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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit, vineri după- 
amiază, în stațiunea Neptun. delega
ția Camerei Reprezentanților din 
Congresul S.U..A., condusă de Joshua 
Eilberg, președintele Subcomitetului 
pentru emigrare, cetățenie si drept 
international, care ne vizitează tara.

La primire au participat tovarășii 
Emil Bobu. Leonte Răutu. Stefan 
Andrei. Nicolae Giosan si Ion Ursu.

A fost prezent, de asemenea, am
basadorul Statelor Unite ale Ameri- 
cii la București. Harry G. Barnes jr.

Conducătorul delegației a expri
mat cuvinte de gratitudine, șefului 
statului român pentru întrevederea 
acordată, pentru ospitalitatea cu care 
congresmanii americani au fost în- 
timpinati în timpul vizitei in tara 
noastră.

în cursul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej s-a subliniat cu 
satisfacție că raporturile dintre 
România și Statele Unite ale Ame- 
ricii cunosc o evoluție favorabilă, in 
spiritul principiilor înscrise în docu
mentele semnate cu ocazia vizitelor 
reciproce la nivelul șefilor de stat 
ai celor două tari și s-a exprimat. 

de ambele părți, interesul pentru 
intensificarea si diversificarea in 
continuare a relațiilor politice, eco
nomice, tehnico-știintifice. culturale, 
ca si în alte domenii de interes co
mun.

Schimbul de vederi a reliefat, tot
odată. aportul forurilor supreme le
gislative ale celor două țări, al par
lamentarilor români și americani la 
consolidarea legăturilor de prietenie 
si conlucrare multilaterală dintre 
cele două țări si popoare, in folosul 
reciproc, al intelegerii și cooperării 
internaționale.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială.

SALUTAT CU VIBRANTĂ ÎNSUFLEȚIRE

IN JUDEȚUL MEHEDINȚI
Potrivit concepției comuniste despre muncă — izvorul tuturor valorilor, sursa 
creșterii avuției naționale, pîrghia progresului patriei — secretarul general 
al partidului a subliniat sarcini și preocupări fundamentale privind perfectio
narea organizării producției, retribuția după muncă, caracteristicile sistemului 
nou, democratic și echitabil, de pensionare, reîncadrarea în activități sociale 
utile, perspectiva trecerii în anul viitor la reducerea săptămînii de lucru

La Șantierul naval, unitate modernă a industriei noastre socialiste

In continuarea rodnicului dialog cu oamenii muncii de pe 
meleagurile Olteniei, secretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a întreprins vineri o vizită de lucru în județul 
Mehedinți.

în această vizită, secretarul general al partidului a fost 
însoțit de tovarășii Manea Mănescu, Emil Drăgănescu, 
Gheorghe Oprea, losif Banc, Teodor Coman, Ion Stănescu.

Trăind cu emoție, din toată ființa 
lor. bucuria acestei reîntîlniri cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, locuitorii 
municipiului Drobeta-Tumu Severin 
si-au exprimat, cu înaltă vibrație pa
triotică, sentimentele de dragoste și 
de recunoștință pentru cel care con
duce întreaga operă de împlinire a 
năzuințelor națiunii noastre, încre
derea deplină în partid, în politica 
sa, voința fermă de a-și aduce con
tribuția mereu mai mare la înflorirea 
patriei, la progresul economiei noas
tre socialiste.

în toate unitățile vizitate — im
portante obiective ale construcției 
navale, de mașini, energiei electrice, 
hîrtiei si celulozei, agriculturii — 
s-au desfășurat vii dialoguri de lu
cru, întîlnirile secretarului general al 
partidului cu cei ce produc bunu
rile materiale înscriindu-se și de a- 
ceastă dată ca expresii din cele mai 
dinamice si semnificative ale 
profundului democratism al orîndui- 
rii noastre, ale participării directe, 
responsabile, a oamenilor muncii la 
adoptarea deciziilor care privesc 
înaintarea tării pe calea progresului 
si civilizației socialiste, viata Si ac
tivitatea lor.

O idee generoasă care a străbătut 
acest dialog, dar mai ales adunarea 
populară care a avut loc, a fost a- 
ceea a satisfacției și recunoștinței 
profunde fată de recentul program de 
măsuri adoptat de partid privind ri
dicarea, mai accelerată a nivelului de 
trai al oamenilor muncii, pentru 
creșterea substanțială a retribuției, 
reglementarea, in spiritul eticii și e- 
chitătii socialiste, a sistemului de 
pensionare, majorarea pensiilor, a a- 
locatiilor pentru copii.

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a Început direct la Șantierul 11(1- 
val din Drobeta-Turnu Se
verin Sosirea secretarului gene-
ral al partidului prilejuiește o emo
ționantă manifestare de entuziasm : 
mii de muncitori scandează cu pu
tere, din adîncul inimii lor. numele 
atît de drag al partidului, al 
secretarului său general. Cuvin
tele „Stima noastră și mîndria, 
Ceaușescu — România", înscrise pe 
frontispiciul marii hale de asam
blare. glasurile puternice ale na- 
valiștilor. care scandează ..Ceaușescu 
si poporul", exprimă în mod grăi
tor sentimentele de recunoștință șl 
stimă fată de conducătorul iubit al 
partidului si statului, fată de cel 
care, neobosit, e permanent în mij
locul colectivelor de muncă, dezbă- 
tind împreună cu muncitorii, eu ca
drele de conducere, la fata locului, 
problemele concrete ale edificării e- 
conomiei socialiste, ale ridicării ne
contenite a bunăstării materiale șl 
spirituale a întregului popor.

O gardă militară, alcătuită din 
ostași, membri ai gărzilor patriotice 
si ai detașamentelor de pregătire a 
tineretului pentru apărarea patriei, a 
prezentat onorul. S-a intonat Imnul 
de stat al Republicii Socialiste 
România. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a trecut in revistă garda de onoare, 
după care a gustat, potrivit tradi
ției, piinea si sarea, simboluri ale 
ospitalității românești. Copii și ti
neri au oferit, cu emoție, secreta
rului general al partidului frumoase 
buchete de flori.

Se aflau aici. în întimpinarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. tovarășul 
Iulian Ploștinaru. prim-secretar al 
Comitetului județean Mehedinți al
(Continuare in pag. a Il-a)

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

la adunarea populară din municipiul Drobeta-Turnu Severin
Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc să vă adresez dumnea
voastră, tuturor locuitorilor muni
cipiului Drobeta-Turnu Severin și 
județului Mehedinți, un salut căl
duros din partea Comitetului Cen
tral al partidului, a Consiliului de 
Stat și guvernului, precum și din 
partea mea personal, împreună cu 
cele mai bune urări. (Aplauze pu
ternice ; urale prelungite ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Sînt deosebit de bucuros că, în 
cadrul acestei vizite de lucru, ne 
întîlnim din nou cu muncitorii și 
ceilalți locuitori ai municipiului 
Drobeta-Turnu Severin, care des
fășoară o activitate intensă și aduc 
o contribuție tot mai însemnată la 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al XI-lea al partidului. (Urale, a- 
plauze prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Am vizitat trei importante uni
tăți industriale. Am fost la șantie
rul naval, care în ultimii ani a cu
noscut o puternică dezvoltare, nu- 
mărîndu-se printre șantierele mo
derne ale României, reaiizînd o 
producție de calitate bună, cores
punzătoare dotării pe care a pri
mit-o în ultimii ani. Am văzut, de 
asemenea, uzina de vagoane, care 
în ultimii ani și-a dublat produc

ția, reaiizînd vagoane de o com
plexitate și calitate superioară, 
precum și combinatul de celuloză 
și hîrtie, care, în ultimii ani, a în
registrat rezultate bune, o dezvol
tare continuș. %

Menționez cu satisfacție impre
siile plăcute pe care mi le-a lăsat 
vizita în aceste unități, în primul 
rînd la șantierul naval și la uzina 
de vagoane, care, realmente, cunosc 
o dezvoltare și perfecționare pu
ternică. (Urale ; aplauze prelungi
te ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

După cum se știe, în întreaga 
țară, oamenii muncii înfăptuiesc 
cu hotărîre Programul elaborat de 
Congresul al XI-lea al partidului, 
în primul an și 7 luni din acest 
cincinal, producția industrială a 
crescut într-un ritm superior pre
vederilor planului, realizîndu-se 
suplimentar o producție de peste 
20 miliarde lei. La aceasta și 
oamenii muncii din uzinele Drobe- 
tei-Turnu Severin și-au adus con
tribuția activă, obținînd, în peri
oada respectivă, o producție peste 
plan de aproape 100 milioane 
lei. (Aplauze ; urale ; se scandea
ză „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Pentru aceste minunate rezultate 
obținute in înfăptuirea cincinalu
lui, adresez oamenilor muncii din 

municipiul Drobeta-Turnu Severin, 
din întregul județ, clasei muncitoa
re și oamenilor muncii din întrea
ga țară cele mai calde felicitări și 
urări de noi și noi succese. (Ovații 
puternice ; urale prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Am obținut, de asemenea, în a- 
ceastă primă parte a cincinalului, 
rezultate bune în agricultură, pre
cum și în dezvoltarea celorlalte ra
muri economice, în înflorirea în- 
vățămîntului, științei și culturii. A- 
ceasta ne dă dreptul să afirmăm că 
dispunem de tot ce este necesar 
pentru realizarea cincinalului cu o 
depășire de circa 100—120 miliarde 
lei. (Aplauze și urale).

în întreaga țară se desfășoară o 
vastă activitate pentru înfăptuirea 
uriașului volum de investiții — de 
aproape 1 000 miliarde lei — stabi
lit de Congresul al XI-lea, din care 
o parte însemnată se prevede să se 
realizeze în județul dumneavoas
tră, îndeosebi în municipiul Dro
beta-Turnu Severin.

Este adevărat, cu toate realiză
rile importante obținute în această 
activitate, în domeniul investițiilor 
mai sînt serioase rămîneri în urmă. 
Trebuie să facem eforturi susținute 
pentru a realiza la timp și în bune 
condiții toate investițiile in
dustriale și agricole, precum și lo

cuințele și celelalte obiective so- 
cial-cqlturale. Să nu uităm că ju
dețul dumneavoastră, spre exem
plu, pentru a putea depăși — ca și 
alte județe ale țării — producția 
de 10 miliarde lei în 1980 și a ajun
ge lâ 11 miliarde, poate chiar mai 
mult, trebuie să asigure intrarea în 
funcțiune la timp a noilor obiecti
ve, precum și începerea lucrărilor 
hidrocentralei „Porțile de Fier H“, 
pe care o realizăm împreuna cu 
prietenii noștri iugoslavi. (Aplauze 
puternice ; urale ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“)

După cum vedeți, avem sarcini 
uriașe, atît în ce privește creșterea 
producției, cît și punerea în func
țiune a noi capacități industriale. 
Aceasta impune măsuri hotărîte 
pentru o mai bună organizare a 
muncii, pentru reducerea cheltuie
lilor materiale și financiare, pen
tru creșterea productivității muncii 
— fiind știut că numai pe această 
cale vom asigura creșterea rapidă 
a avuției naționale, a venitului na
țional, vom realiza resurse supli
mentare pentru dezvoltarea gene
rală a țării și creșterea rapidă a 
nivelului de trai material și spiri
tual al întregului nostru popor. 
(Urale. aplauze, se scandează înde
lung „Ceaușescu și poporul !“).

Pe baza rezultatelor obținute în 
prima parte a cincinalului, a resur
selor realizate ca urmare a măsu
rilor de reducere mai accentuată a 
cheltuielilor materiale, a apărut 
posibilitatea alocării unor fonduri 
mai mari pentru progresul diferi
telor sectoare ale economiei și, tot
odată, afectării a peste 35 miliarde 
lei în vederea creșterii într-un 
ritm mai înalt a nivelului de trai 
al poporului. După cum se știe, în 
conformitate cu hotărîrile plena
rei Comitetului Central, retribuția 
reală va crește în acest cincinal cu 
circa 30 la sută, față de 18-20 la 
sută, cît se prevăzuse inițial. înce- 
pînd de la 1 iulie, o serie de ra
muri au primit prima parte a ma
jorării, apoi de la 1 august con
structorii de mașini și alte catego
rii. Pînă la sfîrșitul anului, peste 3 
milioane și jumătate de oameni ai 
muncii vor primi prima rată a ma
jorării, iar în anul viitor toți oa
menii muncii. începînd din 1979 se 
va primi și a doua parte a majoră
rii, ajungîndu-se la un spor al re
tribuției de circa 30 la sută, iar în 
unele ramuri chiar de 31—32 la 
sută. Toate acestea exprimă preo
cuparea partidului și guvernului 
de a înfăptui neabătut prevederile
(Continuare in pag. a IlI-a)

in timpul adunării populare din municipiul Drobeta-Turnu Severin
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU W JUDEȚUL MEHEDINȚI

Pretutindeni, manifestări ale stimei și prețuirii

(Urmare din pag. I)
P.C.R.. președintele consiliului popu
lar județean, alti reprezentanți ai or
ganelor locale de partid si de stat.

în fața planșelor si machetelor, 
secretarul general al .partidului este 
informat de către loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, Gelu Kahu. directorul general 
al Centralei industriale navale, si Con
stantin Pândele, directorul șantieru
lui. asupra modului în care au prins 
viată indicațiile și recomandările pri
mite cu prilejul precedentei vizite 
aici. In mai 1972. moment de referin
ță în activitatea constructorilor de 
nave severineni. Se reliefează că cei 
cinci ani reprezintă de fapt distanta 
de la nava de 2 000 itdw. al cărei bo
tez cu Dunărea a avut loc atunci, la 
tancul petrolier de 7 000 <tdw, a cărui 
pregătire de fabricație a început încă 
de pe acum.

Indicațiile șl recomandările dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
secretar general, s-au constituit în
trețin program complex de modemi- 
zare si creștere permanentă a produc
ției. pe care vă raportăm că l-am in- 
deptinit — a subliniat directorul șan
tierului.

în această perioadă, capacitatea ca
lelor de montaj s-a dublat, a fost ter
minat un modern chei de armare, 
care continuă Bă se dezvolte pentru a 
primi un număr sporit de nave cu 
tonaj tot mai mare. în acest program 
amplu se înscriu și eforturile depuse 
de colectivul întregului șantier în di
recția perfecționării tehnicii pro
ducției. în acest sens fiind amintite 
rezultatele bune obținute pe linia au- 
todotănilor.

Se subliniază, de asemenea, că la 
acest șantier s-a trecut în ultimul an 
la aplicarea indicațiilor .privind diver
sificarea producției, realizindu-se un 
număr sporit de nave pentru trans
portul maritim si fluvial, precum si 
nave tehnice necesare viitoarelor in
vestiții de la Dunăre si Marea Nea
gră. Preocupările pentru reducerea 
continuă a cheltuielilor materiale — 
sarcină prioritară pusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în fata construc
torilor de nave de aid — s-au concre
tizat și prin micșorarea la jumătate 
In această perioadă a consumului de 
manoperă per navă.

Tovarășul Nicolae Ceausescu este 
informat că acest colectiv — pornind 
de la dezideratele majore ale dezvol
tării în ritm accelerat a economiei 
naționale, reliefate si de recentul 
Congres al consiliilor oamenilor mun
cii — a analizat cu răspundere mun
citorească posibilitățile existente pen
tru punerea în valoare mai eficientă 

a resurselor materiale și umane de 
care dispune, majorînd angajamen
tele de depășire a sarcinilor de pro
ducție. Astfel, incă în acest an se va 
realiza suplimentar un cargou de 2 400 
tone, se Va face O economie de metal 
de peste 400 tone, iar pină in 1980 se 
Va înregistra un plus de producție de 
peste 160 milioane lei.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat străda
niile navaliștilor de a diversifica in 
continuare producția, preocupări care 
au avut ca rezultat îmbogățirea fa
miliei navelor maritime si fluviale 
cu noi tipuri, cu performante supe
rioare și consumuri de metal reduse.

Totodată, secretarul general al 
partidului a trasat ca sarcină de o- 
noare constructorilor navali creșterea, 
în cel mai scurt timp, a capacității de 
producție a șantierului de la 16 la 20 
de nave echivalente, în vederea satis
facerii. cererii sporite de nave teh
nice și nave de transport specializate.

Vizita la acest șantier a prilejuit Si 
abordarea unor probleme privind 
dezvoltarea ulterioară a platformei 
industriale severinene, unde în anii 
următori se vor realiza noi obiective, 
care vot face parte integrantă din 
șantier, precum și o întreprindere de 
apamate de măsură și oontnol și o 
fabrică de anvelope.

în timpul discuției «-a reliefat ne
cesitatea realizării integrale. în cele 
mal bune condiții, a acestui impor
tant program de investiții, menit să 
asigure județului atingerea si depăși
rea. pînă la sfirsitul acestui cincinal, 
a unei producții globale de 10 miliar
de lei — obiectiv maior stabilit de 
hotăririle celui de-al Xl-lea Congres 
al partidului. în vederea dezvoltării 
armonioase a tuturor județelor tării.

La ieșirea din șantier a secretaru
lui general al partidului glasurile pu
ternice ale constructorilor scandează 
cu însuflețire „Ceaușescu — nava- 
liștii", expresie elocventă a senti
mentelor lor de adîincă dragoste față 
de conducătorul partidului și statu
lui, a hotăririi lor ferme de a da 
viață în mod exemplar indicațiilor și 
recomandărilor primite cu prilejul 
acestei noi vizite, care prefigurează 
noi sarcini în noua etapă de dezvol
tare a șantierului.

Vizita a continuat apoi la între
prinderea de vagoane. In 
pofida vremii ploioase, mii de mun
citori îl întâmpină pe secretarul ge
neral intr-o atmosferă sărbătorească.

Se vizitează hala de fabricație a 
vagoanelor cisternă, construită potri
vit indicației secretarului general al 
partidului și înzestrată cu cele mai 
moderne Utilaje. Tovarășului Nicolae 

Ceaușescu îi este prezentată, de că
tre directorul întreprinderii, ing. Va- 
sile Bacalu, dinamica principalilor in
dicatori de producție. Se raportează 
că. in urma transpunerii în Viață a 
indicațiilor date ou prilejul preceden
tei vizite de luciu, s-a trecut cu Suc
ces la realizarea vagoanelor de mare 
capacitate și la diversificarea pro
ducției. în prezent se produc aici de 
două ori mal multe vagoane derit in 
anul 1972. O preocupare deosebită o 
constituie traducerea in viață a in
dicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu ocazia vizitelor de lu
cru precedente, referitoare Ia creș
terea productivității muncii, introdu
cerea pe scară largă a progresului 
tehnic, utilizarea Optimă a investiții
lor. folosirea cit mat eficientă a spa
țiului de producție și reducerea con
sumului de metal.

în timpul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se oprește la unul din 
punctele de lucru ale secției de 
eubanisamble și stă de vorbă cu 
muncitorii. întrebați cum stau cu 
planul și dacă au probleme mai 
deosebite, aceștia răspund : „Ne-am 
îndeplinit planul, stimate tovarășe 
secretar generai, și pe angajăm 
ca pină la slirșitull actualului cin
cinal să lucrăm in așa fel in
cit să putem raporta conducerii de 
partid, dumneavoastră personal, noi 
succese în muncă. Cît despre viata 
noastră, vă spunem deschis că sân- 
tem mulțumiți, avem tot ce ne tre- 
buie“. Muncitorii exprimă calde mul
țumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru marea onoare pe care le-o 
face de a fi din nou în mijlocul lor, 
urîndu-i Viață lungă și multă sănă
tate.

Secretarul general al partidului a- 
dresează felicitări colectivului de 
aici pentru realizările obținute in 
efortul de îndeplinire a hotăririlor 
Congresului al Xl-lea al partidului 
și a obiectivelor cuprinse în Hotă- 
rirea Congresului consiliilor oameni
lor muncii, dind o serie de indicații 
privind mecanizarea proceselor de 
producție, creșterea continuă a pro
ducției fizice, a calității produselor.

