării rela
asemenea,
con
țiilor
românoducătorii
celor
mozambicane.
două părți au ex
De asemenea, săptămînalul „DO
mului rasist din Africa de Sud să în
primat profunda lor îngrijorare în
MINGO" a prezentat un reportaj fo
ceteze acțiunile sale agresive împo
legătură cu situația din Orientul
tografic privind aspecte din timpul
triva Republicii Zimbabwe și a altor
Mijlociu și au convenit că nu poate
vizitei înalților soli ai poporului
state din Africa australă.
fi asigurată nici o soluție viabilă
român.
fără crearea unui stat independent
într-una din relatările sale privind
TELEVIZIUNEA MOZAMBICANĂ
palestinian. Declarația comună chea
vizita înalților soli ai poporului ro
a prezentat, la rîndul său, un pro
mă la organizarea unei conferințe
mân la Addis Abeba, AGENȚIA
gram dedicat vizitei. în comentariul
internaționale,
în cadrul O.N.U., la
PRENSA LATINA subliniază că
care a însoțit imaginile filmate au
care să participe toate părțile inte
Etiopia și România au semnat un
fost reliefate relațiile tradiționale • de
resate, inclusiv O.E.P.
protocol asupra relațiilor comerciale,
strînsă prietenie și solidaritate mili
cooperării economice și tehnice, pre
Totodată, agenția U.P.I. a relatat
tantă dintre Partidul Comunist Ro
cum și un acord privind transportul
despre vizita în Mozambic, mențio
mân și Partidul FRELIMO, dintre
aerian civil. Sînt relevate posibilită
nând
că președintele Nicolae
popoarele român și mozambican, subțile considerabile existente pentru
Ceaușescu a avut convorbiri cu con
liniindu-se că întâlnirile și convorbi
promovarea și extinderea colaborării
ducătorii mozambicani axate pe coo
rile dintre cei doi conducători de
bilaterale în interesul reciproc, menperarea dintre România și Mozambic
partid și de stat constituie momente
ționîndu-se, în special, cooperarea în
în domeniile agricultorii și tehnicii.
de referință în cronica raporturilor
domeniile energiei, mineritului, ma
Despre vizita în Zimbabwe a rela
de prietenie sinceră care unesc cele
terialelor de construcție, energeti
tat și agenția ASSOCIATED PRESS.
două țări și popoare.
cii, industriei farmaceutice, agricul
Se precizează că la încheierea vizitei
Au fost evidențiate stima și căldura
turii, sfere în care pot exista socie
șeful statului român a semnat trei
cu care înalții oaspeți români, au fost
tăți mixte. De asemenea, este subli
acorduri ou premierul Robert Mu
întimpinați pretutindeni de popu
niat faptul că cele două țări afirmă
gabe : un acord privind cooperarea
lația capitalei mozambicane, relienecesitatea intensificării eforturilor
economică și tehnică, un acord de
findu-se că documentele semnate în
în ce privește diversificarea și spori
cooperare î-n domeniul radioteleviziutre cele două țări deschid noi și am
rea legăturilor comerciale, coopera
nii și un al treilea acord privind coo
ple perspective pentru dezvoltarea
rea lâ proiecte economice pe termen
perarea in domeniile geologiei și mi
multilaterală a relațiilor de priete
lung.
neritului.
nie și cooperare dintre popoarele ro
Referitor la situația din Africa —
mân și mozambican. Au fost prezen
Aceeași agenție a difuzat relatări
scrie
Prensa
Latina
—
este
exprimat
tate largi extrase din toasturile ce
și despre vizita in Mozambic. mențiodeplinul sprijin față de prevederile
lor doi președinți rostite la dineul
nînd
că șeful statului român a fost
Cartei Organizației Unității Africa
oficial, din alocuțiunile Ia ceremo
întâmpinai; la aeroport de președintele
ne
și
este
subliniat
aportul
O.U.A.
nia semnării documentelor oficiale
Mozambicului. Samora Moises Machel,
la lupta împotriva imperialismului,
și cu prilejul întîlnirii cu muncitorii
și de înalte oficialități ale Partidului
colonialismului,
neocolonialismului
mozambicani din portul Maputo.
FRELIMO. Se menționează că pre
și rasismului. Independența Namibiei
ședintele României a vizitat MozamPOSTURILE DE RADIO MOZAM
și dreptul poporului namibian la
bieul pentru prima dată în 1979, cînd
BICANE au transmis, după plecarea
alegerea propriei sale căi de dezvol
cele
două țări au încheiat acorduri
oaspeților, în emisiunile lor, ample
tare sînt, de asemenea, scoase în
de cooperare, cu precădere în dome
comentarii asupra vizitei și a docu
evidență ca imperative ale prezentu
niul agriculturii. ,
mentelor semnate, precum și pro
lui de către cele două țări, în ace
grame muzicale românești.
Președintele României, Nicolae
lași timp denunțîndu-se tactica de
Ceaușescu, a sosit la Maputo venind
Ziarul sovietic „PRAVDA", organ
tergiversare a procesului privind ac
de la Harare, pentru o vizită oficia
al C.C. al P.C.U.S., a publicat rela
cesul la independență al acestui te
lă de prietenie de trei zile in Mo
tări privind desfășurarea vizitei pe
ritoriu.
zambic, cea de-a treia etapă a tur
continentul african. Ziarul
infor
Informînd
despre
desfășurarea
mează despre semnarea, la Maputo,
neului său african, relatează, la rîndul
convorbirilor oficiale dintre pre
său, AGENȚIA FRANCE PRESSE.
a Declarației comune româno-moședinții Nicolae Ceaușescu și Samora
zambicane, menționînd că, prin acest
Președintele
Nicolae
Ceaușescu,
Machel, agenția precizează că au fost
document, „Mozambicul și România
precizează agenția, care se află
examinate stadiul actual al relațiilor
se pronunță pentru destindere și
pentru
a
doua
oară
în
Mozam
bilaterale și perspectivele dezvoltării
dezarmare, pace și colaborare între
bic după dobindirea independen
lor și s-a efectuat un schimb de opi
popoare. Cele două țări — se arată
ței de către fosta colonie por
nii privind situația internațională
in continuare — au declarat că spri
tugheză, a vizitat anterior Etiopia
actuală. Președinții României și Mo
jină eforturile statelor limitrofe la
și Zimbabwe. în capitala zimbabweazambicului s-au pronunțat pentru
Oceanul Indian în vederea transfor
nă el a semnat un comunicat comun
intensificarea
relațiilor
dintre
Par

