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Intr-o atmosferă de vibrant atașament 

față de partid^ și^ secretarul^ sau general, 

sub semnul intimpinării celei de-a 35-a 

aniversări a eliberării patriei 

și a Congresului al Xll-lea al partidului

•>

Un amplu și rodnic dialog privind probleme esențiale ale creșterii producției și utilizării 
mai eficiente a resurselor carbonifere în scopul sporirii potențialului energetic al țării

%   

Primire călduroasa, entuziasta,

Secretarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a început, joi di
mineața, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o vizită de lucru în județe din sud-vestul țării.

în prima etapă a acestei vizite, în județul Gorj, 
secretarul general al partidului a fost însoțit de 
tovarășii losif Banc, Emil Bobu, Gheorghe Cioară, 
Constantin Dăscălescu, Virgil Trofin, Vasile Patili- 
neț și llie Rădulescu.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la marea adunare populară de la Rovinari

Vizita a fost consacrată examinării 
unor probleme de vitală însemnătate 
pentru progresul rapid al patriei 
noastre pe calea civilizației socia
liste și comuniste, legate de asi
gurarea și întărirea independenței 
energetice a țării. De-a lungul unui 
cuprinzător dialog de lucru, desfășu
rat in principalele unităti ale celui 
mai mare bazin carbonifer și la 
două din întreprinderile energetice 
de primă mărime ale țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a analizat. îm
preună cu cadre de conducere din 
județul Gorj și din instituții econo
mice centrale, cu mineri, munci
tori. specialiști din diferite domenii 
modul în care se înfăptuiesc planu
rile curente, căile cele mai eficiente 
de urmat pentru realizarea preve
derilor Directivelor apropiatului 
Congres al Xll-lea al partidului și 

proiectului de program energetic. 
Ca de fiecare dată in cursul vizite
lor sale de lucru, devenite momente 
de referință în progresul multilate
ral al diferitelor zone ale tării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a dezbă
tut cu membrii conducerii organi
zației județene de partid, cu oamenii 
muncii felul în care se realizează 
planul pe anul în curs și pe întregul 
cincinal, măsurile ce se cer adoptate 
pentru înfăptuirea in cele mai bune 
condiții a prevederilor pentru viito
rul cincinal.

Desfășurată sub semnul apropia
tului jubileu — împlinirea a 35 de 
ani de la actul revoluționar clin 
August 1944 — și in preajma „Zi
lei'minerului11, vizita a prilejuit, tot
odată, evidențierea marilor reali
zări dobindite, sub conducerea 
partidului, de gorjeni. care, alături 

pe aeroportul din Craiova

de întregul nostru popor, au obtinut 
intr-un răstimp istoric relativ scurt 
succese fără precedent atît in dez- 
voltarea economiei, cit și in toate 
celelalte sfere de activitate.

La decolarea aeronavei preziden
țiale de pe aeroportul Otopeni erau 
prezenți tovarășii. 'Emil Drăgănescup 
Ion Ioniță, Petre. Lupu, Gheorghe 
Pană. Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, losif Uglar,. 
Ștefan Andrei, Ion Cbman. Miu Do- : 
brescu; Ludovic Eazekas, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Marin Vasile.

Avionul prezidențial a aterizat la 
Craiova.

Mii de cetățeni au ținut să fie 
prezenți pe aeroportul municipiului 
pentru a . exprima dragostea și re-' 
cunoștința pe care Întregul nostru 
popor le poartă tovarășului Nicolae 
Ceausescu pentru intreaga, neistovita 

Astăzi, in jurul orei 11,30, posturile de radio și televiziune 
vor transmite direct de la Lupeni marea adunare populară 
organizată cu prilejul vizitei de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, în Valea Jiului.

Tot astăzi, în jurul orei 17, va fi transmisă de la Craiova 
marea adunare populară organizată cu prilejul vizitei de lucru 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în 
județul Dolj.

sa activitate consacrată . binelui și 
propășirii națiunii noastre socialiste, 
creșterii neîncetate a prestigiului in
ternațional al României.

Dind glas acestor sentimente, pri
mul secretar al Comitetului jude
țean Dolj al P.C.R., Petre Preoteasa, 
a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros bun venit. •

O gardă formată din ostași ai for
țelor noastre armate, luptători din 
gărzile patriotice și ai formațiunilor 
de pregătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei, a prezentat onorul. 
S-a intonat Imnul de stat „al Re
publicii Socialiste România.

Mulțimea craiovenilor a salutat cu' 
nețărmurit entuziasm pe cel mai 
iubit fiu al tării,, scandind. minute, 
in șir, „Ceaușescu — P.C.R. !“,
(Continuare în pag. a Ii-a)

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să încep prin a vă adresa 

dumneavoastră, tuturor celor pre
zenți la această mare adunare 
populară, minerilor din bazinul 
carbonifer Gorj și tuturor locuito
rilor din județul Gorj, în numele 
Comitetului Central al partidului, 
al Consiliului de Stat și guvernu
lui, precum și al meu personal, 
un salut călduros, împreună cu 
cele mai bune urări. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și minerii !“).

Ne aflăm in bazinul carbonifer 
Gorj -într-o vizită de lucru, pre
cum și pentru a participa la săr
bătorirea „Zilei minerilor". (A- 
plauze și urale prelungite; se 
scandează „Ceaușescu și mi
nerii !“).

După cum este cunoscut, sărbă
torirea acestei zile, la începutul lu
nii august în fiecare an, constituie 
pentru mineri un prilej de bilanț 
al activității depuse în anul pre
cedent, precum și de angajare pen
tru îndeplinirea în condiții mai 
bune a îndatoririlor ce le revin în 
viitor.

în acest an, minerii, atît din ba
zinul carbonifer Gorj, cit și din 
întreaga țară, se prezintă, în ge
neral, cu rezultate bune, precum 
și cu hotărîrea fermă de a îndeplini 
neabătut sarcina de mare răspun
dere de a da țării tot mai mult 
cărbune, de a asigura resursele 
energetice necesare patriei. Iată de 
ce doresc ca, de „Ziua minerilor", să 
adresez țuțuror muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor din bazinul 
carbonifer Gorj, precum și mine
rilor din întreaga țară, cele mai 
calde felicitări pentru rezultatele 
obținute pînă acum și urarea de 
succese tot mai mari în viitor. 
(Urale și aplauze puternice, înde
lungate ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R.!", „Ceaușescu — P.C.R.!").

în cursul zilei de azi am vizitat 
trei mine, precum și cele două ter
mocentrale. Avem, în general, im
presii bune despre ceea ce am 
văzut în minele vizitate, despre 
eforturile și preocupările oameni
lor muncii din aceste mine, ca și 
din întregul bazin carbonifer, de a 
spori producția de cărbune, de a 
ridica productivitatea muncii și de 
a folosi mai bine utilajele și mij
loacele de înaltă tehnicitate de 
care dispun.

Față de anul precedent, există, 
într-adevăr, sporuri însemnate, re
zultate bune. Producția de cărbu
ne a crescut simțitor. Cu toate 
acestea, trebuie să spunem deschis
— deși sîntem la „Ziua mine
rilor", poate tocmai de aceea — 

că față de plan sînt rămî- 
neri în urmă foarte serioase. 
Pentru a înțelege bine ce înseamnă 
aceasta, voi arăta că producția de 
cărbune nelivrată pînă acum re
prezintă echivalentul a peste 2 mi
lioane tone de petrol. Luînd în 
considerație că tona de petrol a 
ajuns la 170 de dolari pe piața 
mondială, rezultă că nu s-au li
vrat economiei naționale peste 340 
milioane de dolari, sumă pe 
care ar trebui s-o cheltuim pentru 
a importa cantitatea necesară de 
petrol. Iată de ce se impun măsuri 
hotărîte pentru lichidarea neajun
surilor existente în realizarea pla
nului, pentru ca fiecare mină,’ fle
care post de lucru să-și îndepli
nească în cele mai bune condiții 
sarcinile, folosind la randamentul 
stabilit utilajele pe care le are in 
dotare. Există toate condițiile ca, 
pe această bază, să realizați chiar 
o producție suplimentară față de 
prevederile planului.

Sînt,-de asemenea, necesare mă
suri hotărîte pentru întărirea ordi
nii și disciplinei muncitorești în 
fiecare loc de muncă. în general, 
minerii sînt caracterizați prin dis
ciplină, prin ordine, pentru că orice 
indisciplină îi poate costa foarte 
mult, chiar viața. Iată de ce tre
buie făcut totul pentru ca și ba
zinul minier al Gorjului să devină 
un exemplu de organizare, de înal
tă productivitate, de disciplină, de 
spirit muncitoresc, de spirit revolu
ționar și comunist. (Urale și aplau
ze puternice, îndelungate. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Ați reținut din Directivele pen
tru Congresul al Xll-lea, din 
Programul-directivă pentru ener
gie că, în anii viitori, pînă în 1985 
și 1990, trebuie să' sporim substan
țial producția de cărbune. Numai 
bazinul Gorjului trebuie să dea 
circa 50 milioane de tone — ceea 
ce va face ca el să ocupe primul 
loc în țară din punct de vedere al 
producției de cărbune. Desigur, 
sarcinile nu sînt ușoare ; ele sînt 
însă pe măsura urmașilor lui Tudor 
Vladimirescu, a revoluționarilor 
care au știut să lupte pentru inde
pendența și progresul țării, pe mă
sura urmașilor Ecaterinei Teodoro- 
iu. întotdeauna, oltenii, cînd și-au 
propus să-și îndeplinească îndato
rirea față de patrie, au făcut-o cu 
toată dăruirea ! (Urale și aplauze 
puternice, îndelungate. Se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu și minerii !“).

Am vizitat cele două termocen
trale dotate cu utilaje moderne, de 
înaltă tehnicitate. Și aici sint o 
serie de rezultate pozitive. Dar tre
buie spus că energia nelivrată de 
aceste unități pe primele 7 luni ale 

anului reprezintă echivalentul a 
aproape 1,5 milioane tone de petrol. 
La prețurile pe care le-am arătat, 
aceasta înseamnă peste 220 mili
oane dolari. Nu mai vorbesc de 
nerealizările la productivitatea 
muncii și la producția netă. Pentru 
a acoperi energia ce trebuia li
vrată pe cărbune din aceste două 
termocentrale a trebuit să impor
tăm petrol pe. valută și să expor
tăm alte produse românești pentru 
a asigura energia necesară. Iată 
de ce, apreciind eforturile tă
cute de energeticienii din aceste 
două mari centrale, ca și de con
structorii de mașini pentru a livra 
Utilajele nfecesăre,' trebuie’să atrag 
atenția cu toată seriozitatea asupra 
serioaselor rămîneri în urmă exis
tente în acest sector, precum și 
asupra măsurilor care trebuie lua
te pentru a asigura funcționarea 
în cele mai bune condiții a tuturor 
agregatelor și livrarea energiei 
electrice stabilite prin plan pen
tru fiecare grup și centrală. Aceas
ta este o îndatorire de onoare pen
tru energeticienii din cele două 
centrale, strîns legată dealtfel de 
felul cum vor lucra și minerii. Ca 
să nu fiu nedrept, trebuie să spun 
că a existat cărbunele necesar, că 
centralele puteau să dea, folosind 
cărbunele existent, întreaga canti
tate de energie prevăzută — deși 
minerii n-au realizat întreaga pro
ducție. Deci lipsurițe în aceste cen
trale se datoresc felului în care 
oamenii muncii și conducerile 
acestor unități și-au desfășurat ac
tivitatea. Iată de ce este necesar 
să fie luate toate măsurile pentru 
a se pune ordine desăvîrșită și a 
se asigura funcționarea normală 
și în bune condiții a centralelor 
electrice.

Desigur, sarcini mari revin Mi
nisterului Energiei Electrice și Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, care trebuie să acțio
neze cu mai multă operativitate și 
cu inalt simț de răspundere pen
tru soluționarea problemelor lega
te de punerea la timp în funcțiune, 
la parametrii proiectați, a tuturor 
utilajelor, de funcționarea cores
punzătoare a fiecărui agregat și a 
centralelor în întregime. împreună 
cu minerii, și energeticienii din 
bazinul Gorjului trebuie să-și in
tensifice eforturile pentru a răs
punde îndatoririlor ce le revin 
față de patrie, față de popor.

Există toate condițiile ca și ener
geticienii să lichideze rapid lipsu
rile din activitatea lor, să asigure 
punerea în funcțiune la timp și la 
parametrii stabiliți a tuturor agre
gatelor. Și trebuie făcut aceasta cu 
toată hotărîrea ! încă în acest an
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Aspect din timpul marii adunări populare de la Rovinari
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Dialog privind perfecționarea mecamzdrii la cariera Girla Secretarul general al partidului îi felicită pe minerii de la Gîrla și le urează noi succese

(Urmare din pag. I) 
„Ceaușescu și poporul !“. Un impre
sionant cor a intonat cinteee revo
luționare.

Un grup de pionieri și tineri. îm- 
brăcați in frumoasele straie popu
lare locale, au olerit tovarășului

Intr-un ținut odinioară oropsit — 
astăzi imaginile unei puternice înfloriri 

economice-Sociale
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 

tovarășa Elena Ceaușescu survolează 
apoi, la bordul unui elicopter, pla
iurile Doljului șl pe cele ale Gorju- 
lui — păminturi neasemuit de fru
moase. în cuprinsul cărora locuitorii 
Olteniei. înfăptuind cu abnegație po
litica științifică, profund umanistă a 
partidului, de ridicare economică a 
tuturor județelor, de dezvoltare ar
monioasă a întregii țări, au incrus
tat noi și impresionante reliefuri e- 
conomico-soriale. întreg acest colt de 
tară, altădată o imagine tipică a să
răciei. a exodului spre alte regiuni, 
a lipsei oricăror perspective, iși des
coperă astăzi cu generozitate însem
nele lui viguroase : sondele petrolie
re, excavatoarele gigant ancorate în 
mari cariere carbonifere, imense cen
trale electrice, combinate și între
prinderi industriale, nenumărate așe
zări urbane și rurale renăscute la o 
viată nouă, precum și schelele altor 
viitoare obiective industriale, agrico
le și sociale, intrucît Oltenia — as
tăzi un vast șantier — va cunoaște 
in viitorul cincinal, așa cum se pre
vede in proiectul de Directive ale 
celui de-al XII-lea Congres al parti
dului, o dezvoltare și mai pu
ternică.

Ora 10,00. Pe platoul din fata ter
mocentralei Turceni. unde aterizează 
elicopterul, secretarul general al 
partidului este intimpinat cu pu
ternice urale, mii de oameni scan- 
dînd neîntrerupt „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“. 
Prin aceste cuvinte, devenite simbo- 

Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu mari buchete de flori.

Secretarul general al partidului a 
răspuns cu prietenie manifestărilor 
de dragoste ale cetățenilor Craiovei, 
care au aplaudat neîntrerupt, l-au 
ovaționat îndelung.

Iul trainicei legături dintre popor, 
partid și secretarul său general, oa
menii muncii de pe meleagurile Gor
jului, asemeni tuturor locuitorilor 
țării, își exprimă, și în aceste clipe, 
dragostea lor nețărmurită fată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Energeticienii de 
să se încadreze

de consum planificate
Imediat după sosire, secretarul ge

neral al partidului angajează un larg 
dialog de lucru cu reprezentanții mi
nisterului de resort, cu specialiștii 
termocentralei. în cursul discuțiilor, 
ing. Alexiu Matic, directorul între
prinderii electrocentrale Turceni, cea 
mai mare unitate energetică din tara 
noastră, aflată in construcție, care va 
i'i echipată cu 8 grupuri de cite 330 
MW fiecare, pentru a furniza anual 
economiei naționale 15—16 miliarde 
kWh energie electrică, informează 
despre mersul lucrărilor de construc
ție. arătînd că cel de-al doilea grup 
a fost conectat în aceste zile la siste
mul energetic național, despre preo
cuparea colectivului acestui obiectiv 
de frunte al energeticii noastre de a 
atinge parametrii tehnico-economici 
prevăzuți. Se vizitează blocurile 1 și 
2, sala comandă termică și depozitul 
de cărbune al termocentralei, anali- 

în numele miilor de muncitori, ai 
tuturor gorjenilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt salutați de tovarășul Nicolae Ga- 
vrileșcu, prim-secretar al comitetu
lui județean al P.C.R., care. în cu
vinte calde, exprimă bucuria locui
torilor de aici de a se întîlni din 
nou cu secretarul general al parti
dului, la mai puțin de doi ani de la 
precedenta sa vizită pe aceste me
leaguri.

Se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România. O for
mațiune alcătuită din militari ai for
jelor noastre ■armate, membri ai găr
zilor patriotice și ai formațiunilor 
de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei prezintă onorul.

Tineri și vîrstnici în frumosul port 
popular local invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,' pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, după datina străbună, să 
guste din piinea ospitalității româ
nești.

la Turceni trebuie 
strict în normele

zîndu-se. Ia fața locului probleme 
deosebit de importante, vlzind redu
cerea consumurilor specifice de căr
bune și energie, îmbunătățirea prin
cipalilor parametri de ardere a-căr
bunelui în cazane. în această arie a 
discuțiilor au fost abordate proble
mele perfecționării necontenite a 
echipamentelor, pregătirii cadrelor și 
asigurării unor condiții cît mai bune 
de muncă și viață pentru energeti
cienii de la Turceni.