Pretutindeni, secretarul general al 
partidului a fost salutat cu urale si 
ovații, expresii ale dragostei pe care 
puternicul detașament muncitoresc de 
aici, la fel ca întregul nostru popor, 
o nutrește față de omul car? conduce 
cu atîta înțelepciune, dăruire și clar
viziune revoluționară poporul nostru 
pe calea victorioasă a construirii so
cialismului. Același suflu incandes
cent de dragoste nețărmurită fată de 
partid, față de secretarul său gene
ral, îl regăsim și la ieșirea din în
treprindere.

Următorul obiectiv al vizitei este 
Combinatul de celuloză și 
hîftie arnplasat in estul munici
piului. unitate industrială ce asigură 
valorificarea Superioară a esențelor 
de foioase, care in Mehedinți și ju
dețele limitrofe ocupă întinse supra
fețe.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este întâmpinat de Vasile 
Patilineț, ministrul economiei fores
tiere și materialelor de construcții, 
Nicolae Mocanu. directorul centralei 
industriale, de membrii consiliului oa
menilor muncii. Numeroși muncitori 
din întreprindere fac o caldă mani
festare de dragoste secretarului gene
ral al partidului.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi 
sint prezentate macheta, profilul si 
principalii indicatori tehnicO-econo- 
mici ai unității. Gazdele subliniază 
că efortul de materializare a indica
țiilor primite din partea secretarului 
general al partidului s-au concretizat 
prin amplasarea judicioasă a combi
natului — evitindu-se scoaterea din 
circuitul productiv a 50 hectare de te
ren cultivat — șl reducerea cheltuie
lilor de investiții, sub nivelul din de
viz. cu circa 90 milioane lei. în pre
zent. tînăra unitate are în funcțiune 
toate instalațiile prevăzute in proiect : 
ea prelucrează anual peste 500 mii 
metri cubi lemn de foioase și 120 mii 
tone deșeuri, transformîndu-le in se- 
miceluloză și celuloză, carton si con
fecții din carton, in diverse alte sor
timente, unele deosebit de Solicitate 
atit in tară, cît și la export.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
informat că în. acest an s-a reușit să 
se atingă parametrii proiectați la o 
parte din unitățile producătoare și, 
pentru prima oară de la darea în 
funcțiune, au fort îndeplinite sarci
nile la principalii indicatori ei pla
nului economic. Cu toate acestea, a 
precizat ing,. Gheorghe Neculau, di
rectorul combinatului, rezultatele nu 
ne mulțumesc. Nu am reușit să atin
gem parametrii principali din proiec
tele unor instalații, factor ce se ex
plică si prin unele necorelărl din eta
pele de proiectare și începerea cu 
intirziere a obiectivului ; fondul de 
timp este incă folosit cu indici scă- 
zuți, avem probleme legate de califi
carea oamenilor, de perfecționarea 
pregătirii profesionale a acestora. în 
adunarea generală, oamenii muncii 
de aici au analizat cu deosebită res
ponsabilitate aceste probleme și au 
adoptat hotărirea de a realiza peste 
nivelul prevederilor actualului cinci
nal o producție in valoare de 196 mi
lioane lei.

Apreciind fermitatea cu care mun
citorii combinatului înțeleg să depă
șească dificultățile sesizate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat, totodată,

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la intîlnirea cu țăranii cooperatori din comuna Salcia

Dragi tovarăși,
Doresc să vă adresez dumnea

voastră, tuturor locuitorilor din 
Salcia și din comunele învecinate, 
un salut călduros și cele mai bune 
urări din partea Comitetului Cen
tral, a Consiliului de Stat, a guver
nului, precum și din partea mea. 
(Aplauze puternice, prelungite ; 
urale. Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).

Din cele spuse de tovarășul pre
ședinte al cooperativei și din cele 
ce am văzut la expoziția vizitată, 
am constatat cu multă satisfacție 
rezultatele bune pe care coopera
tiva din Salcia le-a obținut în ulti
mii ani — inclusiv în acest an — 
în producția agricolă vegetală și in 
zootehnie, ceea ce a dus la crește
rea veniturilor și a posibilității de 
a livra suplimentar la fondul de 
stat o cantitate mai mare de pro
duse agricole. Aș dori să vă felicit 
din toată Inima pentru rezultatele 
pe care le-ați obținut pînă acum în 
producția agricolă. (Aplauze pu
ternice, prelungite. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“)

Realizările pe care le-ați obți
nut dumneavoastră, ca de altfel re
zultatele obținute de întreaga ță
rănime cooperatistă, demonstrează 
cu putere justețea politicii partidu
lui nostru în domeniul agriculturii, 
faptul că agricultura cooperatistă, 

conducerii mini sterului, centralei de 
profil, consiliului oamenilor muncii, 
comuniștilor din combinatul de celu
loză și hirtie să-și concentreze în 
continuare eforturile pentru atinge
rea și depășirea parametrilor plani
ficați la toate 'cele 15 instalații și 
pentru ridicarea continuă a eficienței 
economice a aeeStel importante Uni
tăți.

în continuare, secretarul general al 
partidului a vizitat mai multe insta
lații componente ale fabricilor de 
cartoane și hirtie, precum și atelie
rul de pregătire a materiei . prime, 
uniul dintre oeie mai mari din țară.

în fața unei expoziții, gazdele au 
prezentat o parte din cele peste 60 
de sortimente șl subsortimente ce se 
fabrică aici, infortninid că majoritatea 
eu parametrii tehnico-econom Ici la 
nivelul produselor similare realizate 
de firme din. străinătate, cu bogată 
experiență în acest domeniu. S-a a- 
preoiat că unitățile cu care coope
rează combinatul, Îndeosebi cele din 
domeniul industriei chimice, trebuie 
să-și sporească eforturile spre a livra 
lianți, în special, de calitate mai 
bună.

Pe parcursul vizitei, muncitori și 
muncitoare din secțiile combinatului 
au înmânat buchete de flori și au 
adresat urări de sănătate si mereu 
neobosită putere de muncă tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. dind astfel ex
presie înaltei stime si prețuiri pe care 
le nutresc oamenii muncii din Me
hedinți, întregul nostru popor fată da 
cel mai iubit fiu al partidului, al pa
triei noastre.

Gazdele s-au angajat în fata secre
tarului general al partidului să trans
pună in viată într-un timp cît mai 
scurt indicațiile primite pe parcursul 
vizitei, să facă din combinatul în care 
lucrează o unitate economică fruntașă 
pe ramură..

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a făcut 
în continuare o vizită pe locul unde 
au început lucrările de pregătire a 
Sistemului hidroenergetic 
și de navigație „Porțile de 
Fier II".
Acest important obiectiv economic, 

ce va fi realizat de România împreu
nă cu tara vecină și prietenă R. S. F. 
Iugoslavia, are menirea de a valori
fica potențialul hidroenergetic al Du
nării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
informat de ministrul energiei elec
trice. Trandafir Cocârlă, despre modul 
de desfășurare a lucrărilor pregătitoa
re in vederea deschiderii șantierului, 
despre unele caracteristici de bază ale 
viitorului sistem hidroenergetic si de 
navigație.

în dialogul cu conducerea mlniste- 

agricultura socialistă deschide 
perspective minunate pentru creș
terea rapidă a producției, pentru 
ridicarea nivelului de trai material 
și spiritual al țărănimii. (Aplauze 
puternice, urale. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

în conformitate cu hotărîrile 
Congresului al Xl-lea al partidu
lui, ale Congresului agriculturii ce 
a avut loc în acest an, va trebui ca 
pînă în 198(1 să obținem recolte 
mult mai mari în toate cooperati
vele și deci și în cooperativa dum
neavoastră. De altfel, după cîte am 
constatat, începînd din acest an, în
treaga suprafață va fi irigată, ceea 
ce asigură condițiile calitative pen
tru o creștere rapidă a producției.

★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu își ia 
apoi cu căldură rămas bun de la 
entuziaștii cooperatori din Salcia și 
din localitățile învecinate. în tot 
acest timp se scandează fără 
încetare „Ceaușescu — P.C.R. !“. 
„Ceaușescu și poiporul !“. Pe sta
dion, in timp ce elicopterul se pre
gătește să-și ia zborul, apar tara
furi din fiecare comună, care au ve- 

Roade bogate la cooperativa agricolă din Salcia

rulUi de resort, cu proiect anti, con
structori și cu alti specialiști, secreta
rul general al partidului a recoman
dat ca organizarea șantierului să fie 
temeinic făcută pentru a se asigura 
condiții din cele mai bune chiar din 
momentul declanșării lucrărilor, in 
scopul executării acestei importante 
construcții intr-un termen cît mai 
scurt Si cu o eficientă economică ri
dicată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat 
succese tuturor celor care participă la 
realizarea Sistemului hidroenergetic si 
de navigație „Porțile de Fier II“.

In numele proiectantilor. celorlalți 
specialiști, al constructorilor, minis
trul energiei electrice a asigurat pe 
secretarul general âl partidului că 
vor depune toate eforturile pentru 
ridicarea acestui important, obiectiv 
într-o perioadă de timp cit mai 
scurtă si cu cheltuieli reduse.

Numeroși, constructori, oameni ai 
muncii din comune învecinate, veniti 
In întimpinarea secretarului general 
al partidului, si-au manifestat bucu
ria de a se fi întâlnit cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. dind astfel expre
sie satisfacției lor fată de politica 
partidului si statului nostru de dez
voltare armonioasă economico-soctală 
a tuturor județelor si zonelor tării.

Apoi, elicopterul prezidențial S-a 
îndreptat spre 5alda °-
biectiv al vizitei de lucru între
prinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in județul Mehedinți.

Străveche localitate, odinioară ex
trem de săracă. Salcia a cunoscut in 
anii din urmă o ascensiune economi- 
co-socială Si o dezvoltare a gradului 
de civilizație cu adevărat impresio
nante. Cei 5 000 de locuitori, citi nu
mără așezarea, trăiesc, aproape toți, 
în case noi, beneficiază de un sistem 
de alimentare cu apă.

în această zi de august, toată su
flarea comunei, mii de locuitori din 
așezările învecinate, s-au adunat pen
tru a-1 saluta pe Secretarul general 
al partidului.

Dind expresie simtămintelor de 
dragoste, de aleasă stimă si prețuire 
pe care locuitorii comunei Salcia, ca 
și întreaga noastră națiune, le poartă 
primului bărbat al tării, primarul co
munei. Ion Novac. îi adresează un 
călduros bun sosit. O formație alcă
tuită din membri ai gărzilor patrioti
ce și ai detașamentelor de pregătire 
militară a tineretului prezintă onorul. 
Din rîndul cooperatorilor se desprin
de bătrînul Ion Zarna. alături de care 
se află tineri și tinere în pitorești 
costume populare din această parte 
a Olteniei. Ei intim,pină pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu pîine si sare, 
după datina străbună. Pionieri în
conjoară cu dragoste, cu brațele în
cărcate de flori pe secretarul general 
al partidului.

Președintele cooperativei agricole

Va trebui să facem în așa fel ca și 
agricultura județului Mehedinți, a- 
gricultura din comuna dumnea
voastră, din consiliul intercoope- 
ratist să aducă o contribuție spo
rită la dezvoltarea producției de 
cereale, la progresul general al 
țării noastre. (Aplauze puternice, 
urale. Se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“)

Am aflat cu multă bucurie că, 
odată cu dezvoltarea producției, la 
Salcia se vor realiza o serie de ac
tivități industriale, precum și lu
crări edilitare de modernizare a 
comunei, de îmbunătățire a condi
țiilor de locuit, deci de ridicare a 
nivelului de trai. Aceasta va face 
ca și comuna dumneavoastră, la fel

★

nit la Intîlnirea cu secretarul gene
ral al partidului, mulțimea se prinde 
în hore.

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în județul Mehedinți, manifestările 
atît de călduroase care au marcat-o 
ne tot parcursul desfășurării sale, 
constituie o expresie elocventă a a- 
deziunii depline a oamenilor mun- 

,.Steagul roșu". Constantin Bădiță, 
exprimă in cuvîntul său simțămin
tele locuitorilor din Salcia si din co
munele apropiate, bucuria lor de a 
întilni pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu rugămintea 
de a lua cunoștință de laptele de 
muncă ale acestei unități distinse a- 
cum doi ani cu inaltul titlu de 
„Erou al Muncii Socialiste" și cu me
dalia de aur „Secera și Ciocanul".

în imediata apropiere a stadionu
lui s-a amenajat o interesantă ex
poziție. Panouri mari, acoperite de 
grafice și tabele, reflectă, în graiul 
sobru al cifrelor, forța economică a 
cooperativei agricole, care a fost și 
rămine principalul izvor al bună
stării așezării. C.A.P. „Steagul roșu" 
a obținut, cu deosebire în ultimii ani, 
rezultate care o desemnează ca pe o 
unitate fruntașă nu numai în județ, 
ci și in întreaga tară. La griu. cultură 
care deține aici intiietatea. precum 
și la porumb, la sfecla de zahăr, 
floareă-soarelui. soia, unitatea a ob
ținut recolte îmbelșugate.

Alături de această sinteză cifrică 
a dezvoltării cooperativei s-au aran
jat citeVa padocuri in fata cărora 
gazdele înfățișează exemplare ca
racteristice ale diverselor soiuri de 
animale ce intră în avuția unității. 
Președintele unității relevă că in 
momentul de lată acest sector a și 
ajuns să furnizeze 55 la sută din vo
lumul producției globale, iar în anii 
care vin ponderea va creste pînă la 
aproape 70 la sută.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. a- 
preclind rezultatele bune dobindite 
la Salcia și la alte unități din această 
zonă, face o serie de recomandări 
menite să amplifice în viitor roa
dele muncii acestor Oameni, succe
sele întregii agriculturi românești. 
O problemă asupra căreia se insis
tă este extinderea irigațiilor si folo
sirea la. întreaga lor capacitate, 
în ce privește creșterea vitelor, se 
remarcă justețea măsurilor luate de 
c<x>peratori si se arată că ele tre
buie' completate prin acțiuni care să 
ducă la o valorificare superioară a 
produselor obținute în acest sector.

în drum spre stadion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se oprește în fața 
mulțimii care-1 aclamă cu entuziasm.

— Cum merg treburile, tovarăși ? 
— întreabă secretarul general al 
partidului.

— Bine, și vor merge si mai bine, 
răspund sătenii.

In încheierea vizitei, în fața mii
lor de țărani cooperatori aflati pe 
stadionul comunei, secretarul gene
ral al partidului rostește o cuvinta- 
re, care este urmărită cu cel mai 
viu interes și subliniată în repetate 
rinduri cu nesfirșlte aplauze și 
urale.

ca alte zeci și sute de comune, să 
se ridice în acest cincinal la un 
nivel superior de dezvoltare. Eu vă 
felicit și pentru aceste rezultate și 
vă urez să duceți o viață cît mai 
îmbelșugată, cît mai fericită ! (A- 
plauze puternice, urale : se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“).

Vă doresc din toată inima suc
cese tot mai mari în întreaga ac
tivitate, multă sănătate și fericire ! 
La revedere, dragi tovarăși ! (A- 
plauze și urale puternice. Toți cei 
prezenți ovaționează îndelung pen
tru Partidul Comunist Român, pen
tru secretarul general al partidului 
și președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

★

cii la politica internă si externă 
a partidului și statului nostru, 
a hotăririi lor de a munci fără 
preget pentru înfăptuirea istori
celor hotăriri ale celui de-al Xl-lea 
Congres, a Programului luminos al 
partidului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul României si Înaintare a pa
triei spre comunism.

La întreprinderea de vqgoane, aplauze șl urale muncitorești pentru conducătorul partidului
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

Programului elaborat de Congresul 
al XI-lea privitoare la creșterea 
continuă a bunăstării poporului — 
țelul suprem al întregii noastre 
activități. (Urale și aplauze ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul !“)

în adoptarea acestor măsuri am 
avut în vedere sporirea substan
țială a retribuției pentru muncă, 
creșterea mai mare a veniturilor 
celor ce lucrează nemijlocit în sec
toarele productive, atît la orașe, cit 
și la sate ; după cum cunoașteți din 
programul de măsuri, și veniturile 
țărănimii vor crește cu circa 30 la 
sută în acest cincinal. Dorim ca 
realmente oamenii muncii, ce în
deplinesc rolul hotărîtor în dezvol
tarea economico-socială a țării, în 
făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, să simtă direct, 
în raport de munca și efortul pe 
care-1 depun, prețuirea pe care o 
acordăm muncii lor. (Urale pu
ternice ; vii aplauze ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul !“).

în același timp, am asigurat a- 
plicarea celorlalte măsuri stabilite 
de Congresul al XI-lea, cum sînt 
creșterea ajutorului pentru copii cu 
circa 30 la sută, mărirea indemni
zațiilor pentru femeile cu mai 
mulți copii și sporirea pensiilor în 
medie cu 22 la sută, începînd cu 
40 la sută pentru pensiile mici și 
scăzînd corespunzător la pensiile 
mai mari. Creșterea mai substan
țială, de 4'0 la sută la pensiile mici, 
ține seama de faptul că, în trecut, 
oamenii muncii au fost pensionați 
în raport de retribuția existentă în 
acele condiții și de dorința noas
tră de * asigura acestor cetățeni 
condiții mai bune de existență. 
Am introdus, totodată, sistemul de 
pensionare pentru țăranii din zo
nele necooperativizate, precum și 
ridicarea substanțială a nivelului 
pensiilor țăranilor cooperatori, care 
erau cu mult în urma pensiilor de 
la orașe.

Toate aceste măsuri se încadrea
ză în preocuparea de așezare mai 
echitabilă a veniturilor, puiiînd 
însă accentul pe retribuția pentru 
muncă, în raport cu rolul, impor
tanța și efortul oamenilor muncii 
în producția nemijlocită. Iată de 
ce s-a ivit necesitatea de a aduce 
unele îmbunătățiri legii pensiilor, 
înlăturînd unele abuzuri și ilega
lități comise în trecut, am creat 
un raport corespunzător între re
tribuție, pensia de bătrînețe și pen
sia de invaliditate. S-au luat mă
suri pentru a se pune capăt ori
căror abuzuri, pentru a se închide 
orice portiță ca unii să primească 
mult și să muncească puțin. Mă re
fer, în special, la pensiile de inva
liditate de gradul III. Legea pri
vește aceste pensii îndeosebi ca pe 
un ajutor dat oamenilor muncii, 
pentru o perioadă scurtă, ca să-și 
refacă sănătatea. De aceea, se și 
prevede ca din 6 în 6 luni aceste 
pensii să fie revizuite, iar oamenii 
muncii însănătoșiți să reintre în 
cîmpul muncii. Preocuparea socie
tății noastre este ca un număr cît 
mai mic de oameni să fie bolnavi, 
și aceștia să fie ajutați să-și îngri
jească sănătatea, să-și recapete 
forța de muncă, să participe efec
tiv la activitatea de dezvoltare a 
țării. Tocmai de aceea am menți
nut revizuirea din 6 în 6 luni și 
trebuie să facem totul ca oamenii 
care pot să se încadreze efectiv în 
muncă. (Aplauze, urale ; se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“).

Sînt create toate condițiile ca 
oamenii muncii care ajung la vîr- 
sta de pensionare să aibă existenta 
asigurată. Pensia de asigurări so
ciale, împreună cu pensia supli
mentară, poate ajunge pînă la 80 
și chiar pînă la 90 la sută din re

Pe șantierul hidrocentralei „Porțile de Fier II"

tribuția avută. Trebuie menționat 
că, prin renunțarea cu mai mulți 
ani în urmă la limitarea pensiei la 
1 200 de lei, am creat un sistem 
nou, democratic, de pensionare, pe 
baza unui procent corespunzător 
din retribuția avută. Prin aceasta 
se asigură un venit destul de bun, 
o bătrînețe liniștită, posibilitatea 
ca oamenii care au muncit să-și 
continue viața fără griji. Acesta 
este umanitarismul politicii parti
dului și statului. (Urale și aplauze 
vii, îndelungi ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Vreau să fiu clar, consider anor
mal ca mai mult de 20 la sută din 
numărul de pensionari să fie astăzi 
pensionari pentru invaliditate de 
gradul III. Cei de gradele I și II 
sînt puțini ; în general, aceștia au 
suferit accidente sau îmbolnăviri 
grave, care nu le mai permit să 
muncească. Dar din cei circa 
300 000 de pensionari pentru inva
liditate de gradul III, unii sînt în 
stare să mute și munții din loc. 
Evident, nu mai putem tolera a- 
ceastă situație. (Aplauze puternice; 
urale ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“). Așa cum am menționat 
și ieri la Motru, sîntem o societate 
a muncii, creăm orînduirea socia
listă, în care fiecare om trebuie să 
muncească în raport cu posibilită
țile sale, primind după munca de
pusă. Cei ce se îmbolnăvesc tre
buie ajutați să-și refacă sănătatea 
și să se încadreze în muncă pentru 
a contribui la dezvoltarea generală 
a țării. (Urale, aplauze ; se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“).

