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în spiritul preocupărilor statornice ale secretarului general al partidului 

de a analiza la fața locului, Împreună cu oamenii muncii, cu specialiștii, 

modul cum se acționează pentru creșterea producției și utilizarea 

mai eficientă a resurselor carbonifere, in scopul sporirii potențialului 

energetic al țării, s-a desfășurat ieri
Un mineresc „Bun venit I” în Gorj

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN BAZINUL CARBONIFER AL OLTENIEI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a fâcut in cursul zilei de luni o vizită de lucru in 
importantele bazine carbonifere Rovinari și Motru din jude
țul Gorj.

In aceastâ vizitâ, conducătorul partidului și statului nos
tru a fost însoțit de tovarășii llie Verdeț, Emil Bobu și Virgil 
Trofin.

La plecarea din Capitală, secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii, a fost salutat de membrii și 
membrii supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., de secretari ai C.C. al P.C.R.Noua vizită de lucru a secretarului general al partidului s-a înscris, ca toate întilnirile sale cu făuritorii de bunuri materiale de pe întreg cuprinsul patriei, în stilul de muncă profund democratic inaugurat cu 15 ani în urmă, de cînd la cirma partidului și statului se află, prin voinfa întregii ” națiuni, tovarășul Nicolae Ceaușescu. stil a cărui esență constă în consultarea permanentă cu masele, în dialogul (Continuare în pag. a II-a)

GIRLA : La fața locului, dialog concret despre buna funcționare a utilajelor

direct cu oamenii muncii în vederea elaborării și stabilirii in comun a celor mai eficiente căi și mijloace de înfăptuire a obiectivelor dezvoltării economice și sociale a României pe calea socialismului și comunismului.Desfășurată în climatul de puternică angajafe a' tuturor oamenilor muncii, a întregului popor pentru înfăptuirea exemplară a actualului cincinal și pregătire a condi

țiilor pentru realizarea Directivelor trasate de cel de-al XII-lea Congres al partidului pentru viitorul cincinal, vizita s-a constituit, prin întreaga sa desfășurare, într-o manifestare puternică a unității întregului popor în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, omul care și-a închinat și iși inchină întreaga sa muncă și viață fericirii și propășirii patriei, prosperității națiunii noastre socialiste, libere și suverane.La acest început de toamnă mănoasă, gorjenii — minerii de astăzi — rememorează cu emoție prima întîlnire cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, în anul 1966. Fiecare etapă a dezvoltării județului s-a legat apoi nemijlocit de vizitele de lucru Întreprinse de secretarul general al partidului in această zonă a țării. De fiecare dată, tovarășul Nicolae Ceaușescu a jalonat cu clarviziune direcțiile de acțiune, căile pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite în vederea dezvoltării acestor meleaguri, valorificării cu

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la adunarea populară din orașul Motru
Dragi tovarăși și prieteni,Doresc, în primul rind, să vă adresez dumneavoastră, tuturor locuitorilor orașului Motru și județului Gorj un călduros salut din partea Comitetului Central al Partidului, Consiliului de Stat și Guvernului, precum și a mea personal, împreună cu cele mai bune urări și, totodată, salutul mineresc : „Noroc bun !“. (Urale și aplauze puternice. Se scandează îndelung „Ceaușescu prim-miner !“).Ne aflăm în bazinul minier al Gorjului,, intr-o vizită de lucru. Am dorit să vedem cum se înfăptuiesc hotăririle Congresului al XII-lea al partidului, planul pe 1980, să cunoaștem cum asigură minerii gorjeni cărbunele atît de necesar pentru energia Întregii țări. Trebuie să vă spun că, in general, avem impresii bune. Am constatat progrese însemnate în organizarea carierelor, în folosirea utilajelor, în întărirea disciplinei și ordinii, în creșterea pregătirii profesionale și, ca rezultat, in realizarea în condiții mai bune a prevederilor stabilite in plan de a da patriei cărbune mai mult. De asemenea, am constatat rezultate mai bune și la energeticieni. Prin mai buna funcționare a agregatelor, prin- tr-un început de mai bună gospodărire a cărbunelui, ei au asigurat realizarea și livrarea unei cantități mai mari de energie. Știu că și alte unități din județul Gorj au rezultate bune in activitatea lor. De aceea, doresc să adresez minerilor și energe- ticienilor, în primul rînd, felicitări pentru rezultatele obținute pină acum și urarea de noi și noi succese! (Urale și aplauze puternice. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Doresc, de asemenea, să adresez felicitări celor 7 000 de oameni ai muncii ■ care au răspuns chemării Comitetului Central al partidului și au venit aici pentru a contribui la realizarea în condiții mai bune a programului menit să asigure cărbune mai mult patriei. Adresez cele mai calde felicitări și brigăzilor de tineret, precum și militarilor patriei care lucrează în acest bazin minier ! (Aplauze puternice, urale. Se scandează „Ceaușescu și poporul !“).De asemenea, adresez calde felicitări muncitorilor din toate întreprinderile Gorjului, țărănimii, tuturor oamenilor muncii din județ pentru rezultatele obținute pină acum, precum și urarea de a face totul pentru a obține succese cit mai mari, pentru a încheia planul pe acest an și întregul cincinal situîndu-se pe un loc cit mai de frunte. (Aplauze și urale puternice. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Doresc să menționez cu multă satisfacție că, în întreaga țară, oamenii muncii, fără deosebire de națio

nalitate,. înfăptuiesc neabătut programul elaborat de Congres, prevederile planului, asigurind astfel cpndi- ții să putem încheia cu succes cincinalul 1976—1980 in industrie, chiar cu o anumită depășire. Iată de ce doresc de aici, de la Motru, să a- dresez felicitări tuturor oamenilor muncii din întreaga țară pentru minunatele realizări în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate in România. (Urale și aplauze puternice, îndelungate. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Avem rezultate bune în agricultură, in dezvoltarea celorlalte ramuri de activitate economică, precum și în învățămînt, știință și cultură. Toate acestea demonstrează cu putere faptul că Programul elaborat de Congresul al XII-lea .constituie chezășia înaintării ferme a României spre societatea socialistă multilateral dezvoltată, spre societatea comunistă. (Aplauze și urale puternice).Ca rezultat al acestor minunate realizări pe care le-am obținut in toate domeniile de activitate, am putut să înfăptuim neabătut prevederile programului suplimentar de creștere a veniturilor și a nivelului de trai al oamenilor muncii. După cum este cunoscut, in prezent aplicăm cea de-a doua fază a majorării retribuției, care se va incheia in linii generale pină la sfîrșitul acestui an. Aceasta va asigura creșterea retribuției reale a oamenilor muncii cu circa 30 la sută, față de 30 la sută, cit prevăzusem în actualul plan cincinal. Această creștere mult mai mare decît era prevăzut, a veniturilor oamenilor muncii, se dato- rește rezultatelor obținute in sporirea bogăției naționale, muncii entuziaste a întregului nostru popor, făuritor conștient al vieții sale libere și fericite. (Urale și aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Realizarea programului de creștere a bunăstării materiale și spirituale atestă cu putere că tot ceea ce înfăptuim in patria noastră socialistă este destinat dezvoltării generale a societății, ridicării continue a nivelului de trai al poporului — țelul suprem al politicii partidului nostru comunist, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm în România. (Aplauze și urale, se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).In orice parte a țării, în toate județele și localitățile se pot constata eforturile creatoare ale poporului nostru, atît in industrie, agricultură, știință, cultură, cit și în dezvoltarea construcției de locuințe, în realizarea de noi orașe și așezări înfloritoare, însuși Motru este o expresie și un rezultat al construcției socialiste. Pentru minerii din Gorj a inceput construcția a trei noi orașe care, in 

cîțiva ani, vor ajunge aproape Ia nivelul orașului Motru. Și în alte județe și zone ale țârii apar noi și noi orașe și localități înfloritoare, făcînd astfel ca, odată cu dezvoltarea industriei, a bazei materiale, să se îmbunătățească neîncetat condițiile de locuit, de viață ale tuturor locuitorilor patriei noastre socialiste. (Aplauze și urale puternice. Se scandează „Ceaușescu și poporul !“). Ca să mă refer numai la județul Gorj, este evident că dacă nu dezvoltam producția minieră, dacă nu realizam centralele electrice» nu dezvoltam industria și alte activități economice, nu puteam să realizăm nici orașele, nici dezvoltarea generală a satelor și ridicarea veniturilor oamenilor muncii. Deci tot ceea ce realizăm este rezultatul nemijlocit al dezvoltării industriei, a agriculturii și altor sectoare' de activitate. Pe această bază putem asigura și creșterea veniturilor, ridicarea gradului general de civilizație al întregului nostru popor. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Stima noastră și mîndria, Ceaușescu—România !“).Astăzi, oricine poate constata ce au realizat, într-o perioadă istorică scurtă, clasa muncitoare în alianță cu țărănimea, cu intelectualitatea, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, întregul nostru popor, sub conducerea Partidului Comunist Român, în făurirea celei mai drepte societăți din lume — societatea socialistă. Trebuie să vă declar că am discutat cu multi oaspeți care au participat la a XXXVI-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională și care au declarat că sînt entuziasmați de felul în care poporul român îșl dezvoltă patria liberă, independentă și prosperă. (A- plauze și urale îndelungate. Se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Noi — mă refer la cei mai în vîrstă, fiindcă aici sînt și mulți tj- neri — știm ce a reprezentat orîn- duirea burghezo-moșierească ; știm condițiile de muncă și de viață ale oamenilor muncii de atunci ; știm și în ce, situație se găsea în trecut județul Gorj, care. avea . foarte puțină industrie, dar, în schimb, în anii fascismului, avea un puternic lagăr in care comuniștii și antifasciștii stăteau închiși. Astăzi, județul Gorj — ca, dealtfel, toate județele patriei noastre — trăiește o viață nouă, înfloritoare. Anul acesta și județul Gorj va depăși — ca multe alte județe — producția de 10 miliarde lei, inscriin- du-se printre județele în plină dezvoltare. (Aplauze și urale puternice. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!").Avem deci, dragi tovarăși și prieteni, tot dreptul să privim cu satisfacție și mîndrie la ceea ce am realizat prin munca unită a poporultii nostru In făurirea societății socia’iste 

multilateral dezvoltate în România. Știm că sînt încă multe greutăți, că în activitatea de pînă acum s-au comis și greșeli, au existat și o serie de lipsuri ; dar multe din ele sint lipsuri de creștere — cum se spune. Este evident că minerii care lucrează astăzi aici, in Gorj, pină acum cîțiva ani nn știau ce este mineritul. Acum ei trebuie să lucreze cu excavatoare gigant și să dea cărbune mult și de calitate bună. Și au învățat într-un timp scurt șă lucreze bine. Sint convins că, în următorii ani, ei se vor ridica la un asemenea nivel profesional și tehnic, îneît să poată fi competitivi, să nu le fie rușine să se intreacă cu oricine pe plan mondial. (Aplauze și urale puternice. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu — prim- miner !“).Este, fără îndoială, necesar să tragem toate învățămintele din lipsuri, din greșeli, să ne preocupăm pentru a lucra mai bine, pentru a asigura realizarea in condiții tot mai bune a planurilor, a Programului partidului și hotăririlor Congresului al XII-lea.Mă adresez minerilor din Gorj și, în general, tuturor minerilor patriei noastre : să facem totul ca, în următorii ani, să realizăm programul stabilit de Congresul ăl XII-lea, să asigurăm patriei cărbune mai mult, de bună calitate, în așa fel ineît țara noastră să poată deveni cit mai independentă de importul de petrol și de cărbune, satisfăcind necesarul de energie și combustibil prin mijloace proprii. Acest lucru nu este ușor ; dar dispunem de tot ce este necesar și sînt încredințat că minerii, ca și petroliștii patriei noastre — și, in acest cadru și gorjenii — își vor onora sarcinile încredințate de partid, vor răspunde cu cinste așteptărilor întregului popor de a asigura cu resurse proprii energia necesară întregii țări. (Aplauze și urale puternice. Se scandează „Ceaușescu — prim-miner !“).în vederea înfăptuirii Directivelor Congresului al XII-lea au fost luate încă din acest an o serie de măsuri în scopul asigurării bazei tehnied- materiale pentru dezvoltarea mineritului și pentru producția de petrol. Mă refer nu numai la cărbune, dar și la restul minereurilor de care țara are nevoie. însăși concentrarea, aici, în acest an, a 7 000 de oameni ai muncii din toate județele țării pentru a ajuta la dezvoltarea mai rapidă a producției miniere se înscrie in cadrul acestor măsuri, demonstrează că partidul și guvernul fac totul pentru a asigura indepli- nirea în cele mai bune condiții a hotăririlor Congresului al XII-lea. (Aplauze și urale puternice. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).
(Continuare in pag. a IlI-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN BAZINUL CARBONIFER AL OLTENIEI

(Urmare din pag. I)eficiență sporită a bogățiilor de care dispun.Anii socialismului, dar mai ales ultimii 15 ani, au fost și pentru Gorj bogați în transformări înnoitoare. Gorjul se înfățișează astăzi ca o zonă cu o puternică dezvoltare industrială, cu o structură economică modernă și o viață materială și spirituală dintre cele mai dinamice. Blocuri noi, școli, spitale, lăcașuri de cultură, întrunesc toate atributele vieții moderne, iar puternicele unități industriale, pe care gorjenii le-au făurit prin truda lor, printr-o muncă tenace de valorificare superioară a bogățiilor ascunse în adîncurile acestor păminturi, sînt o mărturie a timpului socialist pe care îl trăiește întreaga țară. Obiective industriale de primă mărime au schimbat în anii socialismului geografia economică a Gorjului. între acestea se numără minele șt carierele de la Rovinari, Motru și Jilț, termocentralele de la Rovinari și Turceni, sistemul hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana, unitățile de extracție a țițeiului și gazelor, marile combinate de materiale de construcție, de prelucrare a lemnului de la Tg. Jiu și, apărute recent, importantele intreprinderi de construcții de mașini, ca și cele ale industriei ușoare, în care lucrează fiicele și soțiile minerilor.Noua vizită a secretarului general al partidului în bazinul carbonifer al Olteniei — cel mai mare din țara noastră — a fost consacrată examinării unor probleme de o deosebită importanță — sporirea producției de cărbune, utilizarea mai eficientă a resurselor carbonifere în vederea asigurării și întăririi independenței noastre energetice.în dialogul purtat cu conducerea ministerului de resort, cu mineri și specialiști, cu organele locale de partid și de stat au fost analizate măsurile întreprinse în scopul sporirii producției de lignit din acest mare bazin, care participă cu aproape 70 procente la producția totală de cărbune a țării, precum și posibilitățile de sporire în continuare a productivității muncii, de extindere a mecanizării, de ridicare a indicilor de folosire a utilajelor și instalațiilor moderne din unitățile miniere și marile termocentrale ale Gorjului. O atenție deosebită a fost acordată îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale oamenilor muncii gorjenl, ale minerilor și familiilor acestora, expresie elocventă a preocupării permanente a conducerii partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea neîntreruptă a bunăstării materiale și spirituale a Întregului nostru popor.
SOSIREA LA CRAIOVA.Ora 8,30. Aeronava a aterizat pe aeroportul din Craiova. Mii de oameni ai muncii venițl să-l intîm- pine pe secretarul general al partidului ovaționează cu putere, dind expresie dragostei pe care Întregul nostru popor o nutrește pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu, a bucuriei de a-I avea din nou în mijlocul lor.Făcîndu-se ecoul acestor alese sentimente, primul secretar al Comitetului județean de partid Dolj, Miu Dobrescu, a urat secretarului general al partidului un cald bun sosit.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a salutat cu căldură mulțimea entuziastă și s-a îndreptat apoi spre elicopter. în uralele și ovațiile miilor de oameni prezenți pe aeroport, elicopterul a decolat, îndreptîndu-se spre Rovinari, prima etapă a vizitei de lucru a președintelui României in județul Gorj.
LA ROVINARI, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului au fost salutați cu deosebită stimă de tovarășul Nicolae Gavrilescu, prim-secretar al Comitetului județean Gorj al P.C.R., de alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, de numeroși cetățeni.A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România. O gardă alcătuită din ostași ai forțelor noastre armate, din membri ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul.Mineri, tineri și tinere, în frumoase straie ale portului gorjenesc, au invitat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să guste din piinea ospitalității, din plosca cu vin.Grupuri de pionieri și șoimi ai patriei, tineri și tinere îmbrăcați in uniforme de mineri, au oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu buchete de flori.Mii de locuitori din centrul minier Rovinari, aflat în plină dezvoltare, din alte așezări ale Gorjului, prezenți la sosire, au aclamat Îndelung, cu înflăcărare pentru partid și secretarul său general, dind expresie sentimentelor alese de sinceră stimă, profundă recunoștință pentru tot ceea ce conducătorul partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a făcut și face pentru continua înflorire a județului lor, a întregii țări, pentru grija statornică ce o poartă vieții, bunăstării oamenilor muncii, minerilor și familiilor lor.Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în bazinul carbonifer a! Gorjului a avut ca prim obiectiv CARIERA DE EXTRAC

