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Răspundere maximă in funcționarea 
mecanismului economico-financiar

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe Peter Dowding, 

prim-ministru al statului Australia de Vest

Pe baza indicațiilor și orientă
rilor formulate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se aplică de peste 
zece ani un mecanism economico-fi
nanciar care are ca elemente esen
țiale autoconducerea, autogestiunea 
și autofinanțarea. Acest mecanism, 
realizat ca urmare a hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. din martie 
1978, este menit, pe de o parte, să 
realizeze unitatea dintre cadrul larg 
democratic de conducere a societății 
și pîrghiile concrete utilizate in eco
nomie, iar, pe de altă parte, să sti
muleze acțiunea factorilor calitativ- 
intensivi ai dezvoltării, precum in
troducerea rapidă în producție a cu
ceririlor tehnico-științifice, ridicarea 
nivelului calitativ al produselor, re
ducerea accentuată a consumurilor, 
creșterea productivității muncii. Așa
dar, mecanismul economic vizează, 
practic, toate aspectele legate de 
activitatea productivă, urmărind așe
zarea acesteia pe baze raționale, ri
guros științifice.

In procesul aplicării sale, me
canismul economico-financiar a cu
noscut numeroase perfecționări, 
păstrîndu-și neîncetat caracterul 
său nou, revoluționar. O recentă 
expresie în acest sens o constituie 
și legile adoptate pentru îmbunătă
țirea sistemului de formare a pre
țurilor. pentru încheierea si execu
tarea contractelor economice, pentru 
definirea mai exactă a statutului ju
ridic al unităților socialiste. Prin li
mitarea nivelului planificat al renta
bilității și prin reglementarea desti
națiilor beneficiului suplimentar, co
lectivele de oameni ai muncii sînt 
stimulate să caute noi soluții tehnice 
și organizatorice pentru creșterea 
eficienței, în exclusivitate pe seama 
eforturilor proprii. Legea privind în
cheierea și executarea contractelor 
economice oferă un plus de rigoa

re cerinței — esențială pentru orice 
activitate economică — de a nu se 
produce decît în funcție de și în 
limita cererii reale, exprimată prin 
contracte ferme.

Așadar, prin întregul sistem de 
reglementări care îi stau la bază, 
mecanismul economico-financiar vi
zează un plus de eficiență, de rațio
nalitate în producție. Dar acesta este 
doar cadrul juridic, care se poate 
transforma într-o realitate vie, de zi 
cu zi, numai prin munca oamenilor. 
Și înainte de orice este nevoie de 
competență. De competența munci
torului care realizează o piesă în 
anumiți parametri, a maistrului care 
coordonează activitatea unei formații 
de lucru, a directorului care veghea
ză la asigurarea tuturor condițiilor 
tehnice și organizatorice pentru o 
activitate optimă. De competenta 
cercetătorului și a proiectantului, a 
economistului din întreprindere, din 
bancă sau minister, a activistului de 
partid. Fiecare dintre aceștia are un 
rol bine precizat în mecanismul pro
ducției, orice îndepărtare de la spiri
tul reglementărilor care guvernează 
domeniul său de activitate regăsin- 
du-se, mai devreme sau mai tîrziu, 
într-un minus de producție ori de 
eficiență.

Desigur, încadrarea în nivelul pla
nificat al consumurilor și al costuri
lor este o cerință izvorîtă din con
siderente economice clare. Dar este 
necesar mai întîi ca acest nivel să 
fie judicios determinat, urmînd ca 
apoi colectivele de oameni ai mun
cii să acționeze pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor. Prin pîrghiile 
sale, mecanismul economico-finan
ciar stimulează întreprinderile să 
obțină producția cu cheltuieli mini
me. Dar realizarea efectivă este 6 
chestiune, în primul rînd, de natură 
tehnico-organizatorică, ce ține de 
competența factorilor de decizie din 

unitate, de nivelul calificării și in
teresul manifestat de fiecare om al 
muncii.

Din păcate, mai există situații în 
care ministerele sau centralele se 
substituie forurilor democratice de 
conducere din întreprinderi și sta
bilesc sarcini de plan nefundamen
tate, fără legătură cu posibilitățile 
reale ale unității și cu cererea din 
economie. în asemenea cazuri — ori- 
cît de puține la număr ar fi ele — 
sînt încălcate principiile autocondu- 
cerii și autogestiunli, sînt ignorate 
cerințele unei dezvoltări echilibrate 
și armonioase, iar urmările nu întîr- 
zie să apară : depășiri ale consumu
rilor, nerealizări ale producției, efi
ciență economică scăzută, resurse 
irosite, pentru a nu mai vorbi de 
efectul demobilizator al unor astfel 
de situații. Pe drept cuvînt, criti- 
cind această stare de lucruri, în 
Expunerea cu privire la unele pro
bleme ale conducerii activității eco- 
nomico-sociale, ale muncii ideologice 
și politico-educative, precum și ale 
situației internaționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta că nu este 
încă mulțumitor modul în care cen
tralele și întreprinderile își îndepli
nesc rolul pe care îl au în activita
tea economieo-socială. Aceasta dato
rită și felului în care conducerile 
acestora își îndeplinesc atribuțiile, 
dar și din cauză că organele centra
le continuă să subaprecieze și, de 
fapt, să împingă la o parte centra
lele în îndeplinirea atribuțiilor lor. 
Trebuie să se treacă cu hotărîre, 
lichidind orice fel de reținere — 
arăta secretarul general al partidu
lui —, la întocmirea planurilor de 
dezvoltare pe centrale, întreprinderi, 
urmărind ca organismele de condu
cere ale acestora să pornească de la
________Eugen RADULESCU 

(Continuare in pag. a IV-a)

IAȘI : Producție fizică 
peste plan

Oamenii muncii din industria ju
dețului Iași au obținut însemnate 
depășiri de plan la producția 
fizică. Astfel, în perioada care a 
trecut de la începutul anului, pe 
ansamblul industriei ieșene au fost 
realizate, în plus față de plan, 1 382 
tone oțel aliat și aliat superior, 
3 300 tone profile îndoite la rece 
din benzi de oțel, peste 5 000 
aparate de radio, precum și un 
număr de pompe centrifugale de 
mare capacitate pentru programul 
național de irigații, în valoare de 
20 milioane lei. Totodată, economia 
națională a mai primit, peste pre
vederi, produse ale industriei elec
tronice și electrotehnice și de me
canică fină de peste 55 milioane 
lei, componente electronice, peste 
426 000 mp țesături, 155 000 bucăți 
tricotaje, alte bunuri industriale 
solicitate în tară, precum și la ex
port.

La baza acestor sporuri de pro
ducție s-a aflat creșterea produc
tivității muncii, înregistrată ca 
urmare a aplicării măsurilor de 
modernizare și perfecționare a 
producției și a muncii. (M. Corcaci).

DEJ : O nouă 
capacitate de producție 
La Combinatul de fibre, celuloză 

și hîrtie din Dej a început să pro
ducă o nouă capacitate de produc
ție care, alături de alte obiective 
de investiții puse în funcțiune pe 
această platformă industrială în 
ultimul timp, asigură valorificarea 
superioară a unor resurse de ma
terii prime și materiale, creșterea 

,și diversificarea producției destina
te beneficiarilor interni și la 
export. Noua investiție, care reali
zează sulfură de carbon pentru 
obținerea de celuloză chimică, uti
lizată la fabricarea fibrelor artifi
ciale, este dotată cu instalații și 
aparatură de înalt nivel tehnic 
proiectate și fabricate de între
prinderi ale industriei constructoa
re de mașini din țară. (Marin 
Oprea).

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, sîmbătă, pe Peter Dowding, 
prim-ministru al statului Australia 
de Vest, care a efectuat o vizită în 
țara noastră.

Oaspetele a exprimat calde mul
țumiri pentru întrevederea acorda
tă, pentru posibilitatea de a se reîn- 
tîlni și a avea un schimb de păreri 
cu președintele Nicolae Ceaușescu.

în cursul convorbirii au fost rele
vate bunele relații existente între 
România și Australia, care au cunos
cut o dezvoltare continuă, pe baza 

Deplină satisfacție, unanimă aprobare față de 
rezultatele vizitelor intreprinse de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in țări din Africa

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
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deplinei egalități în drepturi și avan
tajului reciproc.

Evocînd vizita oficială efectuată 
în acest an de președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. în Aus
tralia de Vest, oaspetele a apreciat 
că aceasta a marcat un moment 
important în întărirea conlucrării 
româno-australiene.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reliefat faptul că bunele relații sta
tornicite între întreprinderi româ
nești și firme australiene reprezintă 
un exemplu concludent în legătură 
cu rolul deosebit al cooperării eco

nomice în mai buna cunoaștere șl 
apropiere între popoare. în promo
varea înțelegerii și colaborării inter
naționale.

A fost exprimată dorința de a' se 
acționa în continuare pentru ampli
ficarea și diversificarea relațiilor 
dintre România și Australia de Vest, 
pentru transpunerea în viață a înțe
legerilor convenite.

La primire a participat Ștefan 
Andrei, viceprim-ministru al gu
vernului.

A luat parte Lang Hancock, pre
ședintele firmei australiene „Hancock 
Prospecting PTY Limited1*.

Spiritul revoluționar - o permanență 
a activității de partid

„Dacă m-ar fi întrebat cineva a- 
nul trecut pe vremea asta cum stăm 
cu îndeplinirea sarcinilor de plan — 
ne spune primul-secretar al Comite
tului municipal de partid Rîmnicu 
Vîloea —, ar fi trebuit să înșir un 
număr mare de unități cu impor
tante restanțe, să recunosc că nici 
pe ansamblul municipiului nu aveam 
o situație bună. Altul e răspunsul 
dacă mă întrebați astăzi".

Și, o dată cu el. aflăm și de ce. 
Dezbaterile care au avut și au loc in 
organizațiile de partid, consacrate în
sușirii și aplicării Tezelor elaborate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu pen
tru a fi examinate de viitoarea ple
nară a C.C. al P.C.R., au generat 
efectiv și aici — ca de altfel în toa
tă țara — un mod nou de a-și gîndi 
organizațiile de partid propria acti
vitate, de a înțelege mai bine că 
menirea lor este de a conduce po
litic, de a educa și controla, și nu 
de a se substitui organelor de con- 
duoere colectivă, de a face „dispe
cerat" de producție. Și, într-adevăr, 
rezultatele se văd : toate unitățile 
industriale din municipiul Rimnicu 
Vîloea se prezintă pe 8 luni cu toți 
indicatorii de plan realizați și de
pășiți, inclusiv exportul. Cineva ar 
putea spune că s-a prins o situație 
favorabilă și că acum e ușor ca ea 
să fie explicată astfel. Nimic mai 
eronat ! Există dovezi — demonstra
bile prin conținutul calitativ îmbu
nătățit al adunărilor generale, prin 
folosirea mai judicioasă a activului 
de partid, prin antrenarea mai acti
vă și eficientă a comuniștilor în so
luționarea problemelor, prin perfec
ționarea într-un cuvînt a propriului 
stil de muncă — că revirimentul s-a 
produs in primul rînd pe fondul 

creșterii capacității de acțiune și a 
calității activității organelor și orga
nizațiilor de partid, ale cadrelor a- 
cestora.

Dovezi pe care le pot evoca, ape- 
lînd fiecare la situația concretă din 
domeniul în care activează, zeci, 
sute, mii de organizații de partid 
din numeroase județe ale țării. Și 
nu e întîmplător faptul că vorbim

Creșterea capacității 
de acțiune a organizațiilor 
de partid in conducerea 

vieții economice
despre înregistrarea unui reviriment 
pe ansamblul activității organizați
ilor de partid. Tezele din aprilie au 
generat, de aproape cinci luni de 
zile, o examinare permanentă a ac
tivității politico-organizatorice, și in 
primul rind a minusurilor ei, prin 
prisma unor cerințe de rigoare ști
ințifică, care înlătură arbitrariul și 
subiectivismul în evaluarea muncii. 
O examinare care n-a început nu
mai intr-un sector sau altul, unde 
s-ar fi înregistrat cele mai acute 
deficiențe, ci s-a declanșat simultan 
și cu aceeași intensitate in toate do
meniile de activitate. Ceea ce a fă
cut ca ea să aibă de la început nu 
un efect restrîns, limitat, ci unul 
progresiv, de adîncime, în toate sec
toarele.

Așa se explică și faptul că dezba
terea tezelor a generat, în activita
tea politică și economică, un fel de 
„reacție în lanț". în multe, în foarte 
multe unități, in sectoare importan
te, care se obișnuiseră să rămînă 
datoare economiei naționale, să adu
că mereu drept explicații cauze o- 
biective, sub impulsul conținutului 
nou al activității politico-organiza
torice, al aplicării consecvente a spi
ritului militant, revoluționar, promo
vat de teze, a început să fie desco
perită „cheia" rezultatelor pozitive.

Nu se poate vorbi, ce-i drept, de 
o „reacție generală în lanț" atîta 
vreme cît în anumite ramuri, în a- 
numite întreprinderi rezultatele ob
ținute — concluzie subliniată și la 
recenta ședință a Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. — 
continuă să nu atingă parame
trii prevăzuți în plan. O discu
ție pe această temă cu secretarul 
comitetului de partid dintr-o unitate 
minieră din județul Gorj ne-a „dez
văluit" cel puțin cîteva cauze. „Ce 
efecte au avut orientările din teze 
asupra activității organizațiilor de 
partid aflate în raza de coordonare 
a comitetului dv. de partid ?“ Răs
punsul ne surprinde. Cel întrebat re
peta aidoma, cuvînt cu cuvînt, cîte
va din cerințele formulate în teze : 
„să promovăm în activitatea noas
tră un spirit revoluționar", „să ne 
perfecționăm stilul și metodele de 
muncă", „să asigurăm dezvoltarea 
mai puternică a democrației de 
partid și a democrației muncitorești" 
etc., etc. Dar cînd am apelat la pla-

Constantin PRIESCU
(Continuare în pag. a V-a)

Sintem în larg. Nici cei 
mai curajoși înotători n-ar 
fi îndrăznit să se aventu
reze, altădată, pină aici. 
Doar vapoarele treceau 
maiestuoase, „pe mișcă
toarele cărări" spre si 
dinspre Constanța. între 
timp, una cite una, au luat 
naștere „cărări" terestre 
— marile diguri și dane de 
granit — ancorate solid de 
pămîntul patriei. Pămîn- 
tul și roca excavate pen
tru făurirea Canalului Du
năre — Marea Neagră, 
transportate aici, s-au 
transformat astfel în hec
tare, zeci de hectare de 
teritoriu solid, teritoriu 
creat prin îndrăzneala, 
competența și dăruirea 
constructorilor. Iată dane
le conturate pînă spre li
nia orizontului. Iată ter
minalul pentru navele de 
tip RO-RO, de curînd fi
nalizat. Iată terminalul 
pentru feribot, cu podul și 
cu toate celelalte compo
nente ale sale — inclusiv 
racordul de cale ferată — 
prin care magistralele fe
roviare ale țării se conti
nuă... pe mare, prin inter
mediul navelor de acest 
tip, dintre care prima a 
primit anul acesta botezul 
mării, iar cea de-a doua 
se află într-un stadiu a- 
vansat de construcție.

De aici, dintre ape, ai 
Imaginea forței construc
torilor, a celor ce plămă
desc teritorii la Pontul Eu- 
xin, după ce au tăiat, în

„Dobrogea de piatră". Ma
gistrala Albastră și celălalt 
canal, de la Poarta Albă 
la Midia-Năvodari, după 
ce au dat viață atîtor altor 
construcții epocale pe tot 
întinsul țării.

. Magistrala Albastră... 
Mai ales aici, în portul

Constanța-Sud, la kilome
trul zero al canalului, se 
întregește și mai armonios 
această măreață ctitorie a 
Epocii Nicolae Ceaușescu. 
Pentru că de aici, mai ales 
de aici, ai, concludentă, 
imaginea utilității și a 
grandorii ei. Este nu 
numai puternica mină a 
Dunării întinsă spre mare; 
prin ea magistralele navi
gabile ale Europei își 
pot da intilnire oricînd 
la Pontul Euxin ; mă
rile din nordul Europei 
comunică acum cu Pontul 
Euxin. Aveam să aflăm de

• reportaje • însemnări •

la șeful dispeceratului 
central de navigație al Ad
ministrației Canalului Du
năre — Marea Neagră, Se
verin Anastasie, amănunte 
în ce privește navigația, 
de la an la an mai inten
să. pe canal. Astfel, nu
mai de la începutul anului 

Constructori și scafandri 

la noua poartă maritimă a țării

Pe șantierul portului Constanța-Sud

și pînă la sfîrșitul celei 
de-a doua decade a lunii 
august au trecut prin ca
nal peste 10 180 unități na
vale, din care aproape 
7 680 în primele șase luni 
ale anului.

între acestea, după cum 
preciza interlocutorul nos
tru, sînt numeroase nave 
străine — sub pavilion iu
goslav, austriac, vest-ger- 
man și altele — și. bine
înțeles, foarte, foarte mul
te nave românești. De 
reținut că zilnic trec prin 
ecluza Agigea, în afară de 
convoaiele ce se îndreaptă 

spre Dunăre, zeci de șa- 
lande care aduc aici, în 
portul Constanța-Sud. rocă 
pentru diguri din depozi
tul de pămînt excavat din 
canal — 20 000—30 000 
tone de rocă în fiecare zi !

Și portul se întinde, me
tru cu metru. Capătă con-

tur, capătă viață. Impre
sionant ca dimensiuni, dar 
și în ce privește construc
ția și echiparea sa, Con
stanta-Sud urmînd să de
vină unul dintre cele mai 
mari și mai moderne por
turi ale lumii.

împreună cu Florin 
Popa, secretarul adjunct cu 
probleme de propagandă 
al comitetului de partid din 
cadrul Intreprinderil-antre- 
priză construcții hidroteh
nice portuare, străbatem 
pas cu pas aceste ținuturi 
răsărite în mare ; sub tălpi 
— pămîntul solid, parcă

aici de cînd lumea și me
nit să reziste cît lumea, 
poartă înglobat în fi
bra lui intimă efortul de 
muncă și gîndire al atîtor 
oameni : proiectanți din 
cadrul IPTANA și Institu
tului de proiectări căi fera
te, șantieriști specializați 
in construcții hidrotehnica, 
veniți de la canal sau din 
portul Constanța sau de la 
podurile dunărene...

Directorul Antreprizei 
de construcții porturi, ing. 
Gheorghe Moldoveanu, ne 
arată cu mîndrie noile 
construcții portuare ce 
deja își pot primi, și au și 
primit, demonstrativ, va
poarele. La terminalul 
pentru feribot, construit 
din indicația expresă a 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și inau
gurat in prezenta sa cu 
prilejul unei recente vizite 
de lucru din perioada pre
mergătoare zilei de 23 Au
gust, directorul antrepri
zei ne spunea că oa
menii acestei unități s-au 
întrecut pe ei înșiși.

— Lucrarea cerea tehni
citate mare — ne explica 
acesta —, ea reprezintă 
pentru noi toți o premie
ră, cum tot o premieră a 
însemnat și pentru con
structorii navaliști reali
zarea primului feribot ro-

Anlca FLORESCU
(Continuare în pag. a V-a)
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București, capitala Republicii Socia
liste România...

București, inimă de viguroasă ti
nerețe, reprezentînd complexa chin

tesență a realității socialiste românești, loc 
în care se simte mai puternic ca oriunde 
pulsul întregii țări. Un oraș ale cărui înce
puturi vin de demult, dar care, de la prima 
privire, 
cătuire 
rilor și 
toare.

Așa
NICOLAE CEAUȘESCU, 
mentul de mîndrie al 
„CAPITALA PATRIEI NOASTRE IȘI SCHIM
BĂ PE ZI CE TRECE ÎNFĂȚIȘAREA : NOILE 
CONSTRUCȚII INDUSTRIALE SI SOCIAL- 
CULTURALE TRANSFORMĂ BUCUREȘTIUL 
INTR-UN ORAȘ MODERN, CARE OGLIN
DEȘTE IN 
REALIZĂRI 
ROMAN PE 
LISMULUI".

Orașul de la apa Dîmboviței, cel mai 
mare și mai complex centru industrial al 
țării, își trăiește anii săi de nouă înteme
iere. Păstrindu-și cu grijă și dragoste tot 
ce are el mai reprezentativ cg mărturie 
istorică arhitecturală 
să-i ateste bogata șl 
rie, Bucureștiul s-a 
timp, în schelele 
nite să-l așeze în rîndul celor mai 
și mai frumoase metropole ale lumii 
pădure de macarale îi umple orizonturi
le, marcind, prin harnica lor existență 
lucrativă, amploarea trepidantă a impu
nătoarelor ansambluri constructive din zo
nele aflate în plină modernizare, fie
care din acestea fiind, la rîndu-le. de 
proporțiile unora dintre cele mai impor
tante orașe ale României. Spațiul bucu- 
reștean s-a remodelat pe orizontală și 
pe verticală cu o asemenea rapiditate 
incit, mai ales în anii de după cel de-ai 
IX-lea Congres al partidului, au dispărut 
in întregime mizerele sale periferii, moș
tenirea atit 
tatoore de 
seră ideea 
ele ar fi 
întreaga alcătuire a orașului a 
regindită intr-o concepție cu totul nouă, 
de mare cutezanță arhitecturală, pornind 
de la grija față de omul muncitor, crea
torul conștient al lumii dreptății și liber
tății pe pămintul românesc, față de noua 
calitate a vieții lui, lăsind intr-adevăr 
moștenire durabilă, măreață pentru gene
rațiile viitoare. O concepție constructivă 
de largă perspectivă, științific-fundamen- 
tată de comunistul care ctitorește Româ
nia modernă, dind numele său celei 
mai bogate epoci in înfăptuiri so
cialiste din întreaga istorie o patriei.