După cum știți, începînd de la 1 
ianuarie vom începe aplicarea pro
gramului de măsuri privitor la re
ducerea săptămînii de lucru. 
(Urale, aplauze; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !"). Măsurile 
respective n-au putut fi aplicate 
din acest an, așa cum hotărîsem, 
datorită cutremurului din 4 martie 
și eforturilor pe care a trebuit să 
le facem și pe care continuăm să 
le facem pentru lichidarea urmări- 
'iSi^ Wle. Am reparat și reparăm 
peste 200 000 de locuințe, sute de 
întreprinderi, numeroase școli și 
alte așezăminte publice. Dar, da
torită eforturilor făcute, am trecut 
cu bine peste acest cutremur. în
treaga activitate se desfășoară în 
bune condiții și, ca atare, vom pu
tea trece de la începutul anului 
1978 la aplicarea programului de 
reducere treptată a săptămînii de 
lucru. Vom începe cu femeile. 
(Urale și aplauze vii; animație și 
manifestări de bucurie în rîndul 
femeilor).

Dragi tovarăși,
Trebuie să fie clar : pentru a pu

tea aplica aceste măsuri și menți
ne nivelul retribuției stabilit, tre
buie să trecem la o mai bună or
ganizare a producției și muncii în 
fiecare întreprindere, la mecani
zarea și automatizarea lucrărilor, 
la o mai judicioasă repartizare a 
forței de muncă, astfel încît redu
cerea săptămînii de lucru să 
nu aibă în nici un fel ca 
urmare scăderea producției, deci și 
a retribuției. Dimpotrivă, prin per
fecționarea organizării muncii să 
obținem o creștere suplimentară a 
producției și productivității, deci, 
noi mijloace de sporire în conti
nuare a nivelului de trai al po
porului. Așa concepem noi aceas
tă măsură. (Aplauze puternice, în
delungate ; urale).

Iată de ce este necesar ca or
ganizațiile de partid, comitetul ju
dețean, consiliile oamenilor mun
cii, adunările generale să analize
ze temeinic măsurile ce se impun 
și să acționeze din timp pentru ri
dicarea nivelului întregii activități 
economice, pentru realizarea între

gului program de dezvoltare gene
rală a țării.

Eu cunosc bine organizația de 
partid și oamenii muncii din Dro
beta-Turnu Severin, din județul 
Mehedinți, încă din 1935, apoi din 
1946 și știu că avem aici o orga
nizație de partid puternică, știu că 
oamenii muncii de pe aceste me
leaguri pot face adevărate minuni
— ei au și făcut minuni prin mun
ca lor ; am de aceea deplina în
credere că vor acționa cu toată 
hotărîrea pentru realizarea acestor 
sarcini de mare cinste, de onoare. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Este necesar să se acorde mai 
multă atenție bunei funcționări a 
organelor de conducere colectivă, 
participării active a consiliilor oa
menilor muncii și adunărilor ge
nerale la dezbaterea și hotărîrea 
tuturor problemelor. Democrația 
socialistă pe care o edificăm pre
supune ca, neapărat, fiecare colec
tiv de muncă, fiecare muncitor să 
participe efectiv, în cadrul adună
rii generale, la dezbaterea proble
melor, să-și spună cuvîntul și să 
acționeze pentru lichidarea lipsu
rilor, pentru îmbunătățirea întregii 
activități. Comitetele de partid, 
consiliile populare, consiliile oa
menilor muncii să se consfătuias- 
că permanent cu masele de oameni 
ai muncii, să aplece urechea la pă
rerea lor, să le asculte propuneri
le și împreună cu ele să găseas
că soluții pentru asigurarea mer
sului nostru înainte. Numai în a- 
ceste condiții avem deplina garan
ție că vom putea înfăptui Progra
mul elaborat de Congresul al 
XI-lea de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
Numai astfel democrația noastră 
socialistă va asigura participarea 
conștientă a întregului popor la 
făurirea propriului său viitor, vii
torul comunist ! (Aplauze și urale 
prelungite; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. !“).

Dragi tfevarăși, ’
Preocupîndu-ne de soluționarea 

problemelor complexe pe care le 
ridică opera ce o înfăptuim în țara 
noastră, de realizarea Programului 
elaborat de Congresul al XI-lea, nu 
uităm nici un moment că trebuie 
să participăm activ la viața inter
națională, să ne aducem contribu
ția la realizarea unei politici noi, 
democratice, bazate pe deplina e- 
galitate în drepturi, pe respectul 
independenței și suveranității na
ționale, pe renunțarea la forță și 
la amenințarea cu forța și respec
tarea dreptului fiecărei națiuni de 
a fi stăpînă pe destinele sale, de 
a-și făuri viața așa cum dorește, 
fără nici un amestec din afară. 
(Urale, aplauze puternice; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“).

în acest spirit acționăm pentru 
dezvoltarea largă a relațiilor cu 
toate statele socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare, cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială. Milităm ferm pentru lichi
darea subdezvoltării, pentru noua 
ordine economică internațională, 
pentru ca popoarele rămase în 
urmă datorită exploatării și asu
pririi imperialiste și colonialiste să 
se poată dezvolta mai rapid, făurin- 
du-și o economie proprie, indepen
dentă, ridicîndu-și nivelul de via
ță material și spiritual. (Urale și 
aplauze vii, prelungite).

Acționăm cu hotărîre pentru în
făptuirea securității europene ; do
rim ca reuniunea din toamnă de la 
Belgrad să dea un nou impuls în
făptuirii în viață a documentelor 
semnate la Helsinki, dezvoltării u- 
nei cooperări egale în drepturi în
tre state și, îndeosebi, să deschidă 

calea trecerii la măsuri concrete 
de dezangajare militară, fără de 
care nu poate fi vorba de securita
te și pace în Europa. (Urale, aplau
ze ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul").

Sîntem profund îngrijorați de ac
centuarea cursei înarmărilor și ne 
pronunțăm ferm pentru trecerea la 
măsuri de dezarmare generală, și 
în primul rînd de dezarmare nu
cleară. Nu avem nevoie, întreaga 
omenire nu are nevoie, de noi arme 
nucleare, de bomba cu neutroni, de 
alte mijloace de distrugere în 
masă, de rachete care să ducă mai 
rapid la țintă arme distrugătoare. 
Omenirea are nevoie să se distrugă 
toate aceste armamente, iar sutele 
de miliarde de dolari ce se chel
tuiesc anual în industria arma
mentului să fie alocate pentru un 
progres economic și social mai ra
pid, pentru lichidarea șomajului, 
pentru o viață demnă, liberă, a tu
turor popoarelor lumii, pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună pe 
planeta noastră. (Urale puternice, 
aplauze îndelungate).

Este în interesul tuturor popoare
lor ca problemele care le au de 
soluționat între ele să fie rezolvate 
pe calea tratativelor, a înțelegeri
lor, renunțîndu-se la forță, deoare
ce orice conflict armat, cum au do
vedit de atîtea ori evenimentele 
din ultimii ani, nu duce decît la 
înrăutățirea vieții popoarelor, nu 
creează decît noi și noi primejdii 
pentru pacea întregii omeniri. Iată 
de ce ne pronunțăm ferm pentru o 
politică de soluționare pașnică a 
diferendelor dintre state, pentru 
creșterea rolului Organizației Na
țiunilor Unite în viața internațio
nală, pentru o politică de pace în
tre toate popoarele lumii. (Aplauze 
puternice, urale).

In acest spirit vom acționa și în 
viitor, aducînd contribuția activă 
a poporului român la cauza păcii, 
înțelegerii. și colaborării între po
poare. Considerăm că, împletind 
strîns activitatea internă de con
strucție socialistă cu lupta pen
tru colaborare și pace, răspun
dem pe deplin intereselor întregii 
noastre națiuni, precum și cauzei 
destinderii și securității în întreaga 
lume. (Urale, aplauze prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni,
In încheiere, doresc să exprim 

încă o dată satisfacția mea, a ce
lorlalți tovarăși, pentru ceea ce am 
constatat în cursul acestei vizite, 
pentru activitatea bună desfășura
tă de oamenii muncii din Drobe
ta-Turnu Severin, din județul Me
hedinți.

îmi exprim convingerea că și în 
viitor veți face totul pentru a 
realiza în cele mai bune condiții 
sarcinile mari pe care le aveți, 
că în 1980 veți ocupa un loc de 
frunte — nu am nimic împotrivă 
să ocupați șl primul loc — în în
trecerea care se desfășoară între 
județe ! (Aplauze puternice, urale ; 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Vă urez din inimă succese tot 
mai mari în întreaga activitate de 
viitor, multă sănătate și fericire !

(Zecile de mii de participanți la 
uriașa adunare populară din Dro
beta-Turnu Severin aplaudă și a- 
clamă minute în șir pentru Parti
dul Comunist Român, pentru 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, expri- 
mîndu-și încrederea nețărmurită 
in politica internă și externă a 
partidului și statului, hotărîrea 
fermă de a nu precupeți nimic pen
tru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XI-lea, pentru reali
zarea în viață a indicațiilor con
ducătorului partidului și statului 
nostru).

„Ceaușescu — P.C.R.„Ceaușescu și poporul!" — scan deazâ oamenii muncii mehedințeni

Intr-o atmosferă vibrantă, de entu
ziasm înflăcărat, adunarea populară 
desfășurată pe stadionul din munici
piul Drobeta-Turnu Severin a consti
tuit momentul central al vizitei 
secretarului general al partidului in 
județul Mehedinți. Zeci de mii de 
constructori de nave și vagoane, e- 
nergeticieni, lucrători din alte unități 
industriale, alături de alți cetățeni 
ai orașului si ai altor localități din 
județ, au salutat cu nesfîrșite ovații 
si urale pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Tribuna oficială are un aspect săr
bătoresc. Sute de steaguri roșii și tri
colore flutură în vint. pe mari pan
carte sînt înscrise cuvinte dragi între
gului nostru popor : ..Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu — România !“, 
„Ceaușescu și poporul !“.

Deschizînd adunarea, tovarășul Iu
lian Ploștinaru. prim-secretar al Co
mitetului județean Mehedinți al 
P.C.R.. a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în numele comuniștilor șl 
al tuturor locuitorilor județului, un 
călduros și tradițional sa’lut „Bun ve
nit pe plaiurile mehedințene !“.

Această reîntîlnire cu dumneavoas
tră. a spus vorbitorul, ne oferă mi
nunatul prilej să vă adresăm calde 
mulțumiri pentru sprijinul perma
nent pe care ni-1 acordați și să vă 
asigurăm de înalta noastră bretuire 
și considerație, pentru acțiunile ne
obosite pe care le desfășurați în 
fruntea partidului si statului, pentru 
patriotismul înflăcărat ce vă carac
terizează.

Rod al politicii înțelepte a parti
dului de industrializare socialistă și 
repartizare rațională a forțelor de 
producție, aplicată cu consecventă, 
îndeosebi după Congresul al IX-lea 
ai Partidului Comunist Român, eco
nomia județului a cunoscut o puter
nică dezvoltare și modernizare, ast
fel incit. în 1977. întreprinderile 
noastre industriale vor realiza în nu
mai 69 de zile întreaga producție in
dustrială a anului 1965 și în mai pu
țin de 12 zile pe aceea a anului 1938.

Vă raportăm, iubite tovarășe se
cretar general, că am îndeplinit pre
vederile planului la producția globală 
industrială pe cele 7 luni ale acestui 
an cu 5 zile mai devreme, realizînd. 
astfel, o producție suplimentară de 
aproape 100 milioane lei. în același 
timp, sub conducerea si îndrumarea 
organizațiilor de partid, lucrătorii 
ogoarelor mehedințene au incheiat. 
înainte de termen și cu rezultate su
perioare anului trecut, campania de 
recoltare a cerealelor păioase. livrînd 
la fondul de stat importante canti
tăți de cereale, legume si fructe.

Urmînd îndemnurile dumneavoas
tră, colectivele de oameni ai muncii 
s-au angajat, cu prilejul recentelor 
adunări generale, să obțină, suplimen
tar. in acest cincinal, o producție de 
peste 1.3 miliarde lei.

Dezvoltarea economică a județului 
a fost însoțită de însemnate succese 
in domeniul social-cultural. Mehedin- 
tiul dispunînd, în prezent, de condiții 
minunate de muncă, de viată, de in
struire și de educare a fiilor săi. în 
spiritul înaltelor principii și norme ale 
vieții și muncii comuniștilor, ale eti
cii și echității socialiste, pe care, 
după exemplul dumneavoastră înăl
țător. mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. îe promovăm cu 
consecventă revoluționară în întreaga 
activitate pe care o desfășurăm. în- 
găduiti-ne ca acestor succese să le 
adăugăm și pe cele care le-am ob
ținut în ampla manifestare a culturii 
si educației socialiste — Festivalul 
national „Cîntarea României" — care, 
în județul nostru, a antrenat peste 
25 000 de oameni ai muncii de toate 
vîrstele și profesiile, fruntași în mun
că și cu o comportare demnă în viată.

Sîntem constienti și nu scăpăm 
însă din vedere nici neajunsurile ce 
se mai manifestă incă în activitatea 
noastră, rezervele mari existente în 
toate sectoarele, posibilitățile de care 
dispunem pentru ca tot ceea ce în
treprindem să aibă o eficientă spo
rită. Cu spiritul de exigentă si de 
acțiune practică și operativă ce vă 
caracterizează, dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe secretar general, 
le-ați cunoscut astăzi, la fata locului, 
cu prilejul vizitei de lucru făcute în 
unele întreprinderi din municipiu, și 
ne-ați dat îndrumări prețioase, pe 
care vă asigurăm că le vom înfăptui 
neabătut, prin mobilizarea eforturilor 
unite ale comuniștilor, ale celorlalți 
oameni ai muncii.

Exprimăm, și cu acest prilej, sen
timentele noastre de admirație și 
profunda recunoștință pentru modul 
cum concepeți și transpuneți în 
viață întreaga politică internă și ex
ternă a partidului și statului, pen
tru valoroasa contribuție pe care o 
aduceți pe plan internațional la dez
voltarea colaborării dintre toate sta
tele lumii.

Ne mindrim că sîntem contempo
rani ai acestui timp luminos, cînd 
prestigiul de care se bucură Româ
nia in lume, numărul tot mai mare 
df prieteni pe care îi are pe toate 
continentele sînt elemente indisolu
bil legate de numele și activitatea 
dumneavoastră, rezultatul unei po
litici demne, bazată pe principiile 
echității, al căror promotor neobosit 
sînteți. Vă asigurăm, a spus în în
cheiere vorbitorul, că. învătînd din 
exemplul dumneavoastră de patriot 
înflăcărat, de luptător ferm pentru 
triumful dreptății și cauzei socialis

mului în lume, oamenii muncii din 
județul Mehedinți, în frunte cu co
muniștii, își vor pune în valoare 
toată experiența, competența profe
sională și hărnicia ce-i caracteri
zează, toate energiile de care dis
pun, pentru continua înflorire eco
nomico-socială a județului și spori
rea contribuției acestuia la făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe strămoșescul pămînt 
românesc.

Făcindu-mă mesagerul harnicului 
colectiv de muncă de la Șantierul 
naval din Drobeta-Turnu Severin — 
a spus maistrul Constantin Ghenciu 
— vă rog să-mi îngăduiți să exprim 
gîndurile și sentimentele de aleasă 
prețuire și recunoștință pentru grija 
ce o purtați dezvoltării economice și 
sociale a județului nostru și să vă 
urez multă sănătate și viață lungă 
spre binele națiunii noastre, al păcii 
și progresului în lume.

Acționînd în spiritul prețioaselor 
dumneavoastră indicații, date cu pri
lejul vizitei din anul 1972, de a lansa 
cite o navă în fiecare lună, vă ra
portăm, scumpe tovarășe secretar 
general, că, de la începutul anului și 
pînă în prezent, am livrat 18 
nave, iar prin finalizarea celei 
de-a treia etape de dezvoltare și mo
dernizare a șantierului se creează 
condiții să lansăm si să livrăm două 
si chiar trei nave pe lună.

Am ascultat cu deosebit interes și 
satisfacție expunerea rostită de dum
neavoastră ieri, în fața oamenilor 
muncii de la Motru, și doresc să .ex
prim întreaga adeziune a muncito
rilor mehedințeni la spiritul umanist 
și principiile eticii și echității so
cialiste ce stau la baza noii Legi a 
pensiilor, care asigură un raport ra
țional, pe deplin justificat, între ve
niturile provenite din retribuții și 
veniturile din pensii. Noua lege re
flectă preocuparea constantă a parti
dului și statului nostru de a asigura 
oamenilor muncii o bătrînețe lipsită 
de griji și potrivit căreia venitu
rile suplimentare realizate au la 
bază munca noastră, sursa unică de 
creștere a nivelului de trai.

îmi revine înalta cinste si bucurie 
de a exprima — a spus muncitoarea 
Sabina Popa — în numele tineretului 
mehedințean, urarea de bun venit în 
județul nostru, colț de țară încărcat 
de istorie, devenit în prezent impor
tantă poartă a luminilor deschisă 
spre uzinele si fabricile tării, prin 
înălțarea hidrocentralei „Porțile de 
Fier".

Prezenta dumneavoastră în județul 
nostru, mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. constituie pentru 
tinerii mehedințeni un nou prilej de 
a exprima recunoștința noastră sin
ceră pentru tot ce faceți, ca noi să 
devenim constructori de nădejde ai 
socialismului in România. Ne expri
măm și cu această ocazie adeziunea 
noastră deplină la politica înțeleaptă 
internă și externă a partidului si sta
tului. în fruntea cărora vă aflați 
dumneavoastră, strălucit conducător 
politic si om de stat.

După ce a prezentat o seamă din 
realizările întreprinderii de confecții, 
vorbitoarea a spus :

Puternic mobilizați de chemarea 
lansată de la tribuna recentului Con
gres al consiliilor oamenilor muncii, 
de măsurile privind creșterea retri
buției reale de care beneficiem încă 
din luna trecută, ne angajăm să 
muncim cu toate forțele si capacita
tea noastră tinerească pentru tradu
cerea în viată a mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al XI-lea al 
partidului, să facem din întreprinde
rile noastre o școală a muncii si hăr
niciei. convinși fiind că numai așa 
vom răspunde grijii pe care partidul 
nostru o poartă tinerei generații. în
tregului nostru popor pe drumul 
construirii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România.

Exprimîndu-și sentimentele de pro
fundă recunoștință fată de partid, 
față de secretarul său general. Con
stantin Popescu, secretarul comite
tului de partid de la întreprinderea 
electrocentrale „Porțile de Fier", a 
spus :

Folosesc acest prilej pentru a vă 
raporta, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că in cei 5 ani care au 
trecut de la inaugurarea hidrocentra
lei „Porțile de Fier I". înfăptuind in
dicațiile dumneavoastră, am reușit să 
atingem cu un an mai devreme pa
rametrii proiectați si. totodată, să 
recuperăm integral investiția cu 2 ani 
înainte de termen.

Pe primele 7 luni ale acestui an, 
colectivul nostru de muncă a reali
zat planul la toți indicatorii econo
mici. pulsînd în sistemul energetic 
national o cantitate suplimentară de 
energie electrică de 221 milioane 
kWh. ceea ce reprezintă peste 92 la 
sută din angajamentul anual. Vă 
raportăm cu deosebită satisfacție că 
joi contorul central a înregistrat pro
ducerea celui de-al 34-lea miliard 
kWh de la data intrării în funcțiune 
a întreprinderii noastre.