ȚIE LA SUPRAFAȚĂ G1RLA, unitate situată în imediata apropiere a orașului minier și termocentralei cu același nume — Rovinari.Pe întregul traseu străbătut de coloana de mașini, mii și mii de mineri, de locuitori ai acestor meleaguri gorjene salută cu entuziasm pe conducătorul iubit al partidului și statului nostru. Ei iși exprimă deosebita bucurie și satisfacție de a-1 avea in mijlocul lor, din nou, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a-și manifesta și in acest mod profunda lor recunoștință față de preocuparea statornică a secretarului general al partidului pentru propășirea și înflorirea continuă a Gorjului. Din mașina deschisă, tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde cu căldură aclamațiilor mulțimii. Pe o mare pancartă, situată pe.platforma dispecerului principal, este scrisă tradiționala urare minerească „Noroc bun“.Dialogul de lucru, care începe imediat, se axează asupra modului cum au fost îndeplinite sarcinile și indicațiile transmise în urmă cu un an de secretarul general al partidului. Pre- zentind rezultatele și felul cum se desfășoară producția pe ansamblul bazinului, tovarășul Vasile Ogîrlaci, directorul general al combinatului minier „Oltenia", arată că in luna august a anului trecut se extrăgeau 

zilnic circa 60 000 tone de cărbune ; în prezent producția zilnică a ajuns la circa 90 000 tone, existînd condiții ca, încă din trimestrul IV al acestui an, să se realizeze o producție de peste 100 000 tone cărbune pe zi.în continuare, tovarășul Gheorghe Borcean, director al întreprinderii miniere Rovinari, din care face parte și cariera Gîrla, menționează că indicațiile date de secretarul general al partidului de a se lua noi măsuri pentru sporirea producției de cărbune au fost îndeplinite integral. Minerii și-au respectat cuvîntul dat, Cîteva din datele prezentate sînt deosebit de elocvente. în 1979, la cariera Gîrla existau două linii tehnologice, trei excavatoare și o linie transportoare cu o mașină de haldat (utilaj pentru evacuarea sterilului), în prezent, ca urmare a materializării Indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, funcționează patru linii tehnologice, cinci excavatoare, două linii transportoare cu două mașini de haldat.în același timp, au fost luate o serie de măsuri care să asigure îmbunătățirea condițiilor de muncă și indicii de folosire a utilajelor. Astfel, pentru îmbunătățirea calității cărbunelui pe toată lungimea bandei transportoare a fost montat un acoperiș de protecție împotriva intemperiilor, s-âu ridicat pe dale celelalte benzi fixe, s-au executat drumurile de acces în carieră, s-au e- fectuat reviziile și reparațiile periodice prevăzute. Ca urmare a acțiunilor întreprinse, în primele șapte luni din acest an indicele de folosire extensivă a utilajelor din carieră a ajuns la 74,1 la sută, față de 61,8 la sută în aceeași perioadă a anului trecut. Totodată, indicele de folosire intensivă a utilajelor a sporit de la 332 mc/h la 487 mc/h. în felul acesta, s-a reușit să se extragă suplimentar față de sarcinile de plan la zi circa 200 000 tone de cărbune.Se subliniază că, în prezent, cariera are fluxul tehnologic definitivat, obiectiv care, potrivit termenului inițial, urma să fie atins în anul 1983. Totodată, prin lucrările efectuate se asigură o creștere substanțială a producției de cărbune in comparație cu capacitatea proiectată inițial. Experiența acestei cariere a fost extinsă și la alte puncte de lucru. De pildă, la carierele Tismana-1 și Rovinari au început să se monteze două noi linii tehnologice, care vor fi puse în funcțiune în prima parte a anului 1981.Primind raportul comandantului Șantierului național al tineretului, tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că cei peste 2 500 de brigadieri care lucrează aici și-au îndeplinit și depășit cu mult sarcinile ce le revin.Adresîndu-se tinerilor, secretarul general al partidului a spus: „Vă felicit pentru activitatea desfășurată, pentru realizarea programului de extragere a unei cantități mai mari de cărbune. Aduceți o contribuție importantă la înfăptuirea Directivelor Congresului al XII-Iea. asigurind cantități sporite de cărbune pentru dezvoltarea în ritm susținut a economiei naționale".Se vizitează apoi frontul de lucru al excavatorului 1400 din cariera Gîrla. în drumul pînă la excavator, tovarășul Nicolae Ceaușescu se oprește și se interesează îndeaproape de calitatea cărbunelui, de măsurile luate pentru sporirea puterii lui calorice. Subinginerul Liviu Al- mășanu, conducătorul formației de lucru de la excavatorul 1 400, arată că straturile de steril mai groase de 40 cm intercalate în masa cărbunelui sînt excavate selectiv. Abor- dînd problemele esențiale privind ușurarea condițiilor de lucru și sporirea calității cărbunelui, secretarul general al partidului indică să se asimileze in țară mașini de săpat canale cu tăiere mai lată pentru evacuarea apei, precizînd că asemenea mașini pot fi montate chiar pe tractoarele de fabricație românească.în încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu ii felicită pe minerii de la cariera Gîrla pentru rezultatele bune obținute pînă acum, urîndu-le să acționeze și in continuare cu toată energia și priceperea lor pentru sporirea producției de cărbune.Pe întregul traseu, de la exploatarea minieră Gîrla pînă la platforma de montaj Tismana, mii și mii de oameni ai muncii au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu o manifestare plină de căldură, de dragoste și înaltă prețuire. Se scandează Îndelung „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu și minerii !“, „Ceaușescu 
“platforma de mon
taj TISMANA, locul unde se asamblează excavatoarele de mare capacitate cu rotor și cupe, mașinile de haldat, celelalte utilaje destinate dotării exploatărilor carbonifere la suprafață din zonă, este o adevărată întreprindere ale cărei secții și ateliere sînt aflate, în totalitate, sub cerul liber.Prezentînd tovarășului Nicolae Ceaușescu realizările obținute de colectivul de oameni ai muncii din cadrul unității, directorul întreprinderii de construcții-montaje miniere Oltenia, inginer Gheorghe Dumitru, a arătat că s-au luat măsuri pentru scurtarea duratei de montaj al excavatoarelor de mare capacitate de la 13 luni la 7 luni. De asemenea, a prezentat programul de montare și dotare a unităților din zonă cu excavatoare și mașini de haldat în perioada 1981—1985.în fața unui excavator gigant cu rotor, de tip SRS-1 300, cu care pot fi realizate în decurs de o oră circa 1 900 mc excavații, tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că acest agregat este al 30-lea montat pînă în prezent aici și este destinat carierei Tismana.Colectivul de montori, acționînd în spiritul indicațiilor date de secretarul general al partidului, cu ocazia vizitei precedente — a precizat directorul unității — va acționa pentru reducerea în continuare a timpului de asamblare, de verificare și de probe funcționale prin creșterea volumului de montaje, livrarea subansamblelor în ordinea de montaj, realizarea asamblărilor la sol și printr-o mai mare specializare a. personalului pentru fiecare operațiune.Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere conducerii întreprinderii, ministerului de resort să acționeze in continuare pentru scurtarea la maximum a duratei de montaj a excavatoarelor, să se treacă la realizarea de către industria constructoare de mașini a unor utilaje, îndeosebi macarale, care să accelereze ritmul lucrărilor de asamblare.în continuare, Intr-o adevărată expoziție realizată pe platoul din fața 

întreprinderii, sînt prezentate cîteva din realizările obținute în materializarea programului de asimilare a utilajelor necesare extracției de cărbune. Rețin atenția prima combină românească de abataj realizată la întreprinderea de utilaj minier Petroșani, combină dotată cu subansamble de tăiere concepute de către cadrele didactice și studenții de la Institutul de mine Petroșani, experimentată cu bune rezultate la mina Ploștina din valea Motrului, instalația de vulcani- zat cu ajutorul căreia se recondiționează benzile transportoare, mașina de săpat canale în cariere și pentru drenarea apelor, basculanta de 16 tone pentru carierele din bazinul minier al Gorjului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat specialiștilor, cadrelor de conducere din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei, Ministerul Industriei Chimice ca in continuare să acționeze pentru creșterea randamentului utilajelor șl instalațiilor de extracție a cărbunelui, care se află in dotarea unităților. Secretarul general al partidului a cerut să se urgenteze găsirea de soluții pentru perfecționarea parametrilor instalației de recondiționat benzile de cauciuc și pentru îmbunătățirea tehnologiei de obținere a compoziției suporților pentru benzile transportoare, pentru realizarea lor pe scară industrială, iar la întreprinderea din Tg. Jiu care va asigura necesarul de benzi din cauciuc să se amenajeze și o linie de recondi- ționare a acestora.Apreciind rezultatele obținute In unitățile producătoare de utilaj minier, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca eforturile să fie îndreptate în direcția reducerii timpului de execuție a acestora, concomitent cu ridicarea permanentă a performanțelor tehnico-funcționale pentru a spori și pe această cale producția de cărbune a țării.Mulțumind, gazdele îl asigură pe secretarul general al partidului că vor acționa cu fermitate pentru a transpune in practică indicațiile și recomandările ce le-au fost făcute.Vizita de lucru a continuat la 
TERMOCENTRALA ROVI
NARI, cel mai mare obiectiv energetic al țării aflat în exploatare, care folosește drept combustibil lignitul din bazinul Olteniei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este salutat aici cu stimă de tovarășul Gheorghe Cioară, ministrul energiei electrice, de membri ai conducerii centralei industriale de profil și a întreprinderii, de numeroși energe- ticieni.Directorul centralei, ing. Ion Popescu, informează despre modul de îndeplinire a indicațiilor date acestui colectiv cu prilejul precedentei vizite de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, din luna august a anului trecut.Producția de energie electrică a sporit cu 15,5 la sută, se furnizează in plus, față de 1979, sistemului energetic național aproape 250 thilioane kWh. Drept rezultat al aplicării unor măsuri întreprinse în comun de specialiștii energeticieni și constructorii de mașini, s-a înregistrat o însemnată creștere a producției de energie electrică, realizată de marile grupuri energetice de 330 MW de fabricație românească, o mal bună utilizare a puterii lor instalate, precum și o creștere a energiei electrice obținute prin folosirea lignitului. De asemenea, ca urmare a materializării altei indicații a tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-a realizat un depozit de cărbune cu o capacitate de 800 000 tone, în măsură să asigure termocentralei combustibilul necesar pe timpul iernii, indiferent de condițiile atmosferice.Totodată, directorul întreprinderii înfățișează unele greutăți cu care se mai confruntă colectivul de aici in ceea ce privește asigurarea funcționării la capacitatea prevăzută a agregatelor și, mai ales, încadrarea acestei mari unități în consumurile prevăzute în proiect.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut colectivului întreprinderii, cadrelor de răspundere din ministerele energiei electrice, minelor, petrolului și geologiei, industriei constructoare de mașini să găsească, in cel mai scurt timp, soluții și mijloace eficiente, în așa fel incit termocentrala de la Rovinari să funcționeze constant la capacitatea prevăzută în proiecte și cu consumuri mal reduse de com-
(Continuare in pag. a IV-a)

MOTRU : Cu atenție, cu mîndrie, cu aprobare este urmărită cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la adunarea populară

ROVINARI : Se examinează schița viitorului centru urban

populară din orașul MotruAdunareaMomentul culminant al vizitei secretarului general al partidului, președintele Republicii, în județul Gorj l-a constituit marea adunare populară din orașul Motru, care s-a desfășurat în piața din fața clubului muncitoresc „Minerul" din localitate. Sînt prezenți aici aproape 60 000 de oameni ai muncii: mineri, energeticieni, petroliști, metalurgiști. cimen- tiști, constructori, textiliste de la tinăra,, unitate pusă în funcțiune la Motru, împreună cu familiile lor, cjirpra ji s-au alăturat țărani din comunele învecinate, elevi și. pionieri.Piața, împodobită sărbătorește, freamătă de entuziasmul și bucuria specifice întîlnirilor secretarului general al partidului eu oamenii muncii. Apariția tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului la tribună este întîmpinată printr-o manifestare de nețărmurită dragoste și prețuire, de recunoștință pentru grija permanentă pe care conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, o manifestă față de dezvoltarea multilaterală a județului lor, a tuturor județelor patriei, pentru creșterea continuă a nivelului lor de trai, a calității vieții întregului popor. Din mii de piepturi se scandează pentru partid, pentru conducătorul său, pentru patrie, pentru pace: „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Stima noastră și mîndria, Ceaușescu România!", „Ceaușescu omenie, pace și prietenie.)Adunarea populară este deschisă de tovarășul Nicolae Gavrilescu, prim-secretar al Comitetului județean Gorj al P.C.R., care — după ce a exprimat cele mai alese sentimente de nețărmurită dragoste și profund respect, de înaltă satisfacție și bucurie pentru noua vizită de lucru și a adresat, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Gorj, un salut fierbinte și urarea de „Bun venit!" pe această strămoșească vatră tovarășului Nicolae Ceausescu, cel mai iubit, stimat și prețuit fiu al poporului, ctitorul României moder