în cursul dialogului au fost anali
zate, de asemenea, în mod temeinic 
o serie de neajunsuri, care se mani
festă incâ în activitatea acestei uni
tăți energetice. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a criticat cu asprime fap
tul că colectivul termocentralei nu 
se încadrează în normele de consum 
planificate, înregistrînd depășiri 
nepermise ale consumurilor. A fost 
criticată lipsa de preocupare pentru 

folosirea integrală a potențialului 
instalat de care dispun cele două 
grupuri.

S-a cerut factorilor de răspundere 
din ministerele implicate in buna 
funcționare a termocentralei să asi
gure materializarea prevederilor din 
studiile tehnico-economice. în același 
timp, tovarășul Nicolae Ceaușescu'a 
cerut specialiștilor din întreprindere 
și celor din ministerul de resort ur

Minerii se angajează: vom da țării 
mai mult cărbune, contribuind 

la înfăptuirea programului energetic
Vizita de lucru a secretarului ge

neral al partidului continuă la mina 
Urdari — una din cele mai tinere uni
tăți miniere din bazinul carbo
nifer al Gorjului. Mii de mi
neri, împreună cu familiile lor, 
au întâmpinat, într-o atmosferă de 
mare entuziasm, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe ceilalți conducători de 
partid și de stat, adresîndu-le din 
toată inima urări de bun venit. Cei 
prezenți scandează cu înflăcărare 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu și minerii !“, 
dind glas sentimentelor de stimă și 
recunoștință fațăf de conducătorul iu
bit al partidului nostru, pentru grija 
permanentă pe care o manifestă pen
tru dezvoltarea economică și socială 
a localităților din această zonă a ță
rii, pentru creșterea necontenită a ni
velului de trai al minerilor, al tutu
ror celor ce muncesc. Mulțimea flu
tură drapele și stegulețe, poartă lo
zinci și panouri pe care stau înscrise 
urări adresate din inimă secretarului 
general al partidului, angajamente 
pe care și le asumă harnicii mineri 
de la Urdari in întrecerea socialistă 
în cinstea celei de-a 35-a aniversări 
a eliberării patriei și a Congresului 
al XII-lea al partidului,

Salutând prezența în mijlocul mi
nerilor de la Urdari a secretarului 
general al partidului, dind glas bucu
riei minerilor din bazinul carbo

gentarea lucrărilor menite să asigure 
reducerea neîntirziată a consumurilor 
de combustibil, folosirea la randa
mentul stabilit a utilajelor din dotare. 
Cadrele de conducere ale Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de Ma
șini și din cadrul termocentralei s-au 
angajat să asigure, prin acțiuni con
jugate, întreprinse fără întîrziere, 
funcționarea agregatelor energetice în 
condiții de maximă eficiență.

nifer al Gorjului pentru cinstea 
de a avea în mijlocul lor pe 
cel mai iubit și stimat fiu al 
poporului, directorul general al Com
binatului minier Oltenia, Vasile 
Ogherlaci, invită pe tovarășul Nicolae 
CeauȘescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe ceilalți conducători de 
partid și de stat să viziteze unul din 
abatajele minei.

La intrarea în mină, deasu
pra galeriei principale era în
scrisă urarea : „Noroc bun mi
nerului nostru de onoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !“. Este urarea 
sinceră, fierbinte pe care harnicii și 
entuziaștii ortaci din Urdari, dețină
torii recordului național de înainta
re în abataj de 256 ml, o adresează 
din toată inima secretarului general 
al partidului, președintelui Republi
cii Socialiste România.

în fața unor panouri și grafice, 
secretarului general al partidului i 
se prezintă citeva date din scurtul 
istoric al acestei mine, cit și cifre 
privind dezvoltarea in perspectivă a 
mineritului în sectorul Urdari. Ase
menea numeroaselor mine din bazi
nul carbonifer al Gorjului. mina 
Urdari, pusă în funcțiune la 15 
februarie 1979, beneficiază de o 
dotare tehnică modernă, lucrările 
de pregătire, deschidere si ex
ploatare a cărbunelui fiind com
plet mecanizate. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat că în pre

zent, printr-un impresionant efort 
organizatoric, prin dăruirea și pasiu
nea minerilor, a fost asigurată func
ționarea concomitentă a două abata
je, ceea ce le permite ca pină la 
sfirșitul anului să realizeze, conform 
angajamentului asumat, o cantitate 
dublă față de planul inițial de 1 mi
lion tone cărbune.

Este un angajament mobilizator și 
realist, pornit din mijlocul unui co
lectiv harnic, care printr-o energică 
concentrare de forțe a reușit să ob
țină randamente maxime in exploa
tare, devenind astăzi unitate model 
— alături de cariera Gîrla — în în
tregul bazin carbonifer al Gorjului. 
Practic, aici, prin buna folosire a 
mijloacelor din dotare, prin asigura
rea disciplinei în muncă, printr-o 
vastă și eficientă muncă politico- 
educativă, începind din prima de
cadă a lunii iunie s-a asigurat du
blarea producției zilnice de cărbune.

Parcurgînd pe jos citeva sute de 
metri prin galeria principală, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu se interesează în
deaproape de soluțiile tehnice adop
tate pentru imbunătățirea randamen
tului de exploatare a cărbunelui. 
Specialiștii prezintă pe larg tehnolo
gia de lucru, precum și utilajele din 
dotare, care, exploatate rațional, au 
permis realizarea unor viteze medii 
lunare de înaintare de 150 ml, cu un 
randament de peste 40 tone lignit pe 
post.

Secretarul general al partidului 
este invitat să viziteze abatajul 2/1 
din panoul I de exploatare. Sosind 
la punctul de lucru al complexului 
mecanizat, brigadierul Ion Pleșa pre
zintă raportul : „Vă raportăm, sti
mate tovarășe secretar general, că 
brigada noastră de mineri, la fel ca 
toți ortacii minei Urdari, acționează 
cu toată hotărirea pentru sporirea 
producției de cărbune energetic, atît 
de necesară țării, asigurind o pro
ductivitate de peste 50 tone cărbune 
pe post. Vă mulțumim din inimă 
pentru înalta dotare tehnică de care 
dispunem, pentru tot ce ați făcut și 
faceți ca viața noastră, a minerilor, 
să fie mai îmbelșugată, mai pros
peră. Vă asigurăm că minerii de la 

Urdari își vor onora angajamentul 
asumat in cinstea Congresului al 
XII-lea al partidului de a realiza 
suplimentar 150 mii tone cărbune".

Invitați să urmărească la lucru 
brigada din acest abataj, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu se îndreaptă spre frontul 
de exploatare a cărbunelui. Urmă
rind funcționarea complexului meca
nizat, a cărui combină tăia cu forță 
o fîșie groasă de 60 centimetri, pe o 
înălțime de 2,8 metri, secretarul ge
neral al partidului face observația că 
un strat apreciabil de cărbune rămine 
neexploatat, cetind specialiștilor ca,' 
împreună cti minerii, s.i găsească irl' 
cel mai scurt timp soluția tehnică 
pentru exploatarea întregului strat 
de cărbune. La fața locului, anali- 
zînd macheta complexului mecanizat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a Cerut 
specialiștilor ca, pe baza actualei 
tehnologii, să se experimenteze cit 
mai repede cu putință complexe me
canizate cu stâlpi de susținere modi
ficați, care să permită exploatarea 
întregului strat de cărbune.

La ieșirea din mină, in fața unor 
panouri și machete, reanalizînd so
luția tehnică propusă, secretarul ge
neral al partidului îndeamnă pe spe
cialiști, pe mineri să acționeze cu 
hotărîre pentru elaborarea unui mo
del experimental adaptabil la orice 
înălțime de zăcămînt, care să fie 
verificat in cel mai scurt timp 
într-unul din viitoarele abata
je ale minei. Totodată, secretarul 
general al partidului indică specia
liștilor, factorilor de răspundere 
prezenți să studieze posibilitatea 
ca asemenea complexe mecanizate 
să fie adaptate și utilizate pentru 
executarea unor lucrări la canalul 
Dunăre-Marea Neagră.

Interesîndu-se de condițiile de 
viață ale minerilor. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu vizitează can
tina minei, cerind să se manifeste 
grijă maximă pentru ca, zi de zi, 
minerii să beneficieze de hrană 
bună, să se asigure o aprovizionare 
corespunzătoare.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, tovarășa Elena Ceaușescu
(Continuare în pag. a IV-a)

La ieșirea din mina Urdari Se stabilește zona de deschidere a carierei Tismana II
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I) 

fiecare grup energetic trebuie să 
lucreze la întreaga capacitate ! A- 
ceasta este îndatorirea Ministerului 
Energiei Electrice, a Ministerului 
Construcțiilor de Mașini, a celor
lalte organe centrale, precum și a 
minerilor care trebuie să asigure 
cărbunele necesar ! Am convin
gerea că stă în puterea și a ener- 
geticienilor, și a minerilor să-și în
deplinească îndatoririle ! (Aplauze 
și urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Dragi tovarăși și prieteni,
M-am referit la problemele pe 

care le-am constatat în cursul vi
zitei, pentru că — așa cum am spus
— am venit nu numai la sărbăto
rirea „Zilei minerilor", ci și într-o 
vizită de lucru. Așa cum este în 
obiceiul partidului nostru, cum 
obișnuim cu prilejul fiecărei vizite, 
noi discutăm deschis atit ceea ce 
este bun, cît și lipsurile și, pe a- 
ceastă bază, stabilim ce trebuie 
făcut pentru a asigura bunul mers 
al activității noastre în toate do
meniile.

Cunoașteți problemele grele care 
s-au ivit în țara noastră — ca 
dealtfel în toată lumea — în do
meniul energiei, datorită creșterii 
uriașe a prețului petrolului. Aceas
ta ne cere eforturi serioase atit 
pentru economisirea combustibilu
lui, a petrolului, cît și pentru a asi
gura energia necesară pe alte căi : 
cărbune, hidroenergie și alte surse. 
De aceea, problema cărbunelui și 
a centralelor termoelectrice pe căr
bune constituie problema numărul 
unu a dezvoltării, în următorul 
cincinal, a energeticii românești, a 
asigurării energiei necesare pentru 
toate sectoarele economiei și pen
tru întreaga țară. (Aplauze și urale 
puternice).

Avînd în vedere toate aceste sar
cini de mare importanță, se im
pune ca toate organizațiile de 
partid, comuniștii, comitetul jude
țean de partid să înțeleagă răs
punderea deosebită pe care o au 
și — dacă se poate spune așa — 
să închidă birourile și să coboare 
în rîndul minerilor și energeticie- 
nilor, transformînd astfel minele, 
centralele electrice în birouri de 
lucru. Aici, numai aici se pot re
zolva problemele de ordin tehnic 
ca și social și se poate îndeplini 
planul ! Este necesar ca, începînd 
cu comitetul județean de partid, 
toți comuniștii, consiliile oameni
lor muncii să-și perfecționeze ac
tivitatea și să acționeze cu toată 
răspunderea pentru unirea efortu
rilor acestui uriaș colectiv de peste 
30 de mii de mineri, ale miilor de 
energeticieni, spre a asigura reali
zarea în cele mai bune condiții a 
sarcinilor de onoare și cinste ce le 
revin. (Aplauze puternice, urale).

Doresc să spun deschis că multe 
din lipsurile manifestate puteau ff 
evitate printr-o muncă mai bună a 
comuniștilor, a organizațiilor de 
partid, a comitetului județean de 
partid, a consiliilor oamenilor mun
cii, a conducerilor întreprinderilor și, 
desigur, a tuturor oamenilor muncii. 
Foarte multe din aceste lipsuri nu 
ar fi existat și am fi avut mult 
mai mult cărbune, mult mai multă 
energie dacă s-ar fi acționat cu 
răspundere și hotărîre sporită pen
tru soluționarea problemelor. De
sigur, aceste probleme sînt com
plexe, nu ușoare, dar ele pot fi și 
trebuie soluționate prin muncă 
unită, printr-un spirit colectiv, re
voluționar, comunist! (Urale și 
aplauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Nu vreau să se înțeleagă cumva 
că ministerele care răspund de 
aceste sectoare și alte organe cen
trale nu au răspunderea și vina 
lor pentru nesoluționarea la timp 
a unor probleme, pentru neacor- 
darea asistenței tehnice corespun
zătoare în rezolvarea problemelor 
ce depășeau posibilitățile locale. 
Am vorbit deja de Ministerul Con
strucțiilor de Mașini, de Ministe
rul Energiei Electrice ; trebuie să 
reamintesc și de Ministerul Mine
lor, Petrolului și Geologiei, pentru 
că și el putea face mai mult. A- 
ceasta este valabil și pentru alte 
organe centrale, care trebuiau, ți- 
nînd seama de prioritatea ce o 
acordăm acestui sector important 
al economiei naționale, să soluțio
neze la timp și rapid problemele 
ce-s-au ridicat. Iată de ce este ne
cesar ca atît ministerele și orga
nele centrale, cît și organele lo
cale, conducerile întreprinderilor 
să-și unească eforturile și să treacă 
la stabilirea tuturor măsurilor ne
cesare lichidării lipsurilor existen
te și îndeplinirii în cele mai bune 
condiții a planurilor, în toate do
meniile — atît în ce privește pro
ducția minieră, cît și energetică.

Am ferma convingere că stă în 
puterea organelor noastre centra
le, cît și a celor locale, a oameni
lor muncii — care au dovedit en
tuziasm și un minunat spirit de 
răspundere — să soluționeze orice 
problemă și că, prin unirea efor
turilor colective, vor reuși să de
pășească lipsurile, să asigure pa
triei cărbune și energie în canti
tățile stabilite. (Urale și aplauze 
puternice; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Am insistat asupra acestor pro

bleme pentru că ele sînt esențiale 
pentru activitatea dumneavoastră 
și pentru că au un rol important 
în întreaga noastră dezvoltare eco
nomică.

Sărbătorim în acest an, peste două 
săptămîni, 35 de ani de la revoluția 
de eliberare națională, antifascistă 
și antiimperialistă din 1944, de la 
înfăptuirea actului istoric de la 23 
August, care a deschis calea dez
voltării democratice și a construc
ției socialiste în România, calea 
consolidării economiei naționale, 
ridicării bunăstării și fericirii în
tregului nostru popor, a afirmării 
puternice a națiunii noastre în rîn
dul națiunilor lumii, întăririi inde
pendenței și suveranității patriei. 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“). Cei mai în vîrstă vă 
reamintiți că în județul Gorj in
dustria era reprezentată doar prin 
cîteva fabrici mici de țigări 
și de confecții. Mai era aici 
și un lagăr de deținuți politici. 
Au trecut 35 de ani. Gorjul, ca în
treaga noastră patrie, s-a trans
format în mod radical ; industria 
Gorjului dă astăzi o producție de 
peste 10 miliarde lei. S-a născut 
aici industria cărbunelui și energe
ticii. S-au construit, de asemenea, 
și alte întreprinderi industriale, 
care au ridicat la o viață nouă în
treaga populație a Gorjului — așa 
cum dezvoltarea industriei în toa
te județele și zonele a ridicat țara 
și poporul nostru la o viață nouă, 
liberă și demnă. Acestea sînt re
zultatele minunate ale construcției 
socialismului, ale faptului că po
porul, stăpîn pe destinele sale, își 
făurește, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, o viață nouă, 
liberă, muncind pentru sine, pen
tru bunăstarea și fericirea sa. 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !“).

Odată cu dezvoltarea industriei, 
agriculturii, înVățămîntului, știin
ței, culturii, s-a ridicat continuu 
bunăstarea poporului. Au crescut 
de peste cinci ori veniturile oame
nilor muncii. Numai în acest cin
cinal, pe baza hotărîrilor Con
gresului al XI-lea și ale Conferinței 
Naționale din 1977, retribuția și 
veniturile generale vor crește cu 
peste 30 la sută, față de 20 la 
sută cît se stabilise în planul cin
cinal. ' La 1 august am trecut la 
a doua etapă a majorării retribu
ției — și primii care beneficiază 
de aceasta sînt minerii și construc
torii de mașini. Iată de ce și pre
tențiile noastre față de mineri și 
constructorii de mașini sînt mai 
mari. (Aplauze puternice).

Facem totul pentru ca, pe măsura 
creșterii bogăției naționale, a pro
ducției nete și a venitului național, 
să asigurăm continuu dezvoltarea 
generală a patriei și ridicarea 
bunăstării poporului. Scopul a tot 
ceea ce înfăptuim în patria noas
tră, esența politicii partidului co
munist, a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe care o edi
ficăm în România este fericirea 
întregii națiuni, înflorirea sa mul
tilaterală, bunăstarea omului și a- 
firmarea plenară a personalității 
sale, asigurarea pentru fiecare 
membru al societății a unor con
diții de viață și de muncă din cele 
mai bune, în contextul fericirii în
tregului nostru popor. (Aplauze și 
urale puternice, prelungite; se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“).