Noi. muncitorii mehedințeni — a 
spus vorbitorul — considerăm îndrep
tățite prevederile Legii pensiilor care 
elimină posibilitatea abuzurilor și 
inechității. Noua Lege a pensiilor ex
primă grija pe care o poartă partidul 
și statul nostru celor care, realmente, 
nu mai pot munci, oferindu-le con
diții pentru refacerea sănătății, locuri 
de muncă în raport cu starea sănă
tății lor. pensii de invaliditate.

La această emoționantă și înflăcă
rată manifestare — a spus Elena 
Melencu, medic la Spitalul unificat 
Drobeta-Turnu Severin — participă 
și intelectualitatea mehedinteană. dor
nică să-și exprime și cu acest prilej 
întregul devotament și patriotism 
fierbinte cu care acționează, alături 
de dîrjii muncitori, harnicii coopera
tori, de toți cetățenii județului nos
tru, pentru înfăptuirea neabătută a 
sarcinilor ce ne revin din Programul 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

în marea consultare pe care parti
dul, dumneavoastră personal o an
gajați astăzi în municipiul și județul 
nostru, în virtutea înaltelor principii 
ale democrației noastre socialiste și 
ale lărgirii continue a acesteia, trăim 
răspunderea faptelor noastre de mun
că și vă raportăm că nu există do
meniu al vieții noastre sociale care 
să nu implice și intelectualitatea ju
dețului nostru.

Cu ocazia acestui important eve
niment — a spus în Încheiere vor
bitoarea — intelectualitatea județului 
Mehedinți se angajează să acționeze 
cu întreaga sa ființă, cu un înalt spi
rit partinic pentru ca indicațiile pre
țioase date și cu acest prilej de dum
neavoastră. mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să 
constituie un bogat program de 
activitate, în vederea determină
rii unor noi schimbări în planul 
vieții spirituale a oamenilor mun
cii din municipiul și județul nostru, 
contribuind astfel la îndeplinirea mă
rețului Program de edificare a socia
lismului și comunismului pe pămîn- 
tul străbun 'aT patriei noastre.

Vă fog să-mi îngăduiți ca, în nu
mele muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor din unitatea noastră — a 
spus Gheorghe Neculau, directorul 
combinatului de celuloză și hîrtie — 
să exprim din toată inima cele mai 
sincere mulțumiri pentru sprijinul ce 
ni-I acordați în activitatea de trans
punere in viață a mărețelor sarcini 
stabilite de cel de-al XI-lea Congres 
al partidului.

Vizita dumneavoastră în tînăra 
noastră unitate, valoroasele indicații 
pe care ni le-ați dat constituie, pen
tru întregul nostru colectiv, un mi
nunat prilej de angajare și mai fer
mă, de înzecire a eforturilor în ve
derea îndeplinirii și depășirii sarci
nilor ce ne revin în actualul cincinal.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că unitatea 
noastră lucrează astăzi cu toate in
stalațiile, valorificînd superior peste 
o jumătate de milion de mc de lemn 
de foioase și peste 120 mii tone de
șeuri din fabricile de cherestea.

Colectivul de muncă al unității 
noastre a primit cu multă satisfacție 
măsurile aprobate de conducerea 
partidului privind creșterea mai ac
celerată a nivelului de trai, care se 
vor materializa. printre altele, în 
sporirea retribuției reale în medie cu 
30.2 Ia sută. Am ascultat cu deose
bită atenție importanta expunere 
făcută de dumneavoastră în fata mi
nerilor din valea Motrului și. în nu
mele colectivului nostru. îmi exprim 
totala adeziune. în toate aceste mă
suri. noi vedem o nouă și puternică 
expresie a grijii și preocupării parti
dului, a dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru ca viata poporului nostru, a 
oamenilor muncii să fie tot mai 
îmbelșugată, demnă și fericită.

Primit cu ovații puternice, care au 
durat minute în șir. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a rostit 
o amplă cuvîntare.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu cea mai 
vie atenție de toti cei prezenti si sub
liniată deseori de aplauze si urale în
delungate. Mulțimea de oameni ai 
muncii a dat astfel încă o înflăcărată 
expresie unității indestructibile a na
țiunii noastre în jurul partidului, al 
secretarului său general.

Dînd glas acestor înălțătoare senti
mente. hotăririi tuturor oamenilor 
muncii de pe meleagurile mehedin- 
țene de a înfăptui în chip exemplar 
politica partidului nostru, de a urma 
îndemnul și înaltul exemplu al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. în 
încheierea adunării, tovarășul Iulian 
Ploștinaru a spus :

Dialogul fructuos pe care I-ati pur
tat cu oamenii muncii din județul 
Mehedinți, cu factorii de răspundere, 
valoroasele indicații ne care ni le-ati 
dat vor constitui, pentru noi. un ade
vărat program concret de acțiune, pe 
baza căruia ne vom orienta efortu
rile în activitatea de înfăptuire a 
sarcinilor trasate de Congresul al 
XI-lea al partidului.

Vă încredințăm că vom munci cu 
abnegație, dăruire si devotament re
voluționar pentru înfăptuirea Pro
gramului partidului, pentru dezvolta
rea și înflorirea județului nostru, pen
tru afirmarea lui în viata economico- 
socială a tării, pentru a transforma 
aceste meleaguri într-o luminoasă va
tră a bunăstării și civilizației, intr-o 
veritabilă oglindă a evului socialist ne 
care îl parcurgem.

Vă urăm din inimă, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, viată lungă, sănă
tate si putere de muncă, spre binele 
si măreția României și a poporului 
ei. spre împlinirea dezideratelor so
cialismului si ale păcii în întreaga 
lume 1

Să ne trăiți, multi ani. tovarășe 
secretar general 1
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Investițiile nu sint un scop în sine—NOILE OBIECTIVE TREBUIE SĂ DEA
CÎT MAI GRABNIC PRODUCȚIE SOCIETĂȚII, ECONOMIEI NAȚIONALE

HALELE SAU ÎNĂLȚAT
DAR NICI ȚIPENIE DE UTILAJE

Livrarea utilajelor tehnologice trebuie pretutindeni accelerată
în cadrul realizării ritmice si integrale a planului de investiții In. 

acest an există o strinsă corelație între contribuția tuturor factorilor 
cu responsabilități in acest domeniu : proiectanti-benefieiari-construc- 
tori-montori-furnizori de utilaje tehnologice s.a. Obiectivul major ur
mărit : darea in funcțiune la termenul planificat sau chiar mai repede 
a fiecărei capacități productive. Ce se intîmplă în practică atunci 
cind unul din acești factori nu-și face pe deplin datoria ? Construc
țiile se ridică, halele și noile spatii se termină, dar ele rămin... pustii, 
în așteptarea utilajelor tehnologice, halele goale nu produc nimic. 
Se imobilizează fonduri de investiții, fonduri ale societății, ale între
gului popor, iar economia națională nu poate beneficia de roadele 
eforturilor făcute pentru construirea noilor obiective si capacități 
industriale.

IPe PLATFORMA CHIMICĂ DIN
SĂVINEȘTI se află în construc

ție o nouă 
menită să asigure o parte 
nată din 
fabricarea 
economiei 
punere în 
tant obiectiv economic expiră peste 
puțin timp. Așadar, a început „nu
mărătoarea inversă" a finalizării a-

instalație productivă, 
însem- 

materia primă pentru 
firelor sintetice necesare 

naționale. Termenul de 
funcțiune a acestui impor-

ceste! investiții. Este adevărat, 
hala a fost construită, iar o par
te din utilaje sînt 
tate. Dar respectarea 
de dare în exploatare.
strîns. se află sub un mare semn de 
întrebare, deoarece furnizorii unor 
utilaje-cheie nu înțeleg să-și respec
te obligațiile contractuale. Este vor
ba de ÎNTREPRINDEREA DE UTI
LAJ CHIMIC BUZĂU și de ÎNTRE-

deia mon- 
termenului 
destul de

PRINDEREA MECANICĂ PENTRU 
UTILAJ CHIMIC DIN BUCUREȘTI, 
la adresa cărora chimiștii si con
structorii din Săvinești fac un apel 
călduros pentru urgentarea livrării 
utilajelor tehnologice contractate. 
După cum se vede, halele sint con
struite și așteaptă sosirea acestor 
instalații. Calculele demonstrează câ 
neasigurarea utilajelor respective 
intr-un timp cit mai scurt ar putea 
determina nerealizarea a PESTE 
1 000 TONE DE MATERIE PRIMA, 
CU EFECTE NEDORITE ASUPRA 
PRODUCȚIEI DE FIRE SINTETI
CE.

Hala oțelâriei electrice nr. 2 de la Combinatul siderurgic Hunedoara. Funda
țiile au fost turnate, dar stau ca... monumentul. De ce ? Potrivit planificării 
defectuoase, se prevede ca întreprinderea de mașini grele din București să 
livreze cuptoarele electrice doar din al doilea trimestru ol anului viitor (I?)

■
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2 în dorința de a răspunde cit mai 
repede solicitărilor economiei, de 

a asigura cantități sporite de otel 
electric, constructorii de la între
prinderea de construcții siderur
gice Hunedoara. împreună cu be
neficiarul. Combinatul siderurgic 
Hunedoara, au acționat intens pen
tru grăbirea realizării OȚELÂRIEI 
ELECTRICE NR. 2. Construcția ha
lei se apropie de sfîrșit, fundațiile, 
secțiile anexe sînt în stadii avansa
te fată de grafice. De asemenea, au 
fost asigurate instalațiile care deser
vesc utilajele de bază. După cum se 
prezintă lucrările, ar fi posibil ca 
încă in prima parte a anului viitor 
noua capacitate să producă, dar:

— Utilajele principale (cuptoarele 
electrice — partea mecanică), ce ur
mează a fi fabricate la ÎNTREPRIN
DEREA DE MAȘINI GRELE BUCU
REȘTI sint prevăzute a sosi pentru 
montaj doar anul viitor, incepînd 
cu luna mai.

— Nu s-au obtinut avizele pentru 
începerea unor lucrări de deviere a 
căli ferate ce traversează acum flu
xul tehnologic al viitoarei otelării.

În numele colectivelor de metalur
gist! si constructori de De platforma

dezvoltări

Mesajul generos al operei

hunedoreană. secretarul comitetului 
de partid al combinatului siderurgic. 
Ionel Cândea, face ne această cale 
un apel către muncitorii, tehnicienii 
si inginerii de la ÎNTREPRINDEREA 
DE MAȘINI -------- ----- -------
REȘTI de a 
accelerare a 
cuptoare si 
începe livrarea j>ărtilor componente 
ale primului cuptor cu cel puțin 3-4 
luni mai devreme decit este stabilit 
la ora actuală. Cum se vede din 
fotografie, sint realizate de ne acum 
si fundațiile cuptoarelor electrice. 
Competenta tehnică, capacitatea de 
a se mobiliza in acele momente in 

economia națională solicită 
sînt calități pe deplin 

si unanim apreciate ale 
de la I.M.O.- București, 
arată că, dind mai re-

GRELE DIN BUCU- 
analiza posibilitățile de 
execuției celor două 
a face totul pentru a

care 
acest lucru 
recunoscute 
colectivului

Calculele 
pede in funcțiune noua capacitate, 
se creează premise de A SE OBȚI
NE ÎN PLUS 25 000—30 000 TONE 
OȚEL ELECTRIC, de care vor be
neficia în primul rînd constructorii 
de mașini pentru fabricația de auto
camioane, tractoare, material ru
lant, organe de asamblare. Sînt 
argumente suficient de convin
gătoare si de aceea credem că 
furnizorul utilaielor nrincioale. co
lectivul de la I.M.G. București, 
va analiza cu răspundere comu
nistă solicitarea metalurgistilor si 
constructorilor hunedorenl si va lua 
măsuri de introducere neîntîrziată in 
fabricație si de grăbire a execuției 
celor două cuptoare, astfel incit 
hala oțelâriei electrice nr. 2 să nil 
stea fără întrebuințare aproape un 
an de acum înainte si să producă 
otelul electric 
caldă4* 
nomiei.

așteptat ca „plinea 
in diverse sectoare ale eco-

Ion MANEA 
Corneliu CĂRLAN

la stațiunea
Slănic-Prahova

Se împlinesc o sută 
șaptezeci și cinci de 
ani de cînd plaiurile 
bănățene au dat naș
tere unui mare poet 
ai literaturii universa
le. unei voci lirice a 
romantismului în a- 
murg. lui Nikolaus 
Lenau.

în comuna care-i 
poartă azi numele, la 
Lenauheim, poetul se 
năștea la 13 august 
1802 purtînd numele 
de Nikolaus Franz Ni- 
embsch von Strehle- 
nau. De timpuriu a- 
tras de universul ar
telor, e un pasionat al 
muzicii, și 
al muzicii 
din regiunea 
baștină. O 
timpurie a poeziei se 
manifestă însă, voca
ție Pe care tînărul 
Lenau și-o alimentea
ză citind, scriind, 
frecventînd poeții tim
pului, ai generației 
sale șl. îndeosebi, pe 
scriitorii școlii șvabe.

în 1832, după ce ii 
Inminează editorului 
Cotta manuscrisul pri
mului său volum da 
versuri, pleacă in A- 
merica minat de acea 
pornire spre noma
dism proprie firii sa
le. pornire care îi in
terzicea liniștea sta
tornicirii într-un loc. 
Dar profund dezamă
git de condițiile Lumii 
noi. se întoarce în Eu
ropa. Urmează o epo
că de creație poetică 
plină de efervescentă 
ca sub imperiul unei 
grabe teribile, al unei 
neliniști pricinuite de 
apropierea unui dez- 
nodămînt fatal. Rătă
cind îndeosebi în re
giunile Germaniei de 
sud. compune marile 
sale poeme epice : 
Faust (1836). Savona
rola (1837) și Albigen- 
zil (1842). Poeziile sa
le. adunate într-un 
prim volum, apăruse
ră în 1832. un al doi
lea volum fiind publi
cat In 1838. Ele 11 fă
cuseră celebru în spa
țiul germanic. Poetul 
apărea in fata 
temporanilor ca 
nou lord Byron, 
trăsături exotice, 
reolat de luminile 
piezișe ale melancoli
ei sale crepusculare. 
„Am impresia că adă
postesc în mine un 
demon al nenorocului" 
— mărturisea el. 
fapt, pesimismul 
a luat cu timpul 
nuanță 
timp ce 
genzii
semne

îndeosebi 
populare 

sa de 
vocație

con- 
un 
cu 

au-

De 
său 

o 
înmorbidă, 

lucra la Albi- 
da primele 

ale morbului

psihi, care se va de
clanșa în 1844. Inter
nat într-un ospiciu 
lingă Viena, de la 
berdbbling. moare 
1850.

Creația poetică a 
Nikolaus Lenau 
desfășoară într-o epo
că. pe care o putem 
numi de tranziție, a 
literelor germane. în
tre sfîrșitul perioadei 
clasic-romantice și în
ceputurile realismului, 
sub semnul poeziei 
revoluționare a anului 
1848, în cele 
mativ două 
ale activității 
terare, Lenau 
pă atît la 
mai vechilor 
cit și la zorii litera
turii noi ce se anunța.

de 
O- 
în

lui
se

aproxi- 
deeenii 

sale li- 
partici- 

amurgul 
curente,

ta 175 de ani 
de la naștere

Poezia sa freamătă 
de un sentiment al 
frăgezimilor firii săl
batice. Vagabondajul 
neliniștit al vieții sale 
i-a deschis și în
treținut pofta evocă
rilor pitorești alo 
personajelor contem
plate. întîlnim tot me
reu amintirea cimpiei 
bănățene. Din călă
toria în America, poe
tul s-a întors cu sin
gurul rod al cîtor- 
va spectacole naturale 
copleșitoare. Scrie Ni
agara. Pădurea virgi
nă. Trei indieni. O- 
ceanul îi inspiră, de 
asemenea, cîteva poe
me în care se simte 
suflul viguros al for
țelor elementare ale 
firii. în unele balade, 
poetul se dovedește un 
admirabil evocator al 
atmosferelor nocturne 
impregnate de roman
tism.

Influențat de Goet
he. Eichendorff si By
ron. ca și de producți
ile folclorice bănățene, 
Lenau dntă dragostea 
sub toate ipostazele, 
de la speranță la dis
perare. de la bucurii
le întâlnirii la sfîșie- 
rile despărțirii. înde
osebi iubirea pentru 
Sophie von Loventhal 
zmulge poetului accen
te patetice în poeziile 
pe care i le dedică. 
Dar cu aceeași patimă 
urmărește chipul se
ducătorului Don Juan. 
în poemul dramatic 
purtînd acest titlu.

Contemporan. nu 
numai în timp, ci si 
în spirit cu Byron,

Lermontov și Heine, 
Lenau împărtășește 
marile speranțe uma
nitare ale timpului 
său. Fără să fie prin 
natura lui un luptător, 
el se face purtător de 
cuvînt al unor idei ge
neroase, al unor nobi
le sentimente care in
suflă un patos social- 
politic poemelor sale. 
Se simt în acestea cu
rente premergătoare 
furtunii europene din 
1848. Protestul împotri
va împilării naționale 
apare in Cintccele po
loneze. Revolta împo
triva știrbirii unei 
populații răsună in 
Trei indieni si Șirul 
indian, lupta împotri
va fanatismului reli
gios în Savonarola. în 
marele poem Albigen- 
zii răsună cîntecul vic
torios al cauzei miș
cării de eliberare.

Influențat de gîndi- 
rea- filozofică a lui 
Spinoza si Kant. mai 
apoi de ideile herbar- 
tiene. Lenau compune 
poeme-meditatii si în
cearcă chiar, concurîn- 
du-1 pe Goethe, să 
proiecteze o vastă o- 
peră poetică avînd o 
semnificație filozofică 
inedită, un nou Faust.

Prin destinul său 
tragic, prin anumite 
motive poetice ale o- 
oerei. prin apetitul fi
lozofic. Lenau a fost 
adeseori apropiat — 
în istoria noastră lite
rară — de numele lui 
Eminescu. într-adevăr. 
se pot descoperi anu
mite corespondențe 
intre cei doi mari li
rici. dar nu se poate 
vorbi, cum s-a încer
cat uneori, de o 
fluentă mai 
a lui Lenau 
poetului nostru, 
ce este cert e 
că Eminescu a 
cut bine poezia ___
ce a scris Albigenzii 
si că a tradus din ope
ra acestuia piesa Foaie 
veștedă.

■ Pentru noi. opera 
poetică a lui Nikolaus 
Lenau este una dintre 
cele mai Înalte. re
prezentative ale lite
raturii secolului al 
XIX-lea. Pornit de pe 
meleagurile noastre, 
al căror spirit străbate 
poezia lui. creația sa 
a dobindit un răsunet 
universal. De aceea. îi 
cinstim memoria a- 
cum cînd se împlinesc 
175 de ani de la naș
terea lui.

Slănicul de Prahova, localitate cu 
ape tămăduitoare, dar și cu ineîn- 
tătoare coline împădurite, cu mo
numente ale naturii — „Grota Mi- 
resii" și „Muntele de sare" — se 
'dovedește! și in adeăt -siaon estival 
o gazdă deosebit • da ■ primitoare 
pentru oaspeții săi. .La noul si mo
dernul complex de reumatologie cu 
250 de locuri pe serie, la vilele din 
stațiune, la cele două stabilimente 
de tratament „Baia Baciului" si 
„Baia roșie", aflate sub adminis
trația O.J.T. Prahova, se asigură 
condiții optime de cazare, masă si 
tratament. „Anul acesta, ne spune 
Ion Saulea. directorul stațiunii, 
oaspeții găsesc aici, la Slănic. un 
grad sporit de confort. Camerele 
pavilioanelor au fost dotate cu 
mobilier nou. s-au instalat aoarate 
de radio, iar în holuri — televi
zoare. în curtea salinei vechi func
ționează acum o terasă prevăzută 
cu berărie și cofetărie. Sînt condi
ții optime create si pentru reali
zarea băilor reci si calde la stabi
limentele amintite. La „Baia ro
șie". bunăoară, s-au 
de căsuțe turistice".