mării acestuia într-o zonă a păcii".
care condamnă raidurile Africii de
tidul
Comunist
Român
și
Partidul
în continuarea relatărilor sale, aSud împotriva statelor africane ve
FRELIMO. Se subliniază, de aseme
genția T.A.S.S. a informat pe larg
cine și cheamă la dezarmare nu
nea, că Declarația comună românodespre vizita în Mozambic. Se subli
cleară.
mozambicană se referă la cooperarea
niază că, în timpul vizitei, președin
Despre vizita în Mozambic infor
dintre cele două partide și la cola
tele Nicolae Ceaușescu și-a expri
borarea economică. și schimburile
mează și agenția REUTER, mențio
mat profunda satisfacție față de sta
nînd că, în cursul vizitei, șeful sta
comerciale pe termen lung dintre
diul relațiilor dintre cele două state
tului român a avut convorbiri cti pre
România și Mozambic.
și a subliniat intenția de a extinde
ședintele Samora Machel. Convorbi
Cu prilejul vizitei oficiale de
colaborarea economică vizind dez
rile — se precizează — s-au referit la
prietenie efectuate în Mozambic,
voltarea Mozambicului independent.
cooperarea bilaterală, inclusiv la co
președinții Nicolae Ceaușescu și
El a exprimat solidaritatea guver
merțul și ajutorul pentru dezvoltare
Samora Moises Machel au semnat
nului și poporului român cu po
acordat Mozambicului de România.
cîteva documente, între care De
poarele care luptă pentru libertate și
Cele două țări au semnat un tratat
clarația comună româno-mozambiindependență.
de cooperare și prietenie pe 20 de ani,
cană, programul pe termen lung
Președintele Republicii Socialiste
cu prilejul primei vizite întreprinse
privind dezvoltarea cooperării tehRomânia a făcut cunoscut sprijinul
de Nicolae Ceaușescu la Maputo. în
nico-economice și a schimburilor
guvernului și poporului român față
1979 — relevă Reuter, care, subliniind
comerciale între cele două țări
de lupta patrioților din cadrul Con
apoi primirea călduroasă făcută înal
și acordul de cooperare între Parti
gresului Național African din R.S.A.
ților soli ai poporului român, scrie :
dul Comunist Român și Partidul
(A.N.C.) și S.W.A.P.O. împotriva re
Președintele Nicolae Ceaușescu a fost
FRELIMO, relatează AGENȚIA CHI
gimului de apartheid și a condamnat
întîmpinat la aeroport de președin
NA NOUĂ. Sînt redate apoi idei ex
cu hotărîre atacurile agresive ale
tele Samora Machel și de alți condu
primate de președinții României și
militarismului rasist împotriva sta
cători de partid și de stat mozam
Mozambicului în alocuțiunile rostite
telor africane independente. Aceeași
bicani. Convorbirile dintre cei doi
Ia ceremonia semnării documentelor
agenție informează despre sem
președinți au fost urmate de vizite
oficiale. Președintele Nicolae
narea Declarației comune românoale șefului statului român în portul
Ceaușescu — scrie agenția chineză —
mozambicane, subliniind că docu
Maputo și la o întreprindere din aa relevat că nivelurile diferite de
mentul exprimă profunda satisfacție
cest oraș. înainte de a sosi în Mo
dezvoltare ale celor două țări nu tre
față de dezvoltarea relațiilor de pri
zambic, Nicolae Ceaușescu a vizitat
buie să afecteze cooperarea bilate
etenie și colaborare dintre cele două
Etiopia și Zimbabwe, menționează
rală, deoarece aceasta se bazează pe
state. Se menționează că au fost
agenția citată.
(Agerpres)
principiile egalității, avantajului și
încheiate, de asemenea, documente