Trebuie însă să înțelegem, dragi 
tovarăși și prieteni, că ridicarea 
nivelului de trai, dezvoltarea ge
nerală a patriei, înălțarea ei pe 
noi culmi de progres și civilizație 
sînt nemijlocit legate de realizarea 
planului în fiecare domeniu de ac
tivitate, de creșterea forțelor de 
producție, a industriei și agricul
turii, de asigurarea progresului tu
turor sectoarelor economiei noas
tre naționale. Fără creșterea con
tinuă a forțelor de 'producție, a 
venitului național, fără a asigura 
energia și materiile prime, fără o 
industrie și agricultură în stare să 
satisfacă necesitățile poporului, nu 
putem realiza creșterea continuă a 
nivelului de trai material și spiri
tual. Trebuie să înțelegem că numai 
și numai prin munca noastră, din ce 
în ce mai bine organizată, folosind 
cuceririle științei și tehnicii celei 
mai avansate, însușindu-ne cele mai 
noi cunoștințe, ridicîndu-ne nivelul 
de pregătire profesională, științifică 
și culturală, vom putea realiza, cu 
mijloacele de care dispunem, pro
ducții tot mai mari, vom asigura 
înflorirea tot mai rapidă a patriei, 
vom face ca România socialistă să 
devină mereu mai puternică, mai 
bogată, mai înfloritoare ! (Aplauze 
și urale puternice, îndelungate ; se 
scandează „Stima noastră și mîn- 
dria, Ceaușescu—România !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Nu am de gînd să insist prea 

mult asupra problemelor interna
ționale. Vă este cunoscută — în
tregului nostru popor îi este cu
noscută — politica externă a 
României socialiste, care, în strînsă 
concordanță cu politica internă, 
urmărește să asigure condițiile 
pașnice de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră, să asigure pacea și 
securitatea poporului român, a tu
turor popoarelor lumii. Iată de ce 
acționăm neabătut pentru dezvol
tarea colaborării internaționale, 
atît cu țările socialiste vecine, cît 
și cu țările socialiste mai îndepăr
tate, cu toate popoarele care au 
pășit pe calea făuririi noii orînduiri 
sociale, fiind conștienți că întă
rirea acestei solidarități și colabo
rări constituie un factor important 
pentru victoria socialistă în fiecare 
țară, deci și în România, pentru 
afirmarea forței și prestigiului 
socialismului în lume, pentru cauza 

progresului și a păcii pe planeta 
noastră. (Urale și aplauze pu
ternice).

Dezvoltăm larg relațiile cu țările 
în curs de dezvoltare, cu statele 
capitaliste dezvoltate, milităm nea
bătut pentru a colabora cu toate 
țările lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială. Sîntem conștienți că, 
în lumea de astăzi, cînd există țări 
cu orînduiri sociale diferite, trebuie 
să găsim calea colaborării și înțe
legerii, pentru a asigura pacea 
și destinderea, pentru lichidarea 
subdezvoltării, pentru noua ordine 
economică, pentru dezarmare, și în 
primul rînd pentru dezarmarea 
nucleară. Numai pe această cale 
fiecare națiune își va putea consa
cra plenar forțele dezvoltării sale, 
fericirii și bunăstării proprii. (Urale 
și aplauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

Acționăm neabătut pentru secu
ritate și cooperare în Europa. Vrem 
ca pe continentul nostru să nu mai 
fie războaie, să se treacă la o co
laborare pașnică, să se înlăture ar
mamentele și bazele militare străi
ne, să se asigure relații de egali
tate și colaborare reciproc avanta
joasă. Sîntem convinși că, dacă po
poarele europene vor acționa unite, 
cu toată fermitatea, ele vor putea 
instaura pe acest continent o lume 
mai bună, a colaborării, pot con
tribui la asigurarea păcii pe în
treaga planetă. (Urale și aplauze 
puternice ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !“).

Ne pronunțăm, ferm pentru re
nunțarea la folosirea forței și 
la amenințarea cu forța, pentru 
soluționarea tuturor problemelor 
dintre state numai și numai pe 
calea tratativelor. Trebuie să facem 
totul pentru a se renunța la calea 
militară, la arme, și pentru a se 
găsi, prin tratative, căile înțele
gerii reciproce în toate probleme
le. Aceasta corespunde intereselor 
fiecărei națiuni, cauzei progresului 
și destinderii în întreaga lume. 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite).

Este necesar să se oprească cursa 
înarmărilor, uriașele mijloace ce 
se cheltuiesc pentru înarmare să 
fie alocate treptat, într-o măsură 
tot mai mare, atît pentru dezvol
tarea fiecărei țări, pentru soluțio
narea problemelor sociale din fie
care stat, cît și pentru sprijinirea 
țărilor în curs de dezvoltare, in 
vederea progresului lor mai rapid, 
pentru realizarea unei lumi în 
care fiecare națiune să se bucure 
de minunatele cuceriri ale cunoaș
terii, ale științei și tehnicii. Să fa
cem totul ca milioanele de oameni 
de știință ce lucrează astăzi pen
tru înarmări, zecile de milioane de 
oameni care lucrează în fabricile 
de armament să muncească pen
tru bunăstarea omului, pentru dez
voltarea economică, pentru rezol
varea problemelor energeticii, pen
tru progresul agriculturii, pentru 
construcția de locuințe, împotriva 
bolilor, pentru sănătatea, fericirea, 
bunăstarea oamenilor, pentru in
dependența fiecărui popor! (Aplau
ze și urale puternice ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

In acest spirit a acționat și va 
acționa cu fermitate România pe 
plan internațional ! Sîntem con
vinși că această politică de priete
nie, colaborare și pace corespunde 
atît intereselor națiunii noastre, 
cît și intereselor fiecărei națiuni, 
cauzei păcii în lume. Punem 
neabătut la baza relațiilor noastre 
cu toate statele principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectului 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc. Pe 
această bază putem asigura reali
zarea unei lumi mai drepte și mai 
bune, a unei lumi a colaborării și 
păcii mondiale. (Aplauze puter
nice, urale).

Dragi tovarăși și prieteni,
In încheiere, aș dori să revin de 

la problemele internaționale la 
oltenii din Gorj — care sînt o 
parte importantă a națiunii noas
tre și, deci, ocupă un loc impor
tant în lume. Problemele pe care 
ei le au de soluționat aici sînt pro
bleme importante pentru întreaga 
dezvoltare a patriei noastre, pen
tru că asigurarea energiei consti
tuie un factor esențial al construc
ției socialiste în cincinalul viitor. 
Iată de ce, doresc încă o dată să 
adresez un apel tuturor comuniș
tilor, organizațiilor de partid, con
siliilor oamenilor muncii, tuturor 
oamenilor muncii din Gorj de a 
face totul pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a sarcinilor 
de înaltă răspundere ce le revin. 
Știu că stă în puterea gorjenilor 
să lichideze rapid neajunsurile și, 
cu sprijinul și prin activitatea mai 
susținută a organelor centrale din 
București, să soluționeze toate 
problemele.

Aș dori să înțelegeți că, adresînd 
unele critici în legătură cu nea
junsurile pe care le-am constatat 
în timpul vizitei — pe care, în 
linii generale, le cunoșteam dina
inte, dar aici mi-am dat și mai 
bine seama de fondul lor — am 
exprimat și convingerea că aces
tea nu sînt probleme pe care să nu 
le putem soluționa într-un timp 
scurt. Criticile pe care le-am adre
sat sînt în spiritul metodei și stilu
lui nostru de muncă. Critica și 
autocritica constituie factorul esen
țial de dinamizare, de intensificare 
a luptei revoluționare a oamenilor 
muncii pentru îndeplinirea Progra
mului elaborat de Congresul al 
XI-lea, de făurire a societății so

cialiste multilateral dezvoltate în 
România.

Trebuie să luăm atitudine mai 
fermă, mai hotărîtă față de lipsuri 
și neajunsuri ! Să nu le trecem cu 
vederea, să nu le ascundem, pen
tru că atunci ele se răzbună grav ; 
dimpotrivă, să le dezvăluim cu 
curaj și să acționăm pentru lichi
darea lor. Să criticăm pe aceia care 
nu își fac datoria, care nu înțeleg 
că, fiind puși într-o muncă sau 
alta, au răspunderea în fața clasei 
muncitoare, a poporului, a partidu
lui, a patriei să facă totul pentru a 
asigura bunul mers al activității. 
De aceea, critica din partea mun
citorilor, a oamenilor muncii este 
esențială pentru a dinamiza acti
vitatea organizațiilor de partid și 
a conducerilor administrative, a 
consiliilor oamenilor muncii în toa
te domeniile. Aceasta este necesară 
inclusiv pentru a dinamiza activi
tatea organelor centrale din Bucu
rești, care și ele au nevoie să mai 
fie zgîlțîite din cînd in cînd de 
muncitori, să li se reamintească că 
trebuie să gîndească permanent 
la muncitori, la popor, să lucreze 
pentru muncitori, pentru popor, 
pentru patrie. (Urale și aplauze 
puternice: se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).

în fond, dragi tovarăși și prie
teni, critica și autocritica constituie 
o parte inseparabilă a democrației 
noastre socialiste. Noi acționăm 
pentru a crea condiții ca întregul 
popor să participe la conducerea 
tuturor domeniilor de activitate : 
dar dorim ca această participare să 
fie activă, ca muncitorii, intelec
tualii, țăranii — bărbați, femei, ti
neri — să-și spună deschis cuvîil- 
tul, să poată acționa împotriva ori
căror neajunsuri, să ia parte atît la 
elaborarea politicii generale, cît și 
la înfăptuirea ei, pentru că numai 
împreună, într-o deplină unitate, 
vom făuri socialismul și comunis
mul pe pămîntul României. (Aplau
ze și urale prelungite. Se scandea
ză „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc, în încheiere, să-mi ex

prim convingerea că organizațiile 
de partid, începînd cu comitetul ju
dețean, consiliile oamenilor muncii, 
conducerile întreprinderilor, toți 
oamenii muncii, atît mineri și 
energeticieni, cît și din celelalte în
treprinderi, din agricultură, toți ce
tățenii județului Gorj își vor in
tensifica eforturile și vor realiza 
cu succes sarcinile ce le revin, li- 
chidînd neajunsurile de care am 
vorbit astăzi și întîmpinînd Con
gresul al XII-lea cu succese tot mai 
mari. Sînt convins că veți face to
tul pentru a îndeplini în bune con
diții cincinalul 1976—1980, astfel ca 
la sfîrșitul cincinalului, în 1980, 
gorjenii să ocupe un loc de frunte 
în marea întrecere pentru victoria 
socialismului și comunismului în 
România, pentru bunăstarea și in
dependența patriei noastre socia
liste ! (Urale și aplauze puterni
ce ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !• ).

Cu această convingere și cu 
aceste ginduri, cu încrederea in 
forța minunată a oamenilor muncii 
gorjeni, ca a tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră, a între
gului nostru popor, vă urez succe
se tot mai mari în întreaga activi
tate, multă sănătate și multă feri
cire ! .(Aplauze și urale puter
nice, îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Noroc bun, dragi tovarăși ! 
(Urale îndelungi, aplauze și ovații 
îndelungate ; se scandează minute 
în șir „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“. Toți cei 
prezenți la marea adunare popu
lară aclamă indelung pentru 
partid, pentru Comitetul Central, 
pentru secretarul general al parti
dului și președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

wo

Lei Turceni, înalții oaspeți sînt invitați să guste din tradiționala pîine a ospitalității

intr-unui din abatajele minei Urdari
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Moment din timpul vizitei la Rovinari

Marea adunare populară de la Rovinari

(Urmare din pag. a II-a) 
răspund cu căldură manifestărilor 
de fierbinte dragoste și recunoș
tință ale minerilor și familiilor lor, 
ale tuturor celor prezenti la a- 
ceastă emoționantă intilnire cu con
ducătorul iubit al partidului și po

În mijlocul brigadierilor 
de pe Șantierul național al tineretului 

de la Combinatul minier Oltenia
în ovațiile puternice ale mulțimii, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu se în
dreaptă spre următorul obiectiv al 
vizitei — cariera de extracție la'su
prafață Tismana. aflată în imediata 
apropiere a termocentralei Rovi
nari.

Vizita de lucru la acest obiectiv 
începe cu un moment emoționant. 
Din rîndurile brigadierilor Șantie
rului national al tineretului de la 
Combinatul minier Oltenia, adunați 
în careu, se desprind doi tineri care 
înminează frumoase buchete de flori 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu. Ilie Rău- 
tescu, comandantul șantierului — 
constituit aici in urmă cu- un an și 
patru luni, la indicația secretarului 
general al partidului, in vederea 
impulsionării lucrărilor de desco- 
pertare — prezintă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu tradiționalul ra
port de muncă.

Răspunzind entuziastelor urale si 
ovații ale tinerilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se adresează brigadieri
lor :

„Dragi tovarăși brigadieri, doresc 
să vă transmit un salut _ călduros 
și felicitări pentru activitatea ne 
care o desfășurați pe acest șantier 
national al tineretului. destinat să 
asigure patriei mai mult cărbune. 
Vă felicit încă o dată și vă doresc 
noi izbinzi in activitatea pe care o 
desfășurați de a da patriei mai mult 
cărbune. Vă urez multă sănătate 
și succese în viată !“.

După intîlnirea cu brigadierii. între 
secretarul general al partidului șl 
cadre dîn conducerea ministerului 
și ale Combinatului minier Oltenia 
are loc un dialog de lucru asupra 
unor probleme privind intensifi
carea producției de cărbune in ca
riere. Inginerul Gheorghe Borcean, 
directorul întreprinderii miniere
Rovinari, -prezintă tovarășului
Nicolae Ceaușescu situația reali
zării principalilor indicatori teh- 
nico-economici. Secretarul general 
al partidului este informat că indi
cele de utilizare extensivă a mo
dernelor utilaje de mare capacitate 
care se află în dotarea carierelor a 
crescut de la 54,7 la sută in 1978 la

Introducerea largă a mecanizării — 
la baza sporirii producției de lignit

Un nou obiectiv înscris pe itinerarul 
vizitei de lucru, in bazinul carboni
fer Rovinari, l-a constituit cariera 
Girla. Și aici, ca în toate unitățile 
carbonifere, vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este întimpinată cu bine
cunoscutul salut „Noroc bun". cu a- 
ceeași dragoste și recunoștință pentru 
grija pe care partidul, secretarul sau 
general o poartă îmbunătățirii condi
țiilor de muncă ale minerilor, ca și 
condițiilor lor de viață, grija manifes
tată recent in aplicarea celei de-a 
doua etape de majorare a retribuții
lor, dar mai cu seamă in industriali
zarea rapidă a acestei zone, care ofe
ră astăzi locuri de muncă în înseși 
așezările natale. Așa cum se releva 
in cursul dialogului, din cariera Gir
la, pe cale să devină o unitate etalon 
a bazinului Rovinari, se extrag acum 
cu 320 tone mai mult cărbune decît 
in perioada corespunzătoare din 1978.

Sporirea continuă a producției, pre
văzută să ajungă la sfirșitul acestui 
an la 3.2 milioane tone, este rezulta
tul profundelor schimbări intervenite 
in cadrul acestei cariere. De pe pla
toul dispecerului principal, secreta
rul general al partidului cercetează 
acest nou peisaj al carierei, cu talu- 
zuri drepte și pereți de cărbune, cu

Termocentrala de 
să funcționeze 

la parametrii
Ultimul moment al vizitei a avut 

loc la unul dintre cele mai impor
tante obiective ale județului Gorj, 
ale întregii economii naționale, ter
mocentrala de la Rovinari.

La intrarea in termocentrală, in 

porului., Adresindu-se mulțimii, to
varășul Nicolae Ceaușescu a spus : 
„Doresc să aduc cele mai calde feli
citări minerilor de la Urdari pentru 
rezultatele obținute. Vă urez tuturor 
succese tot mai mari în activitatea 
prezentă și viitoare, multă sănă
tate și fericire. Noroc bun 

circa 70 la sută în prezent. De ase
menea, raportată la aceeași peri
oadă. producția medie zilnică de 
cărbune a crescut cu 1 500 tone.

Anumite progrese ati obținut, apre
ciază secretarul general al partidului, 
dar ele nu ne pot mulțumi atîta 
vreme cit cerințele economiei na
ționale de cărbune energetic nu 
sînt acoperite în mod corespunzător.

în cursul dialogului se infor
mează. de asemenea, despre modul 
in care se traduc in viată indicați
ile date, la vizita anterioară, de se
cretarul general al partidului pri
vind modernizarea carierelor. îm
bunătățirea funcționării sistemului 
de excavare-transport-depoiitare. re
cuperarea întregii rezerve de căr
bune — prin crearea de micro- 
cariere în toate zonele care permit 
această modalitate de lucru — si re
darea cit mai urgentă in circuitul 
agricol a terenurilor ocupate de 
haldă.

Tovarășul Nicolae Ceausescu este 
informat că în prezent sînt în curs 
do aplicare măsuri pentru optimiza
rea funcționării circuitelor de benzi 
transportoare, asigurarea căilor de 
acces la toate locurile de muncă din 
cariere pentru a permite intervenții 
mai operative la revizii și reparații 
ale echipelor specializate. _ așecarea 
corespunzătoare a zăcămîntului. 
întrucît colectivul carierei Tismana 
are în prezent mari datorii în ce pri
vește îndeplinirea planului la extrac
ția de cărbune. între soluțiile adopta
te pentru creșterea producției de lig
nit se numără și deschiderea carierei 
Tismana II. intr-o zonă care permite 
acces rapid la zăcămînt.

Prezent la acest dialog, tovarășul 
Pantei imon Găvănescu. prim-secretar 
al C.C. al U-T.C., ministrul pentru 
problemele tineretului. îl asigură oe 
secretarul general al partidului că si 
brigadierii Șantierului national al ti
neretului de la Combinatul minier 
Oltenia vor acționa in continuare, cu 
spirit revoluționar, pentru a traduce 
în viață îndemnul de a face totul 
pentru a da țării cit mai mult căr
bune.

drumuri de acces, cu puternice .ex
cavatoare și lungi benzi transpor
toare.Tovarășul-Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu coboară apoi 
în carieră, cercetînd cu deosebit in
teres lignitul, excavatoarele și cele
lalte instalații.