Primarul Stelian 
invită la o plimbare
pentru a vedea florile din parcul

montat si 20

Mînzicu ne 
prin stațiune

t V
PROGRAMUL I

12.00 Telex
12,05 Mindră zi a libertății — dntece 

patriotice și revoluționare
12,20 Reportaj TV : „Decizia optimă"
12,40 " ----- - -------- ------------
13,00

Cîntece și jocuri populare 
Odiseea — (ecranizare după Ho
mer). Cu : Irene Papas, Beklm 
Fehmlu, Renaud Verley. Regia : 
Franco Rossi. (Reluarea episodu
lui 1)
Mal aveți o întrebare T
Matineu muzical Interpretat de or
chestra simfonică a Radiotelevl- 
zlunll

in- 
profundă 

asupra 
Ceea 

faptul 
cunos- 

eelui

Nicolae BALOTĂ

central, din alte locuri (s-au plan
tat peste 1 milion de fire), planta
țiile de arbori și arbuști ornamen
tali de pe marginea străzilor si șo
selei principale de intrare în oraș. 
Edilii s-au Îngrijit si de parcarea 
autoturismelor, foarte multe. mai 
ales in zilele de sfmbătă si dumi
nică. Pentru ca turiștii veniti la 
Slănic să aibă timp să coboare in 
minunatele temple subterane de 
sare, aflate la peste 200 de metri 
adîncime (aici se află si o intere
santă expoziție de sculpturi si 
basoreliefuri în sare), programul de 
coborîre s-a prelungit pînă seara la 
ora 18. De asemenea, muzeul să
rii. alt obiectiv deosebit de intere
sant. este deschis de dimineața 
pînă seara, iar ghizi de speciali
tate dau vizitatorilor toate rela
țiile. „Dacă mai adăugăm la toate 
acestea faptul că turiștii pot să-si 
petreacă timpul liber si în mijlocul 
naturii, pe frumoasele coline îm
pădurite din împrejurime, conchide 
primarul, o vacantă la Slănic mai 
lungă sau mai scurtă este o adevă
rată plăcere în acest sezon 
estival".

Constantln CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

)------------
1545

17.35

18.45

18.55

19.30

19.50
20.00

22.25
22.45

Finala „Cupei Europei" la atle
tism. (Transmisiune directă de la 
Helsinki)
Antologia filmului pentru copil șl 
tineret : Stan și Bran — soldați 
Imagini din Pakistan : Chitral. 
(Film primit de la televiziunea din 
Pakistan)
Săptămîna politică Internă și In
ternațională
Film serial pentru copil : Cuore 
(episodul „Duminica In port") 
Telejurnal • In lntîmpinarea ma
rii sărbători
Productivitate — organizare 
România sub semnul 
biruitor 
Teleenciclopedia 
Film serial : Regan 
Intîlnlre ou satira 
„Zîmbițl. vă rog !“ 
Telejurnal • Sport 
Festivalul de folclor 
balcanice (Selecțiunl)

Iul

«1

al

NOUTĂȚI LA TRAGERILE
ÎNCEPÎND CU DATA DE 19 AUGUST 1977

OBIȘNUITE LOTO

August

umorul.

țârilor

Categorii unice de cîștiguri pe întreaga tragere.
Șanse sporite de a obține cîștiguri mari.
Participarea se face pe bilete completate cu variante a 5 lei. 
Se poate juca integral (100 la sută) sau sfert (25 la sută).
Si la tragerile „LOTO-2" participarea se va face în cote de

100 la sută și 25 la sută, incepînd din 21 AUGUST 1977.

• Dragoste, mare e puterea ta 1:
CENTRAL .......................................
18; 20.
• Străina
12; 16; 19, la grădină 
VORIT — 9, " -----
SCALA — 9,30, _
GRADINA DINAMO
• întoarcere tîrzie :
9; 1145; 13,30: 16; 18.15; 20,30.
• Cuibul salamandrelor — 9;
11,15; 13.30; 15.45, Baladă pentru 
Măriuca — 18; 20 : TIMPURI NOI.
• Lumea animalelor — 9.30: 11.15; 
1345. Alice nu mai locuiește aici
— 15: 17.30; 20 : doina.
• Pintea : VICTORIA — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 2045.
• Omul liniștit : PATRIA — 9; 
12,30; 16; 19.30, MODERN — 8.45; 
11,30; 14.15; 17: 19.45. la grădină
— 20.15. FESTIVAL — 8.45: 11,30; 
1445; 17; 19,45, GRADINA CAPI
TOL — 20.
• Robin Hood junior : FERO
VIAR — 8,45; 10.30; 12.30; 14.30; 
16.30: 18.30; 20.30.
• Frații mei, păsări călătoare t 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20.15, MELODIA — 9; 11,15;

LUCEAFĂRUL — 9; 
.........  20, FA- 

,15; 1245; 1645; 
12,45; 16;

• 2045. 
EFORlfi * —

19.15,
19.15.

13,30; 16; 1845; 20.30, GLORIA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 2045.
• Inspectorul și fantoma ; BU- 
ZEȘTI — 9; 1145; 13,30; 16; 18,15;
20.15, la grădină — 20. ARTA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Rocky : GRI VITA - 9; 11,30; 
13,45; 16; 1845; 20.30. AURORA — 
9; 11,30; 14; 17; 19,30, la grădină
— 20, TOMIS — 9; 11,30; 14; 17;
19.15, la grădină — 2045.
• Trageți in pianist — 9.45; 11.45, 
Frații Marx în Vest — 14. Destry
— 16,15, May Fair Lady (ambele 
serii) — 18.30 : CINEMATECA.
• Premiera : GRĂDINA UNIREA
— 2045.
• Acești vecini „minunați": GIU-
LEȘTI — 15.30; 17,45; 20. MIO
RIȚA — 9; 11; 1345; 15.30; 17.45; 
20.
• Ultima noapte a singurătății : 
GIULESTI — 9; 11; 1345.
• Timidul : FLAMURA — 1145;
13.30: 15.45; 18; 2045, VOLGA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45: 18;
GRADINA PARC-HOTEL •
• Desene animate : FLAMURA
— 9.
• Comedie mută *77 : BUCEGI — 
9; 11; 13; 15.30; 17.30; 19.30, la gră
dină — 20,15, GRADINA FESTI
VAL — 20.
• Locotenentul McQ în acțiune : 
LIRA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
2045.

20.15,
20.15.

cooperativa agricolă Gâvânești, județul Buzău. apa adusăToate sursele de apO — folosite la Irigarea culturilor. La 
un șanț este trlmlsâ cu ajutorul motopompelor pe canalele de Irigații (prima fotografie). Udarea culturilor cu apâ 

din pinza freatică la cooperativa agricolă ..Sabarul '-llfov (fotografia a doua)
pe

URGENȚELE AGRICULTURII
h continuare, fără pauze

IRIGAREA CULTURILOR
• Cum sînt folosite diferitele surse de apă • Unde se „odihnesc" astăzi 
motopompele și cisternele, mîine vor intra mal puține cereale în magazii

îptrucît timpul se menține. în continuare, călduros si uscat se cere 
să fie folosite toate sursele de apă și toate mijloacele aflate la în- 
demină — motopompe. aspersoare, cisterne, butoaie — pentru Irigarea 
unor suprafețe cit mai mari. în majoritatea comunelor din județele 
sudice ale tării, cu sprijinul comandamentelor locale, cooperatorii, me
canizatorii. ceilalți locuitori ai 
sau diferite acumulări cu care 
exemple.

satelor folosesc apa din rîuri, 
irigă suprafețe însemnate, Iată

lacuri 
cîteva

ILFOV inun

De la Gruiu și pînă la Ion Roată, 
am văzut cum. de-a latul albiei rîu- 
lui Ialomița au fost inăltate miei 
baraje pentru a se asigura apa su
telor de aspersoare înșirate pe ma
luri. „Noi am săpat un canal în al
bia Ialomitei pentru a aduce apa 
la sorburile motopompelor — ne spu
nea Gheorghe Paraschiv, președin
tele cooperativei agricole din comuna 
Nuci. în acest fel. reușim să irigăm 
cele 200 ha de grădină. De asemenea, 
se aplică udări pe 224 ha lucerna, 
50 ha sfeclă si 244 ha cu porumb". 
La Maia, Brazi, Fierbinți. Dridu, Co- 
șereni. Urziceni. Manasia. Ion Roată, 
la Afumați, Sinești. Movilita, din 
Ialomița ori din acumulările amena
jate pe firul văilor se pompează zil
nic sute de mii de metri eubi de apă.

Inginerul Ion ^ermeșan.'*cfîrectorul 
I.A.S. Urziceni. nie spunea Ț „Am dât ■ 
o primă udare p'e întreagaMtfnrăfață 
de 580 ha amenajată și cea de-a doua 
pe 240 ha. în plus, pe terenuri ne
amenajate. am irigat, prin diferite 
mijloace. 40 ha cu soia si 40 ha cu

In aceste zile

porumb în cultură dublă". Se 
cește intens si în plantațiile de pomi 
Si vii ale întreprinderii. Ing. Ale
xandru Aliu. șeful fermei pomicole 
Armășești, ne spunea că a trebuit 
să abată firul apei spre pompe, să 
modifice poziția sorburilor, astfel in
cit irigarea să se facă fără întreru
pere. Cu ajutorul cisternelor au fost 
udați la rădăcină toți pomii tineri de 
pe cele 70 ha care n-au intrat încă 
pe rod. iar în livada mare, prin 
brazde — peste 100 ha cu piersici. 
Am străbătut această parte a jude
țului în două zile la rînd. din zori 
si pînă noaptea tîrziu. și, pretutin
deni, am găsit toate utilajele de pom
pare și de udare in funcțiune. (Al. 
Brad).

OLT
In unitățile agricole din județjil Olt 

udarea întîi a fost aplicată pe 
hectare, cea de-a doua — pe 
hectare, iar cea de-a IlI-a 
40 973 ha etc. Se irigă intens 
sistemele locale, folosindu-se eficient

începe

93 000
68 971
— pe
și in

fiecare sursă de apă. De exemplu, 
pe platforma Radomiresti. unde apa 
din Olt este pompată în 8 lacuri de 
acumulare, pe Valea Sodolului. se 
Irigă ziua si noaptea în două schim
buri. Aici, prin amenajări simple, 
apa se aduce de la 15 kilometri de
părtare printr-un canal deschis. Pe 
2 500 hectare plantele au putut primi 
apa necesară. O activitate intensă se 
desfășoară si în cooperativele agri
cole Scornicesti. Tătulesti si Poboru. 
care folosesc apa din lacurile de acu
mulare amenajate pe văile Teiuș si 
Suioa. „Nu ne-am rezumat numai la 
folosirea sistemelor existente, ne 
spune tov. ing. Lucian Popescu, de 
la direcția agricolă județeană. Am 
folosit pentru irigarea plantelor toa
te sursele posibile. Astfel, la Stoie- 
nești si Slăveni, din rețeaua de eva- . 
cuare a sistemului Stoienești-Vi- 
șina s-au irigat plantele pe 150 si. 
respectiv. 100 hectare, la Jieni — pa 
50 hectare etc. La Drăghiceni s-a a- 
menajat un lac de acumulare cara 
permite irigarea a 390 hectare, la 
Pirșcoveni — pentru 100 hectare si 
așa mai departe".

Alte măsuri se referă la organi
zarea în toate unitățile a două schim
buri pentru functionarea neîntrerup
tă a utilajelor de irigat, completarea 
numărului de motopompiști cu me
canici, șoferi sau cu operatori din 
echipele ce lucrează în acord global, 
amplasarea grupată a agregatelor de 
aspersiune etc. (Emilian Rouă).

RECOLTAREA SFECLEI DE ZAHAR
• Fabricile prelucrătoare trebuie pregătite pentru a lucra la întreaga 
capacitate • Important: respectarea graficelor de recoltare, organizarea 

riguroasă a transportului
fabrică să aibă un stoc minim de 
piese de schimb pentru a se putea 
interveni operativ în caz de defec
țiuni. Or, <jin acest punct de vedere, 
lucrurile nu stau tocmai bine. Fabri
cilor de zahăr din Oradea, Corabia și 
Buzău le lipsesc și acum sitele pen
tru filtre, iar în alte locuri a trebuit 
șă se utilizeze piese cu un grad a- 
vansat de uzură sau au fost adop. 
tate soluții improvizate. Este o pro
blemă care trebuie rezolvată grabnic. 
Devansarea cu 15 zile a procesului 
de prelucrare a sfeclei de zahăr im
pune si începerea mai devreme a 
campaniei de recoltare. în fiecare 
unitate agricolă trebuie să se respecte 
întocmai graficele zilnice de recol
tare, astfel îneît, de la începutul cam
paniei de fabricație, să nu se producă 
nici o întrerupere sau dereglare a 
fluxului tehnologic. în acest scop. în 
toate unitățile agricole cultivatoare 
de sfeclă de zahăr, sub îndrumarea și 
controlul direct al comandamentelor 
comunale, este necesar să se anali
zeze. parcelă cu parcelă, stadiul de 
vegetație a culturii și, în funcție de 
gradul de maturitate a acesteia, de 
necesitatea eliberării cu prioritate a 
terenurilor ce se vor însămînța eu 
grîu. să se. treacă la nominalizarea 
și repartizarea pe echipe a parcele
lor care urmează a se recolta în fie 
care zi. Ținînd seama de faptul câ 
în această perioadă temperaturile r> 
dicate nu permit să se facă stocuri 
de rezervă, sînt necesare măsuri ca 
întreaga cantitate prevăzută a se re
colta zilnic să fie transportată și

încep recoltarea si prelucrarea 
sfeclei de zahăr, acțiune de mare în
semnătate economică, pentru care atit 
unitățile agricole, cit mai ales fabri
cile de zahăr trebuie să fie temeinic 
pregătite. Cantitățile de sfeclă care 
urmează a ti prelucrate sînt mai 
mari decît în aiti ani. iar pentru a se 
asigura un randament superior, cam
pania de prelucrare trebuie redusă 
la cel mult 140—150 zile.

Cum este și firesc, acțiunea cea 
mai importantă în vederea bunei pre
gătiri a campaniei de prelucrare a 
constituit-o perioada de remont. Mă
surile organizatorice si tehnice luate 
din vreme au asigurat o largă mo
bilizare de forte, astfel îneît toate fa
bricile să fie puse, pînă la 15 august, 
in cohdiții de perfectă funcționare, 
să fie rezolvate toate problemele le
gate de transportul și depozitarea ma 
teriei prime sau a reziduurilor de 
fabricație. Deja 10 fabrici au trecut 
de etapa probelor la cald și vor pu
tea intra In producție incepînd cu 15 
august, urmînd ca alte 5 să înceapă 
fabricația la 20 august. Se cuvin a fi 
subliniate numeroasele soluții noi de 
îmbunătățire a parametril&r funcțio
nali ai unor instalații si utilaie care 
au ca efect raționalizarea schemei de 
purificare a zemurilor la fabricile di» 
Roman si Giurgiu, îndepărtarea cor
purilor străine organice și minerale, 
creșterea capacităților de descărcare si 
transport din incinta fabricilor din 
Corabia. Luduș și Bucecea. Buna des
fășurare a campaniei de prelucrare a 
sfeclei de zahăr presupune ca fiecare

livrată la bazele de 
eași zi, pentru a se 
deri. în acest scop, 
județene vor trebui 
prioritate mijloacele 
cesare cooperativelor, iar acestea să 
dea dovadă de mai mare răspundere 
în folosirea lor la întreaga capaci
tate.

A 
„MUNCA

nr,

recepție în ace- 
evita orice pier- 
comandamentele 
să asigure cu 

de transport ne

Iosif POP

apărut
DE PARTID"
8/1977

A APĂRUT

• Anul de grație 1573 : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Bunicul și doi delincvenți mi
nori — 9.30; 11,30; 13,30. Brigada 
diverse în alertă — 15,30; 17,30;
19,30 : FERENTARI.
• Veronica — 9,30: 11.45; 13,30, 
Cadavre de lux — 15,30; 17,45; 20 : 
COTROCENI.
• Pisicile aristocrate — 16; 18,
Maiakovski rîde — 20 : PACEA.
• Taina muntelui de aramă — 9; 
11; 13. Ah, Jonathan, Jonathan ! 
— 15.30; 18: 20 : FLOREASCA.
• Gloria nu cîntă : VIITORUL — 
15.30; 17.45: 20.
• Magnolia înflorește din plin : 
POPULAR - 15.30; 18; 2045.
• Trei frați tn vacanță — 10; 12, 
Paradă Chaplin - 14; 16; 18; 20 : 
MUNCA.
• Operațiunea „Petrol" : PALA
TUL SPORTURILOR ȘI CULTU
RII - 18.
• Călătoriile lui Gulliver — 9; 11; 
13, Gluma — 15,45; 18; 20 : COS
MOS.
• Pasărea albastră : FLACĂRA — 
9,30; 11,30: 13.30; 16; 18; 20.
• în sfîrșit, ne înțelegem : 
GREȘUL — 16; 18: 20.
• Urmărire la Amsterdam: 
DINA ARTA — 20 30.
• Haiducii lui Șaptecai : 
DINA LIRA — 20.30.

• Joe Klrtd î GRADINA FLACA- 
RA — 20 15.
• Expresul bulgărilor de zăpadă : 
GRADINA MOȘILOR — 20.
• Un gentleman In Vestul sălba
tic : GRADINA TITAN — 20.15.

REVISTA 
ECONOMICĂ

nr. 32 din 12 august 
1977

în cadrul rubricii Economie 
națională revista inserează arti
colele : „îmbunătățirea reparti
zării teritoriale a forțelor de 
producție — trăsătură esențială 
a politicii de dezvoltare econo- 
mico-socială a României" ; „Ac
celerarea creșterii productivității 
muncii, cerință â făuririi socie
tății socialiste multilateral dez
voltate" ; „Orientări prioritare 
în reducerea costurilor de pro
ducție" ; „Alimentația publică în 
sprijinul cerințelor populației".

Revista publică de asemenea 
obișnuitele sale rubrici : Condu
cere • Organizare • Teorii 
• Idei • Economie mondială.

*

PRO-

GRA-

GRA-

ta t r
• Teatrul Națioftal București (sala 
mică) : Părinții teribili — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(ia rotonda Ateneului) : Spectacol 
de sunet și lumină „Muzica în 
Bucureștiul de ieri șl de azi" —
19.30.
• Teatrul de operetă (la Teatrul 
de vară „23 August") : Contesa 
Maritza — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Al
manah muzical estival — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : „Cam- 
ping-Boema" — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți —
18.30.
• Teatrul „Ion Creangă" (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Nota 
zero la purtare — 19,30.

La 14 august — o nouă 
tragere excepțională 

Pronoexpres
La tragerea excepțională Pro- 

noexpres. organizată de Admi
nistrația de Stat Loto Pronosport 
la 14 august a.c.. se atribuie au
toturisme „Dacia 1300“ si ..Skoda 
S 100", excursii în U.R.S.S.. Ita
lia și R. S. Cehoslovacă, precum 
și cîștiguri în bani de valoare 
variabilă și fixă.

Tragerea conține 8 extrageri —
4 de cite 6 numere fiecare si 4 
de cite 5 numere fiecare. în to
tal se extrag 44 numere 
toare.

Se acordă 10 categorii 
tiguri. Se poate cîștiga 
numere la fiecare din cele 8 ex
trageri.

Vînzarea biletelor se face Intre
5 și 13 august.

cîstigă-
de cîs- 

si cu 3

9:
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Cu privire la prevederile Legii pensiilor și Decretului 
de majorare a pensiilor, astăzi despre

Avantajele sistemului mobil de pensii: 
creștere progresivă, fură limite maxime

Una din caracteristicile sistemului de pensionare o constituie mobilitatea sa, faptul că este un sistem progresiv, fără plafoane maxime, asigură creșterea cuantumului pensiilor fără limite superioare.Este o profundă deosebire între acest sistem, care asigură mari și evidente avantaje — și cel existent în alte țări unde sînt fixate regimuri de pensionare bazate pe scheme fixe, care plafonează pensiile la anumite niveluri ce nu pot fi depășite. Un astfel de sistem de pensionare exista cu ani în urmă și la noi.Or, este limpede că sistemul rigid de pensii plafonate nu poate duce decît la egalizări și Uniformizări, dezavantăjînd pe cei care au lucrat în sectoare de mare importanta economică, au depus munci de înaltă calificare, necointeresînd pe oamenii muncii în desfășurarea unei activități cît mai îndelungate și utile.La noi, ca expresie a grijii fata de om, este prevăzută nu limitarea plafonului maxim al pensiilor, ci, invers, este stabilită obligația asigurării cuantumului minim ce Se cuvine fiecărui om al muncii, de la care pensiile cresc în sus, fără nici o opreliște, în funcție de retribuția avută, de vechimea în producție, de grupa de muncă în care a lucrat cel ce iese la pensie.