de creștere a schimburilor comerciale
bilaterale.
S-a reafirmat hotărîrea celor două
părți de a întreprinde măsurile ne
cesare pentru creșterea și mai di
namică a cooperării economice și co
merțului româno-marocan. S-au dis
cutat, totodată, unele probleme in
ternaționale de interes comun.
Ministrul român al afacerilor ex
terne a avut, de asemenea, întâlniri
de lucru cu ministrul comerțului și
industriei, ministrul echipamentelor,
ministrul pescuitului, ministrul, educației naționale, ministrul muncii
și ministrul transporturilor.

întrevedere româno-thailandeză

BANGKOK 27 (Agerpres). — To
varășul Nicu Ceaușescu, secretar al
C.C. al U.T.C., președintele Comite
tului consultativ al O.N.U. pentru
Anul Internațional al Tineretului, s-a
întilnit cu Siddhi Savetsila, minis
trul afacerilor externe al Thailandei.
Cu acest prilej, au fost evocate bu
nele relații dintre România și Thai
landa, precum și necesitatea și po
sibilitățile de dezvoltare și diversi
ficare a lor pe multiple planuri, în
deosebi pe plan economic.
în cadrul întîlnirii au fost abor
date, de asemenea, unele aspecte ale
situației internaționale actuale, sub-

liniindu-se însemnătatea acțiunilor
vizind instaurarea unei noi ordini economice internaționale, realizarea
dezarmării, in primul rînd a celei
nucleare, lichidarea subdezvoltării și
întărirea cooperării internaționale.
Totodată, s-a efectuat un schimb
de vederi asupra stadiului pregătiri
lor pentru Anul Internațional al Ti
neretului, evidențiindu-se necesitatea
intensificării eforturilor de soluțio
nare a problemelor care confruntă
tânăra generație in întreaga lume.
La întrevedere a participat Gh.
Zamfir, însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Socialiste Româ
nia la Bangkok.