ne de azi, ilustrul mesager al politicii de pace, înțelegere și colaborare cu toate popoarele lumii — a spus :Vizita de lucru pe care o întreprindeți astăzi, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la numai un an de la precedenta intîlnire cu oamenii muncii gorjeni — expresie a stilului dumneavoastră de lucru dinamic, creator — reprezintă pentru noi un minunat prilej de a ne exprima admirația nețărmurită față de prodigioasa dumneavoastră activitate Revoluționară, pusă neîncetat in slujba prosperității patriei și fericirii poporului, de a da glas, cu adîncă vibrație, gratitudinii locuitorilor acestor meleaguri pentru grija părintească ce le-o purtați, pentru viața nouă de azi și viitorul strălucit ce ni-J clădim în libertate și demnitate, pentru prestigiul de care se bucură România în conștiința lumii.întreaga omenire urmărește Cu viu interes și admirație laborioasa activitate ce o desfășurați pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale, pentru triumful cauzei păcii, înțelegerii și colaborării între state. Folosim și acest fericit prilej de a ne exprima cu Înflăcărare și mîndrie deplina adeziune față de eforturile ce le depuneți pentru ca reuniunea de la Madrid să slujească țelurilor securității și destinderii în Europa și în lume.Comuniștii, toți oamenii muncii gorjeni știu și nu vor uita niciodată că renașterea economică și spirituală a acestei vetre de istorie și legendă se leagă in mod organic de numele și activitatea dumneavoastră prodigioasă, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Ne este plăcut să raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că oamenii muncii din industria minieră și energetică, din celelalte sectoare, acționînd în spiritul indicațiilor dumneavoastră, au realizat unele progrese în îndeplinirea sarcinilor reieșite din hotărîrile partidului, în perfecționarea întregii activități. Astfel, deși nu au fost încă eliminate toate greutățile și lipsurile manifestate, ritmul de creștere a producției industriale înregistrat in 1980 este cu 17—18 la sută mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut. în ramura minieră, de Ia o producție de circa 60 000 tone cărbune zilnic, în august 1979. se extrag în prezent aproximativ 90 000 tone, existînd condiții pentru ridicarea a- cesteia, încă din acest an, la peste 100 000 tone cărbune pe zi. Unitățile energetice de la Rovinari și Turceni au ajuns, de asemenea, la o funcționare mai bună, furnizînd constant 1 000—1 200 MWh în sistemul energetic național. în acest răstimp au intrat in funcțiune noi capacități productive, între care : noi abataje în minele de cărbune, 2 cariere, un grup energetic de 330 MW la Turceni și produc parțial întreprinderea de ma- șini-unelte prin presare și forjare, întreprinderea de articole tehnice din cauciuc și cauciuc regenerat, fabrica de prefabricate din beton, Fabrica de tricotaje Motru și alte unități industriale.în agricultură lucrările s-au executat la timp și în condiții mai bune față de anii trecuți. Au fost achitate in întregime obligațiile la fondul central la grîu și secară și au sporit cantitățile de carne, lapte si lină livrate statului. în prezent, acționăm cu toate forțele pentru pregătirea corespunzătoare a campaniei agricole de toamnă, pentru realizarea efectivelor de animale, asigurarea spațiului de cazare, pentru strîngerea și deoozitarea in întregime a furajelor.Deși s-au înregistrat progrese însemnate, a arătat în continuare primul secretar al Comitetului județean Gorj al P.C.R., rezultatele obținute nu ne satisfac, Îndeosebi la producția de cărbune și energie electrică la construcția de locuințe, la unele investiții industriale. Cunoscînd Îndeaproape neajunsurile existente, ca și greutățile cu care ne confruntăm, dumneavoastră ați inițiat In această vară o acțiune de mari proporții în mineritul gorjean, prin detașarea unui număr de aproape 7 000 de oameni ai muncii din toate județele țării și din armată și tineret, a unui volum impresionant de utilaje, care participă, alături de minerii și constructorii din Gorj, la 

activitatea de descopertă în cariere, la realizarea de locuințe în viitoarele orașe miniere de la Rovinari și Mătăsari. Mulțumindu-vă cu toată căldura pentru aceste neprecupețite ajutoare, vă încredințăm că organizația județeană de partid, conducerea combinatului minier sînt preocupate pentru valorificarea cu maximum de eficiență a forțelor sosite, pentru mobilizarea mai energică a celor 30 000 de oameni ai muncii care lucrează permanent în minele și carierele Gorjului, astfel, incit producția de cărbune să crească continuu, să se ridice încă din acest an la nivelul de productivitate cerut de economia națională în plin avînt, pentru ca bazinul Olteniei să participe tot. mai activ la asigurarea independenței energetice a României.Am reținut cu toată atenția aprecierile cu privire la munca noastră, observațiilo, recomandările și indicațiile ce ni le-ați dat pe parcursul acestei vizite de lucru. Ele reprezintă un prețios îndreptar în efortul nostru de redresare a producției de cărbune, de perfecționare a muncii in toate sectoarele de activitate și sîntem hotărîți să nu precupețim nici un efort pentru traducerea lor in viață.în următoarele 4 luni vom munci cu toată răspunderea pentru creșterea indicilor de folosire a utilajelor din mine și cariere, pentru menținerea în funcțiune la parametri ridicați a blocurilor energetice, cu cheltuieli și consumuri materiale cit mai reduse, pentru pregătirea temeinică a tuturor condițiilor necesare îndeplinirii noilor obiective și sarcini ce ne revin în anul viitor. Vom acționa mai energic pentru înfăptuirea cerințelor noului mecanism eeonomico- financiar, pentru întărirea ordinii și disciplinei în muncă și afirmarea puternică a democrației muncitorești, a spiritului revoluționar, în toate sferele vieții materiale, sociale și spirituale.Așa cum ne-am angajat și la recenta conferință județeană a deputaților, vom iniția ample acțiuni în industrie, în agricultură, în construcții, în celelalte sectoare pentru înfăptuirea sarcinilor de plan pe acest an și în viitorul cincinal, pentru mai buna gospodărire a localităților, creșterea gradului de civilizație materială și spirituală, a nivelului de trai al cetățenilor, pentru perfecționarea cadrului de participare a maselor la întreaga activitate a consiliilor populare.Exprimîndu-ne gratitudinea profundă pentru vizita efectuată, pentru prețioasele indicații și îndrumări date, vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că pentru oamenii muncii din județul Gorj nu va exista nimic mai presus decît dorința înflăcărată de a face totul în vederea transpunerii neabătute in viață a hotărîrilor celui de-al XII-Iea Congres al partidului. Vom fi permanent mobilizați in gîndul și fapta noastră de minunata pildă a celui dinții fiu al țării, omul care și-a consacrat, cu inegalabilă dăruire, întreaga ființă cauzei libertății, bunăstării și fericirii poporului, împlinirii celor mai nobile idealuri de pace, independență și progres ale omenirii, de strălucitul dumneavoastră exemplu de înflăcărat patriot și eminent militant comunist, revoluționar, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu !Luind cuvîntul, tovarășul Vasile Ogîrlaci, director general al Combinatului minier „Oltenia", a spus : în numele celor peste 30 000 de oameni ai muncii din minele și carierele Gorjului, vă rog să-mi permiteți să exprim nemărginita bucurie de a vă avea din nou in mijlocul nostru, de a vă prezenta rezultatele obținute ca urmare a materializării sarcinilor și prețioaselor indicații date cu prilejul vizitei dumneavoastră de lucru din august 1979 în județul Gorj. Ele au constituit pentru noi obiectivele de bază ale unui program de acțiuni concrete, in cea mai mare parte finalizate, ca urmare a sprijinului direct acordat de comitetul județean de partid, de Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei, de celelalte ministere cu care conlucrăm in zonă. Vă raportăm că am reușit să organizăm mai bine activitatea de revizii și reparații, să îmbunătățim indicii de folosire extensivă și intensivă a 

utilajelor de bază, care au condus la realizarea unei producții cu peste două milioane și jumătate tone mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut.Așa cum a rezultat și din observațiile dumneavoastră de astăzi, acest nivel putea fi atins mult mai devreme, dacă reușeam să pregătim la timp toate fronturile de lucru, să folosim mai bine utilajele din dotare, să Irjțărirtf iftăi țhult ordinea'W.dțăci- plir.a la toatg locurile de muncă, să •geheralfzăifl-‘experiența unităților cu «șrezultate eotisfemț- superioare-;ipre®e- derilor de plan, să ne preocupăm mai mult de pregătirea profesională a oamenilor, fnsușindu-ne pe deplin criticile adresate în cursul vizitei, vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că stă în puterea organizației noastre de partid, a tuturor celor care muncim în acest combinat minier să eliminăm intr-un timp cit mai scurt deficientele semnalate, că nu vom precupeți nici un efort pentru a înfrunta bărbătește greutățile cu care ne mai confruntăm, că rezultatele muncii noastre vor fi la nivelul sarcinilor, li- vrînd termocentralelor întreaga cantitate de cărbune necesară și de calitate corespunzătoare.Vă mulțumim din toată inimc tovarășe Nicolae Ceaușescu, mulțumim tuturor județelor țării, militarilor forțelor armate pentru sprijinul acordat și vă încredințăm că, prin finalizarea acestei acțiuni, vom asigura un front de lucru corespunzător cerințelor de eonstițuire a stocurilor de cărbune, la termocentrale pentru sezonul friguros, de realizare a producției în anul 1981 la nivelul sarcinilor ce ne revin din hotârirlle Congresului al XII-Iea al partidului.A luat apoi cuvintul Vasile Draica, secretarul comitetului de partid al întreprinderii „Electrocentrale" Rovinari, președintele C.O.M. Cu sufletul vibrind de cele mai.înălțătoare sentimente — a spus el — permiteți-mi să dau glas bucuriei nemărginite a comuniștilor, a întregului nostru colectiv de muncă pentru marea cinste de a vă afla din nou in mijlocul energeticienilor gorjeni. Vizltînd și de această dată întreprinderea „Electrocentrale" Rovinari, ați constatat modul în care transpunem în viață prețioasele recomandări ce ni le-ați făcut cu prilejul vizitei anterioare.Permiteți-mi să raportez, iubite tovarășe secretar general, că, printr-o mobilizare de înaltă responsabilitate comunistă, prin eficiente măsuri polltico-organizatorice și tehnice, am reușit să atingem un nivel de 1 050 MW putere medie zilnică, iar față de perioada corespunzătoare a anului trecut, să furnizăm sistemului energetic național un plus de aproape 250 milioane kWh.Evaluîndu-ne critic activitatea, recunoaștem că aceste rezultate sînt încă sub nivelul posibilităților și al dotării tehnice, că mai dispunem de resurse nevalorificate. Observațiile dumneavoastră, indicațiile pe care ni le-ați dat astăzi vor constitui un mobilizator program de acțiune pentru activitatea de viitor.Organizația noastră de partid, împreună cu toți oamenii muncii din întreprindere, se angajează să facă totul pentru depășirea nivelului de producție actual prin asigurarea funcționării în cele mai bune condiții și la parametri tehnico-econo- mici optimi a grupurilor energetice, reducerea consumului de combustibil lichid, crearea unei rezerve de cărbune superioară calitativ și cantitativ, ridicarea continuă a nivelului de pregătire profesională, întărirea ordinii și disciplinei în toate sectoarele de activitate.Folosindu-mă și de acest prilej, îngăduiți-mi să dau glas sentimentelor de înaltă mîndrie patriotică și deplină adeziune a comuniștilor și întregului nostru colectiv de muncă față de politica partidului și statului, faț,ă de inestimabilele contribuții pe care dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, le aduceți permanent la edificarea unui climat de pace și înțelegere intre popoare, pentru . înfăptuirea unei noi ordini economice internaționale, ca soluție fun-
(Continuare în pag. a IV-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
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CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)Nu doresc, dragi tovarăși mineri ți energeticieni, dragi tovarăși gor- jeni, să mă refer acum critic la ceea ce am făcut. Sînt, desigur, lucruri de criticat, dar sper că veți înțelege aceasta — așa cum ,vor înțelege și comitetul județean, organizația de partid, toți oamenii muncii — ca un credit că veți ști să țineți seama de neajunsurile de pînă acum, să trageți învățăminte și să lucrați în așa fel încît în viitor întreaga activitate să se ridice la un nivel superior. (Aplauze și urale puternice. Se scandează „Vom munci cu mult elan, dind cărbune peste plan !“).Este necesar să punem un mai mare accent pe folosirea la întreaga capacitate a mijloacelor din dotare, în anii viitori, Gorjul, ca și alte unități miniere din țară, va primi tot mai multe utilaje moderne, de înaltă tehnicitate. Trebuie să înțelegem că acestea costă foarte scump, că ele trebuie să lucreze cu întreaga capacitate, să fie bine întreținute și reparate la timp. Totodată, utilajele trebuie conduse de muncitori, tehnicieni și ingineri cu cunoștințe profesionale și tehnice tot mai înalte. De aceea, una din problemele deosebite pentru Gorj, pentru comitetul județean de partid, pentru Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei, pentru Centrala minieră din bazinul Gorj este luarea tuturor măsurilor pentru ridicarea nivelului pregătirii profesionale și tehnice a întregului personal. Trebuie să facem în așa fel incit cu aceste mijloace de înaltă tehnicitate să putem da patriei cărbune mai mult, mai ieftin și de calitate tot mai bună ! Este, de asemenea, necesar să fie mai bine organizată munca la termocentralele din județ — care sînt, dealtfel, în momentul de față, și cele mai mari din țară. Aceasta presupune și mai bună organizare și răspundere și, poate, și o anumită concentrare a unor cadre din alte județe pentru a asigura funcționarea la parametrii proiectați a tuturor agregatelor, dind patriei energia necesară, pe cărbune, și nu pe păcură, cum se mai întîm- plă, din păcate, acum.Trebuie să facem totul, dragi tovarăși, încît sarcinile încredințate minerilor, energeticienilor, tuturor oamenilor muncii din Gorj,, ca, dealtfel din întreaga țară, să fie realizate în cele mai bune condiții.Poate vă reamintiți cînd am adoptat Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, adresîndu-mă întregului nostru popor, am declarat că pornim nu la o excursie, nu la plimbare, pornim la un drum foarte greu de muncă încordată ; făurirea unei societăți noi, avansate cere eforturi și munca unită a întregului nostru popor. Doresc să declar că, în cinci ani care au trecut de la adoptarea Programului, poporul nostru a demonstrat că urmează neabătut politica partidului și e hotărît să înfăptuiască Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism. (Aplauze, urale îndelungate, se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Mal avem încă un drum lung de străbătut. După cum vedeți, trebuie să mutăm munții din loc ca să scoatem cărbune, trebuie să coborim tot mai adînc sub pămint pentru a scoate cărbune, trebuie să forăm tot mai adine pentru a găsi petrol, trebuie, în general, să intensificăm eforturile și munca pentru a putea asigura creșterea avuției naționale și ridicarea bunăstării poporului. Societatea pe care noi o edificăm este societatea muncii libere a unui popor liber, stăpin pe destinele sale, a unui popor deplin conștient că numai prin munca sa unită va asigura victoria comunismului in România, bunăstarea, fericirea sa, independența și 