Dialogul continuă apoi pe tema 
mecanizării, așa cum se pune ea in 
carierele de lignit astăzi și în per
spectivă. Sînt examinate autobascu
lante de diferite capacități, instalații 
de foraj, mașini de săpat canale, 
mașini de rulat covoare, diferite piese 
de schimb, multe realizate de indus
tria noastră constructoare de mașini, 
iar unele în cadrul Combinatului mi
nier Oltenia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere 
factorilor de răspundere să treacă 
neintîrziat la asimilarea celor mai 
productive dintre mașinile expuse.

La încheierea vizitei, secretarul ge
neral al partidului ii felicită pe mi
nerii de la Girla pentru bunele re
zultate obținute în sporirea produc
ției de cărbune și le urează noi suc
cese în preocuparea lor de a deveni 
o unitate model a bazinului carboni
fer Rovinari.

la Rovinari 
din plin, 
optimi I

fața unei machete, directorul uni
tății. inginerul Ion Popescu, pre
zintă stadiul actual de dezvoltare al 
acestei întreprinderi reprezentative 
pentru energetica românească. Co
nectată la sistemul energetic națio- 

nai. cu un grup de 200 MW, in anul 
1972. termocentrala de la Rovinari a 
atins în acest an puterea instalată 
finală de 1 720 MW, devenind cea 
mai mare unitate de acest fel 
din țară. Aici sînt puse in funcțiune 
6 grupuri termoenergetice, încorpo- 
rînd utilaje de mare complexitate 
tehnică, în cea mai mare parte pre
miere ale Industriei noastre construc
toare de mașini, cum sint turbinele 
de 330 MW — realizate la întreprin
derea de mașini grele București— și 
cazanele de 1 035 tone abur pe oră, 
construite lâ uzinele „Vulcan".

Interesîndu-se de stadiul atingerii 
parametrilor proiectați, secretarul ge
neral al partidului este informat că 
in ultimii ani s-au înregistrat progre
se, fără însă ca termocentrala, în an
samblul ei. să reușească să realizeze 
nivelul indicatorilor tehnico-econo- 
mici stabiliți. Sînt prezentate princi
palele dificultăți cu care se confrun
tă colectivul acestei unități în asigu
rarea continuității funcționării agre
gatelor, pregătirea forței de muncă 
și. mai ales, încadrarea in consumu
rile specifice prevăzute' în proiect. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere co
lectivului Întreprinderii, cadrelor de 
răspundere din ministerele energiei 
electrice, minelor, petrolului și geo
logiei, industriei construcțiilor de ma
șini să acționeze cu toată fermitatea 
pentru elaborarea neîntîrziată a unor 
soluții adecvate, eficiente. în așa fel 
incit toate grupurile să realizeze pa
rametrii tehnico-economici optimi, ca 
termocentrala să funcționeze constant 
la o putere ridicată, cu un consum 
cit mai redus de cărbune sl în special 
do păcură, tn acest context, secreta
rul general al partidului a apreciat 
că stă în puterea specialiștilor noștri 
să rezolve cu forțe proprii toate pro
blemele de ordin tehnic și tehnolog.c 
în domeniul energetic.

Vizitînd termocentrala, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu urmărește în sala 
mașinilor functionarea blocurilor 
energetice. Oprindu-se la grupul nr. 
5. de 330 MW, echipat in întregime 
cu utilaj românesc, secretarul gene
ral al partidului este informat că 
acest agregat se află în prezent în 
reparații capitale. Un colectiv de spe
cialiști și muncitori, concomitent cu 
executarea lucrărilor de reparații, 
aduce o serie de îmbunătățiri la cîte- 
va subansamble principale. Secreta
rul general al partidului insistă din 
nou asupra necesității de a se face 
totul pentru ca această importantă 
unitate a industriei noastre energe
tice să-și aducă o contribuție cores
punzătoare potențialului tehnic in
stalat la sporirea producției de ener
gie electrică, să se încadreze nein- 
tirziat in consumurile planificate de 
combustibil.

Mulțumind pentru indicații, direc
torul întreprinderii, cadrele de con
ducere din ministere l-au asigurat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu că vor 
face totul pentru ca sarcinile trasate 
cu prilejul vizitei de lucru să fie 
finalizate în cel mai scurt timp, pen
tru ca termocentrala de la Rovinari, 
tinărul său colectiv de muncă să-și 
onoreze titlul de cel mai mare obiec
tiv energetic românesc aflat în 
funcțiune la ora actuală, să confirme 
încrederea acordată, printr-o muncă 
de înaltă calitate, de înaltă eficientă.

Prin caracterul său concret. de 
lucru, prin indicațiile și concluziile 
cu. care s-a soldat, vizita secretarului 
general al partidului pe meleagurile 
Gorjului s-a constituit intr-un re
marcabil moment de orientare a 
eforturilor comuniștilor, a colective
lor de oameni ai muncii din această 
zonă a țării spre soluționarea promp
tă și eficientă a problemelor com
plexe legate de dezvoltarea priori
tară a energeticii.

Materializarea rapidă a indicațiilor 
secretarului general al partidului 
va conduce la sporirea eficien
ței întregii activități, la creșterea 
cantității de cărbune și energie, la 
dezvoltarea accelerată a județului, a 
patriei socialiste, la ridicarea necon
tenită a nivelului de trai. Iată con
vingerea ce i-a făcut pe gorjeni ca, 
și la plecare, ca dealtfel pe întreg 
parcursul vizitei, să dea expresie cu 
putere sentimentelor vibrante de 
dragoste și înaltă prețuire față de 
secretarul general al partidului, 
hotărîrii lor de a nu precupeți nici 
un efort pentru înfăptuirea sarcini
lor din acest an, pentru a întîmpina 
cu realizări tot mai însemnate — a 
35-a aniversare a eliberării patriei de 
sub dominația fascistă și Congresul 
al XII-lea al partidului.

Momentul culminant al vizitei de 
lucru a secretarului general al parti
dului l-a reprezentat marea adunare 
populară. desfășurată pe imensul 
platou situat între termocentrala Ro- 
gojelu și riul Jiu, la care au luat 
parte peste 50 000 de mineri, energe- 
ticieni, constructori. împreună cu fa
miliile lor, numeroși locuitori ai așe
zărilor gorjene.

Secretarul general al partidului 
este întimpinat și aici cu vibrant en
tuziasm, cu nețărmurită dragoste și 
prețuire, cei prezenti exprimîndu-și 
cu putere recunoștința pentru grija 
permanentă pe care conducerea parti
dului. personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o manifestă față de dez
voltarea multilaterală a județului lor, 
pentru creșterea continuă a nivelu
lui lor de trai, a bunăstării materia
le și spirituale a întregului popor.

Pentru marea sărbătoare a întîlni- 
rii lor eu secretarul general al parti
dului, locul de desfășurare a adună
rii a fost sărbătorește împodobit de 
gorjeni cu steagurile partidului și ale 
tării, portretul secretarului general 
al partidului. Pe digul Jiului 
se poate citi : „P.C.R.". „Ceaușescu 
și minerii". „R.S.R.". Pe mari pan
carte sint înscrise cuvintele „Mi
nerii Gorjului vă adresează un 
călduros salut, multe iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu !". 
„Angajamentul minerilor — patriei, 
cit mai mult cărbune !“.

In cuvintul său. tovarășul Nicolae 
Gavrilescu. prim-secretar al Co
mitetului județean Gorj al P.C.R.. 
președintele consiliului popular ju
dețean, a spus :

Cu adincă dragoste, recunoștință și 
deosebit respect, vă rog să-mi îngă
duiți să adresez, din partea comuniș
tilor. a tuturor oamenilor muncii din 
județul Gorj, un călduros salut și 
tradiționala urare de „Bun venit 1“ 
pe înfloritoarele meleaguri gorjene, 
celui mai iubit și stimat fiu al po
porului, secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Permiteți-mi, de asemenea, să salut 
cu profundă satisfacție și bucurie 
prezența, la adunarea noastră, a sti
matei tovarășe academician doctor 
inginer Elegia Ceaușescu, personalita
te proeminentă a vieții social-politice 
și științifice naționale și interna
ționale.

Vizita de lucru pe. care o efectuați 
astăzi, la un interval de numai doi 
ani de la precedentul dialog cu oa
menii muncii gorjeni, constituie pen
tru noi un fericit prilej de a da 
glas gindurilor și sentimentelor de 
nețărmurită dragoste și respect fală 
de conducătorul partidului și statului 
nostru, de aleasă mulțumire pentru 
grija permanentă ce purtațl ridi
cării neîncetate a patriei pe noi 
trepte de progres și civilizație.

De la ultima dumneavoastră vizită, 
au intrat in funcțiune întreaga capa
citate de 1 720 MW la întreprinderea 
electrocentrale Rovinari. două grupuri 
energetice de 330 MW fiecare la în
treprinderea electrocentrale Turceni, 
o hidrocentrală de 50 MW in siste
mul hidroenergetic Cerna — Motru — 
Tismana. minele Jilt, Albeni. Roșiuta 
II, Horăști-Sud, Urdari. Rogojelu, 
carierele Lupoaia și Roșia-Jiu. De a- 
semenea, produc, parțial, întreprin
derea de mașini-unelte prin presa- 
re-forjare și întreprinderea de 
articole tehnice din cauciuc, a 
început construcția întreprinderii de 
utilaj minier din Tg. Jiu. au crescut 
producția agricolă vegetală și ani
mală, aportul județului la fondul de 
stat.

Toate acestea au creat posibilitatea 
ca. încă din acest an, județul Gorj 
să realizeze sarcina stabilită de Con
gresul al XI-lea, atingînd valoarea 
de peste 10 miliarde lei a producției 
globale industriale, iar în viitorul 
cincinal să realizeze un produs total 
de peste 82 531 lei pe locuitor.

Pe baza dezvoltării social-econo- 
mice, a crescut substanțial nivelul de 
trai material și spiritual, concretizat 
în peste 20 000 apartamente, in creș
terea volumului desfacerilor de măr
furi către ■ populație la circa 2,5 mi
liarde lei în 1978. Au crescut simți
tor retribuția și veniturile tuturor 
oamenilor muncii, cele mai mari 
sporuri înregistrindu-se la mineri.

Rezultatele obținute in realizarea 
sarcinilor economice nu ne satisfac. 
Avem încă rămineri in urmă la pro
ducția de cărbune, la energie, la 
unele obiective de investiții și, așa 
cum ați arătat astăzi, la Turceni și 
la Rovinari, consumăm incă mult ți
ței pentru arderea și producerea 
electrocnergiei și avem încă multe 
defecțiuni in funcționarea utilajelor. 

La termocentrala de la Rovinari, unul dintre cele mai importante obiective energetice ale țării

Ele arată că în activitatea organelor 
și organizațiiior de partid, a condu
cerilor unităților se manifestă încă 
lipsuri pe care n-am reușit să le în
lăturăm în termen util. Din această 
cauză sîntem încă datori economiei 
naționale cu importante cantități de 
lignit și de energie electrică.

Mulțumindu-vă din inimă pentru 
ajutorul permanent acordat prin tri
miterea de specialiști și asigurarea 
cu utilaje, pentru prețioasele indi
cații date în timpul vizitei de astăzi, 
ne angajăm să desfășurăm o susți
nută muncă în vederea lichidării ne
ajunsurilor existente, pentru îndepli
nirea integrală a sarcinilor.

Oamenii muncii din județul Gorj 
au primit cu multă satisfacție pro
iectul de Directive și celelalte pro
iecte de program-directive ale Con
gresului al XII-lea al partidului. Vă 
informăm, stimate tovarășe Nicolae ■ 
Ceaușescu, că toate colectivele de 
muncitori, ingineri si tehnicieni ac
ționează pentru găsirea celor mai 
bune soluții în vederea creșterii pro
ducției de cărbune și energie elec
trică. astfel incit, incă din 1983, să 
asigurăm la cărbune nivelurile sta
bilite pentru 1985.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
gorjeni iși reafirmă și cu acest prilej 
adeziunea plenară și înflăcărată la 
politica internă și externă a. partidu
lui și statului nostru, elaborată de 
dumneavoastră, cu înțelepciunea și 
clarviziunea ce vă caracterizează, ca 
primul comunist și om al țârii. Actio- 
nind, pe plan extern, pentru dezvol
tarea colaborării și prieteniei cu 
toate țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare, cu toate statele, 
fără deosebire de orînduire socială, 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
făurirea unei noi ordini economice 
internaționale. România socialistă iși 
aduce o contribuție activă la înfăp
tuirea obiectivelor majore de pace, 
destindere și colaborare.

Vă încredințăm că pentru comu
niști, pentru toți oamenii din județul 
Gorj nu există nimic mai presus de- 
cît Voința fermă de a acționa neabă
tut pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor ce le revin, de a urma cu 
înaltă abnegație cuvîntul și fapta 
dumneavoastră, mult iubite si stimate 
tovarâ’șe Nicolae Ceaușescu — patrio
tul înflăcărat, eminentul militant re
voluționar, prestigioasă personalitate 
politică a vremurilor contemporane, 
omul care și-a consacrat, cu inega
labilă dăruire, întreaga muncă și 
ființa bunăstării și fericirii poporului 
român, cauzei păcii în lume.

Vă rog șă-mi îngăduiți, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. ca. în numele celor 
aproape 30 000 de oameni ai muncii 
din bazinul carbonifer al Olteniei, să 
exprim bucuria că vă aflati din nou 
in mijlocul nostru, că putem da glas, 
încă o dată, sentimentelor de profun
dă stimă și recunoștință pentru grija 
permanentă pe care ne-o purtati — 
a spus în cuvîntul său tovarășul 
Vasile Ogherlaci, directorul general al 
Combinatului minier Oltenia.

Noua dumneavoastră vizită de lu
cru acum. în preajma „Zilei mine
rului", a marilor evenimente din 
istoria partidului și a tării — a 35-a 
aniversare a eliberării patriei si cel 
de-al XII-lea Congres al partidului — 
ne onorează și ne însuflețește să 
sporim eforturile pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce ne revin din programul 
privind dezvoltarea producției de 
cărbune.

Vă raportăm că, acționînd în spi
ritul indicațiilor concrete date de 
dumneavoastră la ultima vizită de 
lucru, am reușit' să imprimăm ex
tracției de lignit un ritm mereu as
cendent, ajungînd în prezent să pro
ducem 65 000 tone zilnic. Avem po
sibilitatea să creștem la 70 mii tone 
pe zi la sfirșitul trimestrului al III- 
lea și la 75—80 mii tone în trimes
trul al IV-lea.

Prin măsurile luate, am reușit să 
creștem la 80—85 la sută indicele de 
folosire a utilajelor la cariere, unde 
am înlăturat unele deficiențe _ din 
transport, Întreținere și gospodărire 
a apelor în subteran a crescut pro
ducția pe abataj cu aproape 20 la 
sută.

Cu toate acestea, nu sintem mulțu
miți, deoarece răminem incă defici
tari în privința gospodăririi minelor 
și carierelor, a folosirii utilajelor la 
întreaga capacitate, ■ reducerii consu
murilor, creării condițiilor sociale 
pentru oamenii muncii din bazin.

Documentele pregătitoare pentru 
Congresul al XII-lea al partidului 
pun în fața noastră sarcini de 
mare răspundere. Ne angajăm să 

acționăm neabătut pentru1 înlătura
rea neajunsurilor existente, pentru 
perfecționarea tehnologiilor, pentru 
ridicarea gradului de mecanizare și 
folosire cit mai deplină a capacități
lor de producție. Vom dovedi, astfel, 
prin lapte că am înțeles cît de vi
tală este ’pentru prezentul și viitorul 
patriei noastre asigurarea bazei 
energetice.

Este pentru mine o mare cinste de 
a exprima în numele comuniștilor, al 
întregului colectiv de oameni ai mun
cii de la mina Urdari, bucuria ne
mărginită și recunoștința de a avea 
ca oaspete drag pe cel mai scump fiu 
al poporului, pe dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
a spus, la rîndul său, tovarășul Con
stantin Mataca.

îngăduiti-mi să vă raportez în 
numele organizației de partid și al 
ortacilor mei de la Urdari, că am 
obținut, printre succesele cu care în- 
tîmpinăm a 35-a aniversare a elibe
rării patriei și Congresul al XII-lea 
al partidului, un nou record national 
de tehnică minieră: 256 metri liniari 
avansare in abataj și o producție 
medie zilnică de peste 3 000 tone 
lignit.

De la începutul acestei luni, bene
ficiem de o nouă majorare a retri
buției, mărturie concludentă a aten
ției cu care partidul, dumneavoastră 
personal, înconjurați puternicul de
tașament al minerilor.

Măsurile luate de conducerea 
partidului pentru creșterea produc
ției de cărbune, pentru folosirea e- 
conomicoasă a energiei au primit în
treaga aprobare a minerilor gorjeni, 
care văd în acestea o expresie a pre
ocupării dumneavoastră pentru pre
zentul și viitorul poporului nostru.

Vă încredințăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
transpunînd în viată indicațiile pe 
care ni le-ați dat, vom acționa cu 
tot elanul și cu intreaga pricepere 
comunistă pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor care ne revin in 
acest cincinal.