își mărturisește prin întreaga al- 
contemporană vîrsto de aur a ma- 
profundelor sale prefaceri înnoi-

cum spunea tovarășul 
exprimînd senti- 

întregii națiuni,

MOD STRĂLUCIT MARILE 
OBȚINUTE DE POPORUL 
CALEA CONSTRUIRII SOCIA-

de preț, 
îndelungata 

îmbrăcat, în 
construcțiilor

capabilă 
isto- 

acest 
me

mo ri 
i. O

de grea a regimurilor exploa- 
tristă amintire care acredita- 
că aici, la apa Dîmboviței, 
durat ,,o mică metropolă", 

trebuit

Un impresionant program de investiții 
a fost pus în operă, mobilizîndu-se pu
ternice forțe materiale și umane pentru 
ca Bucureștiul să se transforme, pe toate 
planurile, așa cum indica secretarul ge
neral al partidului, „intr-un oraș modern, 
demn de epoca societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, să constituie o min- 
drie a întregului popor".

Citim istoria noului București în gran
dioasele sale construcții, care și-au dat 
deja jos schelele, în marile ansambluri 
arhitecturale din zonele Drumul Taberei, 
Balta Albă, Militari, Titan, Băneasa, Ra
hova, Berceni, Giulești și Crîngași, Flo- 
reasca, Pantelimon și Colentina — toate 
așezate pe circumferința orașului, pe locul 
vestitelor mahalale de altădată. De oriun
de ar veni, călătorul este' intimpinat de 
pădurea de blocuri moderne, de mare 
frumusețe arhitectonică ; de oriunde ar 
veni, călătorul este călăuzit spre centrul 
orașului de largi artere de circulație, de 
mari bulevarde flancate de luminoase 
construcții edilitare, fiecare gravitind în 
jurul oazelor de verdeață ale noilor 
parcuri. Marele București, tînărul Bucu
rești se îmbogățește acum cu noi ctitorii 
de și mai impresionantă măreție, prin 
vastele ansambluri arhitecturale pornind 
din inima cetății, de la monumentala Casă 
a Republicii, ridicate de-a lungul impre
sionantului bulevard „Victoria Socialismu
lui", care însoțește cursul Dîmboviței — 
ea insăși recreată ca arteră de sănqtate 
și frumusețe a orașului.

Aceleași ritmuri dinamice constructive 
întîlnim și la orizonturile subterane ale 
marelui oraș. Magistralele metroului - 
ctitorie în întregime românească din punct 
de vedere al concepției, al proiectelor, al 
realizării tehnice, demonstrînd admirabil 
capacitatea unei industrii socialiste de 
înalt nivel mondial — își adaugă și ele 
noi și noi kilometri, dînd strălucire tot 
mai intensă și acestui simbol modern al 
capitalei României. Nu este loc în marele 
cerc al Capitalei in care ctitorul noului 
nostru ev, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să nu fi fost prezent, să nu fi gîndit și 
hotărît împreună cu constructorii, cu mun
citorii, tehnicienii, inginerii, cu cetățenii 
Bu.cureștiului noul chip al municipiului — 
puternică inimă a patriei socialiste.

Bucureștiul, marele oraș, are privirile 
ațintite spre secolul XXI. Așa se recreează 
el, in această viziune, integrindu-și armo
nios, cu grijă și dragoste nețărmurite, 
zestrea de preț — istorică, arhitectonică —, 
construindu-și mărturii de frumusețe, mo
numente menite să înfrunte veacurile, 
spre gloria celei mai drepte orînduiri so
ciale pe pămintul românesc.

Dionlsie S1NCAN
Fotografii: Sandu CRISTIAN

*

*
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DEPLINĂ SATISFACȚIE, UNANIMĂ APROBARE FATĂ DE REZULTATELE 
VIZITELOR ÎNTREPRINSE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN ȚĂRI DIN AFRICA
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

» ♦

Vizitele oficiale de prietenie întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Kenya și în Repu
blica Unită Tanzania, ca și intilnirea prietenească la nivel înalt româno- 
egipteană au fost urmărite cu viu Interes de întregul nostru popor, care 
salută cu deplină satisfacție și aprobare rezultatele rodnice ale acestei 
noi și strălucite acțiuni politice, ce ilustrează în mod concludent dinamis
mul, caracterul novator al politicii

în telegramele trimise de COMI
TETUL MUNICIPAL BUCUREȘTI 
AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN, DE TOATE COMITETELE 
JUDEȚENE DE PARTID se dă 
o înaltă apreciere activității prodi
gioase desfășurate și cu acest prilej 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
sub semnul orientării principiale a 
politicii partidului și statului nostru 
privind dezvoltarea amplă a rela
țiilor cu tinerele state independente, 
cu toate țările în curs de dezvoltare, 
în interesul reciproc, al cauzei pro
gresului, independentei și păcii în 
Întreaga lume.

Comuniștii, toți oamenii muncii — 
■e arată în telegrame — însuflețiți 
de sentimentele de fierbinte dragos
te, aleasă prețuire și nemărginită 
recunoștință ce vi le poartă dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al națiunii, marele Erou între Eroii 
neamului, ctitorul strălucit și clar
văzător al României socialiste mo
deme, personalitate proeminentă a 
vieții politice contemporane, vă adre
sează, din toată inima, cel mai res
pectuos', omagiu pentru rezultatele 
rodnice ce au încununat vizitele ofi
ciale de prietenie pe care le-ați efec
tuat, Împreună cu mult stimata to
varășă Elena Ceaușescu, in Repu
blica Kenya și Republica Unită Tan
zania, precum și întîlnirea priete
nească șl convorbirile avute cu șeful 
statului egiptean, noi și elocvente 
expresii ale relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre poporul român 
șl popoarele de pe continentul afri
can.

Pe tot parcursul vizitelor, se arată 
în telegrame, multiple au fost ma
nifestările ilustrînd deosebit de înal
tul prestigiu internațional de care 
se bucură personalitatea președin
telui Nicolae Ceaușescu, făuritorul 
României modeme, eminent om de 
stat al vremurilor noastre, pentru 
tenacitatea și abnegația cu care 
acționează în vederea înfăptuirii 
dezideratelor celor mai scumpe ale 
popoarelor de pretutindeni. Totodată, 
acestea au pus cu putere in evidență 
prețuirea pe care o acordă astăzi 
popoarele lumii mărețelor realizări 
obținute de România socialistă — 
Îndeosebi în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului, pe 
care in semn de omagiu față de 
marele ei ctitor o numim, cu aleasă 
și vibrantă recunoștință, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" — muncii har
nice a poporului român, care îșl fău
rește de sine stătător un nou destin, 
lnrîurit decisiv de forța gîndirii no
vatoare, de strălucita dumneavoastră 
faptă revoluționară.

In continuare, în telegrame se ex
primă înalta apreciere și deplina 
aprobare față de conținutul convor
birilor oficiale purtate cu șefii sta
telor vizitate, al înțelegerilor și acor
durilor convenite, care conferă noi 
și ample dimensiuni bunelor relații 
de prietenie și colaborare pe plan 
politic, economic, tehnico-științific 
și în alte domenii de interes comun.

în telegrame se evidențiază fap
tul că amplificarea conlucrării inter
naționale multilaterale este posibilă 
numai într-o atmosferă de liniște si 
pace și, tocmai de aceea, un element 
comun care s-a reliefat cu putere 
pe parcursul dialogului la nivel înalt 
de la Nairobi, Dar es Salaam și 
Cairo a fost consensul asupra mare
lui adevăr că problema fundamen
tală. imperativul cel mai arzător al 
zilelor noastre îl constituie oprirea 
cursei Înarmărilor, trecerea la dezar
mare, în primul rînd nucleară, ca o 
condiție esențială a afirmării drep
tului suprem al popoarelor la viață, 
la existentă liberă. Cu satisfacție se 
poate constata că, deși țările vizi
tate sint diferite, ideile României 
și-au găsit strălucite confirmări, ceea 
ce exprimă deplina lor valabilitate.

Este exprimată satisfacția că în 
timpul vizitelor au fost prezentate 
pozițiile constructive și novatoare 
ale României asupra marilor pro
bleme ale contemporaneității, exem
plu elocvent al noului mod de gîn- 
dire și abordare, de soluționare a lor 
potrivit intereselor și aspirațiilor tu
turor popoarelor. Se arată apoi că 
vizitele întreprinse, convorbirile la 
înalt nivel avute cu acest prilej au 
reliefat din nou, cu strălucire, con
tribuția determinantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la afirmarea 
activă în viața internațională a sta
telor mici și mijlocii, a țărilor în 
curs de dezvoltare și nealiniate, 
care sînt direct interesate în oprirea 
cursei înarmărilor, îmbunătățirea si
tuației economice mondiale și lichi
darea subdezvoltării, în soluționarea 
pe cale politică, prin tratative a con
flictelor regionale, în eliminarea po
liticii de forță și de amenințare cu 
forța, de amestec în treburile in
terne ale altor state.

Dezvoltarea continuă, constructivă 
în domenii largi de activitate a re
lațiilor de colaborare cu țările vizi
tate, înțelegerile stabilite cu acest 
prilej, dorința de a depune eforturi 
pentru extinderea și diversificarea co
operării pe diverse planuri — se 
arată în telegrame — sînt coordona
tele acestor vizite, care se înscriu 
între fructuoasele dialoguri purtate 
la cel mai înalt nivel.

In toate telegramele se exprimă, și 
cu acest prilej, adînca recu
noștință pentru activitatea laborioasă, 
neobosită, plină de patos revoluțio
nar și patriotic desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
fruntea partidului și statului nostru, 
pentru întărirea necontenită a pres
tigiului României în lume, pentru 

externe a României socialiste, 

afirmarea țării noastre ca un factor 
activ al păcii și colaborării cu toate 
popoarele lumii, fără deosebire de 
orînduire economică și socială.

La înapoierea pe pămîntul scump 
al patriei, într-un gînd și o vibrantă 
simțire a întregii națiuni, în tele
grame se exprimă urarea de bun 
venit din noile vizite de prietenie, 
pace și colaborare efectuate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în țări ale Africii. In continuare, în 
telegrame se arată că oamenii mun
cii, comuniștii, toți locuitorii patriei 
sînt ferm angajați pentru a realiza 
neabătut sarcinile ce le revin în 
acest an și pe întregul cincinal din 
documentele Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale ale partidu
lui, din Tezele pentru plenara Comi
tetului Central al P.C.R., afirmîn- 
du-se astfel prin fapte de muncă 
deplina adeziune la înțeleaptă poli
tică internă și externă a partidului 
și statului nostru, consacrată bună
stării materiale și spirituale a /în
tregii națiuni, propășirii și dezvol
tării multilaterale a scumpei noastre 
patrii, România socialistă.

In telegramele adresate de CON
SILIUL CENTRAL AL UNIUNII 
GENERALE A SINDICATELOR, 
COMITETUL CENTRAL AL UNIU
NII TINERETULUI COMUNIST, 
CONSILIUL NATIONAL AL FE
MEILOR, CONSILIUL NATIONAL 
AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR, 
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
ROMÂNI DE NAȚIONALITATE 
MAGHIARĂ DIN REPUBLICA SO
CIALISTA ROMANIA, CONSILIUL 
OAMENILOR MUNCII ROMANI DE 
naționalitate GERMANA DIN 
REPUBLICA SOCIALISTA ROMA
NIA, ALTE ORGANIZAȚII DE 
MASA ȘI OBȘTEȘTI se subliniază 
că vizitele întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Repu
blica Kenya și Republica Unită 
Tanzania, precum și întîlnirea prie
tenească la nivel înalt româno-egip- 
teană reprezintă noi și semnificative 
momente în bogata cronică a relați
ilor de solidaritate și. strînsă coope
rare dintre poporul român și po
poarele țărilor vizitate, o contribuție 
deosebită la cauza păcii și înțelege
rii internaționale.

Noua solie de pace și prietenie pe 
pămîntul african — se arată în tele
grame — se constituie într-o eloc
ventă mărturie a justeței și clarvi- 
ziunii politicii externe a partidului 
și statului nostru, al cărui strălucit 
inițiator și neobosit promotor este 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Se subliniază că primirea sărbă
torească, manifestările de profundă 
considerație, sentimentele prietenești 
cu care înalții soli ai poporului 
român au fost întîmpinați pe tot 
parcursul vizitelor au constituit ex
presia sugestivă a înaltului prestigiu 
de care se bucură astăzi România în 
lume, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, luptător consecvent 
pentru o politică realistă de pace, de 
respect al independenței și suvera
nității naționale ale statelor, militant 
neobosit pentru edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră, a colaborării pașnice și 
progresului Întregii omeniri.

Menționîndu-se că principalele mo
mente ale vizitelor au fost urmărite, 
cu deosebită atenție și vie emoție, de 
întregul nostru popor. în telegrame 
se exprimă, cu sentimente de legiti
mă mîndrie patriotică, convingerea 
că această nouă și strălucită solie de 
pace și prietenie a poporului român 
va contribui la extinderea și 
adîncirea relațiilor de strînsă cola
borare cu popoarele țărilor vizi
tate. înțelegerile convenite, im
portantele documente oficiale sem
nate cu acest prilej ilustrează preg
nant dorința României socialiste, 
hotărirea sa fermă de a dezvolta și 
în continuare raporturile de coope
rare și prietenie cu toate națiunile, 
în interesul cauzei păcii și securită
ții, înțelegerii si cooperării în întrea
ga lume.

Telegramele reafirmă și cu acest 
prilej cele mai alese sentimente de 
înaltă considerație si prețuire față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
tovarășa Elena Ceaușescu, pentru 
prestigiul tot mal mare de care se 
bucură România socialistă pe toate 
meridianele globului, rod al activi
tății exemplare desfășurate de condu
cătorul partidului si statului nostru 
pentru soluționarea justă și echi
tabilă, în interesul popoarelor, al 
tuturor locuitorilor planetei, a mari
lor probleme ale contemporaneității 
pentru contribuția pe care o aduce 
la înfăptuirea dezarmării, în primul 
rînd a dezarmării nucleare, la re
luarea cursului spre destindere, în
credere, înțelegere și colaborare în
tre toate popoarele lumii.

Este evidențiată poziția fermă a 
tării noastre pentru trecerea la mă
suri concrete de dezarmare, pe baza 
unui program complex. în etape, 
subliniindu-se necesitatea ca fondu
rile eliberate în acest fel să fie uti
lizate în vederea progresului fiecărei 
țări, pentru acordarea de ajutor sta
telor în curs de dezvoltare, pentru 
lichidarea uriașelor decalaje dintre 
țările bogate și cele sărace, poziție 
exprimată și de șefii celor trei state 
din Africa.

Cu deosebită putere s-a manifestat, 
în cursul acestor vizite pe pămîntul 
Africii, solidaritatea militantă a tării 

noastre cu lupta popoarelor africane 
pentru lichidarea definitivă a colo
nialismului și neocolonialismulul, 
pentru dezvoltarea economică și so
cială de sine stătătoare, pentru con
solidarea independentei naționale, 
pentru abolirea apartheidului.

Afirmîndu-se adeziunea deplină 
la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, consa
crată înfăptuirii celor mai nobile nă
zuințe și aspirații de pace și pro
gres ale poporului român, ale în
tregii umanități, în telegrame se ex
primă angajamentul de a se milita 
cu consecventă pentru întărirea rela
țiilor de prietenie și colaborare cu 
popoarele țărilor vizitate, cu toate 
popoarele lumii, de a se acționa cu 
întreaga energie și forță creatoare 
pentru înfăptuirea neabătută a sarci
nilor ce revin din istoricele hotărîrl 
ale Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, din 
Tezele din aprilie pentru plenara 
Comitetului Central al P.C.R.. pen
tru a-și spori contribuția la progresul 
și înflorirea neîntreruptă a scumpei 
noastre patrii. Republica Socialistă 
România, la creșterea prestigiului ei 
în rîndul națiunilor lumii.

• Acțiune politică de mare insemnătate, elocventă 
expresie a consecvenței cu care România socialistă 
promovează dezvoltarea raporturilor de prietenie 
și colaborare cu noile state independente, cu toate

țările lumii

• Strălucite mărturii ale înaltului prestigiu, stimei 
și prețuirii profunde de care se bucură pretutindeni 
personalitatea secretarului general al partidului,

președintele Republicii

• Fermă angajare a oamenilor muncii de a acționa 
cu consecvență și răspundere pentru traducerea 
neabătută in viață a insuflețitoarelor programe

de propășire economico-socială a patriei

în telegramele adresate de COMI
TETUL DE STAT AL PLANIFICĂ
RII, MINISTERUL COMERȚULUI 
EXTERIOR ȘI COOPERĂRII ECO
NOMICE INTERNAȚIONALE, MI
NISTERUL INDUSTRIEI CON
STRUCȚIILOR DE MAȘINI, MI
NISTERUL INDUSTRIEI CHIMICE 
ȘI PETROCHIMICE, MINISTERUL 
MINELOR, MINISTERUL INDUS
TRIEI METALURGICE, MINISTE
RUL AGRICULTURII, MINISTE
RUL CONSTRUCȚIILOR INDUS
TRIALE, DE ALTE MINISTERE se 
subliniază deplina aprobare față 
de rezultatele rodnice ale vizi
telor întreprinse în Republica 
Kenya, Republica Unită Tanza
nia, ca și ale întîlnirii priete
nești la nivel înalt româno-egiptene. 
Se dă, totodată, expresie satisfacției 
față de politica promovată de 
partidul și statul nostru pen
tru lărgirea și diversificarea co
laborării și cooperării economice, 
pe baze reciproc avantajoase, cu 
țările în curs de dezvoltare, cu toate 
statele lumii.

înțelegerile convenite cu prilejul 
întîlnirilor și convorbirilor pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
le-a avut cu conducătorii țărilor vi
zitate, documentele semnate, precum 
și acordurile încheiate — se relevă 
în telegrame — deschid noi perspec
tive pentru dezvoltarea în continuare 
a cooperării economice, tehnico-ști- 
ințifice și în alte domenii de interes 
comun dintre România și aceste țări, 
în folosul reciproc, al cauzei co
laborării, înțelegerii și păcii în lume.
Mesajul de prietenie și pace 
transmis popoarelor țărilor vi
zitate izvorăște din convingerea 
sinceră și fermă a poporului 
nostru că numai asemenea relații în
tre state, bazate pe respectul inde
pendenței și suveranității naționale, 
pe egalitate și avantaj reciproc, pe 
neamestecul în treburile interne sînt 
de natură să determine mutații noi, 
calitativ superioare în viața politică 
internațională, că numai acțiunea 
comună și responsabilă a tuturor 
forțelor păcii și progresului social 
poate stăvili 
înarmărilor, 
constructiv, 
și respect 
singura 
re 
lumii contemporane. Făurirea 

periculoasa cursă a 
poate favoriza dialogul 
bazat pe încredere 
reciproc, constituind 

modalitate de rezolva- 
a complexelor _probleme ale 

unor
asemenea relații ar reprezenta o

contribuție de seamă la soluționarea 
crizei economice mondiale, la lichi
darea subdezvoltării și amplificarea 
schimburilor între state.

în telegrame se relevă că activita
tea neobosită a secretarului general 
al partidului nostru pusă în slujba 
păcii și prieteniei dintre națiuni, nu
meroasele sale inițiative au consacrat 
în conștiința lumii contemporane 
personalitatea președintelui Republi
cii Socialiste România drept una 
dintre personalitățile cele mai proe
minente ale epocii, luptător neobosit 
pentru emanciparea popoarelor, pen
tru pacea și bunăstarea întregii uma
nități.

Așa cum se subliniază, în conti
nuare, în telegrame, potențialul 
României și al țărilor vizitate, carac
terul complementar al economiilor 
lor oferă perspective din cele mai 
prielnice dezvoltării schimburilor 
comerciale și acțiunilor de coopera
re în domeniile cele mai diverse, 
convenindu-se cu fiecare din aceste 
țări în parte intensificarea contacte
lor și întreprinderea unor măsuri 
practice necesare pentru a valori
fica, pe baze reciproc avantajoase, 
ca între parteneri egali în drepturi, 
posibilitățile largi existente.

Cu atît mai mult în condițiile de 
azi, cînd, grație progresului tehnic 
al mijloacelor de comunicație, dis
tanțele geografice se reduc mereu, 
Iar globul devine tot „mai mic“, 
depărtarea dintre România și țările 
respective nu poate constitui un im
pediment în calea extinderii co
laborării.