Se materializează aceste aspecte 
ale superiorității sistemului nostru 
de pensii, comparativ cu sistemele 
din alte țări — fie și în cazul unor

țări dintre cele avansate economic 
ale lumii — unde pensia de bătri- 
nețe este plafonată la un anumit 
nivel.

Sisteme din alte țări
lată ce arată în acest sens, ca modalitate ăe calcul, publicația 

„Social Security Programs Throughout the World, 1975" (Programele 
asigurărilor sociale In lume — 1975), editată de Oficiul de cercetări 
și statistică al Departamentului S.U.A. pentru sănătate, educație și 
bunăstare.

Pentru realizarea 
programului de colaborare 

in agricultură 
intre România și Bulgaria 

tn conformitate cu indicațiile date 
de tovarășii Nicolae Geaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, și Todor Jlvkov. prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, cu pri
vire la dezvoltarea mai intensă a co
laborării intre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Bul
garia in domeniul agriculturii și in
dustriei alimentare, tovarășii Angelo 
Miculescu, viceprim-min.ist.ru al gu
vernului, ministrul agriculturii și in
dustriei. alimentare, și Gancio Krâs- 
tev, ministrul agriculturii .și indus
triei alimentare al Republicii Popu
lare Bulgaria, au examinat, stadiul 
realizării programului de colaborare 
in agricultură între cele două țări și 
au stabilit, în continuare, măsuri de 
intensificare a cooperării între uni
tățile agricole și de industrie ali
mentară. (Agerpres)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

tn numele Consiliului Suprem de Guvernămînt și al poporului ecuadorian, 
vă mulțumesc pentru amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare transmis 
cu ocazia zilei naționale a țării mele, adresînd, lă rîndUl meu, cordiale urări 
pentru prosperitatea crescîndă a nobilului popor român și pentru fericirea 
personală a Excelenței Voastre.

Viceamiral ALFREDO POVEDA BURBANO
Președintele Consiliului Suprem de Guvernămînt 

al Republicii Rcu ado r

Primire la Marea Adunare Națională
Vineri la amiază, tovarășul Nicolae 

Giosan. nresedintele Marii Adunări 
< Naționale a Republicii Socialiste 
România, a primit, la Palatul M.A.N., 
delegația Camerei Reprezentanților 
din Congresul S.U.A.. condusă do 
Joshua Eilberg, președintele Subco
mitetului pentru emigrare, cetățenie 
și drept international, care se află in
tr-o vizită în tara noastră.

A avut loc un schimb de vederi 
in probleme privind dezvoltarea in 
continuare a relațiilor dintre cele 
două instituții legislative, a fost sub
liniată importanta pe care o are co
laborarea dintre parlamentele și par
lamentarii din cele două țări în ve
derea mai bunei cunoașteri recipro
ce. a acționării în direcția destinde
rii, Înțelegerii si păcii în lume.

(Agerpres)

Legea pensiilor are la baza 
calculul progresiv al pensiilor, în 
procente cuprinse între 54 și 85 la 
sută din retribuția tarlfard avută 
— la care se adaugă sporuri pro
gresive (în funcție de anii lucrați) 
și pensia suplimentară.

De asemenea, este la libera ale

gere fixarea perioadei de determi
nare a retribuției de calcul, fie
care avind posibilitate să-și aleagă, 
după cum ii este mal convenabil, 
mai avantajos, 5 ani din ultimii 10 
de activitate.

Redăm mal jos modul în care

în Anglia, de exemplu, pensia 
Universală de bâtrînețe este limi
tată pentru toate categoriile de sa- 
lariați la 11,60 lire pe săptămînă 
(la care se adaugă unele Supli
mente pentru persoanele aflate în 
întreținere). în Danemarca, de ase
menea, pensia universală de bă- 
trînețe este limitată la 1 119 co
roane lunar (plus unele supli
mente).

în alte țări Sînt Stabilite anumi
te plafoane maxime de pensie, ce 
nu pot fi depășite. Astfel, în Elve
ția, pensia de bâtrînețe nu poate 
trece peste, cel mult, 1 000 franci 
(plus suplimente pentru persoane
le aflate în întreținere). în Austra

lia, cuantumul pensiei de bătrîne- 
țe poate aiunge, cel mult, pină la 
124 dolari pe lună (la care Se a- 
ddugă unele suplimente).

într-o serie de țări, deși pensiile 
nu sînt plafonate, există stabilite 
procente fixe de calcul, Indiferent 
de calitatea muncii depuse sau ra
mura de activitate.

în Austria, de exemplu, pensia 
reprezintă 30 la sută din salariul 
mediu (cu suplimente pentru anii 
de cotizare). în Franța, pensia se 
stabilește în procent de 25 la sută 
din retribuția medie sau 50 la sută 
pentru unele activități (se acordă 
unele suplimente pentru cei ce au 
persoane în întreținere).

CU ADEVĂRAT ÎN
Șl la noi în țară s-a aplicat, în trecut, un sistem plafonat. Astfel, 

conform prevederilor legislației ce s-a aplicat pînă la 1 ianuarie 1967, 
cuantumul pensiei integrale de bâtrînețe nu putea fi mai mare de 1 200 
lei lunar, Indiferent de retribuția avută, de grupa de muncă și vechimea 
în muncă.

SPIRITUL ECHITĂȚII-------------- -
In actualul sistem de pensionări de la noi — mobil, fără plafon 

maxim — care corespunde principiului recompensării oamenilor după 
munca depusă, după activitatea desfășurată in folosul societății, fie
care cetățean are posibilitatea să dobîndească venituri crescînde, 
pensia sporind în funcție de următorii factori:

- - - - - - - - CREȘTERE NEPLAFONATĂ in funcție de RETRIBUȚIE - - - - - - - -
Aplicînd procentele de calcul asupra retribuției tarifare, pensia poate urca pînă la orice limită, lată cîteva exemple din grupa I de muncă.
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Cronica zilei
Cu prilejul apropiatei aniversări a 

Zilei naționale a Republicii Indone
zia — 32 de ani de la proclamarea 
independenței — Institutul Român 
pentru Relațiile Culturale cu Străină
tatea a organizat, vineri după-amiază, 
o manifestare culturală. Au participat 
membri ai conducerii I.R.R.C.S., re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, ai Ligii romane 
de prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, oameni de arta și cultură, un 
numeros public.

Au fost de față general-locotenent' 
Soekahar, ambasadorul Republicii 
Indonezia la București, membri ai 
ambasadei.

Colectivul Ambasadei Indoneziei a 
prezentat un program de ctntece și 
dansuri populare naționale, precum 
și o Variantă muzicală a cunoscutului 
poem eminescian „Mai am un singur 
dor“.

în încheiere, a fost vizionat un 
film documentar indonezian.

★
La căminul cultural din comuna 

Min&stirea, județul Ilfov, a avut loc, 
vineri după-amiază, un simpozion cu 
tema „Alexandru Sahia, scriitor și 
publicist, luptător pentru cauza clasei 
muncitoare", organizat cu prilejul 
comemorării a 40 de ani de la moar
tea scriitorului.

★
Arțsamblul de cintece și dansuri 

„Dgm £an“ din Republica Socialistă 
Vietnam, care întreprinde un turneu 
în mai multe localități din tara 
noastră, a fost vineri seara oaspetele 
iubitorilor de folcloi- din Ploiești. 
Cu acest prilej, artiștii vietnamezi 
— orchestra de estradă și a instru
mentelor de percuție, soliști vocali 
și instrumentiști, dansatori — au 
prezentat pe scena Casei de cultură 
a sindicatelor din localitate Un fru
mos spectacol, aplaudat călduros de 
publicul prahovean. (Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 12 AUGUST 
1977

Extragerea I : 59 17 10 38 67 56 55 
10 82.

Extragerea a Il-a : 69 6 11 73 49 53 
14 27 5.

FOND GENERAL DE CÎSTIGURI: 
603 017 lei.

De la Inspectoratul general al miliției, 
Direcția circulație

MĂSURI OPERATIVE, EFICIENTE PENTRU SPORIREA

— CREȘTERE NEPLAFONATĂ in funcție de CRUPA DE MUNCĂ —
în lege sînt prevăzute procente stimulatorii pentru categoriile de muncă de mai mare dificultate, care au o importanță deosebită pentru economia 

națională. In acest fel, cei ce lucrează în grupele I și a ll-a de muncă beneficiază de pensii mai mari. Exemple:
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CREȘTERE NEPLAFONATĂ in funcție de VECHIMEA ÎN MUNCĂ
> >> >

Persoanele care au o vechime totală în muncă mai mare de 30 de ani bărbații și 25 de ani femeile beneficiază pentru activitatea depusă, după îm
plinirea acestui număr de ani, in primii cinci ani de un spor anual la pensie de 1 la sută din retribuția tarifară, Iar pentru toți ceilalți ani următori 

* - la sută. Exemple ;de un spor anual de 0,5
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Caracterul progresiv, fără limite 
maxime al sistemului nostru de pen
sii rezultă și din faptul că. pe lingă 
creșterile arătate mai sus,

de vîrstâ sporește și prin

adăugarea pensiei supli
mentare — de asemenea 
nepiafonată.

Este evidentă așadar superiorita

tea actualului sistem de pensii, fap
tul că el asigură fiecărui om al mun
cii posibilitatea obținerii unei pensii 
nelimitate, în legătură nemijlocită 
cu contribuția adusă la viața econo
mică șl socială a țării, in raport cu

nivelul dezvoltării actuale a econo
miei naționale, potrivit, intr-adevăr, 
principiilor de etică șl echitate so
cialistă.

Mihai IONESCU

$i în ultima perioadă. în ansam
blul general al accidentelor de circu
lație continuă să dețină o pondere 
serioasă cele provocate de șoferii u- 
nor mijloace ale transportu'lui in 
comun din Capitală, ca și din alte 
orașe ale tării sau din mediul inter
urban. Neatentă. Angelica Sava. la 
conducerea unui autobuz I.T.B.. cir- 
culind cu viteză excesivă, a pierdut 
controlul volanului : a ajuns astfel 
pe trotuarul din stingă carosabilului, 
provocind rănirea a 23 de pasageri. 
In județul Hunedoara, șoferul unui 
autobuz (Circo Petru, autobaza Brad) 
a pierdut controlul volanului si s-a 
răsturnat înt.r-0 prăpastie, doi pasa
geri pierzîndu-și viata, iar alti sase 
fiind grav răniți. La o trecere de ni
vel peste calea ferată. în comuna Mi- 
hălești. județul Argeș, un autobuz 
condus cu neatenție de șoferul Ghi- 
nea Gheorghe. de la autobaza Cîmpu- 
lung, a tamponat un tren ac
celerat : patru pierderi de vieți si 
șapte călători cu leziuni grave. Enu
merarea ar putea continua...

La recenta consfătuire organizată 
de Inspectoratul general aî miliției. 
Direcția circulație. împreună cu re
prezentanți ai Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, ai altor 
ministere detiriătoare de autovehicule, 
conduceri de autobaze și alti factori 
de răspundere au fost analizate a- 
ceste cazuri, ca Si altele, stabilindu-se 
operativ o serie de măsuri : retesta- 
rea șoferilor, prelucrarea operativă a 
oricăror abateri, măsuri educative 
pentru creșterea gradului de respon
sabilitate a conducătorilor de la mij
loacele transportului în comun, eli
minarea celor indisciplinati si recal
citranți.

O altă sursă de frecvente accidente 
pe drumurile publice sînt șoferii a- 
matori : în ultimele 6 luni, aceștia au 
provocat peste 560 de accidente gra
ve. soldate cu pierderi de vieți, in
validități. distrugeri de bunuri ma
teriale. Cele mal frecvente abateri ! 
viteza excesivă, depășiri’le neregula
mentare, neacordarea priorității la 
trecerile de pietoni.

Pornindu-se de la faptul că, în me
die. fiecare al treilea dintre acești 
șoferi amatori este începător, avtnd 
o vechime mai mică de un an. s-au

prevăzut măsuri do îmbunătățire a 
procesului de pregătire în școlile de 
șoferi, cursuri de perfecționare, care 
să fie organizate de A.C.R.. exigentă 
mult sporită din partea lucrătorilor 
de miliție. De asemenea, a fost sem
nalat un fenomen de o deosebită 
gravitate : pe drumurile publice se 
depistează încă multe cazuri de con
ducere sub influenta alcoolului. Le
gea va fi aplicată cu maximum de 
exigentă pentru a se stîrpi această • 
abatere deosebit de gravă.

O deosebită importanță au între
ținerea corectă a autovehiculelor, sta
rea tehnică a sistemelor de frînare, 
direcție, iluminare-scmnalizare — de 
care depinde in mod hotăritor sigu
ranța autovehiculului. Cu toate că a 
trecut relativ puțin timp de cînd a 
expirat termenul pentru verificarea 
tehnică anuală a autovehiculelor, 
controalele si verificările organelor 
de resort au descoperit mii de vehi
cule care circulă cu grave defecțiuni 
tehnice. Este vorba de neglijarea 
prevederilor legale de bună întreți
nere a parcului auto în numeroase 
unități din agricultură. transportul , 
orășenesc în comun. Întreprinderi de . 
construcții industriale si de transport 
interurban, de mărfuri.

O atenție cu totul insuficientă se 
acordă sistemelor de rulare. Se cir
culă cu pneuri avînd un grad avan
sat de uzură, umflate la presiuni ne- 
corespunzătoare. cu ventile improvi
zate. Numai in perioada 1—20 iulie, 
din 14 accidente grave datorate de
fecțiunilor tehnice ale autovehicule
lor. 9 au fost urmări ale exploziilor 
de pneuri. Pentru prevenire, se vor 
intensifica controalele asupra stării 
tehnice a autovehiculelor, pe trasee 
și la garaje, urmînd să fie trași la 
răspundere sî sancționați. îndeosebi, 
cei care «probă ieșirea in cursă a ve
hiculelor cu defecțiuni.

Dezbaterea problemelor amintite, ca 
și a celor legate de intensificarea si 
îrjîbunătătlrea. prin forme variate a 
educației rutiere, atît în rîndu'l con- . 
ducătorilor auto, cit și al pietonilor, a 
prilejuit un amplu schimb de opinii, 
materializat prin noi măsuri operati
ve. menite să ducă la o mai mare si
guranță a circulației ne drumurile 
publice.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

BOX : „
Aseară, la Constanta. în prima 

gală a semifinalelor competiției in
ternaționale de box ..Mănușa lito
ralului". în Cel mai spectaculos meci 
M. Ploieșteanu (cat. pană) a dispus 
la puncte de Al. Vdovin (U.R.S.S.). 
Ploieșteanu il va întîlni în finală pe 
fostul campion national Gh. Ciochi
nă, învingător la puncte in fata lui 
I. Seidel (R. D. Germană). La cate
goria ușoară. St. Tudorache a fost de- 
claiat învingător cu o decizie de 
3—2 în fata lui I. Mantu. iar N. Cos- 
tin a ciștieat la puncte în fata lui 
Z. Radar (Pakistan). Alte rezultate : 
muscă : Deglistov (U.R.S.S.) b.ko 1 
pe Kasmalid (Pakistan) : Dominik 
(Polonia) b.p. pe Ristevski (Iugo
slavia) ; mijlocie mică : Schuman 
(R. D. Germană) b.p. pe N. Mocanu ;

ÎN CÎTEVA
• Turneul de tenis pentru tineret. 

desfășurat la Kosice a fost cîștigat 
de echipa orașului București care ob
ține al treilea Succes consecutiv în 
această întrecere. In meciul final, e- 
chipa orașului București a Învins cu 
15—9 formația Nyiergyhaza (Unga
ria).
• La Cluj-Napoca s-au desfășurat 

întrecerile Campionatului national de 
sah al junioarelor, pe urimele două 
locuri clasindu-se Nutu Dana („Me
dicina Timișoara" — cu 8 1/2 punc
te) si Kantor Judith (C.S.M. Cluj- 
Napoca — 8 1/2 puncte). Deși la e- 
galitate cu a doua clasată, sportiva 
timișoreană a ocupat locul întii da
torită unui coeficient Bucholz mai 
bun.

• In turneul internațional de șah 
de la Polianița-Zdroj, după 5 runde 
conduce marele maestru cehoslovac 
Vlastimil Hort, cu 4,5 puncte, urmat 
de maestrul român Theodor Ghițes- 
cu. 4 puncte. Rezultate din runda a 
5-a : Ghitescu — Espig 1—0 ; Hort — 
Vogt 1—0 ; Kuzmin — Quinteros 
1—0 ; Filipovici — Adamski remiză ; 
Kirov — Ivkov remiză.

• Meciurile disputate în prima zi
a turneului international masculin de 
volei de la Minsk s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Polonia — 
România 3—1 (9—15, 15—2, 15—13,
15—13) ; Japonia — R.S.S. Bielorusă 
3—1 ; U.R.S.S. - Finlanda 3—0.

• Echipa de fotbal U.T, Arad a- 
flată în turneu în U.R.S.S. a iucat 
la Moscova cu formația de rezerve 
a clubului Torpedo. Gazdele au ciști- 
gat cu scorul de 2—0. Ambele goluri 
(primul din penalty) au fost marca
te de Vasiliev. Comentatorul sportiv 
al agenției T.A.S.S. apreciază că 
fotbaliștii arădeni au jucat foarte 
lent.
• Intîlnirea amicală de fotbal 

disputată la Chisinău între forma
țiile Politehnica Iași si Nistrul Chi
sinău s-a terminat la egalitate 2—2. 
Pentru ieșeni au marcat Costea și 
Trandafilon.
• După 10 runde și disputarea 

partidelor întrerupte, în turneul fe
minin de șah de la Pernik conduce 
Gertrude Baumstark (România) cu 8

Mănușa litoralului"
Radnikov (U.R.S.S.) b.p. pe Al. Tîr- 
boi. Astăzi, de la ora 19. are loc ul
tima gală a semifinalelor.

(Agerpres)

HANDBAL: 
„Cupa prietenia**

Vineri au Început la Timisoara în
trecerile competiției internaționale 
de handbal pentru tineret ..Cupa 
prietenia". Iată rezultatele înregis
trate : Iugoslavia — Ungaria (fete) 
20—12 (10—5) î Iugoslavia — Unga
ria (băieți) 30—16 (11—3) ; Româ
nia — Bulgaria (fete) 17—13 (10—8). 
România — Bulgaria (băieți) 28—15 
(13—7).

RÎNDURI
puncte, urmată de Margareta Mure- 
san (România) 7,5 puncte. Wiser (Po
lonia) si Emilia Chis (România) 6 
puncte. Tomna (Ungaria) 5.5 punc
te. Nesterova si Draganova (Bulga
ria) 5 puncte. Mihailova, Zlatnova, 
Aleksandrova (Bulgaria) 4 puncte, 
Eftimova (Bulgaria) 3,5 puncte. Bai- 
kovici (Iugoslavia) 1.5 puncte. Chiș 
a pierdut partida întreruptă cu 
Aleksandrova.

• In cadrul campionatelor euro
pene de înot de la Jonkopina se vor 
desfășura si întrecerile competiției 
continentale de polo ne ană. Din 
grupa A valorică fac parte oot echi
pe : Ungaria. Spania. R.F. Germania. 
Olanda. Italia. România. U.R.S.S. si 
Iugoslavia. în prima zi dimineața 
sînt programate două locuri : 
U.R.S.S. — Ungaria Si Italia — Iu
goslavia. In grupa B vor iuca for
mațiile : Bulgariei. Danemarcei.
Angliei. Greciei. Franței. Poloniei. 
Cehoslovaciei si Suediei.