în cuvîntul său. tovarășa ing. Ana 
Costi, de l.i întreprinderea electro
centrale Rovinari. a spus : Este o 
mare cinste pentru noi că ati vizitat 
astăzi și ^întreprinderea noastră, ter
mocentrala Rovinari, cel mai mare 
obiectiv termoenergetic aflat în 
funcțiune.

Pe baza programului de măsuri 
adoptat de conducerea partidului, ac- 
ționind pentru îmbunătățirea stabili
tății în funcționare a tuturor grupu
rilor energetice și atingerea parame
trilor proiectați, ne angajăm să du
blăm. pînă la sfirșitul anului, pro
ducția actuală de energie electrică.

Studiind temeinic proiectele do
cumentelor celui de-al XII-lea Con
gres al partidului, ne-am dat seama 
din prevederile acestora cît de mare 
este răspunderea ce ne revine nouă, 
energeticienilor care valorificăm căr
bunele. în contextul condițiilor impu
se de criza mondială de energie. De 
aceea, apreciem ca deosebit de în
țelepte și realiste orientările politicii 
energetice elaborate sub nemijlocita 
dumneavoastră conducere, caracteri
zate prin clarviziune științifică, grijă 
nemărginită pentru gospodărirea re
surselor naționale, pentru apărarea 
independentei economice a patriei.

Vă încredințăm că observațiile, 
criticile și indicațiile pe care ni le-ati 
dat astăzi vor constitui pentru noi 
direcții fundamentale de acțiune și 
vor determina mobilizarea tuturor 
energiilor organizației noastre de 
partid, a întregului colectiv în ve
derea creșterii răspunderii, ordinii șl 
disciplinei, intransigentei fată de 
lipsuri. în așa fel îneît termocentrala 
Rovinari să devină o întreprindere 
cu care să se mindrească economia 
națională.

Trăind, de „Ziua minerului", bucu
ria și fericirea de a vă avea ca 
oaspetele nostru drag, a spus to
varășul Emil Rus adresindu-se 
secretarului general al partidului, vă 
rog să-mi permiteți ca, in numele 
colectivului carierei Gîrla. să vă 
adresez un călduros „Noroc bun", 
.să-mi exprim mulțumirile cele mai 
fierbinți pentru grija deosebită ce o 
acordați minerilor.

La raportul mineresc de astăzi, co
muniștii și toți ortacii mei de la ca
riera Gîrla se prezintă cu rezultate 
bune. Printr-o perseverentă activitate 
de valorificare a gîndirii și acțiunii 
colective, așa cum î» repetate rîn- 
duri ne-ați indicat dumneavoastră, 
minerii de la Girla, conduși de co
muniști, au reușit să găsească soluții 

de sporire substanțială a capacități 
de producție. S-au asigurat o ma. 
bună folosire a excavatoarelor și altor 
utilaje din dotare, îmbunătățirea io 
losirii benzilor transportoare. întă
rirea ordinii și disciplinei. Toate a 
cestea au dus la îmbunătățirea in 
tregii activități, la afirmarea carierei 
Gîrla ca unitate etalon în bazine 
carbonifer Oltenia.

Așa cum v-ați convins la fata la 
cuiul, mai avem incă unele lipsnA 
in organizarea producției și a muncii. 
Am luat cunoștință de proiectele de 
documente pentru Congresul al 
XII-lea al partidului, care pun în 
fata minerilor sarcini cu totul deo
sebite. Sîntem conștienti că trebuie 
să îmbunătățim în continuare radical 
întreaga noastră activitate pentru a 
spori mai mult producția de cărbune.

Ne angajăm, în fata dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar 
general, să promovăm activ progre
sul tehnic și să întărim răspunderea 
în folosirea utilajelor din dotare, 
realizind an de an planul de pro
ducție.

Vă dorim ani mulți de viață, spre 
binele și fericirea întregului nostru 
popor.

în cuvintul său, tovarășul Ni
colae Olaru, brigadier pe Șan
tierul național al tineretului Ro
vinari, a spus : Vă raportăm, 
iubite tovarășe secretar general, 
că tinerii de pe acest șantier 
național sint conștienți de sar
cinile majore la care s-au angajat și 
prin tot ceea ce fac iși aduc o con
tribuție însemnată la realizarea ma
rilor obiective ale energeticii româ
nești. în 1978 și 1979 am excavat și 
transportat aproape 3 milioane mc 
steril. , depășind astfel sarcinile în
credințate de dumneavoastră. Am 
realizat, de asemenea, peste plan, 
50 000 tone cărbune, iar brigadierii 
elevi și student! au executat anul 
trecut lucrări în valoare de peste 
50 milioane lei.

Șantierul national a devenit o a- 
devărată școală de educație comunis
tă, de pregătire a tinerilor în diver
se meserii — șoferi, mașiniști uti
laje, mecanici, lăcătuși, electricieni 
de mină, constructori — care acum 
muncesc cu bune rezultate in sec
toarele de bază ale unităților mi
niere.

Pînă în prezent au venit aici din 
toată tara, pentru a lucra în unită
țile din bazinul minier, 3 300 mun
citori calificați și 1 500 tineri neca- 
lificati.

Știm că ne-am angajat la o treabă 
care nu este ușoară, este uneori chiar 
aspră, bărbătească, dar nu ne spe
rie greutățile. Cu sinceritatea inimi
lor noastre tinere, vă mărturisim, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că avem în 
persoana dumneavoastră un admi
rabil exemplu de dăruire și abne
gație, un model de viată și de mun
că închinate tării și poporului.

La această mare adunare populară, 
brigadierii și toți tinerii din bazin 
se angajează să muncească cu dă
ruire pentru a îndeplini si depăși 
sarcinile încredințate de dum
neavoastră, pentru a întîmpina cu 
rezultate tot' mai bune cea de-a 35-a 
aniversare a eliberării patriei și 
Congresul al XII-lea al partidului.

întimpinat cu ovații și urale, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm, a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Cuvîntarea secreta
rului general al partidului a fost 
subliniată cu îndelungi aplauze, cu 
ovații și urale. Cei prezenti și-au 
exprimat hotărîrea lor nestrămu
tată de a transpune în viată în
demnurile și orientările formulate 
de secretarul general al partidului, 
de a munci cu devotament si abne
gație pentru a îndeplini marile 
sarcini ce le revin in asigurarea cu 
energie a patriei. Miile de partici- 
panți la adunare au scandat 
„Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
minerii !“, „Ceaușescu și poporul !“. 
Răsună îndelungi ovații și urale.

în numele participantilor la aduna
re. al tuturor oamenilor muncii din 
județul Gorj, tovarășul Nicolae Ga1- 
vrilescu a exprimat recunoștința 
pentru aprecierile la adresa efortu
rilor depuse de minerii și energe- 
ticienii din bazinul Olteniei, de ce
lelalte colective muncitorești din 
această zonă a tării,

Criticile dumneavoastră îndreptă
țite — a spus vorbitorul — ne mo
bilizează in muncă, pentru , a înlă
tura neajunsurile pe care le avem 
încă. Ne angajăm să acționăm cu 
toată fermitatea pentru perfectio
narea întregii activități politico-orga- 
nizatorice, de educație, și să nu pre
cupețim nici un efort pentru a reali
za sarcinile ce ne revin în actualul 
cincinal, din cincinalul 1981—1985, să 
sporim producția de cărbune și e- 
nergie electrică, să creștem mai mult 
aportul Gorjului la dezvoltarea mul
tilaterală a patriei.

La coborîrea din tribuna oficială, 
în incinta combinatului, cei pre
zenti ovaționează pentru partid și 
secretarul său general, se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
minerii !“, „Ceaușescu și poporul !“. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu răspund cu 
căldură și prietenie manifestărilor 
entuziaste ale mulțimii.

La plecare, o gardă militară pre
zintă onorul. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu trece în revistă garda de 
onoare. Este intonat Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste România.

Invitați de localnici, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu se prind în hora tinerilor 
și tinerelor purtind tradiționalele 
costume gorjenești. în semn de 
aleasă prețuire le’sînt oferite in dar 
frumoase marame, măiestrit lucrate 
de talentate artiste populare de pe 
meleagurile gorjene.

în această atmosferă de bucurie și 
nemărginit entuziasm. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau un călduros rămas 
bun de la localnici, urîndu-le noi și 
tot mai mari succese în muncă si în 
viată.

în uralele și aclamațiile mulțimii, 
elicopterul se ridică deasupra pla
toului din fata combinatului minier 
și se îndreaptă spre plaiurile mehe- 
dințene.
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VIZIIA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOUE CEAUSESCU
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu 

tovarășa Elena Ceaușescu au sosit în cursul după- 
amiezii de joi în județul Mehedinți.

La această vizită de lucru a secretarului 
general al partidului în județul Mehedinți au parti
cipat tovarășii losif Banc, Emil Bobu, Gheorghe 
Cioară, Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, Virgil 
Trofin, Vasile Patilineț, Hie Rădulescu, precum și 
Mihai Florescu, ministrul industriei chimice, și 
Cornel Mihulecea, președintele Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară.

Noua vizită a secretarului general 
al partidului in acest județ, care a 
cunoscut profunde prefaceri econo
mice și sociale în anii socialismului, 
intilnirea cu oamenii muncii mehe- 
dințeni, a avut ca temă principală a- 
ceeași responsabilă analiză a modului 
cum se înfăptuiesc sarcinile prevăzute 
în actualul cincinal, precum și mă
surile ce se impun în vederea dez
voltării intr-un ritm mai accelerat a 
industriei, modernizării agriculturii, 
sporirii eficienței întregii activități, 
factori hotăritori de care depinde 
ridicarea continuă a bunăstării mate
riale și spirituale a locuitorilor aces
tui județ, a întregului nostru popor. 
Această dezbatere cu factorii de răs
pundere din județ s-a impus cu atit 
mai mult cu cit Mehedințiul a cunos
cut și va cunoaște in acest cincinal 
și in cincinalul viitor un ritm de creș
tere economică dintre cele mai înal
te. o puternică diversificare in indus
trie, un intens proces de profilare și 
specializare in ramurile de bază ale 
economiei, precum și un ritm inalt 
de dezvoltare urbanistică. Edificator 
în acest sens este faptul că în pro
cesul complex de repartizare și dez
voltare judicioasă a forțelor de pro
ducție pe intreg teritoriul patriei, 
Mehedințiul s-a inscris din 1966 și 
pinâ în prezent cu un ritm mediu de 
creștere a producției de 14.8 la sută, 
ceea ce a permis atingerea unui pu
ternic potențial industrial. In acest 
interval au fost create importante 
unități ale industriei construcțiilor de 
mașini, energiei electrice, celulozei 
și hîrtiei, prelucrării lemnului, in
dustriei ușoare și alimentare, ceea ce 
a dus la modificări esențiale în 
structura populației ocupate în pro
ducția materială. Astfel. în prezent 
ponderea celor ce muncesc în agri
cultură este de numai 46,7 la sută, 
față de 72,3 la sută în 1965, cea mai 

mare parte a forței de muncă ocu
pate revenind industriei, construc
țiilor, altor ramuri cu productivitate 
ridicată. Totalul investițiilor ce se 
realizează in perioada actualului cin
cinal se ridică la peste 10 miliarde 
lei, ceea ce reflectă preocuparea 
constantă a partidului, a secretarului 
său general pentru dezvoltarea mul
tilaterală a acestui județ, pentru îm
bunătățirea condițiilor de viață ale 
locuitorilor săi. în acest context este 
semnificativ de arătat faptul că pînă 
în prezent la Drobeta-Turnu Severin, 
la Orșova, Strehaia. în celelalte Loca
lități mehedințene au. fost construite 
peste 15 000 de apartamente și 11000 
case noi, numeroase edificii cultu
rale, unități sanitare și de învăță- 
mînt, o bogată rețea de spații comer
ciale.

Pentru toate aceste îmoliniri, lo
cuitorii județului au întimpinat pe 
secretarul general al partidului cu 
cele mai alese sentimente de dragoste 
și prețuire, de profundă mulțumire 
pentru viitorul luminos prefigurat și 
pentru aceste meleaguri de către 
programul partidului de dezvoltare 
multilaterală a patriei noastre so
cialiste.

Sosirea în județ a avut loc la Hi- 
nova, localitate situată în vecinăta
tea municipiului Drobeta-Turnu Se
verin. Mii de locuitori ai municiniu- 
lui și ai satelor din zonă au făcut 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o en
tuziastă primire.

La coborîrea din elicopter, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați de 
tovarășul Iulian Ploștinaru, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Me
hedinți al P.C.R., de membrii comi
tetului județean de partid, care le-au 
urat, in numele locuitorilor, un căl
duros bun venit în județul Mehedinți.

O formație constituită din militari . 
ai forțelor armate, membri ai gărzi
lor patriotice și ai formațiunilor de 
pregătire a tineretului pentru apă
rarea patriei a prezentat onorul.

A fost intonat Imnul de Stat, al 
Republicii Socialiste România.

în uralele și ovațiile celor pre- 
zenți la momentul sosirii, șoimi ai 
patriei, pionieri, tinere și tiheri le-au 
oferit buchete de flori. După datina 
străbună, tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu sint 
invitați să guste din piinea și sarea 
acestor meleaguri, din ploști cu vin.

Emoționanta întîlnire a secretaru
lui general al partidului cu mehe- 
dințenii a fost întregită de un mo
ment semnificativ : repetînd datinile 
din străbuni, tineri călări pe cai, 
îmbrăeați în frumoase costume na
ționale, și-au făcut apariția pe coli
nele din jurul platformei de ateri
zare, aducind omagiul locuitorilor 

satelor celui mai iubit fiu al na
țiunii noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu multă prietenie acestor manifes
tări de dragoste, stimă și mulțumire.

Secretarul general al partidului a 
fost apoi invitat să analizeze dife
rite variante de amplasare a unor 
obiective economice care vor fi con
struite în acest județ în cincinalul 
următor.

în fața unor hărți și planșe, pro- 
iectanții și specialiștii au prezentat 
soluții de amplasare a unei centrale 
electrice de termoficare care să 
folosească cărbunii inferiori existenți 
in zonele Balota, Ghelmegioaia, Hus- 
nicioara. Livezile și Izvorul Anești- 
lor. în acest cadru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a lost informat că in urma 
prospecțiunilor geologice în această 
regiune au fost descoperite zăcă
minte importante de lignit, a căror 
exploatare, potrivit studiilor, se va 
ridica la sfirșitul cincinalului viitor 
la peste 3 milioane de tone anual.

Studiind soluțiile preconizate în 
vederea exploatării acestei bogății 
naturale a Mehedințiului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat. în con
textul crizei energetice. actuale ce 
se manifestă în întreaga lume și al 
deficitului balanței energetice a tării 
noastre, să fie intensificate lucră
rile de deschidere și punere în ex
ploatare a noilor bazine carboni
fere din Mehedinți. S-a recoman
dat specialiștilor ca viitoarele mine 
să fie dotate cu cele mai noi 
tehnologii de exploatare, care, pe de 
o parte, să ușureze eforturile mine
rilor, iar pe de alta să asigure o 
înaltă productivitate. S-a subliniat 
că întregul volum de lucrări, înce- 
pînd de la susținere, tăiere și în
cheind cu transportul cărbunelui la 
beneficiar, să se execute mecanizat.

Analizînd amplasamentele propuse 
pentru Viitoarea centrală termoelec
trică, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
stabilit ca aceasta să fie situată cit 
mai aproape de exploatările miniere 
carbonifere, astfel încît cărbunele să 
poată fi transportat cu ajutorul ben
zilor rulante direct din abataj, eli- 
minîndu-se pe această cale o în
semnată parte a cheltuielilor de pro
ducție.

Centrala electrică este concepută 
pentru a servi în principal la furni
zarea energiei termice necesare pro
ceselor tehnologice ale unităților in
dustriale, precum și noilor cartiere 
de locuit din Drobeta-Turnu Severin.

Secretarul general al partidului a 
indicat în acest cadru ca realizarea 
investiției să fie cit mai bine orga
nizată, astfel încît să se asigure o 
înaltă economicitate, să fie reduse 
termenele de execuție, iar obiectivul 
să atingă parametrii din proiecte în 
perioade cit mai scurte.

Obiectivele ale căror amplasamen
te au fost stabilite cu acest 
prilej și care se înscriu în amplul 
program de dezvoltare economico- 
socială a județului sînt menite să 
confere în ansamblu soluții energe
tice îmbunătățite pentru viitoarele 

unități aflate în curs de realizare 
sau pe planșetele proiectantilor. In 
acest sens, in municipiul Drobeta- 
Turnu Severin și în alte localități ale 
județului este in plină desfășurare o 
vastă activitate de investiții, care se 
vor materializa în actualul și în 
viitorul cincinal într-o serie de uni
tăți industriale de primă importantă. 
Este vorba de viitoarele întreprinderi 
de anvelope, de piese forjate și ma- 
trițate grele, de aparate de măsură 
și control, de laminate ușoare și me
canică navală, de sistemul hidro
energetic și de navigație „Porțile de 
Fier II", precum și de extinderea 
șantierelor navale de la Drobeta- 
Turnu Severin și Orșova, a întreprin
derii de vagoane ,tMeva“, întreprin
derii de armături industriale din oțel 
Strehaia. a altor obiective — totalul 
investițiilor pînă la sfîrșitul viitoru
lui cincinal ridicîndu-se la aproape 
27 de miliarde lei, sumă ce întrece 
cu o cincime pe cea din perioada 
anilor 1951—1978.