Ne exprimăm, și cu acest prilej, 
profunda recunoștință și prețuire 
pentru contribuția deosebit de va
loroasă pe care o aduceți la lăr
girea șl consolidarea relațiilor eco
nomice și a schimburilor comerciale 
ale țării noastre cu alte țări, o nouă 
mărturie în acest sens constituind-o 
acordurile și înțelegerile încheiate cu 
prilejul dialogului la cel mai înalt 
nivel pe care l-ați purtat cu condu
cătorii țărilor vizitate, largile per
spective ce au fost deschise extin
derii și diversificării, în continuare, 
a colaborării și cooperării econo
mice, îndeosebi în domeniile indus
trial, petrolier, minier, agricol, al 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
al prelucrării lemnului, al conlucră
rii pe tărîm tehnico-științific și în 
alte sfere de activitate — se arată 
in telegrame.

Reafirmînd sentimentele de fier
binte dragoste, de înaltă prețuire șl 
adîncă recunoștință față de activita
tea neobosită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pusă în slujba ri
dicării patriei noastre pe noi culmi 
de progres și civilizație, a fericirii 
și bunăstării poporului, semnatarii 
telegramelor dau glas hotărîrii de a 
acționa neabătut pentru transpu
nerea în viață a hotărîrilor stabilite 
cu prilejul acestor vizite, pentru rea
lizarea exemplară a sarcinilor ce le 
revin, acordînd o atenție prioritară 
exportului, creșterii calității și com
petitivității produselor.

Urmînd însuflețitorul exemplu al 
secretarului general al partidului — 
se subliniază în telegrame — oame
nii muncii din aceste sectoare de 
activitate se angajează să nu precu
pețească nici un efort pentru a în
făptui orientările și indicațiile to
varășului Nicolae Ceaușescu, hotări- 
rile Congresului al XIII-lea șl Con
ferinței Naționale ale partidului, 
aducîndu-șl astfel contribuția la 
grandioasa operă de edificare a so
cialismului și comunismului pe pă
mîntul românesc.

In telegramele COMITETULUI NA
TIONAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI TEH
NOLOGIE, MINISTERULUI EDU
CAȚIEI ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI, 
CONSILIULUI CULTURII ȘI EDU
CAȚIEI SOCIALISTE. ACADEMIEI 
DE STUDII SOCIAL-POLITICE DE 
PE LÎNGA C.C. AL P.C.R., UNIU
NILOR DE CREAȚIE. CONSILIULUI 
ZIARIȘTILOR. ALTOR INSTITUȚII 
ȘI ORGANIZAȚII DIN DOMENIUL 
ACTIVITĂȚII ȘTIINȚIFICE, DE 
INVAȚAMÎNT ȘI CULTURA se ex
primă mîndria față de rezultatele 
fructuoase ale vizitelor oficiale de 
prietenie efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elenă Ceaușescu în Republica 
Kenya și Republica Unită Tanzania, 
ale întîlnirii prietenești la nivel înalt 
de la Cairo, acestea constituind o 
nouă dovadă a politicii de pace, în
țelegere și colaborare internațională, 
de largă deschidere, promovată cu 
consecventă și fermitate de România 
socialistă.

Interesul major cu care opinia pu
blică din țările vizitate a întîmpinat 
pe înaltii soli ai poporului român — 
se subliniază în telegrame — primi
rea călduroasă și plină de respect, 
manifestările de deosebită stimă și 

considerație cu care au fost înconju
rați, atmosfera de cordialitate șl 
prietenie în care s-au desfășurat în- 
tîlnirile și convorbirile oficiale au 
reliefat din nou prestigiul de care se 
bucură tara noastră în lume, prodi
gioasa activitate a conducătorului 
partidului și statului nostru, pusă în 
slujba înfăptuirii idealurilor de pace 
și progres ale tuturor popoarelor.

Prestigiul și stima de care «e 
bucură astăzi țara noastră — 
se arată în telegrame — repre
zintă o dovadă grăitoare a jus
teței politicii externe a Româ
niei. a concordanței sale depline cu 
cauza emancipării și progresului 
popoarelor. Recentul dialog purtat cu 
țările africane. înțelegerile și măsu
rile convenite, rezultatele fructuoase 
ale largului schimb de opinii efec
tuat în timpul vizitelor sînt de na
tură să confere o bază trainică dez
voltării raporturilor bilaterale cu ță
rile vizitate, constituind, totodată, 
acțiuni semnificative în planul efor
tului general de rezolvare a proble
melor internaționale.

în telegrame se subliniază satis
facția deosebită pentru dovezile de 
înaltă prețuire de care se bucură în 
tarile africane vizitate tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, savant de renume mon
dial, prestigios om politic și militant 
de frunte pentru cauza păcii și 
prieteniei între națiuni, pentru solu
ționarea problemelor internaționale 
în spiritul înaltelor idealuri de pace 
și progres.

Amplificarea conlucrării între state 
în domeniul economic, al învățămîn- 
tului și culturii — se arată în conti
nuare în telegrame — reprezintă o 
componentă de bază a politicii ex
terne a tării noastre, considerîndu-se 
că aceasta contribuie la mai buna 
cunoaștere și apropiere între țări și 
popoare. De aceea, după cum este 
bine cunoscut, politica de largă des
chidere și cooperare internațională 
promovată cu neabătută consecvență 
de România socialistă s-a caracteri
zat și se caracterizează prin intensi
ficarea și dezvoltarea multiplelor le
gături — economice, științifice, cultu
rale — cu toate țările și popoarele, 
în această viziune, de amplă cuprin
dere a țării noastre, a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, schimburile largi 
în aceste domenii între națiuni con
stituie un factor important în 
consolidarea climatului de încre
dere și de destindere atît de necesar 

propășirii umanității, dezvoltării 
pașnice a omenirii. în acest context, 
în telegrame se exprimă convinge
rea că documentele semnate și în
țelegerile convenite cu prilejul vizi
tei în Africa vor duce la dezvolta
rea, în continuare, a relațiilor pe 
plan politic, economic și tehnico-ști- 
ințific cu Republica Kenya, la extin
derea colaborării româno-tanzaniene, 
inclusiv în domeniile industrial, pe
trolier, minier, agricol, al transpor
turilor și telecomunicațiilor, al pre
lucrării lemnului, la adîncirea pe 
multiple planuri a legăturilor tradi
ționale de prietenie și colaborare cu 
Republica Arabă Egipt.

Salutînd cu sentimente de ne
țărmurită dragoste și profund respect 
noua misiune de pace a României 
socialiste, semnatarii telegramelor 
folosesc șl acest prilej pentru a-și 
reînnoi angajamentul de a acționa 
cu toată energia și capacitatea de 
creație, în spirit revoluționar, pentru 
a-și aduce contribuția la progresul 
neîntrerupt al scumpei noastre patrii 
pe drumul luminos al socialismului 
și comunismului.

în telegramele adresate de 
MINISTERUL AFACERILOR EX
TERNE, MINISTERUL APARA- 
RII NAȚIONALE. MINISTERUL 
DE INTERNE, MINISTERUL JUS
TIȚIEI, CONSILIUL POLITIC SU
PERIOR AL' ARMATEI, DEPAR
TAMENTUL SECURITĂȚII STATU
LUI, MINISTERUL COMERȚULUI 
INTERIOR, COMITETUL PENTRU 
PROBLEMELE CONSILIILOR POPU
LARE, DE ALTE MINISTERE ȘI 
INSTITUȚII CENTRALE se subli
niază sentimentele de aleasă dra
goste. înaltă stimă și profundă con
siderație cu care oamenii muncii din 
Instituțiile respective, asemenea în
tregului nostru popor, au urmărit 
desfășurarea rodnică. încheierea cu 
rezultate deosebite a vizitelor ofi
ciale de prietenie întreprinse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Republica Kenya, Republica Unită 
Tanzania, precum și a întîlnirii prie
tenești La nivel înalt româno- 
egiptene.

în continuare se menționează că 
însuflețitoarele manifestări de ospi
talitate. de deosebită stimă și pre
țuire de care s-au bucurat distinșii 
soli ai poporului român pe întregul 
parcurs al acestor vizite în țări ale 
Africii reprezintă expresii puternice 
ale Înaltului prestigiu international 
dobîndit de țara noastră în glorioșii 
ani ai „Epocii Nicolae Ceaușescu", 
care poartă pecetea trainică și vi
guroasă a gîndirii și activității secre
tarului general al partidului, perso
nalitate de prim rang a vieții poli- ' 
tice contemporane, ilustru conducător 
al partidului și statului, care mili
tează consecvent. în spirit revoluțio
nar și cu nețărmurit devotament 
pentru progresul multilateral al pa
triei, într-o lume a . păcii. înțelegerii 
și colaborării între popoare.

Din adîncul inimilor se exprimă 
un vibrant și fierbinte omagiu to
varășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu, pentru pro
digioasa activitate pe care o desfă
șoară cu clocotitoare energie, spirit 
revoluționar și devotament patriotic 
în scopul nobil și măreț al făuririi, 
cu poporul și pentru popor, a socia
lismului și comunismului în scumpa 
noastră Românie, al înaintării sale 
ferme pe calea progresului econo- 
mico-social multilateral, a creșterii 
continue a bunăstării materiale si 
spirituale a întregii națiuni.

în cadrul dialogurilor la nivel 
înalt de la Nairobi, Dar es Sa
laam și Cairo — se arată în 
telegrama — dumneavoastră, mult 
știmate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, Împreună cu 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, ați imprimat un nou 
Impuls conlucrării și colaborării re
ciproc avantajoase dintre România 
și țările vizitate în toate domeniile 
— economic, tehnico-știintific, cul
tural și In alte sectoare, concretizat 
în prevederile documentelor înche
iate. care vor asigura creșterea în 
continuare a schimburilor comer
ciale, pe baze echitabile, cooperarea 
economică în industrie, agricultură, 
minerit, geologie și altele, concomi
tent cu intensificarea legăturilor și 
întîlnirilor bilaterale, la nivel guver
namental. parlamentar și pe linie de 
partid, precum șl a contactelor pe 
tărîmul științei și culturii.

Se exprimă satisfacția că în ca
drul amplelor convorbiri purtate cu 
cele mai înalte oficialități din 
Kenya. Tanzania și Egipt, distinșii 
soli ai poporului nostru au exprimat 
în mod strălucit principiile politicii 
externe românești. A fost afirmat cu 
tărie faptul că. în prezent, este mai 

Cu sentimente de profundă satisfacție și mindrie patriotică, așa cum 
se relevă in telegramele adresate din toate zonele țării secretarului 
general al partidului — comuniștii, intregul nostru popor dau o înaltă 
apreciere acestei noi și strălucite acțiuni politice a României socialiste, 
reafirmindu-și recunoștința fierbinte față de prodigioasa activitate o 
tovarășului Nicolae Ceaușescu consacrată dezvoltării continue o relații
lor țării noastre cu țările vizitate, afirmării marilor idealuri ale păcii, 
independenței și progresului în lume.

Atmosfera caldă, prietenească, manifestările de înaltă stimă ți con
siderație cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu cu fost întîmpinați pretutindeni în țările vizitate ilus
trează în chip elocvent — după cum se subliniază in telegramele transmi
se - marele prestigiu de care se bucură România în lumea contemporană, 
conducătorul partidului și statului nostru, amplul ecou ol inițiativelor 
constructive ale partidului și statului nostru dedicate edificârii unei lumi 
a dreptății și echității, unei lumi a păcii, înțelegerii și colaborării.

Mobilizați de exemplul insuflețitor al activității neobosite a secreta
rului general al partidului, președintele Republicii, dedicate înfloririi con
tinue o patriei, afirmării celor mai înalte idealuri ale întregii umanități, 
comuniștii, întreaga noastră națiune îți reafirmă prin telegramele transmi
se hotărirea fermă de a transpune neabătut in viață marile obiective 
stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului, 
de o înfăptui in cele mai bune condiții programele de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, cu conștiința că aceasta răspunde 
intereselor propășirii României socialiste, aspirațiilor de pace, libertate 
și progres ale întregii umanități.
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necesară ca oricînd acțiunea fermâ, 
hotărîtă a tuturor statelor și po
poarelor pentru trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare, și în pri
mul rînd de dezarmare nucleară, 
uimind ca fondurile rezultate pe a- 
ceastă cale să fie utilizate pentru 
progresul economico-social al fie
cărei țări, în special al țărilor în 
curs de dezvoltare.

Totodată, în telegrame se exprimă 
o înaltă apreciere față de politica 
principială a României socialiste, 
reafirmată în timpul vizitelor actua
le de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind solutionarea pe cale politică, 
prin tratative a situațiilor conflic- 
tuale din diferite regiuni ale lumii. 
Convorbirile purtate cu șefii de stat 
ai țărilor vizitate au prilejuit reafir
marea poziției consecvente a țării 
noastre de sprijin și deplină solida
ritate cu lupta dreaptă a poporului 
namibian, sub conducerea S.W.A.P.O., 
pentru dobindirea independenței na
ționale. Vizitele întreprinse, îndeo
sebi convorbirile la nivel înalt ro
mâno-egiptene au prilejuit, în ace
lași timp, sublinierea poziției con
stante a României privind soluțio
narea politică a situației din Orientul 
Mijlociu, un rol important revenind 
în acest sens organizării unei con
ferințe internaționale — sub egida 
O.N.U. — la care să participe toa
te părțile interesate, inclusiv Or
ganizația pentru Eliberarea Pa
lestinei, reprezentantul unic și legi
tim al poporului palestinian, și Is
raelul. precum și membrii per- 
manenți ai Consiliului de Secu
ritate. S-a subliniat că trebuie să se 
facă totul ca această . conferință să 
ducă la instaurarea în Orientul Mij
lociu a unei păci globale, juste șl 
durabile, pe baza retragerii Israelu
lui din teritoriile arabe ocupate In 
urma războiului din 1967, a recunoaș
terii dreptului poporului palestinian 
la autodeterminare, inclusiv la crea
rea unui stat palestinian indepen
dent.

In telegrame se exprimă hotărirea 
celor ce muncesc In aceste institu
ții de a-și îndeplini permanent, 
cu responsabilitate și patos comu
nist sarcinile ce le revin din istori
cele hotărîrl ale Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, din Tezele din aprilie, 
pentru a-șl aduce o contribuție spo
rită la înălțarea patriei pe cele mal 
înalte culmi de progres și civilizație.

Sînt adresate, din adlncul Inimii, 
cele mai respectuoase Urări de sănă
tate și putere de muncă secretaru
lui general al partidului, pentru a 
conduce patria și poporul pe mal 
departe spre noi și mari succese pe 
calea socialismului și comunismului.

în același timp, numeroase colec
tive de oameni ai muncii din UNI
TĂȚI INDUSTRIALE și agricole 
din toate zonele țării au adresat 
telegrame în care își exprimă satis
facția deplină față de rezultatele 
rodnice ale vizitelor întreprinse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, in 
țări de pe continentul african. în te
legrame se dă glas sentimentelor de 
solidaritate ale poporului român cu 
eforturile popoarelor din tinerele sta
te africane pentru consolidarea inde
pendenței, pentru edificarea unei 
vieți noi, libere și prospere. Oame
nii muncii din România — se sub
liniază —■ sînt alături de popoarele 
Africii în lupta împotriva politicii 
neocolonialiste, pentru lichidarea de
finitivă a dominației străine, a poli
ticii de apartheid promovate de re
gimul rasist din Africa de Sud.

Colectivele unor mari întreprin
deri care participă la acțiuni de co
operare cu țările vizitate își expri
mă, în telegrame, hotărirea de a ac
ționa pentru îhdeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce le revin din acordu
rile și înțelegerile realizate.

Oamenii muncii din fabrici și uzi
ne, de pe ogoare, de pe tot cuprin
sul țării își exprimă convingerea că 
vizitele întreprinse în Republica 
Kenya, Republica Unită Tanzania, ca 
și întîlnirea prietenească la . nivel 
înalt româno-egipteană vor conferi 
noi dimensiuni relațiilor de prietenie, 
solidaritate și cooperare cu po
poarele și țările respective, înscriin- 
du-se, totodată, ca o contribuție va
loroasă la cauza independenței, pro
gresului și păcii în întreaga lume.

In telegrame se exprimă atașa
mentul nețărmurit la întreaga poli
tică internă și externă a partidului 
și statului, angajamentul însuflețit 
al colectivelor de oameni ai muncii 
de a-și îndeplini sarcinile de plan pe 
anul în curs și pe întregul cincinal.
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ÎN SPIRITUL ORIENTĂRILOR SUBLINIATE LA ȘEDINȚA PARTICIPARE AMPLĂ. RESPONSABILĂ LA STRINSUL RECOLTEI
COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.

EXPORTUL - realizat ritmic, 
la înalt nivel calitativ

TELEORMAN:

Exemplele de bună organizare 
să fie urmate de toți!

SI LA PREGĂTIREA CELEI VIITOARE

XE REZULTATE AȚI OB

Stnt bine cunoscute rațiunile pentru care realizarea 
Integrală și la inalt nivel calitativ a producției pen
tru export constituie in prezent un domeniu prioritar 
al economiei. In această privință, la recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al parti
dului, a subliniat faptul că trebuie să se ia măsuri 
energice pentru buna desfășurare a muncii In toate 
Întreprinderile in vederea realizării la termen și la un 
inalt nivel calitativ a producției destinate exportului, 
în această direcție trebuie să se acorde o atenție deo
sebită bunei organizări a activității formațiilor, liniilor, 
secțiilor, fabricilor specializate in producția de export

pentru realizarea ritmică, la termenele stabilite, a fie
cărui contract economic încheiat cu partenerii străini.

Rezultatele pozitive obținute de numeroase între
prinderi in domeniul exportului demonstrează atit ca
litatea produselor românești, cit și capacitatea acesto
ra de a face față concurenței mari de pe 
piața externă, potențialul productiv puternic al eco
nomiei noastre.

Pornind de la necesitatea realizării integrale a pla
nului la export. „Scinteia“ a efectuat un sondai in 
trei unități industriale din orașele Satu Mare, Bacău 
și Dorohoi, avind ca obiect modul concret în care s-a 
muncit ieri pentru îndeplinirea sarcinilor de export.

Cea mai mare atenție aprovizionării 
locurilor de muncă!

In acest an, producția de export 
la întreprinderea „23 August** Satu 
Mare deține o pondere de 90 la sută 
în producția-marfă. Este un indica
tor care spune foarte mult despre 
hărnicia, talentul, competența aces
tui inimos colectiv care, manifestând 
maturitate și responsabilitate munci
torească. s-a dovedit mereu receptiv 
la exigențele partenerilor externi, 
reușind să țină pasul cu înnoirile și 
modernizările in domeniul producți
ei de mașini de gătit cu gaze și să 
depășească, prin eforturi angajante, 
inerente greutăți previzibile sau care 
apar ad-hoc fie in planul aprovizio
nării, fie în legătură cu problemele 
altor compartimente de producție. 
Pe R luni, producția-marfă și fizică 
au fost depășite, iar la export s-au 
livrat suplimentar produse în valoa
re de 50 milioane lei. Cu toate aces
tea, pe prima decadă a lunii septem
brie se înregistrează o oarecare ră- 
minere în urmă. Care este cauza ? 
Ne-a răspuns ing. Szilăgyi Tămas, 
directorul tehnic al Întreprinderii.

— în principal este vorba de nea- 
•igurarea bazei materiale la nivelul 
necesarului producției de către unii 
furnizori. Menționez, In primul rînd, 
lipsa robineților pe care trebuie să 
ni-i livreze întreprinderea „Metronr* 
Brașov (n. red. — în timp ce discu
tam, în biroul Interlocutorului a in
trat directorul comercial al unității, 
Augustin Iștoc, revenit chiar atunci

Concret despre competitivitate
întreprinderea „Proletarul" din 

Bacău este astăzi cunoscută în nu
meroase țări ale lumii datorită țesă
turilor de mare diversitate și înaltă 
calitate pe care le produce. Sint 
demne de reținut in această direc
ție doar două cifre : 94 la sută din 
producția actuală a întreprinderii 
băcăuane se situează la nivelul ca
litativ mondial ridicat, iar 6 la sută 
depășește nivelul mondial. Este vor
ba. intre altele, de stolele cu conți
nut integral din lină, destinate con
fecționării de paltoane și sacouri — 
țesături cu contexturi deosebite, rea
lizate intr-un mare număr de culori, 
care sub aspect structural si colo- 
ristie se aliniază la cerințele pieței 
extern» actuale. „Calitatea produse
lor constituie punctul forte al între
gii noastre activități, care, alături de 
diversificarea sortimentală, ne asi
gură un nivel tot mai înalt de efi
ciență. este de părere inginerul Va- 
sile Blejușcă, directorul întreprinde
rii. Așa se explică faptul că pro
dusele noastre sint solicitate an de 
an în cantități tot mai mari de un 
număr sporit de firme din Italia, 
Franța, Statele Unite ale Americii, 
U.R.S.S.. Arabia Saudită, Iordania, 
Afganistan și din alte țări ale lumii".