• La Guadalajara a început con
cursul de selecție a echipei Ameri- 
cii pentru Cupa mondială de atle
tism ce se va desfășura la Dtissel- 
dorf. Iată primele rezultate : 100 m 
garduri : Joanje Macleed (Cana
da) 13”86/100 ; ciocan: Niel
son (Canada) 69.84 m ; 800 m
femei : Charlotte Bradley (Me
xic) 2’04”38/100 ; 3 000 m obstacole : 
Martinez (Mexic) 9’01”21/100 ; 800 m 
bărbați : Juantorena (Cuba) 1’48’’ 
28/100 ; 10 000 m: Gomez (Mexic) 
30’11” ; lungime bărbați : Oliveira 
(Cuba) 8,02 m.

• Duminică se va da startul în 
cursa automobilistică Londra — Syd
ney, care va dura mai mult de două 
săptămîni si va reuni la start 79 de 
echipaje din 23 de tari. Plecarea în 
acest maraton automobilistic se va 
da din fata Operei din Londra, so
sirea urmînd să aibă loc la 28 sep
tembrie în fata Operei din Sydney. 
Participantii vor trebui să traver
seze 40 de țări din trei continente 
și să se îmbarce cu mașinile lor de 
mai multe ori pe feryboaturi. Favo
rit în întrecere este scoțianul An
drew Cowan, învingătorul primei e- 
ditii disputate în «nul 1968, care va 
pilota o mașină „Mercedes".

„Cupa Voința64 
la ciclism

Azi, ultima etapă
Considerată, si pe bună dreptate, 

ca una din cele mai importante com
petiții cicliste organizate în tară și 
avind. de altfel, o frumoasă tradiție. 
„Cupa Voința" (la startul căreia, în 
acest an. s-au aliniat sportivi din 
Cehoslovacia. Polonia și România) 
se încheie astăzi. Ultima etapă va 
purta caravana ciclistă de la Ploiești 
la Vălenii de Munte — Cislău și re
tur, pe un traseu care-i va stimula 
serios pe concUrenti, mai ales că 
luDta pentru ocuparea locurilor frun
tașe a rămas incă deschisă.

îndreptățiți la cucerirea primului 
loc sînt. deopotrivă cîstigătorii eta
pelor precedente — in ordine : 1. 
Cojocaru (Steaua), J. Zaloudek 
(C.S.T.V. Praga). A. Bobelcă (Meta
lul Plopeni) — dar si alti alergători, 
ca Al. Sotronie (Voința București), 
St. Pintecan (Ciho Brașov) etc., 
aflati si ei în grupul fruntașilor cla
sa mentului.

Asemenea etapelor precedente, dis
puta de ieri a fost din nou anima
tă. de*a lungul traseului încercîn- 
du-se numeroase acțiuni de evada
re. Urcușurile de la Posada si Fur
nica (ultimul — un adevărat examen 
pentru cățărători) au înșirat pluto
nul pe zeci de metri, fragmentîndu-1 
la un moment dat în cîteva grupuri. 
Victoria s-a decis însă la sprintul 
final. A cîștigat din nou Ion Cojo
caru (Steaua), cronometrat pe cei 
128 km în 3h20’24”. urmat de ceho
slovacul Zdenek Hebeda Și I. Bu- 
taru (Metalul Plopeni).

în clasamentul general conduce 
cehoslovacul J. Zaloudek. urmat la 
44” de Sofronie (Voința București).

vremea
Ieri In țară î Vremea a fost în ge

neral Instabilă. In vestul Olteniei, In 
Banat, în cea mal mare parte a Crlșa- 
nei și a Maramureșului și în vestul 
Transilvaniei au căzut averse locale de 
ploaie șl s-au semnalat frecvente des
cărcări electrice în prima parte a zi
lei, După-amiază, descărcări electrice 
și averse izolate de ploaie s-au sem
nalat în nord-vestul și centrul Munte
niei, estul Transilvaniei șl în Moldova. 
La Vf. Omul șl Ceahlău-Toaca a că
zut grindină.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 și 16 august. In țară : După o ră
cire de scurtă durată vremea se va în
călzi din nou. Cerul va fi variabil șl 
va prezenta înnorărl mal accentuate 
la începutul Intervalului cînd vor că
dea averse locale de ploaie însoțite de 
descărcări electrice. Apoi ploile vor 
deveni Izolate. Vîntul va sufla slab 
pînă la potrivit (30—35 km pe oră). 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
între 10 șl 20 grade, izolat mai coborîte 
în jumătatea de nord a tării, Iar cele 
maxime între 20 și 30 grade, mal ridi
cate în a doua parte a intervalului. Tn 
primele zile. Izolat condiții de grindi
nă. In București : După o răcire de 
scurtă durată, vremea se va încălzi 
din nou. Cer schimbător. In primele 
zile, ploaie sub formă de aversă cu 
descărcări electrice. Vînt slab pînă la 
potrivit.

min.ist.ru
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România iși reafirmă solidaritatea 
militantă cu cauza dreaptă 

a poporului namibian
Intervenția reprezentantului țârii noastre în Consiliul 

O.N.U. pentru Namibia
NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). — Consiliul O.N.U. pentru Nami

bia. din care face parte și România, a ținut o ședință plenară, cu ocazia 
prezenței la New York a lui Sam Nujoma, președintele Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.).

Președintele S.W.A.P.O. a informat 
consiliul asupra situației critice din 
Namibia si asupra stadiului luptei 
pentru înlăturarea ocupației ilegale a 
Africii de Sud. El a făcut, de aseme
nea, o prezentare a situației negocie
rilor avute cu cele cinci țări occiden
tale membre în Consiliul de Secu
ritate (Marea Britanie. Canada. Fran
ța. R. F. Germania. S.U.A.) în legă
tură cu obținerea independentei de 
către poporul namibian.

Cu acest prilej a luat cuvîntul si 
șeful delegației României în Consiliu] 
O.N.U. pentru Namibia, ambasadorul 
Ion Datcu. care, salutînd cu căldură 
prezenta la lucrările consiliului a 
președintelui Nujoma. a reafirmat 
poziția de principiu a tării noastre 
de solidaritate militantă cu cauza 
dreaptă a poporului namibian. Româ
nia a fost prima tară care a încheiat, 
în 1973. un document international cu 
S.W.A.P.O., ca urmare a convorbiri
lor dintre președinții Nicolae 
Ceausescu si Sam Nujoma. document 
care a avut o contribuție însemnată 
Ia recunoașterea S.W.A.P.O. pe arena 
internațională, creînd totodată o bază 
solidă pentru întărirea si dezvoltarea 
pe mai departe a relațiilor de priete
nie si cooperare dintre popoarele 
român si namibian.

ORIENTUL MIJLOCIU
• întrevedere Hafez Al-Assad—Yasser Arafat • O declarație 

a șefului Departamentului politic al O.E.P.
DAMASC. — Președintele Siriei, 

Hafez Al-Assad, l-a primit joi pe 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. Au fost abor
date probleme legate de turneul efec
tuat în Orientul Mijlociu de secre
tarul de stat american. Cyrus Vance.

De asemenea, președintele Siriei a 
primit vineri trei personalități poli
tice libaneze — Camille Chamoun, 
lider al Partidului Național Liberal, 
Suleiman Frangieh, fost președinte 
al republicii, și Pierre Gemayel, li
derul Partidului Falangele Libaneze. 
Convorbirile s-au concentrat asupra 
situației din Liban în urma aplicării 
măsurilor preconizate pentru primele 
etape ale acordului de la Chtaura.

CAIRO — într-o declarație făcută 
la Alexandria in fata reprezentanți
lor presei. Faruk Kaddumi. șeful 
Departamentului politic al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, a 
arătat că O.E.P. consideră necesară 
adoptarea unei noi rezoluții a Con
siliului de Securitate care să recu
noască drepturile naționale ale pa- 
lestinenilor. inclusiv dreptul de a-si

PIAȚA COMUNĂ

Combaterea șomajului — problemă 
prioritară a „celor nouă '

Expertii vest-europeni preconi
zează aplicarea de urgentă a unei 
politici de relansare economică pen
tru a combate armata de 6 milioane 
de șomeri din cele nouă țări ale 
Pieței comune, se subliniază, potrivit 
agenției France Presse, în cercurile 
comunitare de la Bruxelles. Aceleași 
surse apreciază că ritmul de creștere 
mediu de 3 la sută prevăzut pentru 
anul 1978 in țările C.E.E. va fi in
suficient pentru a resorbi o parte a

Reprezentantul român a relevat po
ziția si activitatea României de spri
jinire a luptei pentru eliberarea Na
mibiei în Adunarea Generală. Con
siliul de Securitate. Consiliul O.N.U. 
pentru Namibia, poziție care a fost 
definită cu toată claritatea de pre
ședintele Nicolae Ceausescu.

★
NAȚIUNILE UNITE — Cele cinci 

țări occidentale membre ale Consi
liului de Securitate al O.N.U. (Marea 
Britanie. Canada. Franța. R. F. Ger
mania și Statele Unite) și Organizația 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) au constatat ..că există 
posibilități pentru o reglementare ne
gociată a problemei Namibiei în con
formitate cu rezoluția 385 a Consiliu
lui de Securitate" — arată un comu
nicat dat publicității de reprezentanții 
celor cinci state occidentale partici- 
panți la convorbirile cu reprezentanții 
S.W.A.P.O. Rezoluția 385 a Consiliu
lui de Securitate al O.N.U., din 30 
Ianuarie 1976. are în vedere dobîndi- 
rea de către Namibia a independenței 
în urma unor alegeri libere desfășu
rate sub controlul Națiunilor Unite, 
precum și retragerea din acest teri
toriu african a administrației si for
țelor armate ale Republicii Sud-Afri- 
cane.

forma un stat independent. El a pre
cizat că O.E.P. consideră potrivit ca 
această chestiune să fie soluționată 
nu printr-un amendament la rezolu
ția 242 din 22 noiembrie 1967 a Con
siliului de Securitate, care să în
locuiască prevederile acestui document 
referitoare la drepturile palestineni- 
lor, ci printr-o altă rezoluție, care să 
consacre drepturile inalienabile ale 
poporului palestinean ca entitate na
țională.

După ciim este cunoscut. propu
nerea de amendare a rezoluției 242 
în sensul introducerii dreptului pa- 
lestinenilor la crearea unui stat na
țional a fost avansată de secretarul 
de stat al S.U.A.. Cyrus Vance, in 
cadrul turneului de 11 zile efectuat 
în Orientul Apropiat, care s-a în
cheiat joi.

„Sintem gata, a declarat Kaddumi, 
să ne întîlnim cu secretarul de stat 
Cyrus Vance si să desfășurăm un 
dialog direct cu S.U.A.. dar dorim o 
atitudine pozitivă din partea ame
ricană. Am dori ca un asemenea 
dialog să se desfășoare fără nici un 
fel de condiții".

șomajului, care afectează în prezent 
aproape 2 milioane de tineri sub 
25 de ani.

Subliniind prioritatea măsurilor de 
combatere a șomajului, raportul eco
nomic al C.E.E., adoptat in luna 
iulie de miniștrii de finanțe ai celor 
..nouă" si pus recent la punct de 
Comisia Pieței comune, sugerează o 
politică de relansare a investițiilor 
publice, investiții de natură să ducă 
la crearea de noi locuri de muncă.

Manifestări consacrate 
zilei de 23 August

Marea sărbătoare națională a po
porului român, ziua de 23 August 
formează tema unOr conferințe de 
presă organizate în diferite țări ale 
lumii de ambasadele Republicii So
cialiste România.

La conferința de presă care a avut 
loc vineri la Ambasada română din 
Moscova au luat parte redactori de 
la ziare si publicații centrale, ai a- 
gentiei de presă T.A.S.S. si ai radio- 
televiziunii sovietice. precum și 
funcționari superiori din M.A.E. al 
U.R.S.S. si reprezentanți ai conduce
rii Asociației de prietenie sovieto- 
română.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit Gheorghe Baci rus. ambasa
dorul României în Uniunea So
vietică.

La întîlnirea cu presa cehoslovacă 
de la Ambasada română din Praga, 
la care au participat reprezentanți ai 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai zia
relor. radiodifuziunii si televiziunii, 
ambasadorul României la Praga, 
Teodor Haș, a vorbit despre semni
ficația zilei de 23 August si realiză
rile poporului român în cei 33 de ani 
de la eliberare.

Cu același prilej, la Ambasada 
tării noastre din Rabat, ambasadorul 
României în Maroc. Ovidiu Po
pescu, a vorbit despre realizările 
obținute de poporul român în anii

Preocupări economico - sociale 
în tarile în curs de dezvoltare

VENEZUELA. — Pe țărmurile flur 
viului Orinoco. în partea sudică a 
statului venezuelean Bolivar, vor 
începe lucrări de construire a celui 
mai mare port fluvial din America 
de Sud — informează agenția „Ven- 
pres". referi.ndu-se la un proiect a- 
probat de guvernul Venezuelei. Pe o 
porțiune a fluviului Orinoco. în sec
torul cunoscut sub numele de Pasul 
Fajardo, se desfășoară deja ample 
lucrări avînd drept scop crearea unei 
zone apte pentru circulația navelor 
de mare tonaj. In zona respectivă 
vor putea circula nave cu un depla
sament de pină la 85 000 tone. Acest 
port fluvial va da un puternic impuls 
eforturilor de dezvoltare a întregii 
regiuni Guayana, unde se prevede 
ridicarea celor mai mari întreprin
deri siderurgice ale tării.

ECUADOR. — Președintele Consi
liului suprem de guvernămînt al Re
publicii Ecuador, Alfredo Poveda 
Burbano, referindu-se la politica e- 
conomică promovată de guvernul său, 
a arătat că vor fi depuse in conti-

CIPRU

Consultări în vederea 
alegerilor prezidențiale
NICOSIA 12 (Agerpres). — La 

Nicosia continuă consultările între 
liderii principalelor formațiuni poli
tice în vederea alegerii unui nou șef 
al statului după încetarea din viată 
a președintelui Makarios. în cadrul 
acestor consultări, Ezekias Papaioan- 
nou. secretar general al Partidului 
Progresist al Oamenilor Muncii din 
Cipru (A.K.E.L.), a fost primit de 
președintele ad-interim al tării. 
Spyros Kyprianou. și s-a întîlnit cu 
Glafkos Clerides, președintele Par
tidului Adunarea Democratică. S-a 
procedat la un schimb de păreri în 
legătură cu apropiatele alegeri pre
zidențiale de la 10 septembrie. Lide
rii A.K.E.L.. Adunării Democratice 
și ai Partidului Socialist din Cipru 
se pronunță in favoarea pezentării 
la alegerile prezidențiale a unei sin
gure candidaturi — aceea a lui Spy
ros Kyprianou. 

socialismului, despre politica externă 
de pace si colaborare a partidului și 
statului nostru si a răspuns la în
trebările participantilor. Au fost 
prezenti numeroși reprezentanți ai 
presei si radioteleviziunii marocane, 
ai unor ministere si partide politice, 
precum si membri ai corpului di
plomatic. Presa marocană a publicat 
textul integral al expunerii ambasa
dorului român.

In cadrul acelorași manifestări, 
Teatrul evreiesc de stat din Bucu
rești a prezentat, la Palatul Republi
cii din capitala R.D.G.. șase specta
cole cu piesele „Firul de aur", 
„Dibuk" și „Tevie lăptarul", care 
s-au bucurat de un deosebit succes.

La Sulmona. oraș italian înfrățit 
cu Constanta, au fost inaugurate o 
expoziție fotodocumentară si o ex
poziție de artizanat românesc si a 
avut loc un recital susținut de artista 
clujeană Lucia Stănescu. în cadrul 
unei adunări festive a consiliului 
municipal, primarii celor două orașe 
si ambasadorul tării noastre la 
Roma au vorbit despre marile rea
lizări ale poporului român în anii 
socialismului, precum si despre dez
voltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-italiene,

în continuarea manifestărilor or
ganizate în Senegal, televiziunea din 
această tară a transmis filmul „In
dependenta — năzuință de veacuri 
a ponorului român".

nuare eforturi susținute pentru ac
celerarea progresului economic, pen
tru dinamizarea anumitor sectoare de 
bază, o atenție prioritară urmînd să 
se acorde industriei hidrocarburilor.

SENEGAL. — Puterea instalată a 
centralelor . electrice din Senegal s-a 
dublat în perioada 1965—1975. atin- 
gind 138 megawați în anul 1976 — 
relevă un raport al Comisiei pentru 
planificare si probleme economice 
a Adunării Naționale. Totodată, re
țeaua electrică a fost extinsă, anul 
trecut, cu 30 la sută, totalizînd 2 758 
kilometri. Țara dispune. în prezent, 
de 1 039 stații de transformatori.

agențiile de presă transmit:
Primul congres al Mișcă

rii Populare pentru Elibera
rea Angolei (M PL-A) î?i va 
începe lucrările la Luanda, lă 15 no
iembrie a.c. — a anunțat joi ziarul 
guvernamental „Jomal do Angola". 
Congresul va hotărî asupra transfor
mării M.P.L.A. intr-un partid de a- 
vangardă al clasei muncitoare che
mat. să conducă in viitor Angola ne 
calea socialismului — subliniază zia
rul.

0 întîlnire între ambasadorul 
Michael Kohl, șeful reprezentanței 
permanente a R.D.G. in R.F.G.. și 
Hans-Jurgen Wischnewski. ministru 
de stat la cancelaria federală a R.F.G.. 
a avut loc vineri la Bonn, informea
ză agențiile A.D.N. și D.P.A. Au fost 
discutate probleme privind normali
zarea in continuare a relațiilor din
tre Republica Democrată Germană și 
Republica Federală Germania.

La Pekin a avu*: 'oc ° mtreve- 
dere între Li Sien-nien, vicepremier 
al Consiliului de Stat al R.P. Chine
ze. și Le Thanh Nghi. vicepremier ăl 
Guvernului R.S. Vietnam.

INTILNIRE
L. BREJNEV—J. ȚEDENBAL

MOSCOVA 12 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. informează că vineri a 
avut loc in Crimeea o întîlnire între 
Leonid Brej nev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Prezidiului Marelui Hu
ral Popular al R.P. Mongole, aflat 
la odihnă în U.R.S.S. L. Brejnev și 
J. Țedenbal s-au informat reciproc 
despre problemele actuale ale vieții 
social-politice din cele două țări, 
despre activitatea desfășurată de 
P.C.U.S. și P.P.R.M.

S-a procedat, totodată, la un 
schimb de opinii într-o serie de pro
bleme internaționale, fiind subliniată 
necesitatea continuării eforturilor 
pentru adîncirea procesului destin
derii internaționale în toate regiunile 
lumii.

O. U. A.

Apel pentru soluționarea 
politică a diferendului 
dintre Libia și Ciad

LIBREVILLE 12 (Agerpres). — Co
mitetul de mediere al Organi2tației 
Unității Africane, reunit la Libre
ville, a lansat un apel Ciadului și 
Jamahiriei Arabe Libiene Socialiste 
Populare, cerindu-le să acționeze pen
tru soluționarea pașnică a diferendu
lui lor de frontieră. Comitetul a a- 
doptat. în acest sens, un document 
care reafirmă valabilitatea unei re
zoluții a O.U.A. privind respectul 
frontierelor existente in momentul 
proclamării independentei statelor a- 
fricane.

Pe de altă parte, la Libreville s-a 
anunțat constituirea unui subcomitet 
de experți. însărcinat să examineze 
probleme legate de diferendul de 
frontieră dintre Ciad și Jamahiria A- 
rabă Libiană Socialistă Populară. 
Subcomitetul va prezenta rezultatul 
dezbaterilor Comisiei de mediere a 
O.U.A.

Senatorul democrat ame
rican Fran'c Church și-a încheiat 
vizita întreprinsă la Havana, ta ca
drul căreia a fost primit de Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Cuba, pre
ședintele Consiliului de Stat și al gu
vernului. Cu acest prilej, a declarat 
senatorul american, au fost exami
nate o serie de probleme bilaterale 
de interes comun.

Primul ministru al In
diei, Morarj i Desai, a procedat la c 
lărgire a cabinetului indian, numind 
24 de miniștri de stat. între care două 
femei. In felul acesta, guvernul in
dian are în prezent 44 de membri.