Un program la fel de dinamic este 
prevăzut să aibă loc și în agricultu
ră. Anul acesta, de pildă, se va în
cheia irigarea a 90 000 hectare, pro
ces ce va continua și în viitorul cin
cinal. Vor fi date, de asemenea, in 
folosință 20 de complexe agroindus
triale prin care se va adinei proce
sul de profilare și specializare și vor 
cunoaște însemnate modernizări plan
tațiile de vii și pomi fructiferi.

Ca urmare a acestui vast program 
de investiții, cît și printr-o creștere 
superioară a productivității muncii, 
Mehedințiul va atinge in 1985 o pro
ducție globală de 29 miliarde lei, din 
care în industrie se vor realiza peste 
20 miliarde lei. nivel dublu compara
tiv cu cel din 1980.

In continuarea vizitei de lucru în
treprinse în județul Mehedinți, to
varășul Nicolae Ceaușescu a survolat 
zonele carbonifere, precum și plat
formele industriale ale municipiului, 
indicîn'd noi și valoroase soluții pen
tru ridicarea la un nivel superior a 
întregii activități economice.

Elicopterul prezidențial a aterizat 
apoi la Gura Văii, în vecinătatea sis
temului hidroenergetic și de naviga
ție „Porțile de Fier I“, unde se află 
reședința rezervată oaspeților. Și aid, 
un mare număr de mehedințeni au 
salutat, cu dragoste și deosebită căl
dură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
au ovaționat îndelung pentru partid 
și secretarul său general.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu prietenie acestor manifestări.

A APĂRUT VOLUMUL:

„Din gîndirea social-politică 
a președintelui României, 
NICOLAE CEAUȘESCU" 

Democrația socialistă in România> * *•

• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : „Culorile 
iubirii* — spectacol de sunet și 
lumină — 21,30.
• Teatrul Qiulești (sala Majestic): 
Dragoste periculoasă — 19.30, (la 
Parcul Tineretului) : „Sub soarele 
acestor ani“ — spectacol de sunet 
și lumină — 21.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română* : Pe un picior de plai —
18,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase* (grădina Boema) : Omul 
care aduce rîsul — 20.
• Teatrul „Ion Creangă* (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Nota 
zero la purtare — 19,30.

EDITURA POLITICA

IN JUDEȚUL ALBA S-A TERMINAT RECOLTAREA GRIULUI

ȘTIRI SPORTIVE

Unitățile agricole cooperatiste și de 
stat din județul Alba au terminat re
coltarea griului de pe întreaga su
prafață însămînțată. în prezent for
țele umane și materiale din agricul
tura județului sint mobilizate la pre
gătirea campaniei agricole de toam
nă, strîngerea și depozitarea furaje-
jr.
în telegrama adresată cu acest pri

lej tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
către Biroul Comitetului județean 
Alba al P.C.R. se spune, intre altele: 
Oamenii muncii din cooperativele a-

Sesiune de comunicări organizată 
de Consiliul Național al Femeilor

La Sala mică a Palatului Repu
blicii Socialiste România a avut loc, 
joi după-amiază, o sesiune de co
municări cu tema „Femeia, partici
pantă activă la viața economică, po
litică și socială a țării", organizată 
de Consiliul Național al Femeilor în 
întimpinarea celei de-a 35-a aniver
sări a eliberării patriei și Congresu
lui al XII-lea al partidului.

Sesiunea- a fost deschisă de Ana 
Mureșan, președinta Consiliului Na
țional al Femeilor. în continuare, au 
fost prezentate comunicările : „Con
cepția Partidului Comunist Român 
privind creșterea rolului femeii în 
viața economică, politică și socială a 
tării, în conducerea societății" — Ta
mara Dobrin, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste ; „Revoluția tehnico-științifică 
și consecințele ei în participarea fe
meilor la viața economică, politică 
și socială a țării" — Suzana Gâdea, 

gricole de producție și întreprinderile 
agricole de stat, conduși cu fermitate 
de organele și organizațiile de partid, 
asigură conducerea de partid, pe 
dumneavoastră personal, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vor milita neabătut pentru reali
zarea integrală și la nivel calitativ 
superior a tuturor sarcinilor ce revin 
agriculturii județului nostru, întinî- 
pinînd, cu noi și însemnate succese 
cel de-al XII-lea Congres al P.C.R. 
și a 35-a aniversare a eliberării pa
triei.

ministrul educației și invățămîntului ; 
„Pregătirea, calificarea, perfecționa
rea profesională și încadrarea fe
meilor în activitatea din întreprinderi 
și instituții" — Aneta Spornic, Ad
junct al ministrului muncii : „Parti
ciparea activă a femeii la viața so
cial-politică a țării, expresie a adîn- 
cirii democrației socialiste" — Ele
onora Cojocaru, secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R. ; 
și „Contribuția Uniunii Tineretului 
Comunist la educarea tinerei gene
rații in spiritul tradițiilor revoluțio
nare ale partidului și poporului nos
tru" — Ioana Bratu, secretar al Co
mitetului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist.

Comunicările au fost urfnărite cu 
viu interes de asistența alcătuită din 
femei din întreprinderile și institu
țiile Capitalei.

(Agerpres)

• începînd de astăzi, la Sibiu, 
timp de trei zile, se vor desfășura 
întrecerile competiției de sărituri în 
apă pentru „Cupa Europei". Este 
pentru prima oară cînd această im
portantă competiție este organizată 
de țara noastră. întrecerile reunesc, 
în bazinul sibian, sportivi și sportive 
din. 18 țări.

O A început turneul internațional 
de fotbal de la Bilbao. în primul 
meci, selecționata universitară a 
României a învins cu 4—3 (după e- 
xecutarea loviturilor de la 11 m) e- 
chipa Atletico Bilbao. La sfirșitul 
timpului regulamentar de joc, tabe
la de marcaj indica 0—0. Fotbaliș
tii români vor întilni în finală echi
pa învingătoare din jocul Botafogo 
(Brazilia) — Nottingham Forest (An
glia).

© La Poznan, in competiția in
ternațională de fotbal pentru echipe 
de juniori „Cupa Prietenia", selec
ționata României a învins, cu sco
rul de 6—1 (3—1), reprezentativa
Cubei. Tot în această grupă a com
petiției echipa Poloniei a întrecut, cu 
5—3 (2—2), selecționata R.D. Germa
ne, Rezultate înregistrate în grupa a 
Il-a : U.R.S.S. — Ungaria 4—0 (2—0) ;

cinema
• Omul păianjen : SALA PALA
TULUI — 20.
• Olga și poetul : SCALA — 14; 
16; 18; 20.
• Răfuiala : PALATUL SPORTU
RILOR ȘI CULTURII — 18.
• Tînăr și liber : FAVORIT — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; L8; 20,15, FESTI
VAL — 13,45; 16; 18,15; 20,30, GRA
DINA CAPITOL — 21.
• Leii saloanelor : CAPITOL — 
15,30: 18; 20,15.
• Vlad Țepeș : CENTRAL —16; 19.
• Ultimul vals : PATRIA — 14;
17; 19,30, BUCUREȘTI — 14.15; 17;
19,30. MODERN — 9; 11.30; 15;
17,30; 20, la grădină - 20.45.
• întoarcerea acasă : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18.15; 
20.15.
• Frați de cruce : LUCEAFĂRUL
— 14; 16; 18,15; 20.15, la grădină
— 21.
• Program de desene animate — 
9,15: 10.30; 11,45. 13: 14,15. Fetița 
de zăpadă — 15.30; 18; 20 : DOINA.
• Cazul Gorgonova : TIMPURI 
NOI — 16; 19.
• Misiunea Capricorn unu : VIC
TORIA — 14.15; 17; 19.45. FERO
VIAR — 9; 11,45; 14.30; 17,15; 19 45, 
FLAMURA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20, GRADINA BUZEȘTI — 20.30.
• Ulzana, căpetenia apașilor : 

R.P.D. Coreeană — Bulgaria 3—0 
(1-0).

• La Sopot au continuat cam
pionatele europene de tenis (ama
tori). în proba de dublu masculin, 
perechea Dîrzu, Mancaș (România) a 
învins, cu 7—5, 6—3, pe Nilsen, Mil
ler (Danemarca), iar la dublu fete, 

'Chiriac (România) și Nilseri (Dane
marca) au eliminat, cu 6—1, 7—5, pe 
Enisenko (U.R.S.S.) și Ranghelova 
(Bulgaria). Perechea Bîrcu. Pană 
(România) a pierdut, cu 1—6. 5—7, 
jocul cu Volkov. Borisov (U.R.S.S.).

© Turneul internațional de tenis 
de la Indianapolis a programat noi 
intilniri. în competiția feminină, ju- 
cătoarea româncă Virginia Ruzici a 
învins-o cu 6—7, 7-^6, 6—2 pe Joanne 
Russell (S.U.A.). )

• Meciurile disputate în ziua a 
doua a competiției internaționale fe
minine de volei pentru „Trofeul To
mis" s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : R. P. Chineză — Ungaria 
3—0 (15—2, 15—6, 15—7) ; Bulgaria — 
România 3—0 (15—8, 15—11, 15—12) ; 
Cehoslovacia — Selecționata de tine
ret a Cubei 3—0 (15—2, 15—8, 15—3).

Astăzi sînt programate următoare
le partide : Cuba (tineret) — Bulga

GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15.
• Totul pentru fotbal : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Nea Mărin miliardar : GIU- 
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45: 
20.
• Alibi pentru un prieten : ARTA
— 9; 11,45; 14,30: 17,15; 20, la gră
dină — 20,45, VOLGA — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20.
• Cu mîinile curate : MIORIȚA
— 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20.
• Rodeo : FLOREASCA — 9:11,15; 
13,30; 15.45; 18: 20,15.
• în ritmul muzicii : EXCELSIOR
— 9; 11,15: 13,30: 15.45: 18; 20,15. 
AURORA — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20, la grădină — 20,45.
• Moara cu noroc î PROGRESUL
— 15,30: 17.45: 20.
• Școala curajului : TOMIS — 9; 
11.15; 13,30; 15.45: 18; 20.15.
• Certificat de paupertate : FLA- 
CARA — 15,30: 17.45: 20.
• Șatra : MELODIA — 9: 11,15; 
13.30; 15.45; 18; 20.15.
• Păcală : MUNCA — 14; 19. <
• Un trecător în ploaie : COS
MOS — 15.30; 17,45; 20, GRADINA 
FLACARA — 21.
• Lovitură pe la spate : BUZEȘTI
— 15.30: 17.45: 20.
• Cobra : BUCEGI — 16: 18: 20.15, 
la grădină — 21.
• Nick Carter superdetectiv : 
LIRA — 16; 18,15; 20,30, la grădină
— 21.
• Revanșa : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 17,45: 20.
• Severino : FERENTARI — 16; 
18; 20. 

ria (ora 9,30) ; de la ora 16,00 : Ceho
slovacia — Ungaria ; R. P. Chineză — 
Bulgaria ; România — Cuba (tineret).

• Pe stadionul Republicii s-au des
fășurat ieri semifinalele competiției 
de fotbal dotate cu „Cupa municipiu
lui București". în primul joc, Spor
tul studențesc a învins cu scorul de 
1—0 (0—0) formația Rapid, autorul 
golului fiind Calianu (min. 57). A ur
mat meciul dintre echipele Dinamo 
și Metalul, victoria revenind cu sco
rul de 2—0 (1—0) fotbaliștilor de la 
Dinamo, prin punctele înscrise de 
Augustin (min. 30) și Țevi (min. 48).

O In continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în țara noastră, 
selecționata de fotbal a Tunisiei a 
susținut un meci amical cu formația 
I.C.S.I.M. București. Partida s-a în
cheiat la egalitate : 1—1 (0—0).

© Cu prilejul concursului interna
țional atletic de la Viareggio, proba 
feminină de 1 500 m a fost cîștiga- 
tă de recordmana româncă Natalia 
Mărășescu, cu timpul de 3’59”. Pe 
locul doi s-a situat o altă sportivă 
româncă. Maricica Puică, cronome
trată cu 4’08”l/10. Proba feminină de 
aruncarea greutății a revenit cam
pioanei românce Mihaela Loghin, cu 
17,46 m.

• Apașii î GLORIA — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Pintea : POPULAR — 16: 18; 20.
• Expresul de Buftea — 15: 17,30, 
Antichități — 20 : COTROCENI.
• O dramă la vlnătoare ; PACEA 
— 16; 18; 20.
• Umbrele verii fierbinți ; VII
TORUL — 15,30; 17,45; 20.
S De ce să-1 împușcăm pe pro
fesor ? : GRADINA FESTIVAL —
20,30.
• Incredibila Sarah : GRADINA 
PARC HOTEL — 21.
• Tînărul din Istanbul : GRĂ
DINA TITAN — 21.

teatre

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A ECUADORULUI

Excelenței Sale
Domnului JAIME ROLDOS AGUILERA

Președintele Republicii Ecuador
Cu prilejul preluării de către dumneavoastră a înaltei funcții de 

președinte al Republicii Ecuador îmi este deosebit de plăcut să vă transmit 
calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări pentru succesul misiunii 
de mare răspundere ce v-a fost încredințată de poporul ecuadorian.

Aș dori, totodată, să folosesc faptul că începutul misiunii dumneavoastră 
coincide cu Ziua națională a Ecuadorului pentru a exprima poporului 
ecuadorian urările mele de prosperitate și progres, Împreună cu sentimentele 
de prietenie ale poporului român.

Sint încredințat că relațiile de prietenie și colaborare dintre România 
și Ecuador vor cunoaște în continuare o dezvoltare și mai puternică pe 
multiple planuri in interesul ambelor noastre țări și popoare, al cauzei păcii.
securității și colaborării internaționale.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Ecuador, Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea a organizat joi după-amiază. în 
Capitală, o manifestare culturală, in 
cadrul căreia Victor Stamate, secre
tar responsabil la Agenția română 
de presă — Agerpres, a împărtășit 
asistentei impresii de călătorie în 
această țară.

t V
PROGRAMELE I și II
în jurul orei 11,30 — Transmisiu
ne directă de la Lupeni : Marea 
adunare populară organizată cu 
prilejul vizitei de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, în Valea Jiului

PROGRAMUL I
15,00 Emisiune în limba germană

PROGRAMELE I și II

Muzică populară
în jurul orei 17,00 — Transmisiune 
directă de la Craiova : Marea adu
nare populară organizată cu pri
lejul vizitei de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, în județul Dolj

19,00 Telejurnal
19,40 Odă țării — program de cîntece 

patriotice și revoluționare
19,50 Orizont tehnicorștiințific
20,20 Estrada estivală
20,45 în dezbaterea țării. Proiectul de 

Directive ale Congresului al XII-lea 
al P.C.R.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
★

La manifestare au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. oameni de cultură și artă, un 
numeros public.

A fost prezent dr. Gonzalo Paredes 
Crespo, ministru. însărcinat cu afa
ceri a.i. al Republicii Ecuador la 
București.

(Agerpres)

21,00 Meridiane culturale
21.30 Telejurnal

PROGRAMUL II
16,00 O viață pentru o idee
19,00 Telejurnal
19,40 Radar pionieresc
19.55 Mari interpreți contemporani
20.30 Mediul ambiant și sănătatea
20,50 Studio liric ’79
21.30 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

12 și 13 august. în țară : Vreme în ge
neral Călduroasă. Cerul va fi variabil, 
cu înnorări mai- accentuate în vestul și 
nordul țării, precum și în zonele de 
munte, unde vor cădea averse locale 
de ploaie, însoțite de descărcări elec
trice. în rest, descărcări electrice și 
averse izolate. Vînt moderat, cu inten
sificări de scurtă durată, îndeosebi in 
zona de munte. Temperatura în scă
dere ușoară în nord-vestul țării. Mi
nimele vor fi cuprinse între 10 și 20 
de grade, izolat mai coborîte în estul 
Transilvaniei, iar maximele între 22 și 
32 de grade, local mai ridicate în sud- 
est. Izolat, condiții de grindină. în 
București : Vreme călduroasă, cu cerul 
variabil, favorabil descărcărilor elec
trice și ploii de scurtă durată. Vînt mo
derat, cu unele intensificări. Tempe
ratura ușor variabilă.

© AVERTISMENT ÎM
POTRIVA ARMELOR NU
CLEARE. Cu numai cîteva 
zile înainte de 6 august, cînd 
s-au împlinit 34 de ani de 
la bombardamentul atomic de 
la Hiroșima care s-a soldat 
cu moartea a peste 200 000 de 
oameni, un grup de personali
tăți japoneze, în vizită în 
S.U.A., au avut o inițiativă e- 
motionantă. Este vorba de reali
zarea a circa 500 de copii ale 
unor fotografii inedite aflate 
în arhivele oficiale americane, 
care înfățișează teribilele ur
mări ale bombardamentelor 
de la Hiroșima și Naga

saki. Aceste imagini vor fi 
prezentate în cadrul unor expo
ziții organizate cu prilejul Anu
lui internațional al copilului în 
diferite colturi ale lumii, intre 
care și Ia sediul O.N.U. Ele vor 
avea rolul să atragă atenția opi
niei publice mondiale asupra 
pericolului armelor nucleare.