Aceasta la export direct, pentru 
că. Întreprinderea băcăuană expor
tă o mare cantitate de stofe indi

Un plan depășit și o explicație simplă: 
diversificarea producției

înainte de a înfățișa mal în amă
nunt activitatea colectivului de la 
întreprinderea de sticlărie șl porțe
lan din Dorohoi, cîteva lucruri se 
impun a fi amintite. • O treime din 
producția unității este livrată la 
peste 30 de firme străine și în spe
cial din S.U.A., Canada, R.F.G., iar, 
mai nou. In Japonia. • De la înce
putul anului și pină în prezent au 
fost livrate suplimentar la export 
cristaluri, sticlărie de mena.1, cor
puri de iluminat, articole de vitrus 
și sticlărie in valoare de peste 6 
milioane lei. • Peste 70 la sută din 
modelele și produsele executate la 
Dorohoi. mult apreciate pe piața 
externă, constituie rodul creației 
artiștilor plastici din întreprindere. 
• In perioada care a trecut din 
acest an. aici s-au asimilat In fabri
cație circa 600 de produse noi, ma
joritatea fiind apreciate pe piața 
externă. • Ca urmare a îndeplini- 
nirii planului la export, conform 
prevederilor legii, personalul munci
tor care a participat efectiv la rea
lizarea exportului a primit supli
mentar o sumă de 1,3 milioane lei.

Iată numai cîteva dintre datele și 
informațiile pe care ni le-a furnizat 
inginerul-șef al întreprinderii, tova
rășul Voicu Dumitru, și care demon
strează fără putință de tăgadă faptul 
că pentru colectivul de aici expor
tul constituie prioritatea-priorități- 

£

din deplasarea făcută la unitatea 
brașoveană. Perspectivele aprovizio
nării eu robineți 7 Nu tocmai opti
miste. Cauzele : pe de o parte, lipsa 
de capacitate, care se va soluționa, 
eventual, in octombrie ; pe de alta, 
nici capacitatea existentă nu poate 
fi utilizată la maximum întrucit 
există greutăți temporare cu aprovi
zionarea cu alamă). O altă problemă

La întreprinderea 
„23 August" Satu Mare

acută da aprovizionare, butoanele 
din bachelită maro, produs pe care 
îl realizează întreprinderea „Metali
ca** Oradea. Aceasta insă, la rindul 
ei. nu le poate executa din lipsa 
materiei prime — bachelita burnas 
(furnizor — Combinatul chimic Fă
găraș). Menționez că aprovizionarea 
cu tablă de la Combinatul siderur
gic Galați în ultima vreme s-a îm
bunătățit simțitor, fapt pentru care 
mulțumim conducerii acestei unități. 
Avem și unele greutăți cu aprovizio
narea cu aliaje și laminate de alu
miniu. Dar la acest capitol doresc 

' să menționez o noutate Îmbucură
toare de „ultimă oră“. Chiar astăzi 
ne-a intrat o mașină încărcată cu 
9 400 kg din aceste materiale de la 

rect, prin confecțiile realizate de 
fabricile de profil din țară. Ce se 
întreprinde în unitate pentru spori
rea continuă a producției, pentru 
realizarea unor stofe și țesături de 
cea mai bună calitate 1 Pe lingă 
introducerea unor mașini noi si uti
laje moderne, de înaltă productivi
tate, instalate în secțiile de țesătoris

La Întreprinderea 
de țesături - Bacău

și finisai, în Întreprindere au fost 
specializate pentru realizarea produc
ției de export noi ateliere, secții și 
colective de muncă in care au fost 
repartizați să lucreze cei mai buni 
oameni. Conducerea unității urmă
rește zilnic modul cum se realizează 
producția pentru export, livrările, 
analizează operativ toate problemele 
legate de aprovizionare, fabricație și 
desfacere. Fiecare cadru de conducere 
răspunde concret de cite o comandă 
sau contract de la intrarea lui pe 
fluxul tehnologic și pină la încăr
carea In vagoane si ieșirea pe poar
ta întreprinderii a produselor. Așa 
se explică faptul că, de la începutul 
anului și pină acum, toate comen

lor. Drept dovadă, planul Ia export 
pe prima decadă a lunii septembrie 
a fost nu numai Îndeplinit, ci chiar 
depășit.

Cu ce bilanț au încheiat ziua de 
Ieri oamenii muncii din această uni
tate fruntașă în întrecerea socialistă 
pe ramură 7 Cum am precizat. în
treprinderea din Dorohoi nu duce

La întreprinderea 
de sticlărie și porțelan 

Dorohoi

lipsă de comenzi la export, ci. dim
potrivă. uneori, colectivul de aici 
este pus în situația să ia operativ 
măsuri tehnice și organizatorice pen
tru a le putea satisface. Bunăoară, 
eșa s-a întimplat și ieri. Reprezen
tantul unei firme străine, care se 
află în întreprindere pentru a re
cepționa produsele, a solicitat supli
mentar două loturi de produse. 
Membrii comisiei de export din ca
drul întreprinderii au discutat cu 
toate echipele specializate, au luat 
legătura cu depozitul pentru a livra 
ritmic materiile prime, s-au supli
mentat formațiile de lucru la cup

*

întreprinderea de aluminiu din Sla
tina, pentru care am primit — reți
neți — repartiția ieri, 9 septembrie ! 
Este o mică performanță de opera
tivitate în aprovizionare, explicabilă 
prin faptul că noi cunoșteam din 
vreme „drumul" repartiției și aveam 
deja mașina trimisă la furnizor. 
Acest lucru ne-a și permis de altfel 
ca în cursul zilei de 10 septembrie — 
ultima zi din prima decadă a lunii 
— să începem de fapt recuperarea 
rămînerii in urmă pe această perioa
dă și chiar să atingem un nivel de 
producție-record cu cele 100 de ma
șini de gătit ieșite de pe banda de 
montaj peste programul zilei. Este 
vorba de trei produse, toate pentru 
export : mașina de gătit „Carpați 17" 
pentru U.R.S.S., mașina „Olimpia" 
pentru R.P. Ungară și mașina „O- 
ranier" pentru R.F. Germania.

— Ce măsuri veți mai întreprinde 
pentru lichidarea completă a rămî
nerii în urmă 7

— Acordăm atenție producției de 
la „locurile înguste", adică din unele 
secții pregătitoare — presă jți acope
riri (emailaj, galvanizare). Colective
le acestor secții vor lucra'In schim
bului și III și In cursul zilei de du
minică, ceea ce va asigura depășirea 
producției pe săptămina viitoare și 
recuperarea restanței înregistrate.

zile șl contractele la exportul direct 
au fost onorate la termen și chiar 
în avans, livrindu-se in plus o can
titate de mărfuri tn valoare de 6,5 
milioane lei. Totodată. In primele 
zile ale lunii septembrie au fost re
cuperați peste 20 000 metri pătrați 
țesături din restanța înregistrată 
față de Întreprinderile de confecții 
din țară care lucrează pentru export

La atelierul de proiectare aflăm 
„secretul" creșterii continue a pro
ducției pentru export, Îndeplinirii 
acesteia înainte de termenele pre
văzute în contracte. „Numai cunos- 
cind foarte bine cerințele modei si 
perspectivele evoluției ei. realizînd 
programele de creație cu cel puțin 
o jumătate de an înaintea produc
ției, și In unele cazuri chiar cu un 
an, putem ține pasul cu cerințele 
partenerilor noștri externi — spune 
inginera Gabriela Lupancu, șefa ate
lierului de proiectare. Am realizat 
deja 8 sortimente noi, în 56 de va
riante și peste 400 de poziții coloris- 
tice. Ceea ce constituie un avans 
serios în realizarea exportului".

Un lucru este limpede : succesele 
Înregistrate tn activitatea de export 
de colectivul Întreprinderii tși au 
originea în calitatea și competitivita
tea țesăturilor executate aici. In 
munca și pasiunea tuturor muncito
rilor și specialiștilor din unitate.

toarele de topit. Rezultatul 2 Co
manda a fost onorată.

Parcurgind secțiile întreprinderii, 
se poate observa că produsele exe
cutate aici sint de mare finețe și 
bun-gust. Așa se și explică, de fapt, 
de ce. de la an la an. produsele în
treprinderii sint tot mai solicitate la 
export. Practic, porțelanul filigranat, 
irizările cristalului, osmoza dintre 
cristal șl porțelan demonstrează cit 
de înrudită este această profesie cu 
arta, cit de dornici sînt oamenii 
muncii de aici de a realiza produse 
mai mult decit frumoase. Iar com
petiția pentru frumos și util cunoaș
te aici cote dintre cele mai înalte. 
Este de ajuns să amintim in acest 
sens că ieri, pe lingă faptul că au 
fost executate și livrate la export 
comenzile planificate pentru R.F.G., 
șî S.U.A., articole de vitrus, corpuri 
de iluminat și cristaluri, tn între
prindere s-au executat suplimentar 
7 000 de articole de sticlărie și por
țelan.

Se poate spune, așadar, să oamenii 
muncii din întreprindere au dobindit 
o bună experiență în îndeplinirea 
sarcinilor la export. O experiență 
care, cu siguranță, va fi continuată și 
amplificată cu noi rezultate de 
prestigiu.

Gheorqhe IONITA. 
Gheorqhe BALTĂ 
Octav GRUMEZA

In județul Teleorman, oamenii 
muncii din agricultură se află acum 
intr-o perioadă de maximă mobili
zare a forțelor la efectuarea nume
roaselor lucrări agricole. Recoltarea 
florii-soarelui a intraț în stadiul fi
nal, dar s-a trecut din plin la culesul 
porumbului și al soiei, la strîngerea 
sfeclei de zahăr. Continuă, totodată, 
recoltarea legumelor si a strugurilor, 
strîngerea tuturor resurselor de nu
trețuri și se fac arături pe suprafe
țele destinate cerealelor păioase.

Dintre toate aceste lucrări, ca vo
lum se detașează culesul porumbu
lui, editura care ocupă cea mai mare 
suprafață. Pe baza măsurilor stabi
lite de comandamentul județean al 
agriculturii, recoltarea a Început pe 
suprafețele cultivate cu hibrizi 
timpurii și semitimpurii, prioritate 
avind solele ce vor fi semănate cu 
grîu și orz. Deși au căzut precipita
ții și în această zonă, culesul po
rumbului a crescut în intensitate de 
la o zj la alta, prin extinderea lu
crării in majoritatea unităților. De 
pildă, la baza de recepție unde este 
adus porumbul de la unitățile agri
cole din zona Furculești. evidența 
preluărilor atestă sporirea ritmului 
de lucru în ultimele patru zile. „Față 
de luni — ne spune șeful bazei. 
Alexandru Băcanu, incepind de 
marți am depozitat cu cite .120 tone 
mai mult în fiecare zi. Sintem pre
gătiți ca probele de laborator și o- 
perațiunile de descărcare să se facă 
foarte repede, spre a preintîmpina 
orice staționare nedorită a mijloace
lor de transport". Intr-adevăr, ben
zile transportoare si celelalte Insta
lații din dotarea bazei, aflate în stare 
de funcționare, permit preluarea 
rapidă a producției, care este apoi 
evidențiată riguros și depozitată in 
cele mai bune condiții. Pentru po-, 
rumbul cu umiditate mai mare ă 
fost amenajată o platformă betonată 
pe care se face solarizarea Pină la 
atingerea parametrilor stabiliți.

Dar cum se desfășoară practic re
coltarea 7 Pe ogoarele cooperativei

La recoltarea cartofilor trebuie sâ se acționeze acum atit cu mijloacele me
canizate aflate in dotare, dor moi ales cu forțele manuala

ZECI DE MII DE CULEGĂTORI!
Prunul deține o pondere de 62 la 

tută în pomicultura Argeșului, mari 
și puternice bazine aflindu-se în 
zonele Vedea, Curtea de Argeș, 
Cimpulung și TopolovenL „In 
C.U.A.S.C. Vedea — preciza Aurel 
Stoian, organizatorul de partid al 
acestuia — livezile cu pruni ale celor 
8 cooperative agricole însumează 
2 000 hectare, în majoritate livezi ti
nere și bine dezvoltate. De exemplu, 
cooperativele agricole de producție 
din Vedea. Moșoaia și Vata dețin in 
medie cite 380 hectare cu pruni. Cu 
sprijinul specialiștilor Institutului de 
pomicultură de la Mărăcineni, tn 
cooperative s-au format și cadrele 
necesare de pomicultori temeinic 
pregătiți care aplică cu responsabi
litate tehnologiile adecvate de com
batere a dăunătorilor, de efectuare a 
tăierilor de rodire și fructificare, 
precum și de lucrare a solului. Pru
nele s-au copt, iar vîntul care a 
bătut puternic acum citeva zile a 
scuturat fructele din multe livezi, 
ceea ce a impus măsuri deosebite 
pentru grăbirea culesului.

Privind lucrurile la nivel de județ, 
constatăm că lucrările de recoltare a 
prunelor se înscriu în cele mai multa 
dintre unități în graficele stabilite. 
Pînă acum au fost recoltate circa

(Urmare din pag. I)
folosirea In întregime a capacităților 
de producție, a bazei tehnico-mate- 
riale, a forței de muncă.

Aceasta este, fără îndoială, o nouă 
expresie a întăririi rolului mecanis
mului economic bazat pe autocon- 
ducere și autogestiune, care impune 
cu necesitate un inalt nivel de com
petență profesională din partea tutu
ror celor implicați in elaborarea pla
nului, pornind de la serviciile de spe
cialitate din Întreprinderi pină la 
direcțiile de resort ale Comitetului 
de Stat al Planificării.

Momentul hotăritor, după elabora-' 
rea planurilor, 11 reprezintă trecerea 
la îndeplinirea sarcinilor asumate, 
iar aici este necesar să se manifes
te spiritul creator. Inițiativa fiecărui 
om al muncii, a tuturor colectivelor 
în ansamblul lor. Realitatea de
monstrează că rezultatele cele mal 
bune le obțin acele unități în care 
producția „la zi" este realizată cu 
gîndul la producția zilei de miine 
sau, altfel spus, in acele unități în 
care măsurile de organizare științi
fică a activității se împletesc armo
nios cu orientarea ofertei spre 
direcția In care evoluează cererea. 

agricole de producție „30 Decembrie" 
din Alexandria am întâlnit o amplă 
mobilizare de forte mecanice si 
umane. La ferma nr. 2 se lucra cu 
18 combine, grupate două cîte două 
pe brazdă, spre a se evita risipa. 
Zeci de oameni din cooperativă și 
din alte unități economice ale muni
cipiului stringeau știuleții rămași in 
urma combinelor. Intr-un alt punct 
de lucru, pe o solă irigată, coopera
torii, personalul TESA ai unității și 
alți oameni ai muncii recoltau po
rumbul manual. Cocenii, încă verzi, 
sint tăiați imediat, strînși și scoși la 
capătul solei pentru a se asigura 
astfel front de lucru tractoarelor și 
plugurilor repartizate la arat. „Tre
buie să grăbim toate lucrările, ne 
spune președinta cooperativei. Ana 
Căciulită. în primul rînd, pentru a 
evita pierderile de recoltă, umidita
tea boabelor ajungind deja la 19—20 
la sută. Apoi pentru a putea face 
semănatul cerealelor păioase în ter
menele stabilite". De altfel, buna 
organizare a muncii. repartizarea 
judicioasă a forțelor și folosirea lor 
deplină explică limpede de ce pină 
acum în această unitate a fost posi
bil ca porumbul să fie recoltat de 
pe aproape jumătate din suprafața 
cultivată.

Culesul porumbului se desfășoară 
din plin si la cooperativa agricolă 
din Furculești. Aici au fost recolta
te mecanic aproape 100 hectare din 
hibrizi care au ajuns mai repede la 
maturitate. Dar în ziua documentării 
noastre se aflau in cimp in grămezi 
circa 500 tone de știuleți de porumb. 
„Au avut umiditate mai mare, ne 
spune șeful fermei, Gheorghe Pîrvan, 
și am fost nevoiți să-i lăsăm la so- 
larizare. De ieri am început trans
portul la fabrica de nutrețuri com
binate si la baza de recepție, livrind 
cîte 125 tone Pe zi. Acest ritm ar 
putea spori dacă am avea mai multi 
oameni la depănușarea porumbului, 
întrucit numai cu membrii coopera
tori din ferma noastră nu putem 
acoperi volumul mare de lucrări din

5 000 de tone. La indicația comitetu
lui județean de partid. în aceste zile 
forța de lucru crește foarte mult prin 
cuprinderea la culesul fructelor a 
zeci de mii de școlari și alte catego
rii de tineri constituit! în brigăzi 
formate din 25 pină la 30 membri, 
conduse de un cadru didactic. în

în județul Argeș, măsuri deosebite 
pentru a urgenta culesul prunelor

treaga activitate privind participarea, 
alături de miile de cooperatori și 
locuitori ai satelor, a unor importante 
forțe suplimentare la efectuarea lu
crărilor agricole se desfășoară sub 
conducerea organizațiilor de partid. 
Au fost puse în funcțiune și cele 41 
cuptoare de uscat fructe ale coopera
tivelor agricole. A sporit cu 100 000 
numărul ambalajelor si s-a mărit 
simțitor și numărul mijloacelor des
tinate transportului produselor.

Cum se acționează In aceste zile tn 
teren 7 Pentru a da răspuns întrebă
rii am poposit sîmbătă în citeva 
dintre livezile cu pruni ale județu
lui. Ca peste tot, și aici se remarcă 
preocuparea oamenilor muncii ca

Iar aceasta impune să se acorde 
prioritate promovării pe scară tot 
mai largă a produselor de înalt nivel 
tehnic și calitativ, care satisfac ce
rințele beneficiarilor și economisesc 
resursele materiale. Intr-o economie 
în rapidă evoluție, a veni în întimpi- 

Funcționarea mecanismului 
economico-financiar

narea solicitărilor partenerilor cu 
noi produse, mai bine adecvate ce
rerii, mai fiabile, mai Ieftine este o 
dovadă a bunei pregătiri profesio
nale a oamenilor muncii și, In ultimă 
analiză, a competenței factorilor de 
decizie.

Măsura în care sînt îndeplinite 
toate aceste cerințe este dată, sin
tetic, de nivelul îndeplinirii indica
torilor cantitativi și calitativi ai pla
nului economico-financiar, expresie 
fidelă a aportului fiecărui colectiv la 
progresul general al societății. Și, 

această perioadă". Iată, desigur, o 
problemă pe care trebuie să o re
zolve conducerea unității, dar mai 
ales consiliul popular al comu
nei, care are obligația, conform legii, 
să mobilizeze în cimp în această 
perioadă de virf toți locuitorii.

Pentru încadrarea lucrărilor tn 
perioadele stabilite, în așa fel îneît 
recolta să fie strînsă în cele mai 
bune condiții, fără pierderi, hotări- 
toare rămine temeinica organizare a 
muncii in cimp. in așa fel incit vi
tezele planificate să fie realizate din 
prima zi a declanșării culesului. Or, 
la ferma hr. 1 a C.A.P. Cringu, la 
orele amiezii, nici una din cele 
două combine CGP repartizate nu 
lucrau. Pe bună dreptate, șefa 
de fermă Georgeta Leaotă era 
nemulțumită, deoarece unul din me
canizatori, Gheorghe Gherghe. a lă
sat combina in cimp pentru că a 
fost trimis la... un schimb de expe

Cartofii - cit mai repede 
in depozite și silozuri!

tn această perioadă, pentru oa
menii muncii din agricultură, toate 
lucrările de sezon sînt importante : 
strîngerea recoltei și insămînțările, 
depozitarea furajelor și pregătirile 
pentru iernarea animalelor. Există 
insă unele priorități care trebuie 
avute în vedere in mod deosebit. 
Intre acestea se numără recoltarea, 
transportul și livrarea cartofilor. 
Este o prioritate determinată de mai 
multe considerente : cartoful este un 
produs perisabil, care poate, fi afec
tat de temperaturile scăzute ce pot 
surveni in această perioadă ; canti
tatea ce trebuie recoltată și livrată 
este foarte mare ; terenurile elibe
rate urmează să fie însămințate cu 
cereale păioase. La toate acestea 
trebuie adăugată necesitatea satisfa
cerii cerințelor de consum ale popu
lației, precum și a asigurării carto
filor de sămință, ceea ce impune ca 
recolta să ajungă în cel mai scurt 
timp la piață, în depozite si silozuri.

După cum am fost informați la 
Ministerul Agriculturii, recoltarea 
cartofilor a început și se desfășoară 
intens în toate județele mari culti
vatoare : Brașov, Covasna, Harghita, 
Sibiu, Suceava. Botoșani. Neamț. 
Deosebit de important este ca tot ce 
se recoltează in cursul unei zile să 
fie sortat cu grijă pe categorii și li
vrat pe destinații : piață, insilozare 
sau industrializare. Deși lucrările 
sint la început, s-a creat deja un 
decalaj intre cantitățile de cartofi 
recoltate și cele livrate. Iar cel mai 
mare neajuns in această privință îl 
constituie faptul că, in unele uni
tăți agricole, cartofii rezultați sint 
lăsați zile la rind pe cimp, fje la 
suprafața solului, așa cum au fost 
scoși de combine, fie in saci sau 
grămezi. Așa s-a întimplat la coope
rativa agricolă Săcele — Brașov, 
unde sute de tone de cartofi au stat 
cîteva zile tn cimp, fiind surprinși 
de ploi. De asemenea, tn județul Su
ceava, îndeosebi in consiliile agroin
dustriale Verești, Vadu Moldovei șl 
Liteni, zilele trecute se aflau in cimp 
mari cantități de cartofi însăcuiți. 
Specialiștii apreciază că tuberculii 
lăsați pe cîmp — în grămezi. în saci 
sau la suprafața solului — pierd în 
greutate prin evaporare sau sînt in
fectați de boli cu urmări negative in 
timpul păstrării, ori sînt înstrăinați.