suveranitatea României socialiste ! (Aplauze și urale îndelungate, se scandează „Ceaușescu și poporul !“).De la 1 ianuarie vom trece la noul plan cincinal ; cunoașteți prevederile lui. Județului Gorj, ca și pină acum, îi revin sarcini mari în viitorul cincinal. După cum știți, Congresul al XII-lea a propus ca obiectiv ridicarea la o nouă calitate a vieții și a întregii noastre activități, trecerea României la o nouă etapă de dezvoltare — aceea de țară mediu dezvoltată, cu tot ceea ce presupune acest lucru. Aceasta impune eforturi susținute, unite din partea întregului nostru popor. Trebuie să asigurăm dezbaterea largă cu oamenii muncii în toate întreprinderile, în toate unitățile, în toate orașele și comunele a programelor pentru viitorul cincinal. Trebuie să discutăm împreună cum să dezvoltăm industria, agricultura, celelalte sectoare, dar și cum să înfrumusețăm orașele și satele, cum să ridicăm nivelul de viață al întregului popor. Democrația socialistă din patria noastră se bazează pe participarea directă a oamenilor muncii, a poporului la elaborarea programelor de dezvoltare, la înfăptuirea politicii partidului, la făurirea conștientă de către popor a viitorului său liber, comunist. (Aplauze, urale îndelungate. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).în următoarele luni se vor dezbate programele de dezvoltare teritorială și a fiecărei localități, așa cum în această lună încă se vor dezbate în întreprinderi programele pentru planul pe 1981. Este necesar să se discute cu întreaga răspundere, să se analizeze toate posi bilitățile existente în fiecare oraș și în fiecare comună, în fiecare județ, așa cum am menționat la consfătuirea din vară pentru agricultură. Să facem totul încît fiecare comună să producă mai mult, să nu rămînă un petic de pămînt nelucrat, să dezvoltăm creșterea animalelor. în toate județele avem condiții minunate pentru a înfăptui obiectivele stabilite de Congresul al XII-lea în industrie, în agricultură, ca și in celelalte sectoare de activitate. Să facem în așa fel încît fiecare întreprindere, fiecare unitate economică să producă maximum cu mijloacele de care dispunem, pe baza creșterii mai rapide a productivității muncii, a mâl bunel organizări a producției. Trebuie întărită exigenta în activitatea economică, aplicînd ferm noul mecanism economic — autoconducerea muncitorească, autogestiunea — care presupune ca fiecare colectiv de oameni ai muncii să se gospodărească cît mai bine, să folosească mijloacele încredințate în administrarea sa cu maximum de randameat, cu maximum de eficiență. Cu cît vom face să crească rentabilitatea, eficiența economică, cu atît vor crește mai puternic venitul național, bogăția generală a patriei, vom dispune de mijloace mai bune pentru dezvoltarea patriei, pentru ridicarea bunăstării poporului. (Urale și aplauze puternice. Se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Cu toate greutățile existente pe plan mondial datorită crizei economice, creșterii uriașe a prețurilor la petrol și la energie în general, dispunem de tot ce e necesar pentru ca, prin munca unită a întregului nostru popor, să înfăptuim viitorul cincinal. Sînt convins că și gorjenii vor face totul pentru a aduce o contribuție tot mai însemnată la dezvoltarea generală a patrie;, la făurirea comunismului in patria noastră. (Urale și aplauze puternice. Se scandează „Ceaușescu și poporul !“).
Dragi tovarăși și prieteni,Punem, fără Îndoială, pe primul plan problemele dezvoltării socialiste și comuniste a patriei noastre ; dar, prin aceasta, noi ne aducem, 

totodată, contribuția la cauza socialismului, a colaborării și păcii in întreaga lume. Știm bine că cu cît fiecare țară socialistă obține rezultate tot mai bune în dezvoltarea sa, învinge mai ușor greutățile construcției noii societăți, cu atît se întăresc forța țărilor socialiste, unitatea lor, crește prestigiul socialismului pe plan internațional. Vom face totul pentru a ne aduce contribuția la prestigiul socialismului, la unitatea țărilor socialismului, la politica de pace și colaborare internațională cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială 1 (Urale și aplauze puternice. Se scandează „Ceaușescu— pace !“).Trăim o epocă de mari transformări revoluționare pe scară mondială. în această epocă, popoarele fac totul pentru a scutura dominația imperialistă și colonialistă, pentru a-și cuceri independența și a o consolida, pentru a-și făuri o viață liberă și a fi stăpîne fiecare pe destinele lor. (Urale și aplauze puternice). Este adevărat că această luptă nu este ușoară — ea cere jertfe, și nu puține — trebuie înfruntată încă politica cercurilor imperialiste și colonialiste, politica de dominație și dictat, de recurgere la forță împotriva popoarelor care luptă pentru independență. Dar desfășurarea vieții internaționale demonstrează că nu există în lume forțe care să împiedice un popor să-și cucerească independența și să trăiască liber, dacă e unit și ferm hotărît să-și cîști- ge independența ! (Urale și aplauze îndelungate ; se scandează „Ceaușescu-pace !“).în acest an, în viața Internațională au apărut probleme deosebit de complexe. S-a ajuns la o încordare deosebit de gravă a situației internaționale, a fost pusă în pericol politica de destindere și de pace.România s-a pronunțat și se pronunță ferm împotriva politicii de încordare, de forță. în acest spirit, țară noastră militează pentru soluționarea problemelor litigioase numai și numai pe calea tratativelor politice, pornindu-se de la respectul independenței fiecărui popor, de la neamestecul în treburile interne. Sîntem convinși că popoarele, forțele progresiste și antiimperialiste dispun de capacitate? de a opri agravarea situației internaționale, de a asigura reluarea politicii de destindere, de pace șl de respect al independenței naționale, de a asigura condiții ca toate națiunile să-și poată concentra forțele în vederea dezvoltării lor economice și sociale. (Aplauze și urale puternice).înfăptuirea programului partidului nostru, dezvoltarea economico-socială a României nu se pot asigura decît în condiții de pace, de prietenie și colaborare internațională — așa cum dezvoltarea fiecărui popor nu se poate realiza decît In condiții de pace, de prietenie și colaborare. De aceea, România acționează neabătut pentru colaborarea largă cu toate popoarele lumii, pe principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu forța, pornind de Ia necesitatea ca fiecare popor să-și hotărască dezvoltarea în mod liber, așa cum dorește. (Aplauze și urale puternice. Se scandează „Ceaușescu — pace !“).în mod deosebit ne preocupă situația din Europa, unde sint concentrate principalele mijloace armate și .armamente, inclusiv atomice, principalele forțe militare și unde există, realmente, focarul principal de unde poate izbucni un nou război mondial nimicitor. Aici se urmărește amplasarea de noi rachete nucleare cu raza medie de acțiune, care nu fac decît să sporească pericolul și insecuritatea tuturor popoarelor, să crească primejdia unui nou război nimicitor. 

Iată de ce ne pronunțăm cu hotărîre și acționăm cu toată forța pentru înfăptuirea securității și cooperării în Europa. Dorim ca reuniunea ca urmează să aibă loc la Madrid în toamna acestui an să dea un nou imbold politicii de destindere, eforturilor pentru , înfăptuirea documentelor semnate la Helsinki. în primul rînd dorim ca la reuniunea de la Madrid să se pună bazele organizării unei conferințe pentru dezarmare in Europa. Sprijinim activ propunerile Uniunii Sovietice privind începerea tratativelor pentru oprirea amplasării de noi rachete nucleare în Europa. Este necesar ca toate statele și popoarele europene să spună un NU hotărît noilor rachete, noilor armamente care măresc gradul pericolului de distrugere. Să facem totul pentru a se începe tratativele, pentru a se opri amplasarea de noi armamente nucleare în Europa, pentru trecerea la dezarmare, la reducerea cheltuielilor militare, la încetarea producerii și apoi la reducerea stocurilor de armamente nucleare existente. Aceasta este in interesul tuturor popoarelor europene, al întregii omeniri, care dorește pacea și independența ! (A- plauze ji urale puternice. Se scandează „Ceaușescu — pace !“, „Vom munci și vom lupta, pacea o vom apăra !“).
Dragi tovarăși și prieteni.Doresc ca de aici, de la Motru, să declar că și în viitor România socialistă, partidul nostru comunist, guvernul vor face totul pentru a contribui la realizarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră, a unei lumi a popoarelor egale intre ele, în care independenta națională să fie un bun recunoscut și respectat pentru fiecare națiune și unde toate mijloacele materiale și spirituale să fie îndreptate spre e- dificarea economico-socială, spre bunăstarea și fericirea omenirii. Noi dorim să facem totul pentru bunăstarea și fericirea poporului român ! (A-plauze și urale puternice. Se scandează „Ceaușescu și poporul !“).în încheiere, doresc să-mi exprim, încă o dată, convingerea că organizația de partid și comuniștii din Gorj, toți oamenii muncii, consiliile oamenilor muncii, consiliile populare vor acționa in așa fel incit Să întărească unitatea tuturor colectivelor în vederea înfăptuirii neabătute a planului pe acest an și a cincinalului, precum și pentru pregătirea temeinică a noului cincinal. Să faceți în așa fel încît oamenii muncii din județul Gorj să ocupe un loc tot mai de frunte în întrecerea care se desfășoară între toate județele și unitățile patriei, pentru ca această întrecere să fie cîștigată de întregul nostru popor, făurindu-și astfel o bază materială și mai puternică pentru ridicarea bunăstării și asigurarea fericirii sale. Județul care va lucra mai bine va primi, desigur, recompense și tot ceea ce merită pentru aceasta. Aș dori ca și gorjenii să se angajeze în viitor cu mai multă forță și curaj și să cîștige a- ceastă întrecere ! (Aplauze și urale puternice. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Urez minerilor succese tot mai mari și „Noroc bun !“. (Urale și a- plauze puternice). Urez energeticienilor și tuturor oamenilor muncii succese tot mai mari în întreaga activitate. Tuturor vă doresc multă sănătate, multă fericire 1 (Aplauze și urale puternice, prelungite. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu și minerii !“. Toți cei prezenți la marea adunare populară ovaționează îndelung, intr-o atmosferă de mare entuziasm, pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul său Central. pentru secretarul general al partidului și președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

LUPOAIA : Pe unul din locurile unde minerii Olteniei dau bătălia pentru mai mult cărbune

TISMANA : Pe platforma de montaj sint analizate noi soluții pentru perfecționarea mașinilor, pentru ca bazinul minier 
al Olteniei să-și sporească contribuția la asigurarea bazei energetice

ROVINARI : Calde manifestări ale dragostei și nețărmuritului respect pentru conducătorul partidului, vii mulțumiri 
pentru grija manifestată față de mineri, față de toți oamenii muncii

CRAIOVA : Ca pretutindeni, ovații și aplauze întimpină pe secretarul general al partidului, expresie a încrederii 
poporului in partid, in politica sa clarvăzătoare
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(Urmare din pag. a Ii-a)bustibil. De asemenea, s-a indicat specialiștilor să identifice soluții, metode care să permită reducerea absolut la strictul necesar a folosirii păcurii în amestec cu cărbune, reco- mandind să fie continuate și, pe măsura rezultatelor, să fie extinse experimentările ce se fac în această direcție.Vizitînd sala mașinilor, camera de comandă a blocurilor 5 și 6, prevăzute cu instalații de televiziune cu ajutorul cărora se urmărește in permanență procesul de ardere in fiecare cazan și cu alte echipamente moderne, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat de modul de funcționare a agregatelor, de randamentul acestora, cerind specialiștilor din domeniul energiei electrice și al construcțiilor de mașini să se preocupe in continuare de ridicarea performanțelor tehnico-funcționale ale marilor agregate energetice realizate în țara noastră.Mulțumind pentru indicațiile date, conducerea întreprinderii a asigurat pe secretarul general al partidului că energeticienii de aici vor depune toate eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor trasate pentru ca termocentrala Rovinari să-și aducă contribuția pe măsura potențialului său tehnic la sporirea producției de energie electrică a țării, să se încadreze în cel mai scurt timp in consumurile planificate de combustibil,A fost vizitat apoi MDI II
AL MINERILOR, ROVINARI, una din așezările urbanistice cele mai tinere de pe harta patriei noastre.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întimpinat și aici cu deosebită căldură de reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, de un mare număr de oameni ai muncii din oraș, de familiile minerilor și energeticie- nilor, care iși au domiciliul in primele blocuri date in folosință in această nouă localitate.Tovarășului Nicolae Ceaușescu ii sînt prezentate schițele de sistematizare și machetele orașelor miniere Rovinari, Mâtăsari, Trestioara și Turceni, care vor prinde contur definitiv în cincinalul 1981—1985. Primul secretar al comitetului județean de partid arată că pînă în prezent în Rovinari au fost construite 370 de apartamente prevăzute cu tot confortul, iar pină la sfîrșitul acestui an, numărul lor se va ridica la circa 1 000. Orașul Rovinari va avea, în final, 4 050 de apartamente pentru o populație de peste 16 000 locuitori, precum și dotările social-culturale corespunzătoare : o casă de cultură, sediul politico-administrativ — alăturat celui al combinatului minier — un complex comercial, un grup școlar minier cu 1 600 locuri, un spital cu 250 de paturi, Institutul de cercetări și proiectări miniere, o facultate de‘ șubingineri care va pregăti specialiști' în domeniul extracției de cărbune, crșșă,, ;gfă,dipiță șj altele. ‘ 1 ■ •Urmărind schița de sistematizare și macheta viitorului oraș, secretarul general al partidului a cerut reexaminarea lor, astfel incit centrul politico-administrativ și clubul muncitoresc să fie amplasate in mijlocul localității, asigurîndu-se un acces ușor către acestea al locuitorilor. Totodată, tovarășul Nicolae Ceaușescu a insistat ca orașul să fie dotat cu mal multe unități comerciale și de prestări de servicii, care să acopere rațional întregul perimetru al orașului.în continuare, secretarului general al partidului i-au fost înfățișate perspectivele dezvoltării noilor localități Mâtăsari, Trestioara și Turceni. în final, noile orașe miniere din această parte a țării vor însuma 10 000 de apartamente pentru aproape 45 000 de locuitori.Secretarul general al partidului a Indicat să nu se renunțe la proiectul inițial de ridicare a unor așezări miniere în zona Trestioara, unde au fost descoperite ulterior bogate zăcăminte de cărbune. S-a recomandat găsirea unor soluții care să asigure, paralel cu dezvoltarea în continuare a orașului Turceni, ridicarea unor așezări miniere mai mici în apropierea locurilor de muncă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca in toate noile așezări miniere un loc important să-l ocupe 

piețele alimentare, unitățile comerciale și de prestări servicii, edificiile social-culturale, asigurîndu-se astfel satisfacerea cit mai deplină a necesităților materiale și spirituale ale locuitorilor acestor noi orașe.în numele minerilor, gazdele mulțumesc din toată inima tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru sprijinul dat in vederea intensificării lucrărilor de construcție la noile așezări miniere, informind că la ridicarea a- cestora iși aduc o contribuție însemnată constructorii din alte județe ale țării — Neamț, Buzău, Cluj.De la Rovinari elicopterul survolează valea Motrului, care a devenit, în ultimele două decenii, un important bazin carbonifer al patriei. Sporirea extracției de cărbune nu mai este astăzi — așa cum se știe — o preocupare în exclusivitate a minerilor ori a unor județe, ci o problemă de însemnătate națională.Semnificativă este, în acest sens, vasta acțiune — pornită la indicația conducerii partidului și statului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal — in bazinul carbonifer al Gor- jului, in scopul intensificării activității de decopertare a structurilor de cărbuni și creării condițiilor necesare realizării planului la producția de lignit, exploatării mai judicioase a marilor rezerve carbonifere din a- ceastă parte a țării. La ea participă, cu entuziasm și elan revoluționar, alături de harnicii mineri gorjeni, aproape 7 000 de oameni ai muncii venițl din toate județele și din municipiul București, alcătuind împreună un puternic detașament pe frontul larg al producției de cărbune.Dimensiunile și eficiența acestei ample acțiuni sînt relevate cu prilejul vizitei de lucru la microcariera 
ROȘIUȚA.Tovarășul Nîcolae Ceaușescu este salutat cu cordialitate de directorul întreprinderii miniere Motru, Nicolae Alecu, și de directorul tehnic al Combinatului minier Oltenia, Cos- tică Soare.Sosirea secretarului general al partidului s-a transformat într-o adevărată sărbătoare pentru minerii de la Roșiuța, pentru toți oamenii muncii care participă la lucrările intitulate sugestiv „Acțiunea 7 000“.Specialiștii prezintă tovarășului Nicolae Ceaușescu cîteva date sintetice privind dezvoltarea bazinului carbonifer Motru, subliniin- du-se că producția a înregistrat, an de an, o dinamică ascendentă. Din cele relatate reiese că, in 1980 se vor extrage de aici peste 7 000 000 tone lignit, față de circa 3 milioane în 1970, Se precizează, de asemenea, că la sfîrșitul viitorului cincinal producția se va ridica la peste 10 milioane tone. Aceste importante creșteri de producție se obțin îndeosebi prin extinderea capacităților existente, prin deschiderea și punerea în exploatare a noi mine. în continuare se informează despre modul cum se desfășoară „Acțiunea 7 000“ — lucrare de ampla proporții și d« ,t mare importanță în etapa actuală, pentru extracția cărbunelui din cariere.Urmărind explicațiile date, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat extinderea acțiunii din Gorj, denumită „7 000“, și în alte bazine carbonifere ale țării, precum și a extragerii cărbunelui în sistemul carierelor, metodă de mare randament și productivitate.în încheierea vizitei, secretarul general al partidului a felicitat pe mineri, pe toți cei ce lucrează la microcariera Roșiuța pentru realizările obținute și le-a urat noi succese in activitatea consacrată creșterii producției de lignit a țării.Vizita de lucru a secretarului general al partidului in bazinul carbonifer al Gorjului se încheie la CA
RIERA LUPOAIA, singura unitate de acest tip din țara noastră deschisă intr-o zonă intracolinară.Elicopterul prezidențial aterizează la cota 270. Prezentînd principalii indicatori tehnico-economici, ing. Ion Stamatoiu, directorul întreprinderii, informează că unitatea este tînărâ, fiind înființată la începutul anului, perioadă de cind colectivul a extras și expediat la termocentrala din Craiova 1,9 milioane tone de cărbune. Directorul arată că unitatea a fost dotată cu patru excavatoare, și utilajele aferente cimpului minier ex