© CONFERINȚĂ IN
TERNAȚIONALĂ IN DO
MENIUL BIOGAZULUI. 
La Bremen (R.F.G.) a avut loc 
o conferință internațională con
sacrată utilizării biogazului. Re
prezentanții Indiei au informat 
cu acest prilej despre experien
ța dobindită în obținerea de bio- 

gaz prin prelucrarea dejecțiilor 
animaliere. Instalațiile moderne 
intrate de curînd in funcțiune, 
care extrag biogaz din bălegar 
și din nămolurile de canalizare, 
reprezintă de pe acum, în multe 
așezări din India, o sursă prac
tică de energie.

© PROFILAXIA = 
SĂNĂTATE. Odinioară, prin
cipalele cauze ale mortali
tății omului erau bolile in- 
fecțioase ; acum principalele 
cauze sînt bolile de inimă și 
cancerul — 75 la sută din nu- 

. mărul total de decese intr-un 
an — la care se adaugă acci
dentele de circulație. Aceste 
date sînt cuprinse într-un

amplu raport, publicat recent, 
asupra sănătății populației a- 
mericane, avind drept moto: 
„Prevenirea — mijlocul prin
cipal in apărarea sănătății". 
Pe lingă apelurile exprese pri
vind renunțarea la fumat și 
evitarea consumului abuziv de 
alcool, se recomandă în mod 
special o schimbare a modului 
de viață. Sarea, zahărul, gră
simile trebuie pe cît posibil 
ocolite : în schimb se impune o 
pondere sporită a fructelor, le
gumelor. peștelui, cărnii de pa
săre. în același timp, cel puțin 

de trei ori pe săptămînă adultul 
să efectueze un program de 
gimnastică între 15—30 de mi
nute.

© CURENȚII MARINI 
Șl PREVIZIUNILE CLI
MATICE. La ultimul congres 
al Societății vest-germane de 
geofizică, oceanograful Wolf
gang Krauss a afirmat că bine
cunoscutul curent Gulfstream, 
descoperit incă în secolul al 
XVI-lea în largul coastelor Flo

ridei, se oprește în dreptul insu
lei Terra Nova și face cale în
toarsă. Se pune atunci între
barea : de unde vine, apa caldă 
prin nord-estul Atlanticului, 
dacă nu este adusă de Gulf
stream, așa cum s-a crezut 
pină acum ? Pentru a răspunde 
la această întrebare, institutele 
de cercetări din mai multe state 
participă la programul intitulat 
„Dinamica sferei apelor calde 
ale Atlanticului de nord" eșalo
nat pentru deceniul următor.

• ALMANAHUL RE
CORDURILOR „GUIN
NESS", EDIȚIA 1979. A 
apărut noua ediție a celebru

lui almanah al recordurilor 
„Guinness", lucrare de referință 
publicată pentru prima dată in 
1955. care și-a propus să con
semneze cele mai năstrușnice 
performanțe, în cele mai ne
așteptate domenii de activitate. 
Ultima ediție aduce ca „nou
tăți" o serie de recorduri spri
jinite pe documente fotografice. 
Astfel, cel mai lung „hot-dog" 
(cremvurst cald introdus într-un 
corn) din lume a fost preparat 
în 1978 în statul Missouri: în 
lungime de 6 metri și avind dia
metrul 1,20 m. el poate sa
tisface apetitul a... 50 de per
soane. Cel mai lung cîrnat a fost 
fabricat în R.D.G.: 3 km lungime 

Țigara de foi cea mai lungă 
depășește în lungime 1.60 m și 
25 cm în diametru. în fine, cea 
mai lungă limuzină — ca un 
exemplu viu al absurdității ri
sipei de carburanți!—are 8.10 m, 
cintărește 4 tone și rezervorul 
său conține nu mai puțin de 
163 litri de benzină. Cu pri
lejul lansării almanahului a 
avut loc și un spectacol insolit 
în cadrul căruia un cascador a 
sărit de la o înălțime de 8 m 
într-un bazin cu suprafața de 
mai puțin de e jumătate de 
mp, iar un pianist a interpre
tat faimosul vals „Dunărea 
albastră" sub o baterie dă 
dușuri...
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Manifestări consacrate României Cursul ascendent al colaborării economice
în întîmpinarea celei de-a 35-a aniversări 

a eliberării țării
romano-siriene

ale lumii au continuat manifestările consacrate
..... . _ ____ ___ __ la victoria revoluției de eliberare națională și 

socială antifascistă și antiimperialistă, de la trecerea României, pe calea 
dezvoltării economice și sociale noi,

Pe diferite meridiane 
împlinirii a 35 de ani de

a edificării orînduirii socialiste.

U.R.S.S. O expoziție de carte ro
mânească, prezentînd peste 1 200 de 
titluri, a fost organizată succesiv 
in orașele Novgorod și Riga, din 
U.R.S.S. Un loc proeminent in ex
poziție l-au ocupat operele tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, și culegerile de 
texte alese, reunite în colecția „Din 
gindlrea social-politică a președin
telui României". în standurile ex
poziției au fost prezentate, de ase
menea, alte, documente ale parti
dului și statului nostru, lucrări ale 
clasicilor marxism-leninismului. lu
crări științifice și tehnice româ
nești, principalele creații din litera
tura noastră națională, din bele
tristica universală. în ambele orașe, 
expoziția a cunoscut o mare 
afluență de public, fiind apreciată 
ca un eveniment cultural remarca
bil, expresie a dezvoltării continue 
a relațiilor de prietenie, a lărgirii 
și diversificării schimburilor cultu
rale bilaterale. La închiderea ma
nifestării, cărțile prezentate în ex
poziție au fost donate bibliotecilor 
centrale orășenești din Novgorod 
și Riga, precum și filialei republi
cane letone a Asociației de priete
nie sovieto-română din Riga.

mânești, în cadrul căreia a fost 
prezentat și filmul „însemne ale 
înaltei prețuiri", reflectind stima 
și admirația de care se bucură pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în lu
mea întreagă. La manifestare au 
fost prezenți reprezentanți ai con
ducerilor partidelor politice. Minis
terului Afaceriloi’ Externe si ai al
tor ministere, ai corpului diploma
tic acreditat la Rabat, precum și 
un numeros public.

în paginile presei marocane au 
apărut articole înfățișînd drumul 
parcurs de poporul român in 
anii de după eliberare, impor
tantele succese obținute în dez
voltarea sa economică si socială, 
contribuția personală a președinte
lui Nicolae Ceaușescu la elaborarea 
politicii externe românești de pace 
și colaborare, prestigiul de care se 
bucură in întreaga lume șeful sta
tului român.

DAMASC 9 (Agerpres). — Tova
rășul Gheorghe Oprea, prim vice- 
prim-ministru al guvernului român, 
care efectuează o vizită in Siria, a 
purtat convorbiri, la Damasc, cu 
Ja.mil Shaya, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri pentru probleme 
economice. Cu acest prilej, a fost 
examinat stadiul actual al cooperării 
economice dintre România și Siria, 
care se desfășoară în conformitate 
cu înțelegerile convenite de pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Hafez 
Al-Assad.

De ambele părți s-a exprimat sa
tisfacția față de cursul ascendent al 
raporturilor româno-siriene și hotă- 
rirea de a se acționa pentru dezvol
tarea și diversificarea in continuare 
a relațiilor bilaterale. în acest spirit, 
au fost stabilite măsuri concrete, 
menite să asigure înfăptuirea in cele

mai bune condiții a obiectivelor in
dustriale și agricole, in curs de rea
lizare in Siria, in colaborare cu țara 
noastră.

Din partea română, la convorbiri 
au participat Ion M. Nicolae, prim- 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale. Enaclîe Sîrbu, șeful 
departamentului îmbunătățiri funcia
re din Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, Adrian Stoica, 
adjunct al ministrului industriei chi
mice. Emilian Manciur. ambasado
rul României la Damasc.

Din partea siriană au luat parte 
Issa Darwics, ministrul petrolului și 
resurselor naturale. Sunhi Kahale, 
ministrul barajului Eufrat, Georges 
Hawranieh, ministrul planificării, 
membri ai conducerii altor ministere 
economice.

Rezoluție adoptată în Comitetul pentru decolonizare al O.N.U

Nicaragua pe drumul dezvoltării libere

MAROC. La Rabat a avut loc 
vernisajul expoziției de fotografii 
„Imagini din România", precum și 
al unei expoziții românești de carte 
și artizanat. Atentia vizitatorilor 
marocani a fost reținută în special 
de lucrările dedicate personalității 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
precum și de imaginile reprezen- 
tînd marile realizări 
poporul român în 
mului.

A fost organizată.
o seară de filme documentare ro-

EGIPT. Cinematograful „Lido", 
din Cairo, găzduiește „Săptămîna 
filmului românesc", organizată sub 
patronajul Ministerului Culturii al 
Egiptului. La deschidere au parti
cipat Mohamed Lamei, președintele 
Organismului pentru teatru, muzică 
și cinema al Egiptului, cunoscutul 
publicist Sayed Farag, autor al 
cărții „Ceaușescu — eroul Româ
niei". alte oficialități egiptene, un 
numeros public.

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres).
— Comitetul pentru decolonizare 
al O.N.U. a adoptat o rezoluție in 
care condamnă activitățile monopo
lurilor în teritoriile aflate sub do
minație colonială din Africa aus
trală. în document se subliniază că 
aceste activități constituie o piedică 
în calea lichidării colonialismului, 
apartheidului și discriminării ra
siale. Comitetul, se relevă în rezo
luție, reafirmă dreptul inalienabil al

popoarelor aflate sub dominație co
lonială la autodeterminare și inde
pendență. ca și la valorificarea bo
gățiilor acestor teritorii în intere
sul national.

Intr-o declarație făcută corespondentului agenției France Presse la Managua, Sergio Ramirez, 
membru al Juntei de reconstrucție națională din Nica ragua, a arătat că, in prezent, in țară s-a trecut la reali
zarea noilor structuri ale aparatului de stat. El a mențio nat că in îndeplinirea acestei sarcini se desfășoară o 
colaborare eficace între armată și Frontul Sandinist de eliberare. Totodată, Sergio Ramirez a declarat că, in 
acest scop, noile autorități studiază și problema organi zării unor alegeri locale pentru desemnarea noilor orga
nisme municipale, instituții administrative tradiționale in țară, dar care fuseseră interzise in perioada dictaturii. 
In fotografie : demonstrație populară pe străzile capita lei in sprijinul înfăptuirii transformărilor democratice 

inițiate de noul regim din Nicaragua

obținute de 
anii socialis-

de asemenea.

FILIPINE. La Universitatea Fi- 
lipinelor, din Manila, a fost des
chisă o expoziție documentară de 
fotografii despre România și, cu 
acest prilej, au fost prezentate 
peste 150 de volume cuprinzînd lu
crări din beletristica și literatura 
politică românească, care au fost 
donate universității din partea Gu
vernului Republicii Socialiste Ro
mânia.

ITALIA

Prezentarea programului 
noului guvern

(Agerpres)

agențiile de presă transmit cu „mareea neagra

Un raport al F.M.I. relevă

Riscurile extinderii protecționismului în comerțul 

țărilor occidentale
WASHINGTON 9 (A- 

gerpres). — Fondul Mo
netar Internațional a 
dat publicității, la sediul 
său din Washington, un 
raport în care se arată 
că extinderea măsurilor 
protecționiste de către 
țările occidentale dez
voltate constituie o pro
blemă de „gravă neli
niște". Această spo
rire a protecționismului, 
menționează documen
tul, a avut efecte ne
faste asupra eforturilor 
țărilor subdezvoltate, 
care caută să iasă din 
această situație printr-o 
politică de deschidere 
spre exterior. în conse-

cință, „este necesar să 
se schimbe rapid aceste 
tendințe protecționiste 
dacă dorim ca economia 
mondială să meargă mai 
bine", subliniază rapor
tul F.M.I.

Pe de altă parte, do
cumentul relevă că pre
siunile protecționiste în 
țările industrializate în 
1978 și în cursul primu
lui semestru din 1979 
reprezintă consecința 
atit a unor factori „cu 
caracter ciclic", cit și a 
unor „ajustări structu
rale" în sectoare econo
mice cum ar fi industria 
siderurgică. construc
țiile navale, textilele.

Documentul F.M.I. 
arată, de asemenea, că 
mai multe țări în curs 
de dezvoltare au înre
gistrat întîrzieri în 
ce privește rambursarea 
unor datorii sau chiar 
au acumulat o creștere 
substanțială a acestora.

Ținînd cont de aceste 
se pro-date, F.M.I.

nunță pentru aplicarea 
efectivă a acordurilor 
tarifare internaționale, 
așa cum au fost stabi
lite prin convorbirile de 
la Geneva, care au în
cheiat negocierile cu
noscute sub denumirea 
de „runda Tokio" din 
cadrul G.A.T.T.

președinte al despre politica internă
si externă» a țării

LA PAZ 9 (Agerpres). — Președin 
tele provizoriu al Boliviei, Walter 
Guevara Arze, a depus miercuri ju- 
ramintul. preluindu-și astfel oficial 
atribuțiile.

în discursul rostit cu acest prilej, 
șeful statului bolivian a declarat că 
va promova o politică de consolidare 
a sistemului democratic și va căuta 
sâ rezolve problemele economice și 
politice ale țării. El a subliniat că va 
veghea la respectarea libertăților pu
blice și. sindicale și va iniția reforma 
sistemului electoral.

Noul șef al statului a arătat că 
economia boliviană traversează o pe-

rioadă de criză, care constă într-o 
importantă datorie externă, descreș
terea producției petroliere și miniere 
și o diminuare a nivelului productiv 
al altor sectoare economice. în acest 
sens, el a anunțat că va adopta soluții 
pe termen scurt sau mediu, plecînd • 
de la un sistem de consultare a parti
delor, oamenilor muncii și antrepre
norilor.

în legătură cu politica externă a 
Boliviei, Guevara Arze și-a exprimat 
intenția de a menține relațiile cu 
toate țările, in primul rind cu cele de 
pe continentul latino-american.

-t-

ROMA 9 (Agerpres). — Primul 
ministru al Italiei, Francesco Cos- 
siga, a prezentat succesiv, la deschi
derea ședințelor separate ale Came
rei Deputaților și Senatului, pro
gramul noului guvern — o coaliție 
tripartită formată din democrat- 
creștini, socialist-democratici și libe
rali, cu participarea unor tehni
cieni apropiați partidului socialist.

în programul cabinetului său — 
relevă agențiile de presă — Cossiga 
insistă îndeosebi asupra necesității 
de a se lua măsuri urgente în lupta 
împotriva crizei economice și a te
rorismului.

Camera 
italian au inițiat apoi dezbaterile pe 
marginea 
mind să se încheie, la sfîrșitul săp- 
tămînii, cu operațiunea votului de 
învestitură.

Sprijin pentru lupta po
porului Zimbabwe. Butros 
Ghaii, ministrul de externe egiptean, 
s-a întîlnit miercuri cu Joshua 
Nkomo, liderul Uniunii Poporului A- 
fricon Zimbabwe (Z.A.P.U.), aflat în 
vizită la Cairo. Cu acest prilej, 
Ghaii a afirmat că Egiptul sprijină 
lupta poporului Zimbabwe pentru in
dependență. La rindul său, Joshua 
Nkomo a expus interlocutorului său 
situația din Rhodesia, în lumina re
centelor dezbateri și hotărîri ale Con
ferinței la nivel înalt a țărilor mem
bre ale Commonwealthului.

Deputaților și Senatul
programului, acestea ur-

Ceremonia 
de la Nagasaki

Omenirea

nu poate uita

tragedia atomică
Locuitorii orașului japonez 

Nagasaki au comemorat, joi, 
34 de ani de la bombardamentul 
atomic, care a urmat la numai 
trei zile după cel asupra Hiro- 
shimei. La ora 11,02 (ora locală), 
cînd la 9 august 1945 bomba 
atomică, cu o putere echivalentă 
cu 20 000 tone de dinamită, a ex
plodat la 500 de metri deasupra 
orașului, cei 20 000 de partici- 
panți Ia ceremonia din Parcul 
păcii au păstrat un moment de 
reculegere în memoria celor pes
te 70 000 de victime, cărora li 
s-au adăugat ulterior alte zeci de 
mii de persoane. Primarul ora
șului Nagasaki, Hitoshi Motoshi- 
ma, a dat citire unei declarații în 
care cheamă la abolirea armei 
nucleare și Ia instaurarea unui 
climat de pace in întreaga lume.

La priina ședință a Co
misiei Centrale de Control 
a C.C. al M.P.L.A. - Partidul 
Muncii, președintele Agostinho Neto 
a subliniat importanța 
creșterii 
dului în 
țindu-se 
cientă a 
stat. El 
revine Comisiei Centrale de Control 
în urmărirea îndeplinirii notărîrilor 
C.C. al M.P.L.A. în prezent — a spus 
Agostinho Neto — există încă multe 
probleme nerezolvate. De aceea, 
munca activiștilor de partid, indife
rent de funcțiile ocupate de aceștia, 
trebuie să devină mai eficientă.

ani să devină perioada „victoriei îm
potriva subdezvoltării". Pe de altă 
parte, președintele a arătat că Mo- 
zambicul dorește să colaboreze și cu 
firme occidentale, dat fiind faptul că 
pentru realizarea programelor de 
dezvoltare sint necesare atît tehno
logie, cit și fonduri de investiții.

Creșterea prețurilor în 
țările membre ale O.E.C.D. 
in perioada de 12 luni cuprinsă între 
iulie 1978 și iunie 1979 a fost de 9,4 
la sută — indică un document al Or
ganizației pentru Cooperare Econo
mică și Dezvoltare.