Festivitățile de la Santiago de Cuba
Cu prilejul Zilei insurecției naționale cubaneze
HAVANA 27 (Agerpres). — La
Santiago de Cuba au avut loc, la 26
iulie, festivitățile centrale marcînd
aniversarea a 30 de ani de la asaltul
asupra cazărmii Moncada — Ziua
insurecției . naționale cubaneze, la
care au luat parte membri ai con
ducerii de partid și de stat a Repu
blicii Cuba, invitați de peste hotare.
Din România a fost prezentă o de
legație condusă de tovarășul Gheorghe Rădulescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului
de Stat.
Tovarășul Fidel Castro Ruz, primsecretar al C.C. al P.C. din Cuba, pre
ședintele Consiliului de Stat și al
Consiliului de Miniștri ale Republicii
Cuba, a rostit o cuvîntare în care
s-a referit pe larg la realizările ob

ținute de poporul cubanez in ultimii
25 de ani.
Referindu-se la situația din Ame
rica Centrală, președintele cubanez
a reafirmat sprijinul Cubei față de
inițiativele de pace avansate de
„Grupul de la Contadora" și de Re
publica Nicaragua,
pronunțîndu-se
pentru soluționarea pe căi pașnice,
prin dialog, a controverselor exis
tente. EI a elogiat, totodată, lupta
popoarelor din regiune pentru con
solidarea independenței și suverani
tății naționale, pentru autodetermi
nare, pentru o viață mai bună și o
societate mai dreaptă.
în încheiere, Fidel Castro Ruz a
făcut apel 'la solidaritate, la mobili
zarea tuturor forțelor iubitoare de
pace împotriva pericolului real al
declanșării unei noi conflagrații
mondiale.

ROMA: Consultări ale premierului
desemnat al Italiei
ROMA 27 (Agerpres). — Premie
rul desemnat al Italiei, secretarul
general al P.S.I., Bettino Craxi, a în
ceput miercuri o nouă serie de con
sultări cu delegațiile celor cinci par
tide din ai căror reprezentanți,, in
tenționează să-și alcătuiască echipa
guvernamentală, această fază fiind
dedicată analizării conținutului pro
gramului viitorului guvern. El și-a
programat ca aceste.consultări să du
reze două zile. Miercuri a primit de
legațiile democrat-creștină și repu
blicană, iar joi urmează să aibă con
vorbiri cu delegațiile socialist-democratică și liberală, după care va pro
ceda, cu conducerea propriului său
partid — socialist, la o evaluare

complexă a rezultatelor întîlnirilor
cu viitorii parteneri.
înainte de a-și începe această nouă
serie de consultări, premierul de
semnat a trimis conducerilor P.D.C.,
P.S.D.I., P.R.I. și P.L.I. o schiță de
program guvernamental conținînd
măsurile și domeniile de acțiune pe
care le are în .vedere cu prioritate ;
însănătoșirea economiei italiene și a
finanțelor publice, o reformă a in
stituțiilor statului, orientările în ce
privește politica pe plan social, lupta
împotriva criminalității și a violen
ței, iar în politica internațională ini
țiativele pentru pace și securitate. —
notează agenția A.N.S.A.

Vremea pe glob
BONN 27 (Agerpres). — Asupra
Republicii Federale Germania s-a
abătut în ultimele 2—3 săpțămini un
val de căldură neobișnuită pentru
această țară. Astfel, la Miinchen ter
mometrele 'au indicat 35 de grade
Celsius, iar la Bonn 38 de grade,
in alte zone ale țării atinglnd 40 de
grade, temperatură care nu s-a mai
înregistrat de la începutul secolului.
Căldura excesivă a cauzat moartea
a circa 100 persoane.

ROMA 27 (Agerpres). — In condi
țiile menținerii temperaturilor foar
te ridicate, in insulele italiene Sici
lia și Sardinia, precum și in partea
continentală a țării au izbucnit în
primele zile ale acestei săpțămini
zeci de noi incendii in păduri, iar
uneori și în livezi și pe terenuri cul
tivate — informează agenția Associa
ted Press, arătind că au fost devasta
te culturile de pe întinse suprafețe.
In lupta cu flăcările pompierii sînt
sprijiniți de voluntari și de echipa
jele unor avioane și elicoptere spe
ciale. Printre zonele din peninsulă in
care s-au semnalat noi incendii se

numără cea din jurul orașului Tren
to, in nord, regiunea Toscana, din
jurul Florenței și Calabria, in sud.
Oficialitățile apreciază că daunele
sini de ordinul miliardelor de lire.

DELHI 27 (Agerpres). — Peste 6 000
de locuitori au fost evacuați ieri din
opt sate din statul indian Assam,
inundate de apele revărsate ale riului Brahmaputra — relatează agen
ția Associated Press, citind surse in
diene. Ieșite din matcă din cauza
ploilor musonice, apele acestui mare
riu au inundat și alte zone, amentnț.înd și orașul Golaghat. Autoritățile
au organizat ajutorarea sinistraților.