La trustul cartofului am fost in
formați că. încă în luna august, s-au 
făcut instruiri în problema recoltă

roadele toamnei să fie strlnse la 
timp și fără pierderi. „Ne preocupăm 
să nu pierdem nimic și să valorifi
căm in stare proaspătă cit mai multe 
prune, astfel ca și pe această cale 
cooperativa noastră să se înscrie în 
rîndul unităților fruntașe care se 
eutofinanțează" — ne spune Aurelia

Truță. ingineră-șefă la cooperativa 
agricolă Moșoaia. Freamătul muncii 
intense se simte aici la tot pasul, tn 
ferma condusă de inginera Miliaela 
Tăbăcaru se culeg de zor prunele și 
se livrează pe loc beneficiarilor care 
se află aici cu mijloacele de trans
port de mare tonaj. Parte din prune 
sînt duse de aici direct în gara din 
Pitești, unde se încarcă tn vagoane 
și se livrează la export. „Avem tot 
interesul să valorificăm superior, în 
stare proaspătă, prunele — ține să 
precizeze șefa fermei, fiindcă în 
felul acesta ne realizăm sarcinile de 
plan și cresc veniturile". La lucru se 
află zilnic 150 cooperatori, plus copiii 
de la școlile generale nr. 12 și 13

Intr-adevăr, sint numeroase colecti
vele in care există o adevărată emu
lație creatoare îndreptată spre per
fecționarea activității sub toate as
pectele sale : realizarea de noi 
produse, îmbunătățirea tehnologii
lor, reducerea costurilor și a con

sumurilor, utilizarea mai judicioa
să a capacităților de producție etc. 
Aceste colective obțin, firesc, an de 
an, rezultate remarcabile în produc
ție, îndeplinirea in cit mai bune 
condiții a planului la toți indica
torii fiind un reflex al bunei activi
tăți, o dovadă a faptului că întregul 
colectiv a înțeles exigențele auto- 
conducerii și autogestiunii și își va
lorifică plenar posibilitățile de ac
țiune.

Tot așa cum, din păcate, există și 
unități în care se încearcă să se 

riență. Cealaltă combină, condusă de 
mecanizatorul Ion Burlan, plecase 
în sat, la secție, pentru sudarea axu
lui principal de la transmisie. ..Avem 
648 hectare cultivate în cooperativa 
noastră cu porumb ; pe această solă 
unde ne aflăm, umiditatea nu trece 
de 20 la sută și totuși nu am reușit 
să recoltăm decit 20 hectare datorită 
motivelor arătate" — ne spune șefa 
fermei.

Sînt aspecte care atestă necesita
tea ca, pretutindeni, organizațiile de 
partid de la sate, consiliile populare 
locale și conducerile unităților să 
acționeze cu mai multă răspundere 
pentru organizarea superioară a 
muncii și folosirea din plin a forțe
lor și a fiecărei ore bune de lucru, 
pentru ampla participare a locuito
rilor satelor la activitatea din cimp.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Sclnteii"

rii, livrării și depozitării cartofilor, 
la care au participat specialiști din 
unitățile de producție și cele de va
lorificare. Cu acel prilej s-a stabilit 
ca pretutindeni activitatea să fie 
astfel organizată incit in aceeași zi 
cu recoltarea să se facă și preluarea 
producției obținute. De asemenea, 
s-a prevăzut atragerea unui număr 
mai mare de oameni pentru stringe- 
rea cartofilor rămași in urma com
binelor, astfel incit să se evite orice 
pierderi. Menționăm, de asemenea, 
că la instruirile respective s-a atras 
atenția asupra necesității sortării cu 
cea mai mare grijă a cartofilor — 
cei de dimensiuni mari fiind desti
nați consumului, iar cei mici — pen
tru ihduștrial’zare. Cartofii de să- 
mînță urmează să fie depozitați se
parat, pe soiuri și fracții de mări
me, astfel îneît să fie ușurate lucră
rile de plantare in primăvara vii
toare.

Așadar, măsuri foarte precise re
feritoare la buna desfășurare a lu
crărilor de recoltare, transport și 
depozitare a cartofilor. Și totuși, 
chiar din primele zile, așa cum s-a 
putut constata în unele unități agri
cole, ele nu sînt respectate. De ce 
această situație 7 Adevărul este că, 
In unele locuri, cadrele de conducere 
și specialiștii din unitățile agricole 
grăbesc recoltarea, dar atit ele, cit 
și organele care se ocupă de pre
luarea cartofilor neglijează celălalt 
aspect al acestei activități, și anu
me sortarea și transportul tubercu
lilor din cîmp. Da aici și necesita
tea ca în fiecare unitate agricolă 
cultivatoare, concomitent cu măsu
rile vizînd buna desfășurare a lucră- 

. rilor de recoltare, să se asigure nu
mărul necesar de oameni care să 
strîngă cartofii de la suprafața solu
lui și să-i sorteze pe calități, iar or
ganele de specialitate să repartizez» 
mijloace de transport în raport cu 
cantitățile recoltate.

Cartofii constituie, după cum »» 
știe, un aliment de bază în hrana 
populației. Tocmai de aceea, recol
tarea. transportul și depozitarea în
tregii producții obținute în acest an 
trebuie să se facă cu cea mai mare 
răspundere. Iar măsurile ce se în
treprind în această direcție trebuie 
să asigure ca întreaga cantitate de 
cartofi ce se recoltează să fie opera
tiv sortată și livrată la fondul d» 
stat.

I. HERTEG

din Pitești „care fac o muncă utilă 
și instructivă", cum apreciază gazde
le. Ca și oamenii mari, ei își în
deplinesc zilnic norma de lucru sta
bilită. de 200 kg prune culese, și 
aceasta pentru că sînt asigurate 
scările, coșurile de cules și ambalaje
le. De făcut și alte precizări : anume 
că fructele din soiuri alese sînt mari 
și frumoase, rod al executării lu
crărilor agricole de calitate și la 
timp. In cîteva zile s-au livrat de 
aici la export 15 tone fructe și can
titățile sint In creștere. Programul 
de lucru — zi-iumină : 7,30—19. în 
consiliul amintit realizări bune la 
culesul prunelor au și cooperativele 
Vața, Vedea și ferma de stat a I.A.S. 
Pitești. Din alte consilii unice agro
industriale, cum sint Topoloveni, 
Cîmpulung, Domnești șl Stilpem se 
remarcă prin activitatea ce se desfă
șoară Ia cules cooperativele agricole 
din Boțești, Negrești, Boteni. Dom
nești și Bălilești. Așa cum a rezultat 
pe teren, totul ține de organizarea 
lucrului, de spiritul de ordine șl 
energia cu care acționează președin
ții și ceilalți membri ai consiliilor d» 
conducere.

Gheorqhe CIRSTEA 
corespondentul „Sclnteii"

„acopere" lipsa de interes față de 
nou prin preocuparea pentru a 
avea... cit mai credibile justificări 
ale neimplinirilor, in loc de a se 
căuta căi de rezolvare a probleme
lor. Asemenea nedorite situații apar 
tn special acolo unde nu s-au înțeles 
rigorile mecanismului economico-fi
nanciar, unde aspectele de natură 
tehnico-organizatorică sint in mod 
artificial desprinse de cele ale efi
cientei.

Iată de ce — așa cum cer Teze!» 
din aprilie, care abordează pe larg, 
concret și constructiv problemei» 
economice — obținerea unor rezul
tate cit mai bune în producție pre
supune, tn fond. îndeplinirea unei 
duble cerințe : pe de o parte, creș
terea nivelului de pregătire și a res
ponsabilității tuturor factorilor de 
decizie, iar, pe de altă parte, aplica
rea riguroasă, consecventă a meca
nismului economico-financiar. in 
toate dimensiunile sale și in în
treaga economie, la toate nivelurile 
organizatorice. Cadrul adecvat exis
tă, experiența bună de asemenea. 
Ele trebuie valorificate din plin, cu 
spirit de răspundere și înaltă pre- 
ocunare nentru bunul mers al în
tregi ar,:vități economice.
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0 nouă și valoroasă contribuție Cronica zilei

la dezvoltarea relațiilor prietenești
în evoluția mereu ascendentă a 

relațiilor româno-egiptene, zilele 
acestea s-a înscris un eveniment 
marcant și de mare însemnătate : la 
Încheierea vizitelor oficiale de prie
tenie întreprinse pe continentul afri
can. președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
au avut, în drum spre patrie, o întîl- 
nire prietenească la Cairo cu pre
ședintele Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Hosni Mubarak, și doamna 
Suzanne Mubarak. Desfășurată in
tr-o atmosferă de cordialitate, stimă 
și înțelegere reciprocă, întîlnirea s-a 
înscris ca un nou și important mo
ment în cronica raporturilor tradi
ționale dintre cele două țări. Ea a 
prilejuit un fructuos schimb de 
păreri asupra stadiului relațiilor 
româno-egiptene, a unor aspecte ale 
actualității internaționale, evidenți
ind încă o dată dorința comună a 
României și Egiptului de a da noi 
dimensiuni conlucrării lor pe multi
ple planuri, de a-și spori aportul la 
soluționarea marilor probleme care 
preocupă omenirea contemporană.

Desfășurarea intîlnirii prietenești 
din capitala egipteană este salutată 
cu deosebită satisfacție de opinia 
publică din țara noastră, care vede 
în rezultatele rodnice ale convorbi
rilor de la Cairo, ea și în ale celor 
de la Nairobi și Dar es Salaam, tot 
atitea mărturii ale consecvenței cu 
care România socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu acționează pentru 
extinderea colaborării cu țările din 
Africa, cu toate popoarele ce au 
pășit pe calea dezvoltării libere, de 
■ine stătătoare.

Dialogul la nivel înalt a devenit 
de multă vreme o practică sistemati
că în cadrul relațiilor româno-egip
tene. constituind factorul dinamiza
tor al unei stnnse conlucrări intre 
cele două țări și popoare. Premisele 
acestor raporturi fructuoase, care 
corespund pe deplin intereselor po
poarelor român și egiptean, au fost 
puse o dată cu prima vizită efectuată 
la Cairo, in aprilie 1972, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. Sub 
impulsul înțelegerilor și hotărîrilor 
adoptate cu prilejul numeroaselor in- 
tîlniri la nivel înalt din acești ani, 
colaborarea româno-egipteană a cu
noscut o amploare mereu crescîndă 
pe plan economic, tehnico-științific, 
cultural și în alte domenii de interes 
comun.

Roadele acestei colaborări sînt bine 
cunoscute și se bucură de o înaltă 
apreciere de ambele părți. Astfel, 
prin eforturile comune ale specialiș
tilor din cele două țări, în Egipt au 
fost înălțate o serie de importante 
obiective industriale, cum sînt Uzina 
de produse sodice El Mex (Alexan
dria), Fabrica de acid sulfuric Abu 
Zaabal, Complexul de extracție și

preparare a fosfaților de la Hamra- 
wein. care aduc un aport de seamă 
la valorificarea resurselor naturale 
locale. Totodată, pe drumurile din 
valea Nilului pot fi întîlnite nu
meroase tractoare și autoturisme de 
teren de fabricație românească.

Trecind in revistă stadiul relațiilor 
economice dintre România și Egipt, 
modul in care au fost traduse in 
practică hotăririle convenite cu pri
lejul precedentelor întilniri la nivel 
înalt, in cursul convorbirilor de la 
Cairo cei doi șefi de stat au relevat 
necesitatea ca — pe baza rezultate
lor obținute pînă în prezent, a cerin
țelor dezvoltării României și Egiptu
lui, cit și a posibilităților sporite pe 
care le oferă potențialul celor două 
tari — să se acționeze. în continuare, 
pentru o și mai stnnsă colaborare 
reciproc avantajoasă pe multiple 
planuri.

Un loc important în cursul convor- 
1-a ocupat 
legătură cu 
care a pus 
marea apro-

birilor de la Cairo 
schimbul de păreri în 
situația internațională, 
în relief identitatea sau 
piere a punctelor de vedere asupra 
principalelor probleme care confrun
tă omenirea. Astfel, relevînd că in 
ultima vreme s-au făcut anumiți 
pași pe calea dezarmării, a soluțio
nării unor conflicte regionale, cei 
doi șefi de stat au apreciat că si
tuația continuă să se mențină con
tradictorie și complexă. Aceasta 
impune ca o necesitate stringentă 
intensificarea eforturilor tuturor sta
telor pentru trecerea cit mai grabnică 
la măsuri efective de dezarmare, in 
primul rînd de dezarmare nucleară, 
ca problemă fundamentală a epocii 
noastre, pentru apărarea dreptului 
suprem al națiunilor la pace, la viată, 
la existentă liberă.

în mod firesc, in cadrul schimbu
lui de păreri o atenție deosebită a 
fost acordată situației din Orientul 
Mijlociu, unde continuă să se men
țină o stare de tensiune și conflict, 
cu implicații dintre cele mai grave 
pentru popoarele zonei și pentru 
pacea generală. România socialistă, 
potrivit poziției sale principiale con
secvente. de soluționare a conflicte
lor pe cale politică, prin tratative, 
s-a pronunțat și se pronunță pentru 
intensificarea eforturilor menite să 
pună capăt cursului periculos al eve
nimentelor din zonă, să deschidă 
calea negocierilor. în acest sens, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat din nou necesitatea organi
zării, intr-un timp cit mai scurt, sub 
egida O.N.U.. a unei conferințe in
ternaționale în problemele Orientu
lui Mijlociu, la care să participe 
toate părțile interesate, inclusiv Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei — reprezentantul unic și legitim 
al poporului palestinian — Israelul, 
precum și membrii permanenți ai

Consiliului de Securitate. O aseme
nea reuniune ăr trebui să ducă la 
instaurarea unei păci globale, juste 
și durabile, pe baza retragerii Israe
lului din teritoriile arabe ocupate, a 
rezolvării problemelor poporului pa
lestinian prin recunoașterea 
lui său la autodeterminare 
clusiv la crearea unui stat 
—, a asigurării integrității, 
nității și securității tuturor 
din regiune.

Apreciind importanta noului schimb 
de vederi in problemele Orientului 
Mijlociu, președintele României și 
președintele Egiptului au reafirmat 
hotărirea celor două țări de a con
lucra strîns în vederea realizării 
acestor obiective, care vor contribui 
la întărirea înțelegerii, securității și 
păcii in regiune și in întreaga lume, 
în același cadru, cei doi șefi de stat 
au salutat încetarea războiului dintre 
Iran și Irak, exprimîndu-și speranța 
că. în cadrul negocierilor directe de 
la Geneva, se vor depune toate efor
turile pentru a se ajunge la soluții 
reciproc acceptabile. la lichidarea 
conflictului $i instaurarea unei păci 
trainice în această zonă atît de 
încercată.

Dialogul la nivel înalt a evidențiat, 
de asemenea, identitatea sau conver
gența punctelor de vedere ale celor 
două țări și asupra altor probleme 
importante ale actualității 
tionale. Astfel, România și 
și-au reafirmat solidaritatea 
popoarelor africane pfentru 
rea colonialismului și neocolonia- 
lismului, a politicii de apartheid din 
Africa de Sud, sprijinul ferm față de 
lupta poporului namibian. sub con
ducerea S.W.A.P.O., pentru dobindi- 
rea independentei, subliniind rolul 
tot mai important pe care trebuie 
să-1 joace Organizația Unității Afri
cane in solutionarea politică a pro
blemelor continentului. Pornind de 
la acuitatea și gravitatea probleme
lor subdezvoltării, cele două țări au 
evidențiat totodată necesitatea con
vocării unei conferințe internaționa
le. sub egida O.N.U.. in vederea so
luționării globale a fenomenelor eco
nomice care afectează atît de greu 
statele în curs de dezvoltare. împie- 
dicind eforturile spre realizarea 
marelui obiectiv de edificare a unei 
noi ordini economice internaționale.

Manifestindu-și satisfacția pentru 
caracterul rodnic al convorbirilor de 
la Cairo, pentru înțelegerile la care 
s-a ajuns, opinia publică din tara 
noastră își exprimă încrederea că 
noua întîlnire prietenească la nivel 
înalt va contribui la adîncirea con
lucrării fructuoase dintre România 
și Egipt, in avantajul ambelor po
poare. al cauzei generale a progresu
lui, păcii și înțelegerii internaționale.

dreptu-
— in- 
propriu 
suvera- 
statelor

interna- 
Egipt.ul 

cu lupta 
lichida-

Nicolae N. LUPU

t
11.30 Lumea copiilor • Telefilmoteca 

de ghiozdan — „Karlno*" — color. 
Ultimul episod.

12.30 Viața satului (color).
13,00 Telex,

13,05 Album duminical (color) • Selee- 
țiunl din Festivalul de muzică 
ușoară „Mamaia ’88“ • Muzică și 
poezie • Desene animate • Tele- 
sport — Fotbal : Aspecte din în- 
ttlnirile : Dihamo București — 
Kuusysi Lahti: Oțelul Galați — 
Juventus Torino și Victoria 
București — Sliema Wanderers • 
Satul, vatră de frumusețe — re-

15.00
19.00
19,20

portaj • Din frumusețile patriei 
O Secvența telespectatorului, 
închiderea programului.
Telejurnal.
Cintarea României (color)
Omagiul tării conducătorului iubit. 
Emisiune realizată tn colaborare 
cu Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste și Comitetul de cultură 
și educație socialistă al județului 
Dolj.

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, simbătă. pe E. A. Taimazov, 
ministrul industriei ușoare din R.S.S. 
Uzbekistan, aflat intr-o vizită în tara 
noastră.

în cadrul întrevederii s-a exprimat 
satisfacția pentru bunele relații de 
prietenie și colaborare economică 
statornicite intre România și U.R.S.S.. 
potrivit înțelegerilor convenite la ni
vel înalt. Au fost examinate posibi
litățile dezvoltării in continuare a 
cooperării și specializării în produc
ție. lărgirii schimburilor reciproce de 
mărfuri.

Oaspetele, sovietic a avut, de ase
menea. întrevederi cu Maria Flucsă, 
ministrul industriei ușoare, și a vizi
tat întreprinderi de specialitate din 
Capitală și din județele Argeș și 
Prahova.

*
Simbătă dimineața, tovarășul Stefan 

Andrei, viceprim-ministru al guver-

nului. s-a întîlnit cu Peter Dowding, 
premierul statului Australia de Vest, 
care a întreprins o vizită în tara 
noastră.

în spiritul înțelegerilor convenite 
in cadrul dialogului româno-austra- 
lian la nivel înalt, au fost examinate 
stadiul actual și perspectivele rela
țiilor economice bilaterale, posibili
tățile dezvoltării colaborării și coope
rării dintre România si Australia de 
Vest in domenii de interes comun, 
lărgirii și diversificării 
reciproce de mărfuri.

Premierul australian 
asemenea, o întrevedere 
gur. ministrul comerțului exterior si 
cooperării economice internaționale.

în timpul șederii în tara noastră, 
oaspetele a vizitat obiective econo
mice. edilitare și social-culturale din 
Capitală și din județul Constanta.

Spiritul revoluționar

schimburilor

a avut, de 
cu loan Un-

(Agerpres)

z

o permanență a activității de partid
(Urmare din pag. I)
nurile de muncă, la conținutul uno
ra din materialele care au stat la 
baza analizării „stilului și metodelor 
de muncâ“, a răspunderii cadrelor 
cu mandat din partea comuniștilor 
pentru a gindi și aplioa un aseme
nea stil de muncă, am redescoperit, 
practic, niște „pseudoanalize" — ca 
să le numim așa — care se consti
tuiau intr-un șir de instrucțiuni și 
cerințe rezumate elementar și a că
ror aplicare era gindită și mai ele
mentar.

Un exemplu, evident, netipic. Dar 
cu o semnificație care avansează o 
seamă de concluzii deosebit de im
portante. Prima dintre acestea ar fi 
că. și in cazul tezelor — un docu
ment de partid atit de importam, 
pentru care s-a rezervat o lungă 
perioadă de studiu, de aprofundare a 
conținutului lor — au existat situa- 
ții cind s-a recurs la o abordare for
mală a conținutului lor. A doua a- 
duce în discuție răspunderea cu care 
activul de partid îndrumă și contro
lează activitatea organizațiilor de 
partid, le ajută să descifreze ele
mentele noi. de conținut, ale teze
lor. Chiar și aceste două concluzii 
invită la o reconsiderare a răspun
derii ce trebuie să existe centru mo
dul angajant. responsabil în care 
trebuie înțeleasă aplicarea tezelor, 
care să respingă cu toată hotărirea, 
ca pe un corp străin, orice încercară 
de a deschide porțile formalismului. 
Pentru că — repetăm un adevăr cu
noscut — ideile mari se însușesc și 
se aplică cu eforturi mari.