ploatat, iar de la ultima vizită de lucru a secretarului general al partidului indicele de folosire a fondului de timp a crescut la 89.4 la sută.Tovarășul Nicolae Ceaușescu urcă In cabina de comandă a excavatorului și urmărește felul in care comenzile giganticului agregat, cu ajutorul căruia se extrag 900—1 009 mc cărbune pe oră, sint date cu multă indeminare, cu gingășie chiar, de o femeie, Verginica Brădiceanu, devenită excavatorist în urmă cu mai puțin de zece luni. Conducerea întreprinderii precizează că 48 la sută din efectivul personalului muncitor ce deservește liniile tehnologice <e la Lupoaia, incepind cu excavatoriștii și încheind cu cei ce urnire:- li tabloul sinoptic al dispeceratului central mersul întregii activități, sint femei. Pe această cale au fost create noi locuri de mumă intr-o activitate altădată inaccesibilă femeilor și se dispune de o importantă sursă pentru asigurarea în viitor a necesarului de personal muncitor.Analizind modul de dispunere a carierei, rezervele estimate și actuala dotare tehnologică, secretarul general al partidului recomandă să se imbine folosirea combinată a utilajelor mari cu altele de capacități mai mici spre a crește astfel gradul de recuperare a rezervelor din ză- cămint.în legătură cu Intensificarea acțiunilor de descoperire și punere în valoare a noi rezerve, directorul Combinatului minier Oltenia informează că în prezent, în vecinătatea carierei Lunoaia, precum si in cite zone, geologii, alțl specialiști studiază atît zăcămintele, ciț si noribilită- țile de exploatare a acestora în condiții ridicate de eficientă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de calitatea cărbunelui, de puterea calorică a lignitului, re- comandind să se acorde o atenție sporită extracției, sortării și expedierii acestuia către beneficiari Ia parametrii calitativi cît mai ridicați.Secretarul general al partidului este informat despre folosirea cu bune rezultate, în cariera Lupoaia, a mașinii speciale de săpat șanțuri pentru drenarea și evacuarea apelor din zonă și a benzii ripabile suspendate, montată in vecinătatea excavatorului, care reduce Ia peste jumătate numărul de mutări, creindu-se condiții pentru creșterea productivității intr-un ritm superior și ieftinirea prețului de cost al producției.Conducerea Combinatului minier Oltenia aduce mulțumiri secretarului general al partidului pentru inițierea „Acțiunii 7 000", care și aici. In Lupoaia, s-a dovedit deosebit de eficientă — printre altele în zona superioară a stratului carbonifer reușindu-se să se asigure exploatarea lignitului intr-o singură treaptă, față de două stabilite în documentații. Pe parcursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează despre modul în care se desfășoară activitatea, de condițiile de muncă și de viață ale minerilor, cărora la., despărțire, le urează succese in..mpRCfttraditUn . naiul „Noroc bun".Toți cei prezenți răspund'cu rurâe și ovații, exprimindu-și angajamentul de a-și îndeplini cu cinste sarcinile ce le revin.Elicopterul prezidențial se îndreaptă spre orașul Motru. Aici, secretarul general al. partidului este întimpinat de tovarășul Constantin Cărbunaru, prim-secretar al Comitetului orășenesc Motru al P.C.R., care, in numele minerilor, al tuturor locuitorilor, ii urează un călduros bun venit. Un grup de tineri și tinere, îmbrăcațl in frumoase costume ale portului popular de pe aceste meleaguri străbune, oferă buchete de flori oaspetelui drag.De la locul de aterizare a elicopterului, tovarășul Nicolae Ceaușescu se îndreaptă spre clubul muncitoresc „Minerul". în holul clădirii îi este prezentată schița de sistematizare a orașului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu dă indicații în legătură cu amplasarea unor obiective social-edilitâre, recomandă reampiasarea pieței astfel incit orașul Motru să prindă un contur modern, care să răspundă celor mai exigente cerințe de util și frumos.După această scurtă întîlnire cu edilii orașului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului au luat parte la adunarea populară prilejuită de vizita de lucru a secretarului general al partidului in județul Gorj.

ROVINARI : Cuvinte de apreciere pentru munca desfășurată, propuneri de noi soluții pentru mal buna funcționare a agregatelor termocentralei

Adunarea populară din orașul Motru
(Urmare din pag. a Il-a) damentală a. realizării progresului general al umanității.Permiteți-mi să raportez, cu satisfacție și mindrie. — a spus Grigore Dinu, conducătorul brigăzii de tineret de la mina Ploștina a întreprinderii miniere — că noi, minerii motreni, am izbutit, în acest an decisiv al cincinalului, să ne organizăm mai bine munca in abatajele frontale și să folosim mai eficient utilajele din dotare, eforturi care se regăsesc in realizarea și depășirea producției de cărbune planificate pe primele 8 luni ale anului. Acest succes este obținut pe fondul aplicării noului mecanism economico-financiar, producția netă pe primele 7 luni ale anului fiind depășită cu 11 milioane lei, iar cheltuielile materiale reduse cu aproape 20 milioane lei. Am economisit astfel peste 3 000 mc lemn de mină, 500 mc cherestea, 300 tone metal, mii de kilowați/oră energie electrică.In calitate de conducător al brigăzii de tineret de la mina Ploștinâ, vă Raportez, de asemenea, că, împreună |cu ortacii mei, reprezentanți ai tinerei, ,‘gUnerâții de mineri gorjeni, am reușit să obținem producții de peste 2 500 tone lignit pe zi — cele mal mari din bazin — contribuind, jn cinstea măreței sărbători naționale de la 23 August, la onorarea exemplară de către colectivul minei noastre a angajamentului anual de 20 000 tone extrase pește plan.Noi, minerii din Motru, cît șl brigadierii din Șantierul național al tineretului, vă mulțumim din inimă, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru tot ceea ce ați făcut ca să putem beneficia astăzi de minunate condiții de muncă și viață, de creșteri substanțiale ale retribuției, care, in acest cincinal, a sporit cu 40 la sută. In abataje și cariere dispunem de o înaltă dotare tehnică, in mare parte realizată in țară, avem o experiență profesională care ne permite să folosim această tehnică la parametri superiori, ceea ce dă garanția realizării planului în cincinalul 1981—1985. Șin- tem pe deplin conștienți că numai prin faptele noastre de muncă, prin efortul perseverent de a da patriei cît maț mult cărbune vom răspunde așa cum se cuvine grijii părintești a partidului și statului, a dumneavoastră personal, minerul nostru de onoare, pentru tot ceea ce faceți ca viața noastră, a minerilor, a întregului popor să fie tot mai îmbelșugată, tot mai înfloritoare.în continuare, a luat cuvintul to

varășa Amelia Hîrbu, director al întreprinderii de tricotaje Motru, care a spus : Memorabila intilnire de astăzi este și un minunat prijej care îmi permite să dau glas sentimentelor de gratitudine ale femeilor din Motru — soții, fiice și surori de mineri — pentru măsura luată de a se construi o mare Întreprindere de tricotaje în acest oraș minier.Vă informăm că întreprinderea noastră, cu o capacitate de 1 350 000 bucăți tricotaje anual și un colectiv de muncă cu o medie de vîrstă de numai 22 ani, și-a început din plin activitatea. Fiind însă o unitate nouă, ne confruntăm eu greutăți inerente oricărui început. Dar vă asigurăm, tovarășe secretar general, că întregul colectiv, mobilizat de comuniști, este înrolat la o muncă neostenită pentru a obține importante sporuri la toți indicatorii.în prim-planu! preocupărilor noastre se află calificarea personalului muncitor, consolidarea unui colectiv de femei harnice și talentate, calitatea muncii și diversificarea cit mai largă a produselor, Drept urmare, am reușit să pregătim pentru această nouă profesie 483 muncitoare, cărora, în luna •tumătdâre, Ji se vor adăuga încă1150 de tinere femei, să creăm 50 de noi modele, să desfacem întreaga producție realizată în condițiile Încadrării activității noastre in indicatori de eficiență economică.Vă rog să-mi permiteți — a spus tovarășul Iacob Corneliu, conducător auto detașat din județul Timiș — ca, in aceste momente de mare sărbătoare, să dau glas nețărmuritei bucurii pe care o trăim noi, cei aproape 7 000 de oameni al muncii veniți aici din toate județele și din Capitală, de a vă avea azi în mijlocul nostru pe dumneavoastră, secretarul general al partidului, la a cărui chemare înflăcărată am răspuns cu entuziasm și elan revoluționar, spre a contribui la înfăptuirea marelui obiectiv adoptat de Congresul al XU-lea al partidului — asigurarea independenței energetice a țării,împreună, umăr la umăr cu harnicii mineri gorjeni, toți cel ce muncim in această vară aici, sub semnul întrajutorării tovărășești și al Înfrățirii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — am făcut un puternic front comun pentru a contribui, prin forțe reunite din întreaga țară, la punerea în valoare a imenselor resurse carbonifere de pe meleagurile Olteniei.Adeziunea deplină la politica partidului și statului, recunoștința fără 

margini pentru grija ce o purtatl fericirii și prosperității Întregului popor își au corespondent în faptele de muncă pe care le înscriem zilnic în punctele de lucru de la Tismana, Roșiuța, Jilț și Lupoaia. Vă raportăm, tovarășe secretar general, că ne-am mobilizat toate forțele pentru a răspunde cu înaltă conștiință muncitorească chemării la întrecere lansate în rindul colectivelor de muncă ce reprezintă județele țării șl, in intervalul ce a trecut de cînd ne aflăm in Gorj, am excavat și transportat peste 3 024 000 mc steril și am asigurat termocentralelor 152 000 tone cărbune.Trebuie să recunoaștem însă că mai avem suficiente posibilități, că putem pune în valoare noi rezerve, întregul potențial de care dispunem pentru a ne situa la înălțimea încrederii acordate de partid. Vă încredințăm că ne vom întrece pe noi înșine, incit să depășim sarcina ce ne revine de a excava 3 700 000 mc steril, asigurînd astfel una din condițiile de bază ale realizării planului de extracție de cărbune pentru anul i viitor.
întimpinat cu urale și ova- 

i ții ia cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.Cuvîntarea secretarului general al partidului este urmărită cu viu interes șl subliniată in repetate rînduri cu urale și ovații, cei prezenți mani- festîndu-și și de această dată încrederea și unitatea întregului popor In jurul partidului, al celui mai iubit fiu al națiunii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Din nou. miile de participanți scandează : „Ceaușescu și minerii!", „Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu să trăiască, România să-nflorească !“.în numele minerilor, al tuturor oamenilor muncii participanți la adunare. al locuitorilor județului Gorj, tovarășul Nicolae Gavrilescu exprimă recunoștința pentru aprecierile la adresa eforturilor depuse de minerii gorjeni, de toate colectivele muncitorești din această zonă a țării pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin din hotărîrile Congresului al XII-lea al partidului.Exprimîndu-ne adeziunea la Întreaga politică internă și externă — a spus vorbitorul — ne angajăm solemn în fața dumneavoastră că nu vom precupeți nici un efort pentru a realiza integral sarcinile ce ni le-ati trasat.La coborîrea din tribună, piața se transformă intr-o nouă și puternică 

manifestație de vibrant patriotism, de neclintită unitate in jurul partidului și al secretarului său general, de hotărlre fermă de a făuri societatea socialistă multilateral dezvoltată in patria noastră.Tineri și tinere imbrăcați in frumoase costume populare exprimă, prin clntec și dans, bucuria reîntil- nirii eu tovarășul Nicolae Ceaușescu.în uralele și aclamațiile mulțimii, secretarul genera! al partidului, președintele republicii, Iși la rămas bun de la gazde, cărora le urează noi și importante succese în muncă și viată.Prin întreaga sa desfășurare, vizita de lucru in județul Gorj adaugă, prin rezultatele sale, o nouă filă deosebit de semnificativă amplului dialog pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu II poartă neobosit cu făuritorii bunurilor materiale și spirituale, cu tara întreagă. Indicațiile șl recomandările secretarului general al partidului s-au constituit într-un mobilizator program de acțiune pentru principalul detașament al oamenilor muncii din județul Gorj, minerii, care s-nu angajat să dea patriei «it . mai. mtiît‘‘cărbune, in “coiTfdr^ mitate cu prevederile istoricului Goneb greș al XII-lea ăl P.C.R., aducîndu-țiiiț astfel direct,-alături de Întregul nostru popor, o importantă contribuție la ridicarea pe noi trepte de civilizație și progres a României socialiste, libere, suverane și independente.De la Motru. elicopterul a revenit pe aeroportul din Craiova. La coberire, secretarul general al partidului a fost întimpinat cu manifestări de dragoste și bucurie de miile de locuitori a! municipiului aflați pe aeroport. Mulțimea a ovaționat îndelung, scandînd „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!". Tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a salutat pe oamenii muncii care l-au primit cu o nețărmurită bucurie.Primul secretar al Comitetului județean de partid Dolj a dat expresie satisfacției cetățenilor de pe aceste meleaguri pentru noul și rodnicul dialog pe care secretarul general al partidului, președintele Republicii, l-a avut cu .oamenii muncii din județul vecin.Avionul prezidențial a decolat, în- dreptîndu-se spre București.La sosirea pe aeroportul Otopeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întimpinat de membrii și membrii șu- pleanțl ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și de secretari ai Comitetului Central al partidului.