0 nouă întrevedere tntre 
delegațiile sovietică si americană 
participante la tratativele referitoare 
la limitarea armamentelor strategice 
ofensive a avut loc ieri la Geneva.

Congresul de constituire 
a organizației muncitorești 
a Birmanieiîși lucr&-
rile la Rangoon, Se discută rapor

0 gravă amenințare la adresa păcii:

Planurile de înarmare nucleară
ale rasiștilor

Opinia publică din tara noastră, ală
turi de cercurile largi de pretutindeni, 
își exprimă îngrijorarea în legătură 
cu știrile tot mai insistente din ultima 
vreme potrivit cărora în Republica 
Sud-Africană sînt în curs de desfășu
rare acțiuni în vederea realizării ar
mei nucleare..

Este evident că o asemenea armă 
în mîinile rasiștilor de la Pretoria im
plică grave amenințări la adresa păcii 
in Africa, a securității generale. Așa 
cum se știe, acest regim se opune din 
răsputeri mișcărilor care luptă pentru 
lichidarea vestigiilor colonialismului 
din zonă, pentru afirmarea dreptului 
sacru al popoarelor de a fi stăpine pe 
propria soartă, este promotorul poli
ticii odioase de apartheid, de domi
nație și crîncenă asuprire a popu
lației de culoare, menține în mod a- 
buziv sub stăpînire Namibia, sprijină 
minoritatea colonială din Zimbabwe, 
fiind principalul bastion al forțelor 
reacționare, imperialiste și neocolo- 
nialiste în Africa australă.

Desigur, aflaită în posesiunea adep- 
ților unei asemenea politici agresive, 
arma atomică ar fi folosită ca instru
mentul cel mai brutal al politicii de 
forță și presiune, ar atârna ca o ade
vărată „sabie a lui Damocleis" asupra 
noilor state independente, primej
duind grav nu numai zona geogra
fică respectivă, ci și întregul conti
nent al Africii, în general pacea 
lumii.

Asemenea planuri nesăbuite con
stituie, fără îndoială, o expresie a 
disperării, guvernanții de la Preto
ria știind că ceasurile dominației ra
siste stat numărate, că nu vor mai 
putea opri multă vreme torentul ire
zistibil al luptei de eliberare a popu
lației africane majoritare. Firește, 
aceste proiecte reprezintă, în primul 
rînd. o încercare de intimidare, dar 
apare limpede ce riscuri extraordi
nare s-ar crea dacă în mîinile celor 
ce au .asasinat sute și sute de man.i- 
festanți pașnici la Soweto, ale celor 
care au reprimat și reprimă cu atîta 
sălbăticie revendicările juste ale 
populației africane, s-ar afla arme 
nucleare — vilvătăile rugului atomic 
putînd cuprinde

Știrile privind 
în R.S.A. pentru 

întreaga Africă, 
acțiunile întreprinse 
realizarea armei nu-

tul prezentat de Consiliul Central al 
Partidului Muncitor, sarcinile si pro
iectul de statut al noii organizații a 
muncitorilor si țăranilor. Luînd cu- 
vintul la congres, președintele repu
blicii. președintele Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central al Parti
dului Programului Socialist Birma- 
nez, U Ne Win, a subliniat că a- 
cum muncitorii vor avea o organi
zație care le va apăra interesele.

Campanie preelectorală 
în Pakistan. Nimic nu va îra- 
piedica organizarea de alegeri legis
lative in Pakistan în luna octombrie 
— a declarat generalul Mohammad 
Ziaul Haq, administratorul șef al le
gii marțiale, adresîndu-se ofițerilor 
garnizoanei din Malir, în apropiere 
de Karachi. El a arătat că autorită
țile nu vor admite activitățile ilega
le și nici o încercare de tulburare a 
ordinii publice.

„Socialismul și cultura" 
este tema unui colocviu internațio
nal. care s-a deschis ieri în Creta 
din inițiativa cunoscutului compozi
tor grec Mikls Theodorakis. Printre

sud-atricani

România socialistă 
în concordantă cu 
dezarmare elaborat 

XI-lea. pentru înce- 
și lichidarea stocuri-

cleare pun. totodată. în evidentă ma
rele pericol pe care îl implică lărgi
rea continuă a cercului puterilor care 
dețin sau sînit capabile să producă 
arme nucleare. Această proliferare pe 
„orizontală" se desfășoară concomitent 
cu proliferarea pe „verticală", cu 
perfecționările aduse pentru sporirea 
forței distructive, cu producerea de 
noi tipuri de arme, avînd o ca
pacitate de distrugere tot mai mare, 
de felul bombei cu neutroni. In aces
te condiții, dezarmarea generală, și in 
primul rînd nucleară, devine tot mai 
mult un imperativ vital al vieții in
ternaționale contemporane.

Tocmai pornind de la această ce
rință arzătoare, 
militează ferm, 
programul de 
de Congresul al 
tarea producției 
lor de arme atomice și a mijloacelor 
de transportare a lor la tintă. pentru 
interzicerea si scoaterea în afara legii 
a tuturor armelor de nimicire in 
masă. în numele intereselor supreme 
ale întregii omeniri, țara noastră, prin 
glasul secretarului general al parti
dului. președintele republicii, a che
mat și cheamă stăruitor toate statele 
și guvernele, forțele politice și sociale 
cele mai largi, popoarele însele, la in
tensificarea eforturilor în vederea 
realizării unor progrese substanțiale 
pe calea dezarmării generale, cu pre
cădere a celei nucleare.

In acest spirit și animat de profun
de sentimente de solidaritate militan
tă cu mișcările de eliberare, cu noile 
state independente din Africa, po 
porul nostru înfierează cu maximă 
energie și hotărîre planurile de înar
mare atomică a R.S.A., își unește 
glasul cu cel al tuturor forțelor pro
gresiste și democratice pentru ca în
treaga comunitate mondială să-șl 
concentreze eforturile pentru a pre
veni si împiedica acest act de o ex
cepțională gravitate pentru soarta 
păcii si. totodată, să se acționeze cu 
hotărîre în vederea stăvilirii cursei 
înarmărilor. înlăturării primejdiei 
războiului nuclear, promovării cauzei 
destinderii, colaborării si securității 
internaționale.

V. IONESCU

participant! se numără Francois Mit
terrand. prim-secretar al Partidului 
Socialist Francez, precum si alte cu
noscute personalități politice si cul
turale din diferite țări ale lumii.

Consiliul Militar Adminis
trativ Provizoriu din Etio
pia 3 Pus 'n libertate joi 110 deți
nuți politici aflați în detenție în 
provincia Gondar — a anunțat a- 
gentia de presă etiopiană.

Experimentul spațial „En
Vineri a fost experiterprise".

mentat cu succes primul zbor liber 
al navetei spațiale americane „En
terprise". alcătuită din avionul pur
tător. un Boeing 747. si naveta pro- 
priu-zisă. După un zbor de circa 46 
minute, timp în care cuplul spațial 
s-a ridicat la o altitudine de circa 
7 000 metri, a urmat momentul cel 
mai dificil al experimentului : sepa
rarea avionului de navetă prin ex
plozia celor sânte buloane care au 
asigurat cuplarea lor. La bordul na
vetei spațiale s-au aflat astronautii 
Fred Haise Si Gordon Fullerton. 
Expertii apreciază succesul acestui 
zbor ca marcînd o etapă importantă 
pe calea realizării unui nou vehicui 
spatial, a cărui utilizare va deschide
noi si ample posibilități pentru aero
nautică.

CONSTANTE ALE POLITICII EXTERNE A) ROMÂNIEI SOCIALISTE
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ÎNTR-O TONĂ A PĂCII Șl BUNEI CONVIEȚUIRI
Promovarea unei politici de bunâ vecinătate și colaborare in spațiul 

geografic al Balcanilor constituie o direcție permanentă a poli
ticii externe a României socialiste, care acționează neobosit 
pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și încredere, bazate pe echi
tate și stimă reciprocă între toate țările din regiune, pentru transfor
marea acesteia într-o zonă a păcii, lipsită de arme nucleare, de natură 
să asigure popoarelor ce locuiesc aci înaintarea neîngrădită pe calea 
civilizației și progresului.

Reafirmată de Congresul al XI-lea, consacrată în Programul parti
dului, această orientare își găsește materializare în dezvoltarea conti
nuă a raporturilor de conlucrare multilaterală a României cu celelalte 
țări din Balcani, în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii în Europa 
și întreaga lume.

însemnătatea deosebită pe care o 
acordă tara noastră intensificării co
laborării interbalcanice este genera
tă deopotrivă de învățămintele isto
riei, ca și de cerințele stringente ale 
actualității. în concepția României 
trebuie făcut totul pentru ca nicioda
tă, in nici o imprejurare să nu sa 
mai repete situația în care Balcanii 
căpătaseră tristul renume de depo
zit de explozibil al continentului, 
se transformaseră, cum s-a exprimat 
Titulescu, în „câmpurile însîngerate" 
ale Europei. întrucît pe parcursul 
mai multor secole popoarele ce vie
țuiesc aici nu cunoscuseră nici măcar 
două decenii consecutive de pace. Is
toria adeverește că la originea dife
rendelor și conflictelor ce s-au con
sumat în Balcani au stat nu atit 
probleme directe între popoarele 
acestei regiuni, cit lupta pentru în- 
fringerea dominației străine, precum 
si confruntarea de interese dintre 
marile puteri ale vremurilor, care 
încercau să dezbine popoarele pentru 
a le putea domina mai ușor. Tot
odată, constituie un adevăr verificat 
de viată că vitregiile istoriei nu au 
putut umbri sentimentele de prie
tenie dintre popoarele balcanice, 
lupta comună împotriva asupririi 
generînd conștiința intereselor co
mune care si-a găsit materializare 
în numeroase acțiuni de solidaritate 

si întrajutorare pentru triumful cau
zei libertății și progresului.

Pornind de la aceste tradiții, de 
la realitățile actuale ale zonei bal
canice si ale continentului, România 
consideră că există multiple motive, 
o largă comuniune de interese care 
pledează in direcția amplificării pu
ternice a conlucrării prietenești între 
statele și popoarele din zona noastră, 
că deosebirile de orânduire socială 
sau apartenențe la grupări politico- 
militare ori economice diferite nu 
constituie și nu trebuie să constituie 
un impediment în calea dezvoltării 
colaborării multilaterale între națiuni 
însuflețite de voința de a trăi în pace, 
bună vecinătate și prosperitate.

Este un adevăr axiomatic că secu
ritatea continentului in care trăim 
rezidă în securitatea ne ansamblul 
Europei, cit și a fiecăreia din regiu
nile sau zonele sale, acestea repre
zentând, la rîndul lor. componențe 
organice ale securității Europei in 
întregul ei. Apare limpede că trans
formarea Balcanilor într-o zonă a 
păcii si colaborării rodnice, eorespun- 
zind aspirațiilor de pace, năzuințe
lor de liniște si cooperare, interese
lor fiecăruia din popoarele care 
trăiesc aci. constituie. în același 
timp, un pas concret, o „cărămidă" 
trainică a edificiului securității pe 
continent — tot. asa cțim măsurile 
de ansamblu privind consolidarea 

destinderii în Europa sînt de natură 
să favorizeze apropierea. înțelegerea 
si cooperarea largă intre țările bal
canice.

Fără îndoială că nivelul de dezvol
tare a statelor din zonă, preocuparea 
lor pentru înfăptuirea unor impor
tante programe economice, pentru 
accelerarea dezvoltării forțelor de 
producție, menite să le apropie de 

Considerăm că interesele supreme ale popoarelor din Bal
cani impun instaurarea unor relații trainice, de încredere și bună 
vecinătate în această regiune, dezvoltarea conlucrării fructuoase, 
în domenii cit mai largi. România este hotărîtă să-și aducă contri
buția consecventă la transformarea Balcanilor într-o zonă a co
laborării și păcii, lipsită de arme nucleare, într-o zonă a înțelegerii 
și destinderii.

NICOLAE CEAUȘESCU

țările avansate pe plan indus
trial. să asigure o viață mai 
bună, mai îmbelșugată popoare
lor respective, constituie un factor 
puternic de impulsionare a colabo
rării. de intensificare a eforturilor 
pentru a asigura in Balcani o pace 
trainică, care să permită concentra
rea tuturor eforturilor materiale si 
umane asupra activității construc
tive.

In acest context, vecinătatea sau 
apropierea geografică, distantele re
duse de transport, ca si caracterul 
complementar al economiilor țărilor 
balcanice sînt de natură să înles
nească raporturile de conlucrare, să 
sporească eficienta economică a aces
tora. De pildă, ca să ne referim doar 
la două exemple, arcul de energie 
si lumină de la Porțile de Fier, rod 
al eforturilor muncitorilor si specia- 

llstilor români și iugoslavi, care va 
fi secondat de noul obiectiv energetic 
ridicat în comun. Porțile de Fier — 2, 
sau întreprinderea de mașini si u- 
tilaie grele de la Giurgiu-Ruse. pe 
care o construim împreună cu R. P. 
Bulgaria, constituie materializări e- 
locvente ale valorificării, reciproc a- 
vantajoase. a acestor condiții favo
rabile.

In același timp. in virtutea 
evidentelor afinități istorice, popoa
rele balcanice sînt profund interesate 
în extinderea si adincirea schimbu
rilor cultural-artistice. ca si in toate 
celelalte domenii de activitate, in 
vederea unei tot mai temeinice cu
noașteri reciproce, de natură să ducă 
la îmbogățirea spirituală a fiecăruia 
dintre ele.

Iată tot atâtea temeiuri care fac 
ca extinderea colaborării interbalca
nice să se afirme ca o necesitate 
imperioasă ce corespunde intereselor 
vitale ale popoarelor ce trăiesc aci. 
Tocmai în acest spirit, România so
cialistă a acționat și acționează cu 
perseverentă, a avansat multiple ini
tiative si propuneri, menite să con
tribuie la dezvoltarea unei largi co
operări. pe cele mai diferite planuri, 
cu si între toate țările balcanice. 

Este binecunoscut că încă cu multi 
ani în urmă România a propus gu
vernelor statelor din zonă realizarea 
unei înțelegeri privind instaurarea 
unor relații de colaborare pașnică, bi 
și multilaterală, în regiunea balcani
că. Această propunere a fost reluată 
și lărgită, țara noastră avansînd 
ideea denuclearizării Balcanilor, ela
borării de măsuri concrete privind 

dezvoltarea colaborării economice, 
tehnico-stiințifice si culturale. în a- 
ceeasi direcție, România a inițiat 
binecunoscuta rezoluție a O.N.U. pri
vind „acțiunile pe plan regional in 
vederea îmbunătățirii relațiilor de 
bunâ vecinătate între state europene 
anartinind unor sisteme social-eco- 
nomice diferite", agenda diplomatică 
internațională a tării noastre consem- 
nind numeroase alte inițiative simi
lare.

Spiritul de înaltă răspundere ce 
animă partidul si statul nostru fată 
de destinele • păcii si conlucrării în 
această regiune si-a găsit și își gă
sește o vie expresie în activitatea 
vastă, perseverentă si neobosită des
fășurată de tovarășul Nicolae 
Ceausescu pentru materializarea 
ideii de transformare a Balcani
lor intr-o zonă a păcii, bunei

-c 

vecinătăți si colaborării. In acest 
sens, ca momente de deosebită în
semnătate se înscriu frecventele în
tâlniri ale tovarășului Nicolae' 
Ceausescu cu tovarășii Iosip Broz 
Tito si Todor Jivkov, convorbirile cu 
factori de răspundere din Grecia și 
Turcia, documentele elaborate, mă
surile adoptate cu aceste prilejuri 
îmbogățind de fiecare dată conținu
tul colaborării reciproce, stimulînd 
totodată conlucrarea pe ansamblul 
zonei. încheierea a circa 120 de docu
mente politico-juridice bilaterale cu 
țările balcanice oferă un tablou su
gestiv al nivelului conlucrării Româ
niei cu toate statele din Balcani, pe 
cele mai diverse planuri.

Există, totodată, largi posibilități 
de dezvoltare a colaborării multila
terale, pentru a căror fructificare se 
impune intensificarea eforturilor tu
turor țărilor balcanice. România a 
participat în acest sens. în mod ac
tiv, la reuniunea de anul trecut de 
la Atena, consacrată depistării do
meniilor concrete si stabilirii moda
lităților de cooperare economică și 
tehnico-științifică între statele din 
regiune. Apreciind această reuniune 
ca un început bun, România, se pro
nunță pentru tinerea cu regularitate 
a unor asemenea întilniri, care să 
concretizeze si să lărgească aria de 
cooperare, îndeosebi, în asemenea 
domenii prioritare, ca transportul, e- 
nergia. combaterea poluării mediului 
ambiant, prospectarea si punerea in 
valoare a diverse zăcăminte, con
struirea in comun de obiective eco
nomice, crearea de societăți mixte, 
cooperarea pe diverse piețe — ceea 
ce ar deschide noi perspective de 
progres tuturor țărilor din Peninsula 
Balcanică. De altfel, este convingerea 
tării noastre că aria conlucrării din
tre țările balcanice este, practic, 
inepuizabilă, neexistînd nici un do
meniu in care ele să nu-si poată 
conjuga eforturile în vederea pro
gresului mai rapid al fiecăreia, al 
propășirii tuturor națiunilor din 
zonă.

In acest context, acționînd pentru 
a îmbogăți mereu conținutul colabo
rării interbalcanice, ducînd mai de
parte bunele tradiții statornicite in

Este încrederea fermă a partidului și statului nostru că stă în 
puterea popoarelor balcanice de a statornici între ele o rodnică și 
amplă colaborare, așezată pe temelia trainică a egalității în drepturi, 
respectului, stimei și prețuirii reciproce. Animată de această convin
gere, România socialistă va acționa neabătut și de aici înainte pentru 
dezvoltarea unor relații de bună vecinătate, conlucrare multilaterală și 
înțelegere reciprocă între țările din Balcani, corespunzător intereselor 
poporului român, tuturor națiunilor din zona noastră geografică, cauzei 
generale a destinderii și securității pe continentul european și în întrea
ga lume.

Al. CAMPEANU

tr-un șir de domenii, România par
ticipă din plin la activitatea unor 
organisme comune — in domeniile 
științei, medicinei, istoriei, turismu
lui, sportului și in alte felurite sec
toare — si consideră utilă constitui
rea unor noi asemenea organisme 
care, imbrătisind cele mai variat, 
stere de activitate, să lărgească me
reu cadrul conlucrării în Balcani. 
Chiar in aceste zile, desfășurarea la 
București a Festivalului de folclor al 
țărilor balcanice ilustrează, o dată 
mai mult, preocuparea constantă a 
tării noastre pentru adîncirea rela
țiilor prietenești cu celelalte state din 
zonă, ca si marea varietate de do
menii de colaborare intre aceste 
țări, posibilitățile largi de tot mai 
bună cunoaștere si strînsă apropiere 
prin intermediul artei, ca si al celor
lalte creații spirituale și materiale.

Este de la sine înțeles — Si acest 
lucru a fost subliniat în repetate 
rînduri de secretarul general al 
partidului nostru — că extinderea 
colaborării interbalcanice, transfor
marea Balcanilor intr-o zonă a păcii 
si bunei vecinătăți n.u numai că nu 
este îndreptată împotriva nimănui, 
că nu poate dăuna vreunei țări sau 
grup de țări, ci se înscrie ca o con
tribuție concretă, de majoră semni
ficație, la înfăptuirea prevederilor 
Actului final de la Helsinki, în ve
derea făuririi unei securități trainice, 
a dezvoltării conlucrării multilaterale 
intre statele din Europa.

Este știut că drept urmare a do
minației străine, a politicii de învrăj
bire din trecut, intre unele țări bal
canice există încă probleme în sus
pensie. Dezvoltarea colaborării gene
rale interbalcanice, interesele păcii 
și securității în Balcani impun să se 
acționeze cu perseverentă și răbdare 
în vederea soluționării prin mijloace 
pașnice a acestor probleme. In acest 
sens. România se pronunță ferm 
pentru reglementarea pe cale politică 
la masa tratativelor a situației din 
Cioru. eliminarea oricăror surse de 
încordare si conflict fiind de natură 
să se răsfrîngă pozitiv asupra an
samblului zonei, ca și al întregii 
Europe.
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