într-o altă unitate. întreprinderea 
„Textila** Pitești, aceeași întrebare, 
formulată mai sus, a primit un alt 
răspuns : „Ce să vă spunem ? Că am 
dezbătut tezele in toată profunzimea .

20.20 Film artistic (color). „Corupție la 
Palatul Justiției*".
Telejurnal.
închiderea nrortramulrti.
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■telejurnal.
Priorități în economie.
Tezaur folcloric (color).
Occident '83. Documentar (color).
Prefață la noul an școlar (color). 
Telejurnal.
închiderea programului.

lor, că ne-am însușit spiritul și sen
sul lor. dar că nu putem să dove
dim acest lucru prin fante 1 Știm că 
nu acesta trebuie să fie răspunsul. 
Dar noi sîntem o unitate care în de
rularea normală a procesului tehno
logic depindem foarte mult de în
treprinderile furnizoare cu care a- 
vem contracte. Dacă ele nu aplică 
pină la esență cerințele și orientă
rile tezelor cu privire la perfecțio
narea activității de conducere și pla
nificare, la întărirea răspunderii ca
drelor care coordonează această ac
tivitate — efectele se văd. în primul 
rind la noi. 
domeniul 
de partid, 
conducere 
ce trebuie să exprime efortul de 
gindire și acțiune al fiecărui comu
nist în parte și al tuturor Ia un loc. 
Altfel efectul lor va fi partial și nu 
integral11.

E firesc deci ca pe măsură ce ne 
apropiem de momentul ținerii ple
narei C.C. al P.C.R. — un moment 
de bilanț, cum l-a definit secretarul 
general al partidului — să aibă loc 
o confruntare permanentă a spiritu
lui înnoitor al tezelor, spiritul pro
movării de către toate organele și 
organizațiile de partid a unui stil de 
muncă nou. eficient, cu proba de foc 
a faptelor. Situațiile surprinse în a- 
cest comentariu reprezintă argumen
te elocvente de validare a forței și 
eficientei pe care ideile și orientă
rile tezelor o au și o pot avea prin 
aplicarea consecventă, creatoare. în 
practica muncii. Dar se constituie și 
într-un semnal că pe drumul de la 
gindire la acțiune pot să apară ob
stacole nedorite — și în primul rînd 
practici birocratice care, în mod ine
vitabil. le micșorează potențialul de 
eficientă pe care-1 au. E nevoie, 
deci. în continuare nu numai de a- 
profundarea spiritului lor creator, ci 
mai ales de asigurarea afirmării Iui 
viguroase in practică.

Aplicarea tezelor în 
perfecționării activității 

a mecanismului de 
a unităților economi-

MARAMUREȘ :
Pentru iubitorii de carte

PREGĂTIREA NOULUI AN ȘCOLAR
Pasiunea pentru lucrul

bine
Și de astă dată, problematica 

■upusă dezbaterii recentelor consfă
tuiri ale cadrelor didactice. care 
premerg inaugurarea noului an de 
învățămînt, oferă prin varietatea și 
complexitatea ei, prin relieful moral 
atribuit fiecărei propuneri ori anga
jament un portret in mers al școlii 
românești, cu trăsăturile ce-i sint 
proprii și cu întreaga lor semnifica
ție socială. De altminteri, oricine 
cunoaște rolul esențial atribuit invă- 
țămîntului românesc contemporan 
sub raportul pregătirii multilaterale 
a noilor generații, cu corolarul de 
străduințe și aspirații, eu întregul 
spirit critic și autocritic statuat la 
nivel comportamental, are limpede 
imaginea multitudinii și interdepen
denței raporturilor învățămintului 
cu societatea, modul specific in care 
toate trăsăturile școlii se însumea
ză, ca proiecție unică, în destinul 
tării. învățămintul se constituie ast
fel intr-un amplu și necontenit im
puls de dezvoltare și perfecționare 
socială, izvorit în cea mai mare 
parte din chiar nevoia de împlinire 
și autoperfecționare cultivată fie
cărui membru al societății. Nu in- 
tîmplător deci cel mai înalt atribut 
cu care este învestită școala con
temporană se identifică în demnita
tea răspunderii nemijlocite față de 
prezentul și viitorul poporului 
român.

Din această perspectivă, documen
tele fundamentale ale partidului 
nostru, incepînd cu Congresul al 
IX-lea »i pină la recentele Teze din 
aprilie, implică în substanța lor 
necesitatea ca, o dată cu perfecțio
narea principiilor didactico-educa- 
tive, cu modernizarea bazei mate
riale, fiecare slujitor al școlii, fie
care tinăr aflat in sălile de studiu 
să fie pătruns de convingerea că 
de el, de activitatea lui cotidiană, 
de străduința tenace, pasionată, de
pinde împlinirea marilor noastre 
programe de dezvoltare naționala. 
Este și rațiunea pentru care in 
dezbaterea recentelor consfătuiri au 
fost aduse toate aspectele vieții 
școlare : de la zestrea laboratoare
lor, bibliotecilor și atelierelor, la 
legăturile unităților de învățămînt 
cu cele productive, de cercetare și 
îndeosebi cu familia ; de la condiția 
modernă a principiilor și metodelor 
didactice, a programelor și manua
lelor în vigoare, la întregul sistem 
de pregătire și perfecționare a ca
drelor didactice ; de la eficienta 
modalităților de îndrumare și con
trol, la întărirea ordinii și discipli
nei în întreaga activitate școlară. 
Și se cuvine subliniat că partici
parea la dezbateri a celor mai multe 
cadre didactice a dovedit deopotrivă 
cunoașterea competentă a realități
lor școlare, cit și pasiunea perfec
ționării acestora, implicarea profun
dă în combaterea neajunsurilor de 
orice natură și hotărirea nestrămu
tată de a. situa anul de învățămînt

făcut
1988—1939 la o cotă superioară de 
calitate.

Și poate tocmai de aceea în inter
venția cadrelor didactice și-a regăsit 
frecvent formularea răspunderea 
pentru lucrul bine făcut, pentru 
temeinicie, ca cea dinții condiție a 
activității școlare, care-i exprimă cel 
mai pregnant însăși vocația patrio
tică. Gravitatea actului educativ, 
puterea lui de inriurire a conștiințe
lor, impactul lui răscolitor in ordine 
existențială, care face ca cel dinții 
atribut al personalității să rămînă 
mereu nestinsa sete de creație, 
emană nu atît din formele metamor
fozate ale activității școlare și uni
versitare. cit din privirea scrutătoa
re îndreptată spre adîncurile miste
rioase ale naturii, ale istoriei, ale 
spiritului uman în eternă compe
tiție cu sine. Aici, lucrul făcut cu 
temeinicie, durabil reclamă din 
partea fiecărui slujitor al școlii o 
traiectorie cotidiană întemeiată pe 
o riguroasă raționalitate și hrănită 
de flacăra unei mari pasiuni, o pa
siune de veritabil tribun al catedrei, 
o pasiune de o viață.

Rigoarea pasionată exprimă ecua
ția temeiniciei nu numai prin fap
tul că se constituie în cel dinții 
sprijin al educatorului pentru asi
milarea unei vaste culturi, care să-l 
situeze în avanposturile cunoașterii ; 
nu numai pentru că favorizează co
municarea și solidaritatea morală 
intre generații, ci și datorită faptu
lui că îndeosebi aceste atribute 
laolaltă il îmbogățesc pe tinăr cu 
reflexele resurecționale ale dezba
terii interioare, care cintărește totul 
și alege într-o deplină cunoștință 
de cauză, ale proceselor de conștiin
ță de pe urma cărora limpezirea ce 
se instituie se asemuie cu liniștitele 
ape fertilizante ale unui fluviu 
măreț.

Și să mai adăugăm că bătălia pen
tru temeinicie, asociată astăzi frec
vent vocației constructive a școlii, 
are pentru noi și o semnificație 
aparte: ea se situează in moștenirea 
acelei neasemuite revoluții spiritua
le numită Școala Ardeleană, ca un 
inalt elogiu adus logodnei dintre 
Idee si Faptă in chiar leagănul de
venirilor noastre istorice, și care 
metamorfozează pasiunea lucrului 
bine făcut in cel dinții atestat de 
noblețe.

Și să avem mereu în vedere acel 
exemplu de pasiune și rigoare intru 
temeinicia școlii românești, din îm
plinirile căreia Eminescu și-a nutrit 
marele lui crez național, apropiatul 
centenar al Poetului inscriindu-se și 
pentru anul de invățămint 1988—1989 
într-o moștenire spirituală care 
obligă.

Sub o asemenea constelație, bă
tălia pentru temeinicie, asociată 
firesc anului de învățămînt 1988— 
1989. nu poate conduce decit la 
izbindă.

Mihai IORDANESCU

Toate clasele sînt gata 
să-și primească elevii5

Pentru elevii și 
din județul Vilcea. 
învățămînt s-a încheiat cu rezultate 
bune. Notăm. între altele, câ peste 
270 absolvenți de liceu au reușit la 
concursurile de admitere in învăță- 
mintul superior. Toți cei aproape 
2 300 absolvenți ai liceelor și școli
lor profesionale s-au integrat repede 
și bine in activitatea productivă a 
unităților economice unde au fost re
partizați. Se poate vorbi deci de o 
bună experiență în ceea ce privește 
implicarea responsabilă a factorilor 
de instruire si educare din scoli, a 
cadrelor didactice din acest iudet în 
înfăptuirea atribuțiilor și sarcinilor 
ce le revin.

— Pornind de la această experien
ță. de la necesitatea firească a îmbo
gățirii ei — precizează prof. Ion 
Urea, inspector general al inspec
toratului școlar județean — toate 
cadrele noastre didactice, sub îndru
marea nemijlocită a organizațiilor 
de partid, și-au intensificat preocu
pările si acțiunile in scopul pregăti
rii temeinice, sub toate aspectele, a 
noului an de învățămînt. încă din 
luna iunie a.c.. Ia nivelul județului, 
orașelor, comunelor si unităților șco
lare. au fost elaborate programe com
plexe de măsuri prin a căror aplicare 
s-a urmărit si se urmărește în con
tinuare asigurarea tuturor condițiilor 
de care depind pregătirea si desfă
șurarea corespunzătoare a procesului 
instructiv-educativ în noul an școlar. 
La analizele efectuate din inițiativa 
comitetului județean de partid, la ni
velul fiecărei localități, în afa
ra consiliilor de conducere din 
scoli, a cadrelor didactice au mai luat 
parte și directorii si secretarii comi
tetelor de partid din întreprinderile 
patronatoare. membrii comitetelor 
cetățenești de părinți și reprezentanți 
ai consiliilor populare locale, prilej 
cu care au fost stabilite, punct cu 
punct., cu termene și responsabilități, 
toate obiectivele și lucrările de re
parații Si de modernizare a bazei ma
teriale din dotarea unităților de invă- 
tămmt. Acest cadru organizatoric a 
oferit posibilitatea inventarierii deta
liate a tot ceea ce trebuie făcut 
pentru buna pregătire a noului an 
școlar și. in același timp, i-a angajat 
deopotrivă pe toți factorii amintiți la 
executarea lucrărilor. Asa se explică 
faptul că in prezent liceele ..Nicolae 
Bălcescu“. ..Vasile Roaită**, industria
le nr. 1. 3, 4 și 5 din municipiul 
Rîmnicu Vilcea, școlile din Drăgă- 
șani. Horezu, Bujoreni. Roesti. Prun- 
deni. practic din aproape toate loca
litățile județului Vilcea, sint deja 
gata să-i primească pe cei aproape 
120 000 elevi.

Evident, o largă paletă de preocu
pări a vizat perfectionarea pregătirii 
profesionale a cadreloT didactice, ca 
Si recrutarea și încadrarea în licee si 
școli a unor cadre tehnico-economice 
— ingineri, economiști, maiștri — 
care prin propria lor pregătire și ex
periență pedagogică pot si trebuie să

cadrele didactice 
precedentul an de

asigure predarea eficientă și instrui
rea completa a elevilor în toate dis
ciplinele de profil.
ciclului 
zate în 
au luat 
dactice. 
atîtea prilejuri de bilanț și de gene
ralizare a unor experiențe valoroase, 
pe parcursul vacantei de vară 810 
cadre didactice de toate specialitățile 
au fost antrenate la cursuri de per
fecționare. organizate l’ie in centre 
universitare, fie la nivel județean.

Un elocvent exemplu de pregătire 
sub toate aspectele a noului an șco
lar îl oferă Liceul industrial Dră- 
gășani. Pretutindeni, in clase, in 
cele 4 laboratoare de fizică., chimie 
si geologie, in cele 8 cabinete de 
specialitate curățenia este desăvîrși- 
tă. baza materială renovată si com
pletată. manualele școlare așezate cu 
grijă pe discipline și ani de studiu, 
în clădirea centrală se află in curs 
de amenajare un cabinet de informa
tică, liceul dispunind de 7 calcula
toare, iar altele 7 sint așteptate să 
sosească de la una din cele două 
unități patronatoare. respectiv în
treprinderea de jante auto Dră- 
gășani. ..împreună cu ceilalți pro
fesori de matematică — ne spune 
tovarășul Marin Ghilencea. directorul 
liceului — am început încă din luna 
iunie să pregătim temele din pro
grama analitică, deocamdată pentru 
clasele a IX-a și a X-a. în așa fel 
ca încă de la deschiderea anului de 
învățămînt să trecem la predarea cu
noștințelor matematice prin sistemul 
informatic pe bază de calculator11. 
Dacă in privința conducerii liceului, 
a cadrelor didactice de aici se poate 
spune că preocupările și eforturile 
lor sint cele corespunzătoare, nu ace
lași lucru vom spune și despre con
structorii din cadrul brigăzii Drăgă- 
șani a Antreprizei de construcții in
dustriale Rîmnicu Vilcea. care de 3 
ani tergiversează terminarea lucrări
lor la atelierul centralizat de instrui
re practică în profilurile mecanic și 
extracție petrolieră. Deși n-au mai 
rămas decit puține zile pînă la des
chiderea noului an de invătămint, 
deși conducerea liceului a primit 
asigurări din partea inginerului An
ton Feideveu. șeful adjunct al brigă
zii. că atelierul va fi predat pînă la 
15 septembrie, stadiul actual si ritmul 
de execuție al lucrărilor sînt mult 
prea departe spre a-i liniști ne bene
ficiari. La parterul atelierului, de 
exemplu, abia au fost fixate citeva 
geamuri și pardoseala, in vreme ce 
nivelurile 1—3 abia se află în struc
tură de rezistentă. Insistăm asupra 
acestui neajuns deoarece mai sînt 
alte cîteva obiective școlare in județ 
care continuă să aștepte mai multă 
receptivitate și răspundere din partea 
unor executant! restantieri.

Astfel, in afara 
de sesiuni și colocvii organi- 
9 centre din județ, la care 
parte aproape 5 000 cadre di
ete constituindu-se in tot

Ion STANCIU
corespondentul „Scinteii”

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru amabilul mesaj pe care mi l-ați trimis în timpul 
survolării teritoriului Turciei și vă adresez cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, precum și de progres și prosperitate pentru poporul 
prieten al Republicii Socialiste Romania.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma convingerea că relațiile și coope
rarea dintre Turcia și România se vor dezvolta in continuare, in folosul re
ciproc al țărilor noastre.

KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

Am primit 
citare, pe care 
a Elveției.

In numele

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
cu deosebită plăcere amabilul dumneavoastră mesaj de feli- 
ati avut bunăvoința să mi-1 adresați cu ocazia Zilei naționale
Consiliului federal, vă mulțumesc în modul cel mai sincer.

OTTO STICH
Președintele Confederației Elvețiene

Simbătă a luat sfirșit întîlnirea 
prietenească dintre reprezentanții ti
neretului din Republica Socialistă 
România și ai tineretului din Repu
blica Democrată Germană.

Desfășurată în perioada 6—10 sep
tembrie a.c.. întîlnirea s-a constituit 
într-o contribuție activă la aprofun
darea relațiilor de prietenie și cola
borare dintre tineretul din cele două 
țări, deschizind noi perspective de 
amplificare și diversificare continuă 
a raporturilor de strinsă colaborare 
dintre Uniunea Tineretului Comunist 
și Tineretul Liber German.

Cu prilejul întîlnirii s-a efectuat- 
un rodnic schimb de opinii și expe
riență privind modalitățile concrete 
prin care tineretul, organizațiile sale 
revoluționare participă la înfăptuirea 
politicii partidelor și țărilor noastre 
de construcție socialistă, de promo
vare a păcii și înțelegerii interna
ționale. A fost relevată evoluția 
ascendentă a raporturilor de priete
nie și colaborare dintre tineretul 
român și tineretul din R.D. Germa
nă, U.T.C. și F.D.J.. oare au la bază 
legăturile de strînsă colaborare pe 
multiple planuri dintre Partidul

Comunist Român și Partidul Socialist 
Unit din Germania, dintre popoarele 
și țările noastre, în spiritul Înțelege
rilor convenite între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate 
Germane.

în cadrul întîlnirii. la Costinești 
s-âu desfășurat lucrările unui semi
nar bilateral și a avut loc vernisajul 
unei expoziții de fotografii privind 
viața și activitatea tineretului din 
R.D. Germană.

Delegația tineretului din R.D. Ger
mană a vizitat obiective economice, 
sociale și culturale și s-a întîlnit cu 
tineri și cadre ale U.T.C. din 
municipiul București și județul 
Constanta.

în timpul vizitei, conducerea dele
gației Tineretului Liber German din 
R.D.G. a fost primită de tovarășul 
Ion Stoian. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

în noile cartiere care se ridică 
in orașele și municipiile județului 
Maramureș s-au deschis, în ultima 
vreme, pentru iubitorii de carte, 
moderne unități ale centrului de 
librării prin care se desface un 
bogat sortiment de carte social-po- 
litică. tehnică, beletristică, de artă. 
Astfel. în aceste zile, in cartierul 
„Vasile Alecsandri** din municipiul 

fost deschisă o nouă 
librărie. Situată la 
bloc, librăria între
cu spații comerciale 
mare și modern car- 

De subliniat că. 
acestei unități, 

unităților din

Baia Mare a 
și spațioasă 
parterul unui 
gește dotările 
ale celui mai 
tier băimărean. 
prin deschiderea 
numărul unităților din mediul 
urban care desfac carte s-a ridicat 
la 24 și sint in curs de amenajare 
incă două in noile cartiere băimă- 
rene. (Gheorghe Pârja).

Azl, lotbal în divizia „4“
Au trecut doar trei zile de la star

tul excelent luat de echipele noastre 
in cupele europene de fotbal (toate 
patru învingătoare. Steaua realizînd 
chiar o performantă pe cît de rară 
pe atit de răsunătoare : 5—1 la 
Praga. cu Sparta) și iubitorii acestui 
sport sînt chemați să urmărească 
alte partide, de data aceasta din 
divizia națională ,,A“.

în cadrul etapei a IV-a se vor 
disputa, astăzi, următoarele meciuri: 
Steaua — Oțelul Galați ; Dinamo — 
Inter Sibiu ; Flacăra Moreni — F.C. 
Constanta : F.C.M. Brașov — S.C. 
Bacău ; Corvinul Hunedoara — F.C. 
Bihor . A.S.A. Tîrgu Mureș — Victo
ria București : F.C. Olt — F.C. Ar
geș ; Universitatea Craiova — Rapid 
București: .,U“ Cluj-Napoca — Spoi
tul studențesc.

Toate jocurile vor începe Ia orele 17.

_ Lideră a clasamentului se menține 
Gabriela Stanciu, cu 4,5 puncte.

în campionatul masculin. Constan
tin lonescu a cîștigat la Stanciu. iar 
în partidele Ștefanov — Takacs. Ar- 
maș — Birieșcu, Navrotescu — Ma
rin, Mărăheacu — Nicolaide. Stoica 

Ghindă. Pavlov — Dumitrache și 
Grunberg — Negul eseu a fost Con
semnată remiză.

Tn clasament, conduc Constantin 
lonescu și Adrian Negulescu, cu cite 
3.5 puncte.

• TENIS. în proba de dublu, din 
cadrul Concursului international de 
tenis de la Sopot, perechea română 
Răzvan Ttu. Adrian Marcu a întrecut 
cu 6—2, 6—2 cuplul Iwanski, Sydor 
(Polonia). La simplu. George Cosac 
(România) l-a eliminat cu 6—1. 6—2 
pe polonezul Malisewski, iar olande
zul Kosters l-a învins cu 6—1, 6—3 
pe argentinianul Orsapik.

Campionatele republicane 
de șah

în runda a 5-a a campionatului re
publican feminin de șah, ce se des
fășoară la Predeal. Gabriela Stanciu 
a invins-o pe Emilia Chiș, Cristina 
Bădulescu pe Viorica Ursuieac, Ligia 
Jicman pe Cristina Stanca. Margare
ta Mureșan a pierdut la Mariana 
Duminică. Edith Cozma a Cîștigat la 
Luminița Radu. Otilia Ganț la Ma
riana Ioniță, iar partida Gertrude 
Baumstark — Eugenia Ghindă s-a 
încheiat remiză.