ÎN AGRICULTURĂ LA STRlNSUL RECOLTEI- AC ÎNDEPLINIT PIANUL CINCINAL

toate forțele mecanice și umane puternic mobilizate 
pentru ca nimic din roadele toamnei să nu se piardă

Județul Maramureș la producția globală 
industrială

FLOAREA-SOARELUI
MEHEDINȚI: Muncă intensă, din zori pînă 
seara tîrziu, în schimburi prelungiteDe citeva zile, în zona de cimpie a județului, pe raza consiliilor unice Cujmir, Gruia și Recea s-a trecut la recoltatul florii-soarelui. Munca a fost astfel organizată incit in unitățile de aici, care dețin ponderea la această cultură, producția să fie strinsă și înmagazinată in 4—5 zile. Ne-am oprit timp de o zi printre mecanizatorii și cooperatorii din unitățile care fac parte din consiliul unic Cujmir. Cei de la C.A.P. Salcia au început primii din județ recoltatul.Octavian Pleniceanu, inginer-șef al C.A.P. Salcia, ne spunea că toate lucrările se efectuează in flux continuu, producția se descarcă din mers, ajungind 'i1™:. in spațiile de înma- gazinare. ciștigînd astfel timp prețios pentru recoltat. Pe fiecare solă au fost repartizați cite 80 cooperatori, care acționează la eliberatul terenului. Concomitent, suprafața de pe care se stringe producția se ară și se pregătește pentru semănat in aceeași zi. Pină la această oră, 70 de hectare de pe care s-a strins producția de floarea-soarelui sint gata pregătite.Pe șeful secției de mecanizare de la Salcia, Constantin Dinte, l-am în- tilnit pe aceleași sole, el avînd în 

ziua respectivă sarcina să coordoneze activitatea la pregătirea terenului. După cite ne spunea, pe tractoarele care se află repartizate la această lucrare se lucrează în schimburi prelungite, ceea ce înseamnă aici la Salcia 15—16 ore de muncă zilnic.Tarlalele cooperativei agricole din Obirșia de Cîmp se află undeva în apropiere. Și aici, aceeași muncă spornică din zori și pînă în seară. 12 combine acționează din plin. Cum a- ceastă unitate are cea mai mare suprafață cultivată cu floarea-soarelui — 200 hectare — președintele consiliului unic, Alexandru Dugăiașu, și-a propus în planul său de acțiune să se ocupe cu deosebire de organizarea muncii la recoltat aici la Obîrșia de Cîmp. Organizatorul de partid ne-a relatat că, in timp ce la Salcia începuse recoltatul, la Obîrșia de Cîmp existau încă rețineri. Se „motiva" prin faptul că nu pe întreaga suprafață cultura de floarea-soarelui a a- juns la același stadiu de maturitate. „Cam peste două zi'e putem începe și noi" — ziceau cei di i conducerea cooperativei agricole. Organizatorul de partid, cunoscind bine stadiul culturii pe fiecare solă ;i hectar în parte, 

a stabilit, împreună cu cel din conducerea unității, parcelele pe care se putea recolta, și imediat forțele au fost concentrate în locurile respective. Și în aceste două zile pe care cei din conducerea C.A.P. voiau să le amine, s-a strîns producția de pe mâi bine de 65 hectare.Și în celelalte trei cooperative agricole — Cujmir, Gemeni, și Dirvari — care au în plan cite 150 hectare floarea-soarelui fiecare, se muncea in
LEGUMELE

DOLJ: Roșiile s-au copt, e timpul
să se „coacă66 și organizarea!— Privit din punct de vedere al sarcinilor de plan — ne-a spus tovarășul Ion Mălăescu, directorul comercial al întreprinderii de legume și fructe din județul Dolj — culesul roșiilor, care dețin 70 la sută din suprafețele cultivate cu legume, nu se ridică la nivelul cerințelor. Avem de preluat zilnic 1 200 tone, dar nu se string decît 500—800 tone, deși au fost întocmite grafice concrete cu unitățile agricole cultivatoare. Ca urmare, săptămîna trecută, la nivelul întreprinderii noastre, față de un program de 3 800 tone, au fost preluate doar 2 000 tone roșii.De ce programul de recoltare și pre

același ritm susținut. Pînă la ora cînd transmitem aceste rînduri, seara tîrziu, de la sediul consiliului unic, in unitățile de aici producția de floarea-soarelui a fost strinsă și înmagazinată de pe mai bine de 450 hectare din cele 800 hectare prevăzute in plan.
Virqiliu TĂTARUcorespondentul „Scînteil"

luare este îndeplinit doar In proporție de 53 la sută ? Nu există, roșii pe cîmp ? Dimpotrivă ! „A-vem o producție bună — ne-a spus directorul comercial al I.J.L.F. — dar recoltarea nu este pusă la punct nici în fermele proprii ale întreprinderii de legume și fructe, nici în cooperativele agricole. De asemenea, se mai ivesc tot felul de anomalii : ba trimitem mașinile dar nu există legume adunate, sau cînd există marfă nu avem suficiente mașini".Iată un scurt „film" al recoltării roșiilor în cîteva unități din județ. Da ferma legumicolă a cooperativei agri

cole Golcea Mică, nu se afla nimeni pe ctmp la culesul roșiilor. Producția este bună și nu mai este timp de așteptat. Președinta cooperativei, Lucia Rusu, și șefa fermei, Maria Stănescu. se lamentează că nu au forță de muncă. La ferma legumicolă a cooperativei agricole Afumați, cîmpul e plin de roșii, însă recoltarea este lăsată la voia intimplării. Președintele cooperativei agricole, Ion Ceaușu, și șeful fermei, Alexandru Gană, amină nejustificat culesul. Din păcate, nu sint singurele aspecte de acest fel. Există în județ ferme legumicole, precum cele ale cooperativelor agricole Horezu-Poenari, Măceșu de Sus și Măceșu de Jos, Ginglova și Ne- deia unde încetineala cu care se culeg roșiile a și început să se soldeze cu pierderi.La întreprinderea județeană de legume și fructe ni s-a vorbit de grafice de organizarea preluării etc. Numai că acum nu de grafice este nevoie, ci de cît mai mulți oameni care să participe Ia recoltarea legumelor. Acest lucru trebuie să-1 înțeleagă conducerile întreprinderii de legume și fructe, Trustuluj județean al horticulturii și Direcției generale a agriculturii. Fiindcă despre ce organizare poate fi vorba cind duminică s-au recoltat numai 150 tone roșii, de a- proape 10 ori mai puțin decit prevede programul ?! Intervenția energică a organelor județene de partid ni se pare imperios necesară.
Nicolae PETOEESCUcorespondentul „Scinteii*'

Puternic angajați în transpunerea în viață a generosului program al partidului de dezvoltare multilaterală a patriei, oamenii muncii din industria județului Maramureș — români, maghiari și de alte naționalități — înfrățiți in muncă și aspirații, raportează îndeplinirea sarcinilor prevăzute pentru actualul cincinal la producția globală industrială.Prin acest succes, s-au creat condiții ca incepind cu 1 septembrie ac. colectivele de muncă din activitatea industrială a județului să lucreze in contul viitorului cincinal, urmind ca pînă la finele anului 1980 să dea peste plan o producție globală industrială în valoare de 5,8 miliarde lei, care se regăsește în importante cantități de metale neferoase, bușteni, cherestea, furnire estetice, fire de bumbac, piese de schimb auto, medicamente și altele.în telegrama trimisă cu acest prilej TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU de Comitetul județean Maramureș al P.C.R. pe arată ’.„Ne exprimăm și cu acest prilej înalta stimă și considerație, recunoștința noastră fierbinte pentru
19 unități economice din județul Vilceaîntreprinderea minieră Rm. Vil- cea, întreprinderea pentru exploatarea agregatelor minerale și de construcții Drâgășani și întreprinderea forestieră de exploatare și transport Rm. Vilcea s-au alăturat altor 16 unități economice din județul Vilcea care și-au onorat sarcinile la producția industrială pe întregul cincinal. Pînă la sfîrșitul 

sprijinul și Îndrumarea permanentă d? care ne-am bucurat și ne bucurăm din partea dumneavoastră, pentru îndemnurile și indicațiile ce ni le-ați dat și cu prilejul vizitelor de lutru făcute in județul nostru, astfel ca Maramureșul să se afirme tot mai puternic in contextul dezvoltării generale a patriei noastre socialiste.Pătrunși de înalte sentimente patriotice, de atașamentul nemărginit față de politica înțeleaptă a partidului nostru, care și-a propus ca țel suprem binele și fericirea omului, avind mereu In față exemplul dumneavoastră de abnegație și dăruire în slujba patriei și partidului, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. oamenii muncii de pe aceste străvechi meleaguri românești se angajează in fața dumneavoastră, a întregului partid să folosească întreaga energie și capacitate creatoare pentru ca și in continuare să înfăptuiască exemplar sarcinile ce le revin din istoricele hotăriri ale Congresului al XII-lea al partidului, de dezvoltare șl înflorire impetuoasă a s-umpei noastre patrii, Republica Socialistă România".
acestui an, oamenii muncii din industria județului Vilcea estimează să realizeze, peste prevederile planului. Importante cantități de calcar, sare în soluție, energie e- leetrică, produse chimice, cherestea, mobilier, materiale de construcții, bunuri de larg consum etc,, in valoare de aproape două miliarde Iei. (Ion Stanciu).
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă mulțumesc sincer pentru căldurosul mesaj de felicitări transmis cu prileiul celei de-a 61-a aniversări a independenței Afganistanului.Vă asigur, dragă tovarășe Ceaușescu, că legăturile de prietenie, cooperare și relațiile frățești dintre partidele și țările noastre vor continua să se dezvolte și să se adincească, in interesul reciproc ai popoarelor noastre, al cauzei păcii și securității in lume.Folosesc această' ocazie pentru a vă exprima urările mele cele mai bune pentru dumneavoastră, precum și de mari succese poporului prieten al Republicii Socialiste Ramânia.
BABRAK KARMAL

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Democratic al Poporului 

din Afganistan,
Președinte al Consiliului Revoluționar, 

Prim-ministru al Republicii Democratice 
Afganistan

Sosirea vicepreședintelui Consiliului de Miniștri 
și ministrul afacerilor externe al Republicii Arabe Siriene

Primire la C. C. al P. C. R.

Luni a sosit In Capitală Abdel Halim Khaddam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul afacerilor externe al Republicii Arabe Siriene, care, la invitația minis- trului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, va face o vizită oficială In țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni,
★în Capitală au început, luni după- -miază, convorbirile oficiale între sinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, și vicepreședintele Consiliului de Miniștri, ministrul afacerilor externe al Republicii Arabe Siriene, Abdel Halim Khaddam.în cadrul convorbirilor s-a exprimat satisfacția pentru relațiile de strînsă prietenie și cooperare statornicite între România și Siria, subli- niindu-se rolul hotărîtor pe care l-au avut intilnirile și convorbirile la nivel înalt dintre șefii celor două state în stimularea și diversificarea acestor raporturi. Totodată, au fost a- bordate probleme privind extinderea și aprofundarea colaborării româno- siriene pe multiple planuri, in folosul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii in lume. De asemenea, a avut loc un schimb

LA BUCUREȘTI S-A DESCHIS

Reuniunea internațională cu tema: „Cercetarea politică 
și preintimpinarea primejdiei de război4*La București au început, luni dimineață, lucrările mesei rotunde internaționale cu tema „Cercetarea politică și preintimpinarea primejdiei de război", organizată de Academia de științe sociale și politice și Academia „Ștefan Gheorghiu", în colaborare cu Asociația Internațională de Științe Politice. Manifestarea, la care participă personalități proeminente ale științelor politice din numeroase țări, își propune să contribuie la pregătirea desfășurării în bune condiții a reuniunii de la Madrid a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.în cuvintul de deschidere, prof. dr. docent Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice, a subliniat caracterul principial al politicii externe românești, rolul activ al României, al președintelui Nicolae Ceaușescu. in soluționarea pe cale pașnică, prin tratative a tuturor surselor de încordare și conflict, a tuturor problemelor cu care se confruntă omenirea, pornin- du-se de la respectul independenței și suveranității fiecărei națiuni, de la

PROGRAMUL 1
.j.oo Ora elevului
11,00 Film artistic : „Tabloul* (reluare)
11.50 Telex
16.00 Telex
16.05 Ecran de vacanță : „Toate ptnzele 

sus !“. Episodul 6 — „Ancora
împotmolită"

16,55 Almanah pionieresc
17,15 Grecia — Imagini ale istoriei șl 

ale prezentului — documentar
17.25 Clubul tineretului
18.25 Revista soclal-politică TV
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.50 Dosarul energiei

ROMANIA - CAMERUN: Noi perspective pentru dezvoltarea

Consecvența cu care partidul și statul nostru acționează pentru amplificarea legăturilor de prietenie, solidaritate și colaborare multilaterală cu țările africane, cu țările în curs de dezvoltare, in general — aceasta fiind una din orientările fundamentale ale politicii externe a României socialiste, reafirmată cu fermitate de Congresul al XII-lea al P.C.R. — și-a găsit în aceste zile o nouă și semnificativă confirmare prin întreaga desfășurare și rezultatele vizitei oficiale efectuate in tara noastră, la invitația președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de către președintele Republicii Unite Camerun, Ahmadou Ahidjo.Dialogul la nivel inalt româno- camerunez, desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și înțelegere, a evidențiat cu pregnanță sentimentele de prietenie și respect pe care și le nutresc reciproc cele două popoare, dorința lor comună de a întări și extinde colaborarea dintre ele, in vederea accelerării dezvoltării economice și sociale. O sinteză elocventă a convorbirilor de la București dintre cei doi șefi de stat o reprezintă Declarația solemnă comună și Comunicatul comun, documente de însemnătate majoră pentru impulsionarea in continuare a relațiilor dintre România și Camerun.„Vizita pe care o faceți in România — sublinia, în acest sens, președintele Nicolae ceaușescu — este o expresie a dezvoltării pe care au cunoscut-o, în ultimii ani, relațiile româno-camcruneze, o ilustrare a dorinței țărilor și popoarelor noastre de a intări și extinde în continuare raporturile de prietenie și colaborare dintre ele. Există, după convingerea noastră, posibilități pentru a face ca aceste raporturi să capete, prin eforturile comune ale țărilor noastre, un caracter mai larg și sistematic, să înregistreze progrese tot mai însemnate, pe multiple planuri". 

oaspetele a fost salutat de Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe, de alte persoane oficiale.Au fost de față Walid Al Moua- lem, ambasadorul R.A. Siriene la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)
★de opinii asupra unor probleme ale situației internaționale actuale și în legătură cu unele aspecte ale conlucrării dintre cele două țări pe planul vieții internaționale.