ATENA 27 (Agerpres). — Conform
unor noi date anunțate de autorită
țile maritime grecești, furtuna care
s-a abătut la începutul acestei saptămîni asupra Mării Egee a provocat
moartea. a șapte pescari, care s-au
înecat, iar alte două persoane au
fost date dispărute, informează agen
ția France Presse. Furtuna a provo
cat, de asemenea, daune materiale pe
litoral, inclusiv unor culturi agricole.

Excelenței Sale
Domnului FERNANDO BELAUNDE TERRY
Președintele Republicii Peru

La cea de-a 162-a aniversare a proclamării independenței Republicii
Peru, vă adresez, în numele poporului român și al meu personal, calde fe
licitări.
,
Totodată, transmit Excelenței Voastre cele mai bune urări de fericire
personală, precum și de progres și prosperitate poporului peruan prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a transmis
o telegramă primului ministru și
ministrul relațiilor externe al Repu
blicii Peru, Fernando Schwalb Lopez
Aldana, în care îi adresează calde
felicitări și cele mai bune urări cu

îmbrăcată în haine
de sărbătoare, Lima,
ca și toate celelalte
așezări peruane cele
brează momentul pro
clamării independen
ței de stat, survenit ca
Încununare a victori
ilor repurtate în lupta
pentru înlăturarea do
minației coloniale.
Cea de-a 162-a ani
versare a proclamării
independenței găsește
această frumoasă țară
latino-americană an
gajată intr-un amplu
program de dezvoltare,
ce urmărește valorifi
carea superioară a re
surselor de care dis
pune.
Stabilind ca
obiectiv prioritar edi
ficarea unei industrii
naționale moderne, gu
vernul de la Lima a
avut și are în vedere
ca, paralel cu extin
derea industriei extrac
tive — țara dispunînd
de mari zăcăminte de
cupru, petrol, aur, ar
gint, uraniu, plumb
etc. — să se asigure
dezvoltarea accelerată
a industriilor prelu
crătoare. Agricultura,
sector de bază al eco

Expoziție de carte
românească în Sicilia
ROMA 27 (Agerpres). — In
localitatea Moio Alcantara, din
Sicilia, a fost deschisă o expo
ziție de carte românească, la
loc
de
frunte
aflîndu-se
scrierile președintelui Nicolae
Ceaușescu, apărute in limba ita
liană și în limbi de circulație in
ternațională, lucrările științifice
ale tovarășei Elena Ceaușescu
publicate în Italia, volume din
domeniile istoriei, artei, culturii,
precum și cu caracter social-e
conomic prezentînd aspecte -ac
tuale ale dezvoltării României.
In cadrul ceremoniei care a
avut loc cu această ocazie, pri
marul Giuseppe Guzzardi s-a
referit la dezvoltarea raporturilor
româno-italiene, favorizate de originea latină comună, de afi
nitățile de limbă și cultură. Tot
odată, vorbitorul a subliniat po
litica
de
pace și
colabo
rare
promovată
cu
consec-'
vență de România, de pre
ședintele
Nicolae Ceaușescu.
In continuare a luat cuvîntul
ambasadorul României în Italia,
Ion Constantinescu, care a vor
bit despre succesele deosebite
obținute de România în toate
domeniile, în anii construcției so
cialiste, prezentînd apoi princi
palele aspecte ale politicii ex
terne promovate de țara noas
tră.
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MĂSURI REPRESIVE LA SEUL.
Tribunalul din Seul a condamnat
un nou grup de studenți cu vederi
patriotice și democratice de la Uni
versitatea din Seul. Ei sînt tnvinuiți că, în cursul lunii mai a
acestui an, au demonstrat, împreu
nă cu numeroși alți colegi, împo
triva măsurilor antidemocratice ale
regimului dictatorial și a represa
liilor polițienești.
RECESIUNE IN SECTORUL SI
DERURGIC AL AUSTRIEI. Potri
vit datelor statistice publicate la
Viena, in prima jumătate a anului
curent producția de fontă s-a re
dus în Austria cu 9,7 la sută în
comparație cu acpeași perioadă a
anului trecut. Recesiunea din sec
torul siderurgic al Austriei este le

gată de situația generală a acestui
sector industrial în țările capitaliste
dezvoltate, în contextul crizei eco
nomice generale.