• ȘAH. în runda a doua a tur
neului international de șah de la 
Tilburg (Olanda), fostul campion 
mondial Anatoli Karpov a cîștigat la 
Van der Wiel, Short l-a Învins pe 
Portisch. iar partidele Hiibner— 
Nikolici și Hjartarsson—Timman s-au 
încheiat remiză.
• BASCHET. Competiția interna

țională masculină de baschet de la 
Beijing s-a încheiat cu victoria se
lecționatei Braziliei, care a întrecut 
in finală cu scorul de 102—91 (52—45) 
echipa Spaniei.

Constructori și scafandri
la noua poartă maritimă a

(Urmare din pag. I)
mânesc. De altfel, i 
premiere... coordonate, 
fără
— socotesc eu 
făcut doar j 
Prin realizarea terminalu
lui pentru feribot, nava 
respectivă a devenit ope
rațională. Pentru aceasta, 
nouă ne-au revenit lucră
rile de la cota 1 pînă la 
16,50 metri și trebuie să vă 
spun câ brigada condusă 
de inginerul Mihai Croi- 
toru a realizat tot ceea ce 
se poate vedea aici, în a- 
fară de partea metalică, 
intr-un timp record.

Admirăm elegantul pod 
mobil ridicător-coborîtor, 
menit să asigure joncțiu
nea drumului de fier de 
pe uscat (cale ferată nor
mală) cu... cel din pintecul 
uriașei nave specializate. 
Aici au lucrat, și tot 
tr-un timp record, 
structorii feroviari, 
inaintea lor, au semnat, la 
construirea acestui obiec
tiv complex, muncitorii 
conduși de maistrul spe
cialist Nicolae Voinica și 
de maistrul Marin Coman, 
formațiile de dulgheri și 
de betoniști, scafandrii...

Ne spunea comunistul 
Mihai Croitoru, șeful bri
găzii cheiuri :

două
. una 

alta ar fi însemnat 
i — un lucru 
pe jumătate.

— A fost un examen 
greu pentru noi, din suita 
de examene pe care le în
sumează această construc
ție. A fost nevoie de peste 
130 000 tone de anrocamen- 
te în spatele cheiului ; 
cheiul pentru feribot are o 
lungime de 216 metri și 
înglobează în el 273 de 
blocuri de beton de circa 
100 de tone fiecare. 20 de 
vi role cu diametrul de 
10 metri. 2 000 mc beton 
turnat sub apă și alți 
3 500 mc la uscat, „paturi11 
executate de scafandri în- 
sumind 55 000 tone piatră 
brută ; 2 000 mp de nive
lare finită...

— Adică... (oprim,
să vrem, avalanșa de in
formații).

— Acolo, la 13,5 metri 
sub apă, scafandrii au exe
cutat cu mina ceea ce la 
suprafață se face cu mij
loace mecanizate. Un fel 
de șosele submarine con
struite de ei direct.

Am ținut sâ-i cunoaștem 
și noi pe acești temerari 
constructori ai adîncurilor, 
care au mingiiat cu mîna 
piatra aspră de la temelia 
tinărului pămînt ce crește 
din mare. Ne-am îndrep
tat. așadar, spre statia 
..Callatis11. pentru a asista 
la o lansare și pentru a 
sta de vorbă cu cei ce ple-

fără

țării

în-
con-
Dar,

cau sau tocmai revenise
ră la suprafață. Marinarul 
Dobre Gavrilă ne 
ce spre statie cu 
pasagerul său care 
să ne întimpine 
companie... înotînd 
gă barcă. Și sîntem 
în larg și pasagerul acesta 
abia va împlini opt ani 
luna viitoare !

— Este fiul celui mai bun 
scafandru, ni se spune. Ta
tăl lui tocmai se pregăteș
te de lansare. Aveți prile
jul să discutați cu el citeva 
minute.

Pe copil îl cheamă Răz*- 
van. Florea Ilie, tatăl lui. 
unul dintre temerarii 
adincurilor, are peste 10 000 
de ore de viată trăită sub 
apă. de muncă sub apă ! 
Este un munte de om — 
înalt, atletic, emanînd forță 
și curaj. Are 39 de ani. 
Plăcerea lui — după cum 
ne mărturisește — este 
să-și aibă fiul aproape 
cind revine pe stație. A- 
ceasta, acum, în vacanță... 
Plăcerea copilului : să fie 
în preajma tatălui cind se 
scufundă...

— Ce vrei să te faci cînd 
vei fi mare. Râzvane ?

— Scafandru.
— De ce ?
— Să fiu ca tata,
Inginerul Constantin 

Scutaru, șeful complexu-

condu- 
barca ; 
a venit 
ne ține 
pe lin
ia 2 km

lui hidrotehnic, șeful de 
echipaj Alexandru Dănoai- 
că, toți cei din jur trăiesc 
cu emoție momentul in 
care un tovarăș de-al lor 
ia cu asalt adîncul. Florea 
Ilie va lucra sub apă. 
data aceasta, la 18 
adincime. apoi va face de- 
compresie, apoi, in baro- 
camera de pe statie. va 
continua decomnresia... 
Apoi zimbetul lui Răzvan, 
apoi...

Momente ale pretențioa
sei construcții...

Așa se plămădesc. Ia 
Constanța-Sud, noi pămîn- 
turi. Aceasta e bătălia de 
fiecare zi. bătălie pașnică, 
grea, tenace. Solul Înain
tează in mare centimetru 
cu centimetru. Geografia 
locului se schimbă de la o 
zi la alta. Patul de rocă al 
pămintului nou născut e 
mingiiat de palme de sca
fandri si de inimile lor. 
De altfel. aveam să 
aflăm, scafandrii execută 
singurul tip de lucrări că
rora nu le fac decit doar ei, 
executantii, controlul de 
calitate. Cu conștiința lor ; 
cu probitatea lor profesio
nală.

Temeliile portului Con- 
stanta-Sud ne apar cu atît 
mai solide de cind am aflat 
că trec și prin sufletele ce
lor ce Ie construiesc și le 
vor stăpini.

de 
metri

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 11 septembrie, ora 20 — 14 
septembrie, ora 20. In țară : Vremea 
va fi predominant frumoasă, cu cerul 
variabil, niai mult senin, în prima

parte a intervalului, apoi va deveni, 
treptat, instabilă, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi cu caracter local, 
în ultimele zile, în majoritatea regiuni
lor. Vintul se va intensifica din sectorul 
sudic In a doua parte a intervalului. 
Temperatura aerului In creștere ușoară: 
valorile minime vor fi cuprinse între 2 
și 12 grade, mai coborite în depresiunile 
din nordul și din centrul țării, unde 
se va mai produce brumă în prima 
noapte, apoi se vor încadra, în gene-

ral. între 8 șl 16 grade. Valorile maxi
me vor fi cuprinse între 18 șl 28 de 
grade. In București : Vremea va fl 
predominant frumoasă, cu cerul va
riabil, mai mult senin în prima parte 
a intervalului, apoi va deveni, treptat, 
instabilă, cu cerul temporar noros. Va 
ploua spre sfirșitul intervalului. Vîn- 
tul va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor ti cuprinse In
tre a și 12 grade, iar cele maxime în
tre 22 șl 27 de grade.



Politica promovată de România socialistă, 
de președintele Nicolae Ceausescu - o politică activă, 
de înaltă răspundere, in concordantă cu interesele 

păcii, ale colaborării internaționale
RELATĂRI Șl COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

Vizitele oficiale de prietenie efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Kenya și Tanzania, dialogul 
româno-egiptean la cel mai inalt nivel au trezit un larg ecou interna
țional, elocventă expresie a presțigiului de care se bucură in lume 
politica externă activă, de largă deschidere și conlucrare promovată de 
țara noastră. Vizitele pe continentul african au prilejuit totodată eviden
țierea inițiativelor României socialiste, ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru soluționarea marilor probleme ce preocupă astăzi omenirea, pen
tru făurirea unei lumi a păcii și colaborării.

Vizita oficială de prietenie a to
varășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în Republica Unită Tan
zania a continuat să ocupe spatii 
largi în presa acestei țări și în 
emisiunile postului de radio na
țional. reținînd atenția generală ca 
eveniment politic de cea mai mare 
Însemnătate în evoluția relațiilor 
româno-tanzaniene.

Ziarul national „DAILY NEWS" 
a rezervat cea mai mare parte a 
primei pagini relatărilor referi
toare la desfășurarea vizitei, rela
tări însoțite de fotografii ce redau 
momente semnificative pentru at
mosfera călduroasă, stima cu care 
au fost primiți distinșii soli ai po
porului român.

Sub titlul mare, desfășurat pe trei 
coloane — „Dar es Salaam și Bucu
rești se pronunță pentru lărgirea co
operării", cotidianul prezintă punc
tele principale ale Comunicatului co
mun convenit după încheierea con
vorbirilor oficiale dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. și 
președintele Aii Hassan Mwinyi. 
Conducătorii Tanzaniei și României 
— se precizează în relatarea inse
rată — au dat directive ministere
lor, organismelor, organizațiilor și 
unităților economice din ambele 
țări să-și intensifice contactele și sâ 
întreprindă măsurile practice nece
sare pentru realizarea obiectivelor 
cooperării economice. Cele două țări 
eu subliniat. în același timp, do
rința lor de a extinde și diversifica 
schimburile comerciale bilaterale de 
mărfuri pe baza acordurilor pe 
termen lung.

Ziarul relevă că. finind seama de 
prioritățile din programele de dez
voltare ale celor două țări, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Mwinyi au fost de acord 
„să acționeze pentru întărirea 
cooperării. între altele. în Industrie, 
agricultură, minerit, geologie și 
schimburile comerciale".

Referindu-se la relațiile politice 
dintre cele două țări, cotidianul 
evidențiază că cei doi conducători 
„au apreciat solidaritatea militantă 
dintre Partidul Revoluționar din 
Tanzania și Partidul Comunist Ro
mân". luînd notă că solidaritatea 
are un rol de direcționare a dez
voltării legăturilor de prietenie 
româno-tanzaniene.

în ceea ce privește situația in
ternațională, ziarul informează că. 
în timpul convorbirilor, părțile au 
constatat cu satisfacție pozițiile si
milare ale celor două țări „în pro
bleme majore și actuale". în acest 
context, cei doi președinți au ex
primat profunda lor îngrijorare față 
de continuarea cursei înarmărilor, 
îndeosebi a înarmărilor nucleare, 
față de conflictele existente în 
diferite părți ale lumii și ameste
cul în treburile interne ale altor 
state. Este relevant faptul — scrie 
ziarul tanzanian — că cei doi șefi 
de stat s-au pronunțat „pentru un 
nou mod de gîndire și acțiune în 
abordarea problemelor complexe 
din viata internațională. în ve
derea soluționării acestora în inte
resul tuturor popoarelor".

în relatare este subliniată nece
sitatea sprijinirii eforturilor țărilor 
africane pentru a se pune în prac
tică declarația de denuclearizare a 
continentului și se condamnă cu 
fermitate achiziționarea de arme 
nucleare de către Republica Sud- 
Africană, ceea ce constituie o se
rioasă amenințare la adresa secu
rității și păcii internaționale.

în încheierea articolului sînt re
levate solidaritatea și sprijinul 
acordat de România și Tanzania 
luptei poporului namibian. sub 
conducerea S.W.A.P.O.. pentru do- 
bîndirea independenței și solu
ționarea problemei Orientului Mij
lociu. prin convocarea unei confe
rințe internaționale sub egida 
O.N.U.

într-o altă relatare, intitulată 
„Există posibilități pentru o mai 
intensă cooperare", cotidianul „Dai
ly News" reflectă Ideile din toastul 
rostit de președintele 
Nicolae Ceaușescu la dineul oferit 
de președintele Mwinyi, subliniind 
că „legăturile economice și tehno
logice dintre România și Tanzania 
s-au extins foarte mult de la 
vizita efectuată în 1972 în Tanzania 
de președintele Nicolae Ceaușescu". 
Ziarul evidențiază că „obiectivul 
comun al celor două țări este fău
rirea societății socialiste bazate pe 
egalitate, dreptate socială și pros
peritate economică".

La rîndul său. ziarul național de 
limbă swahili „UHURU" (Indepen
dența) rezervă spații ample relată
rilor desfășurării vizitei șefului sta
tului român în Tanzania, pe care 
le publică însoțite de fotografii de 
la principalele momente ale aces
tui eveniment. Sînt redate extrase 
din toasturile rostite de cei doi șefi 
de stat la dineul oficial și sînt 
subliniate ideile principale din Co
municatul comun al vizitei.

POSTUL DE RADIO NAȚIONAL 
a transmis ample relatări de la 
corespondenții proprii sau ale 
Agenției de presă națională SHI- 
HATA. organizînd o emisiune spe
cială consacrată desfășurării vizitei.

Ziarele, posturile de radio și te
leviziune din Kenya au evidențiat 
în relatările lor atmosfera priete
nească, deosebit de caldă, manifes
tările de stimă și considerație cu 
care au fost întîmpinați pe pămîn- 
tul acestui stat african tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Intr-o amplă relatare, intitulată 
„Căduroasă primire pentru condu
cătorul român", ziarul „KENYA 
TIMES" a prezentat principalele 
momente ale vizitei, ample extra
se din toasturile rostite de cei doi 
președinți la dineul oficial, subli- , 
niind pozițiile comune într-o serie 
de probleme internaționale.

Acestui important eveniment, zia
rul „Kenya Times" i-a dedicat și 

• Elocventă ilustrare a relațiilor de prietenie, 
colaborare și solidaritate dintre poporul 
român și popoarele africane

® Pentru un nou mod de gîndire și o nouă 
abordare a problemelor mondiale

® încredere nestrămutată în forța unită a 
popoarelor

un editorial intitulat „O vizită a 
unui prieten", în care se arată că, 
„în ciuda tradițiilor culturale și a 
structurilor politice diferite, sînt 
multe lucruri pe care fiecare din 
țările noastre le poate învăța una 
de la alta".

„THE DAILY NATION" publică, 
sub titlurile „Președintele Româ
niei a fost primit cu toate onoru
rile" și „Ceaușescu prețuiește Ke
nya", ample relatări ce redau ce
remonialul sosirii, primirea entu
ziastă făcută la aeroport și pe în
tregul traseu înalților soli ai po
porului român de zecile de mii de 
locuitori ai capitalei kenyene. Sînt 
redate, de asemenea, ideile princi
pale din toasturile rostite de cei 
doi președinți.

Așa cum s-a mal relatat, ziarul a 
consacrat un editorial activității 
neobosite a șefului statului român 
pentru dezvoltarea economică și so
cială a României, pentru indepen
dența și suveranitatea țării. Poli
tica României de independență și 
neamestec în treburile interne „a 
fost întotdeauna o sursă de inspi
rație pentru noi, în Kenya", scrie 
ziarul. Aceasta a dat posibilitatea 
Kenyei și României să dezvolte 
relații cordiale, în ciuda deosebirii 
dintre sistemele lor social-econo- 
mice.

Un amplu comentariu a fost în
serat de „The Daily Nation" 
privitor la semnificațiile semnării 
Aide-mâmoire-ului româno-kenyan, 
menit să impulsioneze dezvoltarea, 
în continuare, a cooperării econo
mice dintre cele două țări și să 
intensifice schimburile comerciale 
Yrîl nf Ann 1 p

Pubhcația „SUNDAY NAtlON" 
dedică Roiriâniei o pagină întreagă 
ilustrată cu portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

In articolul intitulat „România 
acționează -pentru reducerea deca
lajului dintre bogați și săraci" se 
arată, între altele, că „România 
urmărește cu simpatie șl înțelegere 
toate mutațiile internaționale, pre
zența tot mai puternică a tinerelor 
state independente în viața inter
națională, contribuția lor la instau
rarea unei atmosfere de destin
dere, cooperare și securitate, la 
recunoașterea dreptului tuturor 
popoarelor la dezvoltare indepen
dentă". în acest sens „poporul ro
mân a acordat sprijin activ poli
tic, economic, moral și material 
acestor țări pentru a-și dobîridi și 
consolida independența".

Dialogul româno-egiptean la cel 
mai înalt nivel și-a găsit o largă 
reflectare în presa din Egipt. Co
tidianul „LE JOURNAL D’EGYP- 
TE“ publică un articol, însoțit de 
fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care arată : 
Relațiile bilaterale româno-egipte- 
ne dăinuie de secole și au conti
nuat să se dezvolte grație priete
niei existente între președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Hosni Mubarak.

Orientul Mijlociu constituie o 
preocupare constantă a politicii 
externe românești și președintele 
Nicolae Ceaușescu a dovedit că 
este un mare prieten al arabilor, 
un militant neobosit pentru reali
zarea păcii și securității în regiune.

Acesta este marele prieten al 
Egiptului pe care îl primim — re
levă „Le Journal d’Egypte".

în legătură cu întîlnirea de la 
Cairo, Ossama El Baz, prim ad
junct al ministrului egiptean de 
externe, directorul Cabinetului pre
ședintelui Egiptului, a făcut o de
clarație, preluată de toate cotidia- 
nele egiptene, în care a arătat, în
tre altele : România, în frunte cu 
președintele Nicolae Ceaușescu, are 
un mare rol în rezolvarea proble

maticii Orientului Mijlociu, dat fi
ind raporturile pe care le are atît 
în rîndul principalelor forțe politi
ce din Israel, cît și cu majoritatea 
statelor arabe și cu O.E.P., ceea 
ce-i permite să acționeze pe lîngă 
toți cei implicați și să-i convingă 
asupra necesității unei reglemen
tări a problemelor conflictuale.

Cotidianul „AL-AHRAM" a pu
blicat, la rîndul său, articolul 
„Dreptul la pace, la viață — obiec
tivul politicii externe românești", 
însoțit de fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se sub
liniază :

România și președintele 
Nicolae Ceaușescu au demonstrat, 
într-o lume frămîntată de nenumă
rate dileme, într-o lume în care 
s-au acumulat probleme stringente, 
iar răspunsurile la întrebările vi
tale se lasă așteptate, forța unei 
politici care a abordat cu serio
zitate și răspundere dosarele acu
te ale contemporaneității.

Din întregul demers pe plan ex
tern al României, din vasta operă 
teoretică și ampla acțiune practică 
ale șefului statului român se des
prinde, ca trăsătură dominantă, 

înalta responsabilitate față de soar
ta păcii. Salvgardarea păcii prin 
oprirea cursei înarmărilor și în
făptuirea dezarmării — problema 
fundamentală a epocii contempo
rane — reprezintă, într-adevăr, 
obiectivul central al politicii ex
terne românești.

Este meritul președintelui 
Nicolae Ceaușescu de a fi elaborat 
și fundamentat un program con
ceptual și practic, realist și con
vingător al păcii și de a fi pus în 
joc nebânuitele-i resurse de ener
gie și perseverentă pentru acredi
tarea și promovarea lui. Concepția 
despre pace a președintelui român 
se raportează nemijlocit la reali
tățile complexe și contradictorii 
ale vieții politice internaționale din 
era nucleară.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
arată că existența armelor nuclea
re, a altor arme de distrugere în 
masă pune cu tărie necesitatea unei 
abordări noi a problemelor războ
iului și păcii. Acest nou mod de 
gîndire trebuie să aibă în vedere 
faptul că armele nucleare, indife
rent de cine le-ar deține, nu pot 
asigura pacea, ci reprezintă cel mai 
mare pericol din cîte planează asu
pra civilizației umane. Eradicarea 
definitivă a acestor arme din viața 
planetei se impune, de aceea, ca o 
prioritate a priorităților, ce trebuie 
să mobilizeze eforturile tuturor 
forțelor care se pronunță pentru o 
politică de pace, de dezarmare.

Programul complex de dezarma
re propus de România se distinge 
prin caracterul său de anvergură 
globală, prin realismul său, măsu
rile avansate fiind concepute de la 
simplu la complex. In centrul a- 
cestui program se află dezarmarea 
nucleară — care să ducă la lichi
darea, pe etape, a tuturor armelor 
nucleare pînă la sfirșitul secolu
lui —, dar el cuprinde și măsuri 
de eliminare a armelor chimice, de 
reducere a armamentelor conven
ționale, clasice, a trupelor și chel
tuielilor militare, precum și alte 
măsuri, inclusiv unilaterale, de na
tură să stimuleze și să adîncească 
procesul de dezarmare și de creș
tere a încrederii.

Expresie a unei înalte responsa
bilități față de destinele întregii 
omeniri, programul de pace și de
zarmare al României evidențiază, 
prin propunerile, inițiativele și 
prodigioasa activitate ale președin
telui Nicolae Ceaușescu, că, în con
dițiile deosebit de complexe ale 
evoluției mondiale, este pe deplin 
posibil să se ofere umanității răs
punsuri optimiste la problemele 
grave ce afectează lumea, insuflind 
încrederea nestrămutată că, prin 
forța unită a popoarelor, se va 
reuși să se impună victoria ra
țiunii — se arată în încheierea ar
ticolului publicat de ziarul „Al 
Ahram".