★în aceeași zi, ministrul afacerilor externe, Ștefan Andrei, a oferit un dineu în onoarea vicepreședintelui Consiliului de Miniștri, ministrul a- facerilor externe, Abdel Halim Khaddam.în timpul dineului, cei doi miniștri au toastat în sănătatea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintelui Republicii. Arabe Siriene, Hafez Al-Assad, pentru continua întărire și adîncire a relațiilor de prietenie româno-si- riene, pentru pace și colaborare intre toate statele lumii. (Agerpres)

necesitatea instaurării unor relații cu adevărat noi, de deplină egalitate, de încredere și largă colaborare între națiuni.în continuare, prof. Hayward R. Alker, de la Massachusetts Institute of Technology (S.U.A.), a relevat, in numele Asociației Internaționale de Științe Politice, faptul că această reuniune are loc în România, țară unde problemele care alcătuiesc obiectul mesei rotunde — aspectele teoretice și metodologice ale prein- timpinării primejdiei de război și menținerii păcii — se află în centrul atenției conducerii țării. în acest context, vorbitorul a scos în evidență rolul pe care trebuie sări aibă cercetarea politică pentru prevenirea conflictelor prin elaborarea unor proiecte și modele de soluționare pe cale exclusiv pașnică a diferendelor.La această masă rotundă participă cercetători în domeniul relațiilor internaționale, cadre didactice, diplo- mați.Lucrările continuă. (Agerpres)
19,45 Festivalul de folclor al țărilor bal- 

canice
20,05 Teatru TV : ..Dealul din inima 

cîmpiei14 de Gheorghe Vlad. Pre
mieră pe țară

21.30 Artiști ai scenei noastre lirice
21,50 Congresul al Il-lea al consiliilor 

populare. Răspundere și hărnicie 
colectivă

22,10 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19.30 Buletin rutier
19,45 Melodii românești de ieri și de azi
20,05 Viața economică a Capitalei
20,315 Din țările socialiste
21,00 Moștenire pentru viitor ; Mihail 

Sebastian
21.30 Plaiul cîntecelor mele — program 

muzical-folcloric
22,10 Telejurnal

Relevind temeiurile dezvoltării conlucrării dintre cele două țări, președintele AHMADOU AHIDJO declara, la rîndul său : „Prietenia și stima reciprocă între popoarele noastre, convergența obiectivelor noastre de progres și justiție socială, similitudinea opțiunilor noastre de independență națională, de eliberare a tuturor popoarelor, de atașament față de cauza păcii și a cooperării internaționale sint tot atitea motive pentru a întări legăturile ce ne unesc in chip atil de fericit și pentru a dezvolta schimburile dintre noi pe diferite planuri".Corespunzător acestor deziderate, !n timpul convorbirilor de la București au fost încheiate un șir de acorduri și protocoale menite să confere stabilitate și perspectivă schimburilor comerciale și cooperării reciproce. în acest cadru, un rol important va reveni, fără îndoială, activității comisiei mixte create in baza Acordului de cooperare economică și tehnică, în scopul extinderii și diversificării relațiilor economice bilaterale, îndeosebi pe linia acțiunilor de cooperare în domeniile industriei constructoare de mașini, economiei forestiere, mecanizării agriculturii, electrificării și în alte domenii, inclusiv prir. crearea de societăți. mixte și alte forme moderne de cooperare.Un capitol important al convorbirilor dintre cei doi șefi de stat a fost consacrat schimbului de vederi asupra situației internaționale, evidenți- indu-se convergența pozițiilor României și Camerunului in probleme fundamentale ale lumii contemporane. în acest sens, Declarația solemnă comună proclamă hotărîrea României șl Camerunului de a promova in relațiile reciproce, ca și in raporturile cu celelalte state, principiile care dau expresie drepturilor fundamentale ale popoarelor — dreptul

Tovarășul Dumitru Popescu, membru ăl Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit luni pe Dobozy Imre, președintele Uniunii scriitorilor din Republica Populară Ungară, aflat într-o vizită în țara noastră la invitația Uniunii scriitorilor din Republica Socialistă România.Au fost abordate, cu acest prilej, aspecte ale dezvoltării creației lite- rar-artistice din Ungaria și România,
Vizita unei delegații parlamentare japonezeLuni dimineața, tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, a primit delegația Camerei Consilierilor din Japonia, aflată în vizită de documentare în țara noastră. Delegația este formată din deputății Shoji Nishimura, membru al Partidului Liberal Democrat, conducătorul delegației, Keiyu Furuya, membru al Partidului Liberal Democrat, Michitada Takasugi, membru al Partidului Socialist, și Kazuhiro Suzuki, membru al Partidului Komei.în cadrul Întrevederii, a fost evidențiată cu satisfacție-evoluția ascendentă a relațiilor româno-japoneze pe multiple planuri, importanța deosebită a înțelegerilor perfectate cu ocazia vizitei întreprinse în Japonia de președintele Nicolae Ceaușescu, care au influențat substanțial adincirea legăturilor de prietenie și strînsă colaborare dintre cele două țări și popoare. In acest context, s-a relevat rolul important care revine parlamentelor celor două țări pentru intensificarea conlucrării dintre popoarele român și japonez, participa
cinema

• Pilotul ! SCALA — 8,30; 11;
L3,3O; 16; 18.30; 21, FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20,15.
• Gala filmului bulgar x „Barie
ra4* î STUDIO — 19.
• I se spunea „Buldozerul4* : 
STUDIO — 10; 12.
• Corsarul negru : PALATUL
SPORTURILOR ȘI CULTURII
-ÎS. >
• Fetița Și calul î CENTRAL — 9; 
11,15; 13,30; 15.30; 17,30: 19,30.
• Pe aripile vîntului : PATRIA — 
9; 14,15; 18,30.
• Organizația fantomă: TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20.
• Șaua de argint : SALA PALA
TULUI — 17,15; 20, BUCUREȘTI — 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.15, LU
CEAFĂRUL — 8.45: 11: 13: 15,15; 
17,30; 19,45, la grădină — 20,30, FA
VORIT — 9; 11,15; 13.30: 15.45; 18;
20,15.
• Răscoala : VICTORIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Cele 12 munci ale lui Asterix
— 9; 10,30; 12; 13,30; 14.45, Dumi
nică la ora 6 — 16; 18; 20 : DOI
NA.
• Vis de glorie X CAPITOL — 9; 
11,30; 14; 16,45; 19,30, la grădină
— 20,15, GRIVITA — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, FLAMURA — 9; 
11,45; 14,15; 17; 19,30.
• Al treilea salt mortal : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18;
20.15.
• Intîlnire de gradul trei : FERO
VIAR — 9; 12; 16; 19.
• Animalele răspund î BUZEȘTI
— 15,30; 17.30: 19,30.
• Marea neliniște : EFORIE — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Prietenii mei indienii : DACIA
— 9; 11.15; 13,30; 15.45: 18: 20.
• Fericirea într-o casă veche : 
LIRA — 16: 18; 20.
• Detașament cu misiune specia
lă : DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Ion — Blestemul pămîntului, 
blestemul iubirii x FERENTARI — 
15; 18,30.
• Ultima noapte de dragoste x 
GIULEȘTI — 10; 13; 16; 19.
• ...Am foșt șaisprezece : MELO
DIA — 9; 11,15: 13.30; 15.45; 18;
30.15, GLORIA — 9; 11.15: 13.30; 
15,45; 18; 20 15. CULTURAL 9; 
11,15: 13,30: 15,45; 18; 20.15
• Sub patru steaguri : FLOREAS- 
CA — 9; 11; 13; 15,30: 17.45 : 30, 
GRADINA CULTURAL — 20.15.
• O să fiu cuminte bunicule : 
COTROCENI — 15: 17,15; 19,30.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 

4 și ș septembrie. In țară : Vreme 
răcoroasă, cu nopți reci, mal ales la în
ceputul intervalului. Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea ploi locale, care 
vor avea șl caracter de averse, mai 
frecvente In primele zile. Vlntul va 
zufla moderat, cu Intensificări locale de 
scurtă durată, îndeosebi în zonele de

prieteneștiinalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî în mod liber destinele sale și de a dispune de bogățiile naționale, dreptul fiecărui stat la existență, libertate, independență și suveranitate națională, egalitatea deplină in drepturi a tuturor statelor — norme ale eticii și dreptului internațional care se impun cu tot mal multă vigoare în relațiile dintre state.în acest spirit, dialogul la nivel înalt a pus în evidență necesitatea de a se acționa împotriva folosirii forței și amenințării cu forța în relațiile dintre state, pentru reglementarea conflictelor numai pe cale politică, prin tratative, respectîndu-se independența și suveranitatea fiecărui popor, pentru oprirea cursei înarmărilor și adoptarea unor măsuri concrete de dezarmare, in primul rînd de dezarmare nucleară, ceea ce ar elibera importante mijloace pentru soluționarea problemelor economice și sociale presante ale omenirii — ca tot atitea cerințe esențiale ale păcii, destinderii și înțelegerii pe glob.Situate in zone geografice diferite, România și Camerun au abordat în cursul dialogului la nivel înalt și o serie de probleme specifice ale regiunilor respective. S-a subliniat, astfel, însemnătatea deosebită a realizării securității și dezvoltării cooperării în Europa, ca una din problemele esențiale ale păcii și destinderii în epoca noastră, a cărei rezolvare ar exercita o influență pozitivă asupra climatului politic general, asupra păcii și securității în întreaga lume.în același timp, a fost exprimată solidaritatea militantă cu popoarele africane in lupta împotriva politicii imperialiste, colonialiste, neocolonia- liste, rasiste și de apartheid. Salu- tînd victoria luptei eroice a poporului Zimbabwe, România și Camerunul și-au reafirmat sprijinul deplin cu lupta pentru eliberare și independență națională a poporului din Namibia. cu lupta populației majoritare din Africa de Sud împotriva rasis

ale colaborării intre cele două uniuni în cadrul bunelor raporturi de prietenie, colaborare și solidaritate dintre popoarele român și maghiar.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, au luat parte tovarășii Iile Rădulescu, secretar al C.C, al P.C.R., și George Macovescu, președintele Uniunii scriitorilor,A fost de față Gydrgy Kalmar, însărcinat cu afaceri ad-interim al R. P. Ungare la București.
rea lor activă la realizarea aspirațiilor de pace și progres ale celor două popoare.în aceeași zi, delegația a avut o întrevedere de lucru cu deputății Ștefan Voicu, secretarul Grupului parlamentar pentru relațiile de prietenie România — Japonia, Iuliu Fejes, secretar al Comisiei pentru politică externă și cooperarea economică internațională, Ioan Teșu, secretar al Comisiei pentru agricultură, silvicultură și gospodărirea apelor, și Mihai Drâ- gănescu, membru al Comisiei pentru industrie și activitatea economico-fi- nanciară. Oaspeții au fost informați in legătură cu programele actuale și de perspectivă privind energia, dezvoltarea agriculturii și ridicarea nivelului de trai al populației, in țara noastră.în onoarea oaspeților a fost oferit un dejun.La discuții și la dejun a participat Yuzuru Murakami, ambasadorul Japoniei în România. (Agerpres)
• Cine mă strigă ? : PACEA — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Noi aventuri pe vasul „Posei
don4* : VOLGA - 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18: 20.
• Bună seara, Irina ! : VIITO
RUL — 15,30; 17,30; 19,30.
• Un ostatic în plus : AURORA
— 9; 11.15; 13.30; 15.45: 18: 20, la 
grădină — 20.15, MODERN — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 20,15.
• Viață dublă : POPULAR — 
15,30; 17,30; 19.30.
• Drapelul rupt : MIORIȚA — 9;
11.15: 13.30; 15,45; 18; 20.
• Cascadorul Hooper : MUNCA
— 16; 18; 20. PARC HOTEL — 
20.45.
• Drumul oaselor : COSMOS — 
15; 17.15; 19,30.
• Uimitorul căpitan Nemo : TO
MIS — 9; 11; 13.15; 15,30; 17,45; 20. 
la grădină — 20.45, ARTA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 20,30.
• Rețeaua „S4* : FLACĂRA — 
15.30; 17.45: 20,15.
• A doua primăvară : PRO
GRESUL — 16: 18: 20.
• Cînd dragostea se Întoarce : 
GRADINA BUZEȘTI — 20 15.
• Școala curajului II : GRADINA 
FLACARA — 20,15.
• Camionul de cursă lungă : 
GRADINA SCALA — 20.30.
• Mesaj din spațiu : GRADINA 
GLORIA — 20,15.
• Detectivul Toma : GRADINA
LIRA — 20,15.

teatre
a Filarmonica ,,George Enescu44 
(rotonda Ateneului) : Spectacol 
de sunet și lumină „Mică schu- 
bertiadă4* de Theodor Drăgulescu, 
urmat de un recital vocal-instru- 
mental de valsuri, serenade, can- 
zonete — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 19
• Teatrul Mic : Ffectul razelor 
gamma asupra anemonelor —
19.30.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Dragă mincinosule — 19,30.
• Teatral evreiesc de stat : Cîn- 
tecul păunului de aur — 18,30.
• Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Boema, 
slăbiciunea mea — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română14 : La ftntîna dorului —
18.30.

munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 5 și 15 grade, izolat mai 
coborite în estul Transilvaniei și în 
nordul țării, iar maximele între 16 și 
26 de grade, local mal ridicate. La 
sfîrșitul intervalului. Izolat, in nordul 
țării, condiții de brumă. In București : 
Vreme răcoroasă. Cerul temporar 
noros Va ploua în prima parte a in
tervalului. Vînt moderat. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între 7 șl 10 
grade. Iar cele maxime intre 21 șl 24 
de grade, mai ridicate in ultimele zile. 
(Ileana Mihăilă, meteorolog de ser
viciu) .

mului și apartheidului, pentru lichidarea definitivă a oricărei oprimări, în același timp, convorbirile la nivel înalt au subliniat Importanța întăririi unității și solidarității statelor africane, necesitatea rezolvării problemelor continentului de către africanii inșiși, fără amestec din afară.Angajate în același front larg al țărilor in curs de dezvoltare și pornind de la considerentul că lichidarea subdezvoltării reprezintă una din problemele fundamentale ale lumii contemporane, România șl Camerunul și-au reafirmat hotărîrea de a contribui la edificarea unei noi ordini economice și politice internaționale, exprimîndu-și speranța că actuala sesiune specială a Adunării Generale a O.N.U. se va încheia cu rezultate pozitive, marcind un pas înainte în eforturile pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune.Prin rezultatele sale rodnice, dialogul româno-camerunez la nivel înalt se înscrie ca un important moment In relațiile dintre cele două țări, ca o contribuție marcantă la dezvoltarea și adincirea relațiilor de prietenie și de colaborare dintre poporul român și poporul camerunez, în consens cu interesele de progres și propășire ale ambelor țări, cu cauza înțelegerii și cooperării internaționale. Opinia publică din țara noastră salută cu satisfacție și aprobă pe deplin rezultatele convorbirilor româno- cameruneze — nouă și elocventă manifestare a dinamismului politicii noastre externe, a consecvenței și fermității cu care România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu, militează pentru dezvoltarea unor relații de înțelegere și colaborare cu statele africane, cu țările in curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, corespunzător țelurilor nobile ale progresului, destinderii și păcii internaționale.
Viorel POPESCU

Sărbătoarea națională a poporului

prieten vietnamez
Tovarășului LE DUAN

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam

Tovarășului NGUYEN HUU THO
. Președintele interimar al Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului TRUONG CHINH
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului FAM VAN DONG
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste Vietnam

Cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a Republicii Socialiste Vietnam, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Marii Adunări Naționale și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam. Adunări' Naționale, Guvernului Republicii Socialiste Vietnam și poporului vietnamez cele mai calde felicitări.Poporul român, care a sprijinit activ lupta poporului frate vietnamez pentru înfrîngerea agresiunii imperialiste, eliberarea națională și socială, pentru reunificarea patriei sub steagul socialismului, se bucură sincer de rezultatele dobindite de oamenii muncii vietnamezi, sub conducerea

HANOIPartidului Comunist din Vietnam, în opera de construire a socialismului, de refacere și dezvoltare economico-so- cială a patriei.Nutrim convingerea că, acționind împreună, în spiritul Declarației comune semnate la Hanoi în luna mai 1978, conlucrarea pe multiple planuri dintre partidele, țările și popoarele noastre se va adinei și dezvolta continuu, in interesul popoarelor român și vietnamez, al cauzei generale a socialismului, păcii și cooperării internaționale.De ziua marii sărbători vă adresăm dumneavoastră și poporului prieten vietnamez urări de noi succese în înfăptuirea hotăririlor Congresului al IV-lea al partidului privind edificarea socialismului in Vietnam.