Agenția marocană de 
presă M.A.P. in{ormează că re
gele Hassan al II-lea al Marocului a 
ordonat trupelor marocane staționa
te in Mauritania în baza unui pact 
de apărare reciprocă încheiat in luna 
mai 1977, să se reîntoarcă în țară.

Iranul și Cuba au convenit 
să restabilească relațiile diplomatice, 
întrerupte în 1975, au anunțat la Te
heran intr-o conferință de presă co
mună ministrul iranian al relațiilor 
externe, Ibrahim Yazdi, și ministrul 
cubanez al chimiei. Antonio Esqui
vel, aflat în vizită in Iran.

deosebită a 
rolului conducător al parti- 
activitatea de stat, pronun- 
pentru o activitate mai efi- 
organelor de partid și de 
a relevat rolul deosebit ce

Opțiuni ale politicii eco
nomice a Mozambicului. 
Luind cuvînțul cu prilejul unei reu
niuni a guvernului mozambican, pre
ședintele Samora Machel a arătat că 
țara trebuie să-și dezvolte în cel mai 
scurt timp industria și, totodată, să 
mecanizeze agricultura. El a arătat 
că sint necesare eforturi intense în 
aceste direcții pentru ca următorii IC

Convorbiri americano— 
vest-germane. Ministrul vest- 
german al afacerilor externe, Hans- 
Dietrich Genscher, a sosit la Wa
shington într-o vizită oficială de 48 
de ore. Genscher va fi primjt de pre
ședintele Jimmy Carter și va avea 
convorbiri cu secretarul de stat 
Cyrus Vance, ministrul apărării, Ha
rold Brown, și consilierul preziden
țial pentru problemele securității na
ționale, Zbigniew Brzezinski.

Comisie pentru elucida
rea Cazului MorO. Comisia 
pentru afacerile interne a Camerei 
Deputaților a Parlamentului italian a 
aprobat proiectul de lege cu privire 
la formarea unei comisii speciale, în
sărcinată cu elucidarea împrejurări
lor in care a fost răpit și asasinat, 
în 1978, Aldo Moro, președintele Con
siliului Național al Partidului Demo- 
crat-Creștin.

0 reuniune la nivel înalt 
a țărilor din zona Golfului 
va avea loc luna viitoare — infor
mează ziarul kuweitian „Al Siyassa". 
Ziarul precizează că pe ordinea de 
zi a acestei reuniuni vor figura pro
bleme legate de elaborarea unei stra
tegii economice și politice comune. 
Inițiativa convocării unei asemenea 
conferințe, subliniază M.A.P., apar
ține Emiratelor Arabe Unite.

Atentat cu bombe. ° sec- 
ție din Milano a P.C. Italian a fost 
obiectul unui atentat cu bombe, co
mis în noaptea de miercuri spre joi.

secția 
impor-

Evoluția situației din Liban
A

BEIRUT 9 (Agerpres). — 
forțelor creștine secesioniste 
din enclavele Marjayoun și 
din sudul Libanului — a bombardat 
cu intensitate, in noaptea de miercuri 
spre joi. satele Arnoun, Jarmac și 
Kafar Tibnit, din sectorul central al 
regiunii de frontieră, relatează agen
ția France Presse. Bombardamentul a 
continuat pînă in primele ore ale. di
mineții de joi. iar vedete israeliene 
au patrulat in tot cursul nopții in 
largul coastelor orașului Tyr.

Artileria 
libaneze 
Kleia —

în cadrul declarației sale făcute în 
Parlament cu prilejul dezbaterilor 
asupra votului de încredere, primul 
ministru al Libanului, Selim Al-Hoss, 
a declarat că guvernul său va coo
pera cu forțele Națiunilor Unite din 
sudul Libanului pentru reglementa
rea situației din această zonă a țării. 
El a declarat, de asemenea, că noul 
cabinet este ferm hotărit să restabi
lească suveranitatea statului libanez 
asupra întregii țări.

DIN ACTUALITATEA POLITICA
Perturbafii monetare pe terenul crizei energetice

nou momente de tensiune în 
monetară occidentală : „acro- 
cursurilor valutare sub „re- 

cotațiilor tot mai Înalte

Din 
arena 
bația" 
flectoarele' . . 
ale aurului. Astfel, dolarul american 
— in declin de mai multă vreme oe 
piața schimburilor — „a căzut" din 
nou și masiv. în cursul săptăminii 
trecute, la Frankfurt, la Tokio, la 
Paris ; chiar dacă oscilațiile mărcii 
vest-germane, ale yenului japonez și 
ale altor monede ale lumii capitaliste 
au fost de mai mică amplitudine, 
au evidențiat și ele anumite, zgu
duiri. Potrivit specialiștilor, aces
te evoluții evidențiază fragilitatea 
„triunghiului de monede" pe care se 
sprijină întregul edificiu monetar 
capitalist. „Dolarul este asaltat de un 
nou val de neîncredere — transmite 
agenția France Presse — iar cercu
rile bancare se tem ca acest lucru 
să nu degenereze curind intr-o criză 
monetară de amploare".

Pe această mare învolburată a in
stabilității monetare, vintul umflă 
însă puternic pinzele „corăbiei auru
lui". S-ar zice că slăbiciunea dolaru
lui și a altor monede occidentale con
feră „forțe noi" metalului galben, 
care continuă să rămînă „insula de 
refugiu" în fața furtunilor monetare. 
Zilele trecute, aurul s-a vindut la 
burse la cel mai ridicat preț înre
gistrat vreodată în istoria sa, depă
șind pe piața tradițională de la 
Londra nivelul de 307 dolari uncia 
(31 grame de aur).

Se știe, bursele valutare au con
stituit. dintotdeauna, un „seismograf" 
deosebit de sensibil al evoluțiilor e- 
conomice și financiare din țările ca
pitaliste. Firește, nici actuala efer
vescență valutară nu face excepție 
de la regulă. Potrivit aprecierii una
nime a specialiștilor, noile seisme 
monetare și „febra aurului" repre
zintă simptomul cel mai elocvent al 
incertitudinilor și îngrijorării gene
rate de situația și perspectivele eco-

nomiei țărilor capitaliste, în directă 
legătură cu actuala criză a energiei 
și materiilor prime, îndeosebi a pe
trolului. Chiar in aceste zile. Secre
tariatul O.E.C.D. (Organizația pentru 
cooperare economică și dezvoltare — 
care grupează 24 de state capitaliste) 
a elaborat prognoza Economică anua
lă. anunțînd, intr-un document oficial 
difuzat la Paris, că ritmul mediu de 
creștere a economiei statelor mem
bre va fi în următoarele 12 luni de 
numai 2 la sută față de 3,7 la suta 
în 1977/1978. Ca un corolar al acestei 
previziuni, documentul amintit anti
cipează că in țările respective numă
rul șomerilor va depăși cifra de 19 
milioane la mijlocul anului 1980 
(față de 17,2 milioane la începutul lui 
1979). Concomitent, inflația va atinge 
o rată medie anuală de peste 10 la 
sută.

în acest context, un expert din 
Frankfurt se referea la „aceleași 
vechi motive" ale problemelor de
venite „insolubile" ale economiei a- 
mericane: „dilema" inflație-șomaj și 
deficitul cronic al balanței comer
ciale. Nu intimplător o revistă a- 

întreba cu amară 
denumirea atît de 
„inamicul public nr.

referea
ale problemelor de
le" ale economiei a-

mericană se 
ironie dacă 
sugestivă de .. 
1“ se potrivește mai bine șomaju
lui sau inflației?

în același timp, observatorii re- 
noilc seisme mone- 
intensitatea pe te
al crizei energe- 

prețului petrolului, 
sens guvernatorul 

accentuează tensiu- 
„Tre-

marcă faptul că 
tare își sporesc 
renul „exploziv" 
tice. Creșterea 
aprecia in acest 
Băncii Angliei, 
nea monetară internațională, 
buie să ne așteptăm — a spus el — 
la o sporire a dezechilibrului balan
țelor de plăti". Acest lucru este in 
primul rînd valabil pentru țările în 
curs de 
urmează 
curs, ca 
țițeiului.

dezvoltare, al căror deficit 
să sporească, pe anul în 
urmare a creșterii prețului 

cu Încă 10 miliarde de

dolari, ridicindu-se de la 36 la 46 mi
liarde de dolari. în aceeași ordine 
de idei, guvernatorul Băncii Angliei 
vorbea și de perspectiva intensifică
rii unei confruntări între principalele 
state industrializate.

Desigur, economia unor state va fi 
capabilă să se adapteze intr-o mă
sură mai mare, iar altele intr-o mă
sură mai mică sau 
noilor condiții ale 
ce va duce implicit 
mai mult sau mai 
centuate ale cadenței 
consecințe inerente asupra 
lor de schimb ale diferitelor 
nede. Bunăoară, încă de pe acum se 
poate constata că redresarea relativă 
a lirei sterline este pusă tocmai pe 
seama corelației dintre monedă și 
petrol, in contextul perspectivelor 
deschise economiei britanice prin ex
ploatarea „aurului negru" din Marea 
Nordului. Afluxul 
piața londoneză se explică 
prin această 
noile puseuri 
dolarului, de 
gătură cu 
transpunerea 
energetic al 
vederi vizează tocmai reducerea im
porturilor de petrol, ameliorarea ba
lanței comerciale a țării și consoli
darea pozițiilor dolarului pe piețele 
externe. „Creșterea sau scăderea do
larului depinde de măsurile concrete 
pe care le vor lua sau nu membrii 
Congresului în vederea soluționării 
crizei energetice" — sublinia, în acest 
context, președintele Jimmy Carter, 
referindu-se în mod expres la ne
cesitatea aplicării unor impozite 
suplimentare asupra „superbenefi- 
ciilor" companiilor petroliere ame
ricane.

Desigur, împletirea consecințelor 
crizei energetice cu cele ale crizei 
monetare este de natură să ascută și 
mai puternic contradicțiile interca-

chiar deloc 
crizei, ceea 
la variații 
puțin ac-, 

inflației, cu 
cursuri-

mo-

de capitaluri pe 
tocmai 

situație. Și invers, 
de devalorizare ale 

pildă, sint puse in le- 
incertitudinile privind 
în practică a planului 
S.U.A., ale cărui pre-

Clădirea în care funcționa 
P.C. Italian a suferit avarii 
tente.

Furtuni puternice, înso*ite 
de ploi torențiale, s-au abătut asu
pra unor zone din vestul mijlociu 
și estul Statelor Unite, provocind 
inundații și alunecări de teren. La 
Chicago, blocul turn .,Sears", consi
derat cea mai înaltă 
lume, a fost lovit de 
rind o întrerupere 
rentului electric.

clădire din 
trăsnet, sufe- 
parțială a cu-

Calificată drept cea mai gravă 
din istorie, „mareea neagră" din 
Golful Mexic continuă să se ex
tindă, atingind marți coastele su
dice ale statului american Texas. 
După cum se știe, această catas
trofă a fost provocată de erupția 
necontrolată la 3 iunie a sondei 
petroliere mexicane „Ixtoc 1", 
care deversează zilnic in mare 
aproape 30 000,de barili. Ea are 
cele mai nefaste consecințe asu
pra faunei marine. La cererea 
Mexicului, Statele Unite au tri
mis deja material și personal 
pentru a stăvili deplasarea stra
tului de petrol spre litoralul 
american. Departamentul de Stat 
al S.U.A. a anunțat, totodată, că 
guvernul Statelor Unite a propus 
Mexicului încheierea unui acord 
in. vederea organizării de acțiuni 
comune in cazul unor noi catas
trofe de acest gen.

Harta, reprodusă din ziarul 
„Die Welt“, indică locul catas
trofei.

MARGINALII
IN CONDIȚIILE PENURIEI DE PETROL

Trenul ciștigă
în disputa cu automobilul 7

Prețul aurului spre noi recorduri

Pe măsura accentuării penuriei energetice, prețul aurului înregistrează la 
bursele internaționale noi recorduri, ceea ce reflectă, în fond, o semnifica
tivă diagramă a serioaselor perturbații de pe piața monetară occidentală 

pitaliste. să creeze, totodată, pertur
bații in întreaga economie mon
dială. Această situație pune, o dată in 
plus, în evidență adevărul de ne
contestat că probleme de asemenea 
dimensiuni pot fi rezolvate numai cu 
concursul tuturor statelor, printr-o 
colaborare egală1' ' în drepturi între 
toate țările. Este evident că restabi
lirea ordinii monetare internaționale,

combaterea, în general, a efectelor 
crizei energetice, care se impun eu 
tot. mai multă stringență — de so
luționarea acestor probleme depin- 
zî.nd însuși viitorul economiei . mon
diale — se înscriu ca un comanda
ment al actualității, corespunzător in
tereselor tiituroi' națiunilor.

Viorel POPESCU

In diverse țări ale 
lumii, producătoare de 
petrol sau importa
toare .ale „aurului ne
gru", se alcătuiesc pla
nuri, 
țiuni pentru economi
sirea prețiosului com
bustibil, a energiei in 
general. Căutările con
tinuă cu febrilitate, 
propunindu-se soluții 
din cele mai diverse. 
Printre acestea revine 
cu insistență reco
mandarea : „folosiți
cu prioritate trenul in 
locul automobilului sau 
avionului, mai ales cind 
este vorba de trans
portul de mărfuri...". 
Și, astfel, bătrînul 
tren, considerat de 
urfti ca un mijloc de 
locomoție „depășit", 
revine in actualitate...

Recent, la Hamburg, 
în cadrul expoziției 
internaționale a trans
portului, a fost orga
nizată „Ziua drumului 
de fier", sub auspiciile 
căilor ferate ale R. F. 
Germania 
bahn) și a Uniunii In
ternaționale a Căilor 
Ferate (U.I.C.). „Tre
nul permite realizarea 
unei importante eco
nomii de energie — de
clara Wolfgang Vărst, 
președintele Buildes- 
bahn-ului — i'. 
totodată, 
poluant". Bernard de 
Fontgallan, 
tele U.I.C., 
pează 73 de 
roviare de 
continente, 
in plus, „amenajarea 
de noi infrastructuri 
feroviare răspunde cel 
puțin la patru cerințe 
de prim ordin : nece
sității țărilor în curs 
de dezvoltare de a-și 
crea sisteme feroviare 
naționale corespunză
toare intereselor pro-

se inițiază ac-

prii (cele existente, in 
marea majoritate a 
cazurilor, au fost con
struite in funcție de 
scopurile de profit ale 
societăților străine — 
n. n.) ; crearea unor 
sisteme feroviare spe
cializate pentru o va
lorificare 
să din 
vedere

(Bundes-

— și este, 
mai puțin

președin- 
care gru- 
retele fe- 
pe cinci 
arăta că,

avantajoa- 
punct de 

economic a 
resurselor naturale mai 
grele și voluminoase ; 
construirea de me
trouri sau rețele sub
urbane în marile orașe 
(numărul de metrouri 
a crescut de la 25, in 
1960. la 50. in prezent, 
și va atinge suta pînă 
la sfîrșitul secolului 
nostru) ; construirea 
de căi ferate de mare 
viteză pe itinerarele 
saturate sau aproape 
de saturare.

De altfel, organiza
torii „Zilei drumului 
de fier" au arătat că 
„în ciuda atitudinii de 
desconsiderare" față 
de tren, adoptate in 
special în țările occi
dentale dezvoltate. în 
restul lumii, in special 
în statele 
dezvoltare, 
construite, 
căi ferate

în curs de 
au fost 

după 1960, 
in lungime 

de peste 40 000 de km. 
Alți 10 000 de km se 
află în construcție, iar 
peste 30 000 de km sint 
în fază de proiect. 
America Latină oferă 
un exemplu semnifi
cativ : in Brazilia se 
lucrează la așa-numita 
„Ferrovia do Ago" 
(magistrala oțelului), 
care va uni principa
lele centre economice 
ale tării — Sao Paulo, 
Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro ; in Argentina 
se găsește într-o fază 
înaintată studiul pro
iectului unei magis
trale feroviare trans-

andine, de la Oceanul 
Atlantic la Pacific, iar 
in Venezuela a fost 
dat în exploatare un 
prim tronson al rețelei 
feroviare ce va lega 

"-Ciudad de Guyana 
— centru industrial 
important — de capi
tala Caracas.

Este de remarcat 
faptul că pe continen
tul sud-american, ca 
și in alte zone in curs 
de dezvoltare ale lu
mii, impulsionarea 
transportului feroviar, 
pe 
lă 
este privită nu numai 
ca un mijloc de eco
nomisire a energiei, ci 
și ca un factor însem
nat de lărgire a schim
burilor intre aceste 
țări, ca parte a efor
turilor comune de eli
minare a rămînerii în 
urmă și accelerare a 
propășirii economice 
și sociale.

★
O știre de ultimă 

oră transmisă de a- 
genția U.P.I. aduce un 
argument in plus in 
sprijinul folosirii cu 
precădere a trenului. 
Luind cuvînțul 
Baltimore, unde 
deplasat de la Wa
shington cu trenul, 
președintele Carter a 
declarat : „Recomand 
acest gen de călătorie 
tuturor americanilor. 
Trenurile sint un mij
loc tradițional folosit 
de americani pentru a 
călători. Sint hotărit 
să imbunătățesc siste
mul feroviar ameri
can. Doresc să de
monstrez că trenurile 
reprezintă viitorul, și 
nu trecutul, in trans
porturile din Ame
rica".

scară naționa- 
și continentală.

la 
s-a

V. PAUNESCU
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