O INSTANȚĂ JUDICIARA DIN
TORINO A CONDAMNAT LA ÎN
CHISOARE PE VIAȚĂ 12 TERO
RIȘTI, membri ai organizației clan
destine autointitulate „Brigăzile
roșii", informează agenția France
Presse. în cadrul aceluiași proces,
alți 57 de teroriști au fost con
damnați la un total de 290 ani de
închisoare. Cei judecați s-au făcut
vinovați de comiterea de omuci
deri, agresiuni, distrugeri de bunuri.

LA BRUXELLES s-a încheiat re
uniunea miniștrilor pescuitului din
țările membre ale C.E.E. După cum

prilejul aniversării proclamării inde
pendenței peruane. în telegramă, se
exprimă convingerea că bunele ra
porturi dintre România și Peru vor
continua să se dezvolte, spre binele
celor două popoare, al cauzei păcii și
înțelegerii internaționale.
(Agerpres)

nomiei,
modernizată
ca urmare a reformei
agrare și a structuri
lor nou create, se
bucură, de asemenea,
de o atenție deosebită.
O latură importantă a
programului național
de dezvoltare constă în
măsurile luate pentru
integrarea în circuitul
economiei naționale a
noi regiuni ale țării,
rămase pînă acum în
urmă. Planul „Maestro
del Montaro" prevede,
in această direcție,
dezvoltarea economică
și socială a unei în
tinse regiuni situate în
Anzii Centrali, la 3 500
m altitudine ; se vor
desfășura lucrări pen
tru realizarea unui sis
tem de irigații, a unor
rețele de alimentare cu
apă, energie electrică
etc. în același scop,
Compania
națională
peruană pentru tele
comunicații, în colabo
rare cu Agenția inter
națională de dezvolta
re, a trecut la realizarea
unor legături telefo
nice prin satelit între
departamentul
San
Martin din estul țării
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SENATUL S.U.A. A VOTAT BUGETUL MILITAR PE 1984. Senatul State
lor Unite a votat, marți seara, in favoarea unui buget militar global pen
tru exercițiul financiar 1984 în valoare de 200 miliarde de dolari. Anterior,
Senatul aprobase credite de 4,6 miliarde dolari pentru producerea și des
fășurarea primelor 27 de rachete balistice intercontinentale de tipul M.X.
In cadrul dezbaterilor, senatorul democrat Gary Hart depusese un amen
dament privind reducerea cu 2,5 miliarde dolari a fondurilor pentru aceste
rachete. Luînd cuvîntul în ședința de închidere a dezbaterilor, Hart a spus
că desfășurarea de rachete M.X. nu echivalează cu un control al înarmă
rilor, ci reprezintă „o invitație la războiul nuclear" - relatează agenția
Associated Press.

LIMA

relevă agențiile France Presse și
Reuter, miniștrii nu au reușit nici
de data aceasta să ajungă la un
acord în privința cotelor naționale
de pescuit heringi din Marea Nor
dului pe anul în curs pentru cele
șase țări comunitare care pescuiesc
în mod tradițional in această mare
— Olanda, Marea Britanie, Belgia,
Franța, R. F. Germania și Dane
marca.

LA DAKAR au început negocie
rile intre Senegal și Gambia pri
vind semnarea a trei protocoale de
cooperare în domeniile transportu
rilor, telecomunicațiilor și informa
țiilor — informează agenția M.A.P.
Documentele fac parte din progra
mul de aplicare a acordului semnat
între cele două țări, în decembrie
1981, referitor la crearea statului
confederal Senegambia, în baza

cu principalele orașe.
Favorizate de afini
tățile de limbă și cul
tură, relațiile de prie
tenie și colaborare din
tre România și Peru
au cunoscut, in ultimii
ani, o constantă ex
tindere și diversifi
care. Concomitent cu
creșterea schimburilor
comerciale,
tehnicoștiințifice și culturale,
raporturile
românoperuane includ și for
me moderne de coo
perare in producție,
în domeniul construc
țiilor de mașini sau al
industriei miniere.
O contribuție ma
ximă la dezvoltarea pe
noi trepte a prieteniei
și colaborării românoperuane a avut-o vi
zita oficială a pre
ședintelui
Nicolae
Ceaușescu, în Peru.
Documentele semnate;
înțelegerile la c >;e
s-a ajuns au impulsio
nat puternic legătu
rile reciproce, pe mul
tiple planuri, in inte
resul ambelor țări și
popoare, al cauzei păcii
și înțelegerii interna
ționale.