De asemenea, cotidianul egip
tean „AL-MESSA", în articolul 
„Acțiune consecventă pentru lichi
darea subdezvoltării", însoțit de 
fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, relevă :

Conturînd o structură închegată 
și unitară, conceptul românesc 
asupra lichidării subdezvoltării ar
gumentează atît necesitatea, cît și 
posibilitatea înfăptuirii acestui de
ziderat arzător al popoarelor, avan- 
sînd propuneri privind căile și 
mijloacele practice pentru tradu
cerea lui în viață. Eradicarea a- 
cestui fenomen ce afectează vaste 
regiuni ale globului, inclusiv re
zolvarea problemei datoriilor ex
terne și instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale — 
subliniază președintele român 
Nicolae Ceaușescu — apare, în zile
le noastre, drept o cerință imperioa

să pentru asigurarea progresului în
tregii omeniri, la a cărei soluțio
nare trebuie să participe toate sta
tele printr-o largă colaborare și 
conlucrare internațională.

Acționînd permanent în această 
direcție, România a avansat la 
O.N.U., U.N.C.T.A.D., F.M.I.,
B.I.R.D., în alte foruri internațio
nale numeroase propuneri izvorîte 
din dorința de a contribui la eli
minarea subdezvoltării. Astfel, ea a 
propus organizarea, în cadrul 
O.N.U., a unei conferințe interna
ționale la care să participe, cu 
drepturi egale, toate țările în curs 
de dezvoltare și țările dezvoltate, 
pentru a se'ajunge la soluții re
ciproc acceptabile, ca și organi
zarea unei conferințe financiare 
internaționale, pentru a se dezba
te in mod deosebit problema da
toriilor externe ale țărilor în curs 
de dezvoltare și a se trece, ca o 
măsură imediată, la reducerea sub
stanțială a dobînzilor bancare.

Cu consecvență și fermitate, 
România s-a pronunțat pentru în
lăturarea protecționismului și libe
ralizarea schimburilor economice 
dintre state, împotriva oricăror for
me de presiuni și condiționări poli
tice sau de altă natură, pentru 
asigurarea unor prețuri corespun
zătoare la produsele țărilor în curs 
de dezvoltare, pentru renunțarea la 
orice fel de îngrădiri și bariere ar
tificiale din cadrul comerțului 
mondial.

în încheierea articolului publicat 
de „Al Messa" se arată : Se im
pune, cu alte cuvinte, așa cum în 
repetate rînduri a subliniat pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, o 
schimbare radicală în economia 
mondială, atît sub raportul optici
lor de abordare a problemelor în 
suspensie, cît și în ceea ce pri
vește identificarea și promovarea 
unor căi și mijloace adecvate de 
soluționare a acestora in deplină 
conformitate cu interesele generale 
de pace, progres și dezvoltare.

Ecoul vizitei înalților soli ai 
poporului român în țări afri
cane îl regăsim reflectat și in 
relatările agențiilor de presă. Agen
ția CHINA NOUA, relatind despre 
vizita oficială de prietenie efec
tuată în Republica Kenya de to
varășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, scrie că, la dineul ofi
cial oferit în onoarea sa, pre
ședintele României a arătat nece
sitatea intensificării eforturilor 
pentru soluționarea globală a pro
blemelor subdezvoltării — inclusiv 
a datoriilor externe, extrem de 
mari, ale țărilor în curs de dez
voltare —, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice.

Agenția China Nouă a informat, 
de asemenea, despre vizita oficială 
de prietenie în Tanzania, despre 
convorbirile româno-tanzaniene în 
probleme economice, comerciale și 
politice.

Agenția „INTER PRESS SER
VICE" arată că președintele 
Nicolae Ceaușescu — în toastul 
rostit la dineul oficial oferit de 
președintele Kenyei — a declarat 
că România a sprijinit activ lupta 
de eliberare națională a popoarelor 
și se pronunță ferm pentru lichi
darea oricărei politici neocolonia- 
liste. „în acest spirit. România 
sprijină activ lupta popoarelor din 
Africa pentru lichidarea totală a 
colonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru dezvoltarea lor 
liberă și independentă".

Relatînd despre vizita oficială 
de prietenie în Republica 
Unită Tanzania a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, la invi
tația președintelui Aii Hassan 
Mwinyi, agenția I.P.S. arată că 
vizita este apreciată în Tanzania 
drept importantă pentru promo
varea cooperării între cele două 
țări. Președintele Nicolae Ceaușescu 
a fost prima oară în această țară 
în 1972, cînd a discutat problema 
cooperării bilaterale și probleme 
legate de lupta pentru eliberare în 
Africa australă, continuă agenția, 
adăugind: România este o susți
nătoare fermă a mișcărilor de eli
berare din Africa australă, cărora 
le acordă sprijin în lupta împotriva 
colonialismului și apartheidului.

Agenția sovietică T.A.S.S. relevă 
că vizita în Kenya — prima efec
tuată de un șef de stat român în 
această țară — este o expresie a 
politicii externe active a României 
de largă deschidere și conlucrare 
cu Kenya, cu toate țările africane.

Referindu-se, pe de altă parte, 
Ia dialogul româno-tanzanian la 
nivel înalt, agenția T.A.S.S. arată 
că președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Tanzaniei, Aii 
Hassan Mwinyi, au exprimat con
vingerea că înțelegerile realizate 
în cursul convorbirilor vor con
stitui un important eveniment în 
direcția dezvoltării în continuare 
a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două state, 
vor contribui la dezvoltarea înțe
legerii între popoare.

Agenția austriacă de presă A.P.A. 
arată că vizita în cele două țări 
africane a avut ca scop îmbunătă
țirea colaborării economice bilate
rale și întărirea solidarității inter
naționale.

Aspecte ale noii vizite pe 
pămînt african a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, au fost 
oglindite și de agențiile EFE 
(Spania) și D.P.A. (R.F.G.).

(Agerpres)

Schimb de mesaje 
intre tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Kim Ir Sen
PHENIAN 10 (Agerpres). — Tova

rășul Kim Ir Sen. secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, a primit, sîmbătă, 
pe tovarășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al Partidului Comunist 
Român, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, aflat 
în R.P.D. Coreeană în fruntea unei 
delegații de partid și guvernamenta
le, care a participat la festivitățile 
prilejuite de împlinirea a 40 de ani 
de la crearea R.P.D. Coreene.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu 
au fost transmise tovarășului Kim 
Ir Sen călduroase felicitări, urări de 
noi și importante realizări în dezvol
tarea economico-socială a țării, în 
lupta pentru realizarea legitimei as
pirații a națiunii coreene — reuni- 
ficarea patriei —, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate deplină 
și ani multi de viață, spre binele, 
fericirea și prosperitatea poporului 
coreean.

Mulțumind pentru mesajul priete
nesc ce i-a fost adresat, tovarășul 
Kim Ir Sen a transmis, din partea 
sa, tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu un salut 
frățesc, cordial și cele mai bune 
urări de fericire personală, iar po
porului român prieten urări de noi 
și mari succese în edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te. Tovarășul Kim Ir Sen a mulțumit 
călduros conducerii partidului și sta
tului nostru, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru prezenta, 
la manifestările prilejuite de împli
nirea a 40 de ani de la crearea

Mitingul prieteniei romano-coreene
PHENIAN 10 (Agerpres). — Sîmbă

tă după-amiază s-a desfășurat în 
orașul Nampho mitingul prieteniei 
româno-coreene. A luat cuvîntul 
Ceang In Sak, președintele Comite
tului Administrativ și de îndrumare 
Economică al municipiului, care a 
adresat un călduros salut delegației 
de partid și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România, aflată la 
Phenian, pentru a participa la 
festivitățile prilejuite de împlinirea a 
40 de ani de la crearea R.P.D. Co
reene —- eveniment de importantă 
istorică în viața poporului coreean.

Au fost rostite cuvinte de înaltă 
apreciere la adresa politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, a realizărilor obținute de po
porul român sub conducerea P.C.R., 
a secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Vorbitorul a adresat mulțumiri po
porului român pentru solidaritatea 
și sprijinul consecvent fată de cauza 
dreaptă a poporului coreean de 
reunificare pașnică si independentă a 
patriei.

In cuvîntul său. tovarășul 
Constantin Dăscălescu a evidențiat 
caracterul rodnic al colaborării strîn- 
se dintre partidele, guvernele și po
poarele noastre, rolul determinant pe 
care îl au în dezvoltarea și aprofun
darea acestor raporturi înțelegerile 
și convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim 
Ir Sen. S-a subliniat faptul că dialo
gul la cel mai înalt nivel a conferit, 
de fiecare dată, noi valențe întăririi 
prieteniei și colaborării româno- 
coreene pe multiple planuri — po
litic. economic, tehnico-științific și

Plecarea din Phenian
Delegația de partid și guvernamen

tală a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a părăsit 
sîmbătă seara Phenianul. La Aero

România este solidară cu obiectivele
de nealinieresi acțiunile mișcării

Cuvîntul șefului delegației țârii
NICOSIA 10 (Agerpres) — în ca

pitala Republicii Cipru, în plenul 
Conferinței ministeriale a țărilor ne
aliniate a luat cuvîntul șeful dele
gației române — Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
ternei După ce a adresat participan- 
ților la conferința ministerială a 
țărilor nealiniate un salut cor
dial din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, vorbito
rul a subliniat că aceasta constituie 
o mărturie elocventă a solidarității 
României cu obiectivele și acțiunile 
mișcării de nealiniere, a înaltei a- 
precieri pe care țara noastră o 
acordă rolului său în soluționarea 
problemelor grave care confruntă 
omenirea.

Prezentînd, în continuare, poziția 
și considerentele României, ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu față 
de problemele care fac obiectul con
ferinței, vorbitorul a arătat că țara 
noastră consideră că problema fun
damentală a epocii actuale o con
stituie trecerea hotărîtă la dezar
mare, în primul rînd nucleară, la 
lichidarea pericolului de război. 
România consideră că trebuie să se

! AGENT|ILE DE PRESĂ TRANSMIT:
PROGRAM DE COOPERARE. La 

Belgrad a fost semnat. între Iu- 
| goslavia și Albania, un program 

de cooperare în domeniile științei, 
I învățămîntului și culturii pe 1988— 

1989.
ÎNTÎLNIRE. La Maputo și Preto

ria s-a anunțat oficial că presedin- 
| ții Mozambicului. Joaquim Chissa- 

no. și Africii de Sud. Pieter Botha. 
Ise vor întîlni la 12 septembrie în 

orașul mozambican Songo.

ȘOMAJ. Numărul total al șome- 
Irilor din țările membre ale C.E.E. 

a crescut în luna iulie a acestui an. 
ajungînd la 15,6 milioane persoane, 

rcu 1,3 la sută mai mult decît în 
luna anterioară. Cele mai ridicate 

R.P.D. Coreene a unei delegații de 
partid și guvernamentale, dovadă a 
relațiilor excelente de colaborare 
statornicite între partidele și țările 
noastre.

In cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă de caldă prietenie, 
s-a dat o înaltă apreciere dezvoltării 
continue a relațiilor tradiționale de 
colaborare și solidaritate militantă 
între cele două partide, țări și po
poare, în dezvoltarea cărora rolul 
determinant îl au întîlnirile și con
vorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
înțelegerile convenite si documentele 
semnate cu aceste prilejuri.

S-a procedat la o informare reci
procă asupra problemelor care preo
cupă partidele și țările noastre în 
construcția socialistă. Tovarășul Kim 
Ir Sen și-a exprimat satisfacția pen
tru modul în care se respectă și se 
aduc la îndeplinire înțelegerile și 
hotărîrile convenite cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceea ce conferă o 
perspectivă și mai largă pentru adîn- 
cirea colaborării și cooperării în in
teresul celor două țări și popoare, 
al cauzei socialismului, păcii, destin
derii și colaborării multilaterale. S-a 
exprimat convingerea că vor fi luate 
măsuri pentru finalizarea grabnică a 
obiectivelor de colaborare și coope
rare convenite, iar organismele gu
vernamentale vor acționa cu hotărîre 
pentru traducerea lor în viață, 
creînd astfel premise pentru ampli
ficarea și adîncirea pe mai departe a 
relațiilor economice între România 
și R.P.D. Coreeană.

Tovarășul Constantin Dăscălescu a 
exprimat mulțumiri pentru primirea 
prietenească deosebit de caldă rezer
vată delegației române — expresie 
a bunelor raporturi care există în
tre partidele, guvernele și popoarele 
celor două țări socialiste.

cultural — în spiritul Tratatului de 
prietenie și colaborare și al do
cumentelor comune adoptate.

După ce a adresat felicitări pentru 
mărețele realizări cu care poporul 
coreean a întîmpinat glorioasa ani
versare și urări pentru înfăptuirea 
exemplară a hotărîrilor Congresului 
al VI-lea al Partidului Muncii din 
Coreea. tovarășul Constantin 
Dăscălescu a prezentat. în continuare, 
preocupările poporului român pen
tru înfăptuirea programelor de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei, corespunzător istoricelor ho- 
tărîri ale Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale ale partidu
lui, eforturile constante ale Româ
niei, ale președintelui țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru edificarea 
unei lumi mai bune și mai drepte, 
fără arme și războaie, pentru promo
varea unui climat trainic de destin
dere și colaborare internațională, 
pentru apărarea dreptului suprem al 
oamenilor, al națiunilor Ia pace, la 
viață, la existență liberă, indepen
dentă și demnă.

S-a relevat, totodată, sprijinul 
activ pe care partidul nostru, între
gul popor român, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-au acordat și îl 
acordă poporului coreean în lupta 
sa dreaptă pentru restabilirea uni
tății naționale, susținînd inițiativele 
și propunerile constructive ale R.P.D. 
Coreene menite să ducă Ia slăbirea 
încordării în Peninsula Coreeană și 
crearea condițiilor pentru reunifica- 
rea pașnică și independentă a pa
triei de către coreenii înșiși, fără nici 
un amestec din afară.

portul internațional din capitala 
R.P.D. Coreene, delegația a fost salu
tată de tovarășul Li Gin Mo, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
mierul Consiliului Administrativ al 
R.P.D. Coreene, de alte persoane ofi
ciale coreene.

noastre la reuniunea de la Nicosia
acționeze pentru realizarea unui 
program complex de dezarmare, care 
să ducă la lichidarea totală și defi
nitivă a armelor nucleare, la oprirea 
experiențelor nucleare și a milita
rizării Cosmosului.

S-a relevat că România s-a pro
nunțat cu consecventă pentru rezol
varea pe cale pașnică a problemei 
cipriote și salută negocierile în curs, 
care trebuie să asigure realizarea 
aspirațiilor de unitate și indepen
dență ale poporului cipriot. Ținînd 
seama de rolul hotărîtor al popoare
lor în eliminarea surselor de încor
dare în relațiile dintre state, țara 
noastră a propus includerea pe ordi
nea de zi a sesiunii Adunării Gene
rale a O.N.U. a unui punct care sub
liniază necesitatea combaterii acelor 
cercuri politice care promovează ra
sismul, apartheidul, naționalismul, 
manifestările șovine, revanșarde.

Au fost exprimate dorința și hotă- 
rîrea României de a acționa pentru 
dezvoltarea pe multiple planuri a 
cooperării economice și a schimbu
rilor sale comerciale cu țările neali
niate, cu alte țări în curs de dez
voltare, pe baze reciproc avanta
joase.

rate ale șomajului, de 20 și 19 la 
sută, se înregistrează în Spania si 
respectiv în Irlanda.

PRODUCȚIA MONDIALA DE 
CEREALE se va reduce, pentru 
prima dată în decurs de peste 40 
de ani, pentru al doilea an conse
cutiv. datorită. în primul rînd. se
cetei excesive din America de 
Nord, estimează experții Organiza
ției Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură (F.A.O.) 
într-un raport publicat la Roma. 
Necesitățile totale de import de 
cereale ale țărilor în curs de dez
voltare urmează să crească în con
tinuare în sezonul 1988—1989. Prog
noza F.A.O. privind producția mon
dială de cereale din acest an a fost

Congresul Partidului 
Congresul 

pentru Independența 
Madagascarului 

Mesaj de salut transmis 
din partea P.C.R.

ANTANANARIVO 10 (Agerpres). 
— în capitala Madagascarului isi 
desfășoară lucrările cel de-al Xl-lea 
Congres al Partidului Congresul pen
tru Independenta Madagascarului. 
Din partea Partidului Comunist Ro
mân. a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. a fost 
transmis un mesaj de salut, primit 
cu viu interes de participanți.

Președintele Partidului Congresul 
pentru Independența Madagascarului, 
Richard Andriamanjato, a rugat să 
se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai calde 
mulțumiri pentru mesajul adresat, 
exprim înd dorința de a dezvolta 
relațiile dintre cele două țări și po
poare.

Ca reprezentant al partidului nos
tru, la congres participă Ion Catri- 
nescu, membru al C.C. al P.C.R.

Participarea României 
la Tîrgul de la Viena

VIENA 10 (Agerpres) — în cadrul 
Tîrgului de toamnă de la Viena, 
România expune o gamă largă de 
produse ale industriei constructoare 
de mașini, ale industriei ușoare, ex
ponate ale industriei chimice și alte 
mărfuri. Aceste exponate reflectă 
potențialul industriei românești, afla
tă într-un amplu proces de moderni
zare, de a realiza produse la nivelul 
cerințelor pieței internaționale.

Pavilionul românesc a fost vizitat 
de președintele Austriei. Kurț 
Waldheim, de cancelarul federal 
Franz Vranitzky, de membri ai gu
vernului. Persoanele oficiale austrie
ce au apreciat calitatea produselor 
românești, au exprimat interesul 
cercurilor guvernamentale și de afa
ceri de a dezvolta largi relații eco
nomice cu România.

Demersuri pentru scoaterea 
din impas a convorbirilor 

iraniano-irakiene
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres).

— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, s-a întîlnit cu 
membrii permanenți ai Consiliului 
de Securitate, pe care i-a informat 
despre situația care s-a creat in pre
zent la convorbirile consacrate solu
ționării conflictului iraniano-irakian, 
care se desfășoară la Geneva prin 
intermediul reprezentantului său 
personal. Secretarul general al 
O.N.U. — relatează agenția T.A.S.S.
— a prezentat membrilor Consiliului 
de Securitate o serie de idei noi pen
tru a scoate din impas convorbirile 
iraniano-irakiene de la Geneva.

În sprijinul efortului 
de pace

in Orientul Mijlociu
NICOSIA 10 (Agerpres). — Comi

tetul „celor nouă" pentru problema 
palestiniană al mișcării de neali
niere a lansat un apel Consiliului de 
Securitate să ia măsurile necesare 
pentru a se pune capăt ocupării de 
către Israel a teritoriilor arabe și 
pentru retragerea forțelor israeliene. 
într-o declarație, adoptată la Nico
sia, se cere Consiliului de Securitate 
să înființeze o forță a O.N.U. care 
să protejeze teritoriile palestiniene 
într-o perioadă de tranziție bine de
limitată. respectiv pînă cînd poporul 
palestinian va putea să-și asume 
drepturile suverane într-un stat pa
lestinian.

Convorbiri la nivel înalt 
R. I). G. - R. P. U.

BERLIN 10 (Agerpres). — în ca
drul convorbirilor oficiale purtate la 
Berlin, Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D. Ger
mane, și Karoly Grosz, secretar ge
neral al P.M.S.U., președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Ungare, 
care a efectuat o vizită oficială de 
prietenie în R.D. Germană, au abor
dat probleme privind relațiile bila
terale și aspecte ale situației interna
ționale. După cum menționează Co
municatul comun dat publicității la 
Încheierea vizitei — relatează agen
ția A.D.N. — cele două țări s-au 
pronunțat pentru continuarea fermă 
a procesului de dezarmare, atît în 
domeniul armelor nucleare, cît și al 
celor convenționale. In document sa 
subliniază importanța creării unei 
zone libere de arme nucleare în nor
dul Europei și în Balcani, precum șl 
a unui coridor lipsit de arme nu
cleare în centrul Europei.

cu I
diminuată la 1,7 miliarde tone.
24 milioane tone mai puțin față de 
anul precedent și cu 13 milioana 
tone față de prognoza din iulie.

FESTIVALUL CINEMATOGRA- . 
FIC DE LA VENEȚIA. Juriul celei 
de-a XlV-a ediții a acestui festival, • 
prezidat de regizorul italian Sergio 
Leone, a acordat premiul „Leul de | 
aur" filmului „La leggenda del | 
santo bevitore" („Legenda sfîntului 
bețiv"), al regizorului italian Er- ■ 
manno Olmi. Premiul al doilea, 
„Leul de Argint", a fost decernat • 
filmului „Topio stin omihli" („Pei
saj în ceață"), realizat de regizorul I 
grec Theo Anghelopoulos. iar Pre- | 
miul special al juriului, filmului 
„Câmp de Thiaroye" („Tabăra de I 
la Thiaroye"), al regizorului sene- | 
galez Ousmane Sembene, în co

Jlaborare cu Thierno Faty Sow.
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