PRAGA: Economia
R.S. Cehoslovace în primul
semestru al anului 1983
PRAGA 27 (Agerpres). — Potrivit
datelor Direcției federale de statisti
că a R. S. Cehoslovace — transmise
de agenția C.T.K. —, în primul se
mestru al acestui an, volumul pro
ducției industriale glo.bale a înregis
trat o creștere de 3,2 Ia sută, com
parativ cu primul semestru al anu
lui 1982, deși 16,3 la sută din între
prinderi nu și-au îndeplinit sarcinile
de plan. în primul semestru, planul
pe anul in curs a fost îndeplinit in
proporție de 50,6 la sută. Planul la
importurile și exporturile în relațiile
cu țările socialiste a fost depășit.
în comunicat se menționează căi in
pofida îndeplinirii, și depășirii gene
rale a sarcinilor de plan, în unele
domenii ale economiei naționale | au
cohtinuat să se manifeste lipsuri;

Apel al F. D. R. P.
din R. P. D. Coreeană
PHENIAN 27 (Agerpres). — în ca
drul reuniunii lărgite a Comitetului
Central al Frontului Democratic pen
tru Reunificarea Patriei (F.D.R.P.)
din R.P.D. Coreeană, desfășurată la
Phenian, a 1'ost adoptat un apel că
tre toate guvernele, partidele poli
tice, organizațiile de masă și po
poarele lumii — transmite agenția
A.C.T.C. — in care se cheamă la ihtensificarea luptei pentru retragerea
trupelor americane din Coreea de
Sud, pentru înlăturarea pericolului
de război și instaurarea unei păci du
rabile în Coreea. Apelul reafirmă ce
rința ca Peninsula Coreea să devină
o zonă liberă de arme nucleare, o
zonă a păcii.

căruia statele respective își vor
menține guvernele și identitățile
lor proprii, urmind să-și unifice
însă sistemele economice și socia
le, forțele armate și să-și coordo
neze activitatea căilor de comuni
cație și relațiile externe.
CREȘTEREA PREȚURILOR IN
FRANȚA. Potrivit datelor oficiale
anunțate la Paris, in cursul lunii
trecute prețurile cu amănuntul au
crescut, in medie, în Franța cu 9,6
la sută, acest spor ridicind majo
rarea respectivelor prețuri pe pri
ma jumătate a anului curent la 5,3
la sută, procentaj ce reprezintă circa
două treimi din rata anuală de 8 la
sută a inflației, pe care scontează
guvernul. După cum relatează agen
ția France Presse, luna in curs
aduce o serie de noi majorări de
prețuri.

PRODUCȚIA JAPONEZA DE
OTEL BRUT A ATINS CEL MAI
REDUS NIVEL din anul 1972 pînă
in primul semestru al aces
tui an. Astfel, în perioada ianua
rie — iunie a.c., producția totală
de oțel a Japoniei a fost de
46 730 000 tone, cu 9,8 la sută mai
mică decît în primul semestru al
anului 1982. Gradul de utilizare a
întreprinderilor siderurgice exis
tente a fost, în această țară, în
medie, de 59,66 la sută. ■

CUVÎNTARE A PREȘEDINTELUI REPUBLICII CAPULUI VERDE,
într-o cuvîntare rostită la Praia, președintele Republicii Capului Verde,
[
Aristides Pereira, a evocat succesele dobîndite de țara sa in cei 8 ani care
au trecut de la dobindirea independenței. Vorbitorul a relevat creșterea
neabătută a nivelului de trai al poporului, îmbunătățirea serviciilor mcdicale pentru populație, dezvoltarea invățămintului public. Transformările
din agricultură se realizează in sensul instaurării la sate a unor relații
I
sociale echitabile și asigurării de produse alimentare suficiente pentru
popor. Vorbitorul a subliniat, de asemenea, că, pentru combaterea efec
telor secetei, statul a alocat sume importante pentru irigații și pentru
plantarea unor perdele forestiere de protecție.
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