Președintele Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România

35 de ani de luptă pentru independență, libertate, 
pace si socialism in Vietnamîn toamna anului 1945, sub conducerea avangardei clasei muncitoare din Vietnam, in frunte cu marele președinte Ho Și Min, a luat un mare avint lupta pentru salvarea națională. în timp ce fascismul era înfrint in Europa, profitind de nimicirea trupelor japoneze „Quan Dong" în Asia, poporul vietnamez a realizat cu succes insurecția generală din August, a obținut puterea revoluționară și a înființat primul stat al muncitorilor și țăranilor din Vietnam, ca și din sud-estul Asiei. Revoluția din August din Vietnam constituie o continuare a spiritului Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, inscriindu-se ca o nouă victorie a socialismului după cel de-al doilea război mondial.în cei 35 de ani ce au trecut, poporul vietnamez a continuat să înserje"pUgini glorioase în istoria de 4 000 de ani de construcție și de apărare apaflunii. De asemenea, poporul vietnamez a obținut victorii in cele două rezistențe de eliberare a patriei, învingind cele două forțe ale imperialismului — francez și american agresor.Victoria Revoluției din August și a rezistenței împotriva colonialiștilor francezi a deschis epoca de prăbușire a colonialismului. Lupta împotriva agresorilor americani pentru salvare națională s-a încheiat prin victoria finală din primăvara anului 1975, punind capăt dominației de 117 ani a imperialismului pe pă- mîntul vietnamez. Această —victorie a demonstrat că a trecut perioada în care imperialiștii provocau crime împotriva popoarelor fără să fie pedepsiți. Printr-o luptă revoluționară îndelungată, dificilă și glorioasă împotriva forțelor agresive, poporul vietnamez nu numai că a scos țara sa la lumină, dar și-a îndeplinit și nobilele îndatoriri internaționale, contribuind la lupta comună pentru pace, independență națională, democrație și socialism.35 de ani este o perioadă istorică scurtă, dar, pășind pe calea glorioasă a revoluției, poporul vietnamez a obținut realizări remarcabile.: a desă- vîrșit revoluția națională, democratică, populară ; a înlăturat imperialismul și a eliberat națiunea ; a răsturnat feudalismul și a obținut pămînt pentru poporul muncitor, consolidind puterea revoluționară muncitorească- țărănească ; a realizat reunificarea patriei, înființind Republica Socialistă Vietnam și a instaurat dictatura proletariatului in Întreaga țară ; a înfăptuit cu mare elan revoluția socialistă și a promovat cauza construcției socialismului in toați țara, a apărării Republicii Sociali^ Vietnam.Astăzi, poporul vietnamez se află în perioada unei dezvoltări strălucite. Depășind nenumărate încercări și dificultăți, în cei 5 ani ce au trecut de la eliberarea Vietnamului de Sud pină in prezent, poporul vietnamez a vindecat rănile războiului, refăcînd și dezvoltînd economia națională, a înlăturat clasele exploatatoare, înfiin- țînd o structură economică unitară în întreaga tară, promovează cauza înaintării revoluției.în momentul de față se depun toate eforturile pentru construirea bazei tehnico-materiale a socialismului. Totodată, au loc cele trei revoluții : revoluția relațiilor de producție, a ideologiei și culturii și cea tehnico- științificâ, care constituie elementul- cheie. Pe baza cooperativizării, se înregistrează noi pași in dezvoltarea agriculturii. Conform liniei de industrializare socialistă, care constituie sarcina centrală a Întregii perioade de trecere la socialism, noi am acordat o atenție corespunzătoare dezvoltării industriei. Au fost înființate ramuri importante, ca de exemplu : exploatarea cărbunelui, industria

Vernisajul „Expoziției de 
SocialistăCu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste Vietnam, luni la amiază a avut loc, la sala Asociației artiștilor fotografi din Capitală, sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste, vernisajul „Expoziției de fotografii din Republica Socialistă Vietnam". Expoziția prezintă mărturii ale luptei poporului vietnamez pentru triumful cauzei scumpe a libertății și independenței naționale, pentru construirea unei vieți mereu mai bune, pentru prosperitate și progres.Numeroase exponate ilustrează momente semnificative ale vizitei oficiale întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Socia-

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

NICOLAE

energetică, metalurgică, mecanică, industria cimentului, a îngrășămintelor chimice. începînd din 1975 pină în 1979, cu toate că Vietnamul a avut multe dificultăți, producția industrială în toată țara a sporit cu 24,2 la sută, din care grupul A a sporit cu 20 la sută, iar grupul B cu 27,5 la sută. Am obținut, de asemenea, realizări îmbucurătoare și în alte domenii, cum sint invățămîntul, ocrotirea sănătății, cultura, știința și tehnica.Pe de altă parte, partidul și statul nostru trebuie să se ocupe de viața a peste 50 de milioane de locuitori, să găsească locuri în școli pentru 14 milioane de cursanți și, în același timp, să formeze un număr mare de cadre tehnico-științifice și muncitori calificați. Datorită cooperării strinse și ajutorului Uniunii Sovietice și al altor țări socialiste frățești, recent, Vietnamul a participat la zborul internațional Vietnamezo-sovietic în Cosmos. Acest eveniment demonstrează că poporul vietnamez este capabil să atingă înalte culmi ale științei și tehnicii moderne, în inte-
Tran Thuan

ambasador extraordinâr 
și plenipotențiar 

al Republicii Socialiste Vietnam 
in Republica Socialistă România

resul păcii și al cauzei construirii patriei.Toate aceste realizări întăresc profunda convingere că stă în puterea poporului de a construi în continuare un Vietnam pașnic, independent, democratic, socialist și puternic, care contribuie în mod activ la cauza revoluționară mondială.Astăzi,, Republica Socialistă Vietnam are relații diplomatice cu 105 țări și participă la activitatea a zeci de organizații internaționale, inclusiv C.A.E.R. și O.N.U. Poziția și prestigiul internațional al Vietnamului se consolidează și cresc zi de zi. Cu toate că imperialismul caută prin diverse manevre să denatureze, să calomnieze și să ponegrească Vietnamul, el rămîne tot ca o nădejde a popoarelor progresiste, care ridică tot mai sus și din totdeauna cele două stindarde, cel al independenței naționale și cel al socialismului.Sursa hotărîtoare a tuturor victoriilor revoluției vietnameze rezidă in conducerea ei de către Partidul Comunist din Vietnam, creat, organizat și educat de președintele Ho Și Min, și a cărui linie principală o constituie fidelitatea absolută fată de marxism-leninism. îmbinarea strînsă a patriotismului înflăcărat cu internaționalismul proletar autentic. Sursa victoriilor o constituie și solidaritatea și marele și prețiosul ajutor internațional. Cu această ocazie, ținem să mulțumim sincer Uniunii Sovietice și altor țări socialiste frățești, mulțumim Republicii Socialiste România, mulțumim prietenilor din toate continentele pentru sprijinul și ajutorul acordat cauzei revoluționare a poporului vietnamez.Luptînd peste 30 de ani împotriva agresiunii, poporul vietnamez este profund dornic de pace, în interesul construirii țării, al făuririi unei vieți prospere și fericite. Așa cum s-a declarat, politica externă a R.S. Vietnam este o politică de independență și suveranitate, pace, prietenie și colaborare principială cu celelalte țări. Partidul, guvernul și poporul vietnamez militează din totdeauna în a- ceastă direcție. Noi condamnăm cu toată fermitatea manevrele forțelor imperialiste în frunte cu imperialismul american, care intensifică cursa înarmărilor creînd încordare în si
fotografii din Republica 
Vietnam"listă Vietnam, precum și ale vizitei oficiale de prietenie făcute în țara noastră de tovarășul Le Duan.La vernisaj au rostit alocuțiuni Radu Constantinescu, director in Consiliul Culturii și Educației Socialiste, și Tran Thuan, ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam la București.La festivitate au participat reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, ziariști.Au fost de față membri ai Ambasadei R. S. Vietnam, șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alți reprezentanți ai corpului diplomatic. (Agerpres)

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

GIOSAN

tuația internațională, întoarcerea la războiul rece, sabotarea păcii și stabilității, în Asia ca și in lume. Susținem în mod hotărît inițiativele de pace ale Uniunii Sovietice și Declarația din 15 mai 1980 a țârilor participante la Organizația Tratatului de la Varșovia, în vederea întăririi securității internaționale, continuării destinderii și diminuării pericolului izbucnirii unui război în Europa și în lumea Întreagă. Poporul vietnamez dezvoltă relațiile de solidaritate cu popoarele laoțian și kampuchian, intensifică prietenia, solidaritatea și cooperarea multilaterală cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste frățești, sprijină în mod activ și își aduce contribuția la lupta popoarelor țărilor în curs de dezvoltare, la întărirea șl dezvoltarea mișcării de nealiniere, la lupta comună a popoarelor lumii pentru pace, independență națională, democrație șl socialism.Față de problemele din sud-estul Asiei, Vietnamul și-a exprimat punctul de vedere, manifestîndu-și bunăvoința și dorința de a-și aduce contribuția la menținerea păcii și stabilității în această zonă a lumii. Avem convingerea fermă că această poziție justă a țării noastre se va bucura de aprobarea și de sprijinuț popoarelor lumii.Cu forța unei națiuni unite în jurul Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam, în frunte cu stimatul tovarăș Le Duan, poporul vietnamez își valorifică dreptul de stăpîn colectiv, eroismul său revoluționar, depune toate eforturile pentru depășirea dificultăților, îndeplinind cu succes cele două sarcini strategice : de a continua construcția victorioasă a socialismului și a apăra cu succes patria sa socialistă.Poporul vietnamez urmărește cu profundă simpatie realizările însemnate pe care poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu stimatul tovarăș Nicolae Ceaușescu, le-a obținut în opera de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate, trans- formind în mod radical fizionomia României. De la o țară agricolă slab dezvoltată în trecut. România a devenit astăzi o țară socialistă prosperă, cu o industrie modernă, cu o a- grieultură de mare randament, cu o cultură, știință și tehnică avansate. Acestea sint realizări mărețe, care constituie baza pentru înfăptuirea cu succes a sarcinilor trasate de cel de-al XII-lea Congres al P.C.R.Poporul vietnamez se bucură de aceste mari realizări obținute de poporul frate român și îi urează din inimă să obțină in continuare succese noi, și mai mari.Relațiile vietnamezo-române sint relațiile dintre două țări socialiste. Cele două partide, guverne și popoare sint legate de idealul socialismului și comunismului. In procesul de zeci de ani de luptă revoluționară, cele două partide, guverne și popoare au pus bazele solidarității, prieteniei și cooperării frățești. Partidul Comunist din Vietnam, guvernul și poporul Republicii Socialiste Vietnam militează mereu ca solidaritatea, prietenia și colaborarea frățească dintre cele două partide, guverne și popoare să se întărească și să se dezvolte necontenit, pe baza marxism-leninismului și internaționalismului proletar, în interesul reciproc, al socialismului și al păcii în lume.Cu prilejui sărbătoririi acestei zile glorioase a poporului vietnamez, urăm din suflet ca relațiile de solidaritate. prietenie și cooperare frățească dintre popoarele și țările noastre — Vietnam șl România — să se dezvolte trainic.
TELEGRAMECu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste Vietnam, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România a adresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste Vietnam.Cu același prilej, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul Național al Femeilor, Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, Consiliul Național al Societății de Cruce Roșie, alte instituții centrale și organizații de masă și obștești din țara noastră au transmis, de a- semenea, telegrame de felicitare instituțiilor și organizațiilor similare din Republica Socialistă Vietnam.(Agerpres)



PARTICIPAREA ROMÂNIEI IA TÎRGURI INTERNAȚIONALE
LEIPZIG — R. D. GERMANĂ

Pavilionul țării noastre vizitat de tovarășul Erich Honecker
BERLIN (Agerpres). — La deschi

derea Tirgului internațional de 
toamnă de la Leipzig, tovarășul 
Erich Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane, îm
preună cu tovarășii Willi Stopli, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D.G., Horst Sinder- 
mann, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., președintele Ca
merei Populare a R.D.G., alți tova
răși din conducerea de partid și de 
stat a R.D.G. au vizitat pavilionul 
românesc. Oaspeții au fost salutați 
de Gheorghe Tache, ambasadorul 
României in R. D. Germană, și Ion 
Stoian, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

Tovarășul Erich Honecker a făcut

aprecieri elogioase cu privire la ca
litatea exponatelor, arătind că aces
tea. sint o dovadă grăitoare a avin- 
tului dezvoltării industriale a Româ
niei, a marilor realizări obținute de 
poporul român in construcția socia
lismului.

Referindu-se la vizita oficială de 
prietenie a delegației de partid ți de 
stat a Republicii Democrate Germa
ne in Republica Socialistă România 
in iunie 1980, tovarășul Erich Ho
necker a apreciat că discuțiile cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, rezultatele f ructuoase 
ale acesteia au dat un nou și puter
nic impuls adincirii, in continuare, 
a relațiilor politice, economice, teh- 
nico-științifice, culturale și in alte 
domenii dintre cele două partide, 
țări și popoare.

MAPUTO — MOZAMBIC
MAPUTO 1 (Agerpres). — In ca

pitala Mozambicului s-a deschis cea 
de-a XVI-a ediție a Tirgului inter
național de la Maputo. La deschi
derea oficială au participat Solomao 
Munguambe, ministrul comerțului 
exterior, Aranda da Silva, ministrul 
comerțului interior, reprezentanți ai 
altor ministere și instituții de stat.

La această manifestare participă 
800 de întreprinderi din Mozambic 
și din alte țări, printre care și Ro

mânia. Pe o suprafață de peste 450 
metri pătrați, 16 întreprinderi româ
nești de comerț exterior prezintă o 
gamă variată de produse, intre care 
autoturisme de teren, tractoare, ma
șini agricole, produse chimice și din 
mase plastice, îngrășăminte, cosme
tice, țesături, încălțăminte, articole 
de uz casnic. Vizitînd pavilionul 
României, oficialitățile mozambi- 
cane au făcut aprecieri elogioase la 
adresa exponatelor prezentate.

Sesiunea Adunării Naționale a Reprezentanților 
Populari a R. P. ChinezeBEIJING (Agerpres). — In raportul prezentat la sesiunea Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze de Yao Yilin, vice- premier al Consiliului de Stat și ministru însărcinat cu Comisia de Stat a Planificării, se arată că în 1980 s-au înregistrat noi progrese în reajustarea, restructurarea, consolidarea și îmbunătățirea economiei naționale, iar dezvoltarea diferitelor sectoare a fost mai echilibrată. Totodată, au fost depuse mari eforturi pentru îmbunătățirea nivelului de viață al poporului.în legătură cu planul economic na

țional pe 1981 raportul arată că valoarea totală a producției agricole și industriale va spori cu 5,5 la sută față de 1980, iar în industria ușoară creșterea va fi de 8 la sută.în ceea ce privește energia, planul prevede instalarea in 1981 a unor capacități noi cu un total de 3 milioane kilowați, precum și accelerarea lucrărilor de construire a unor mari hidrocentrale. în industria grea Și cea constructoare de mașini se va pune accentul pe tehnologia avansată și realizarea de mașini și produse de înaltă tehnicitate și consum redus de energie.

ORIENTUL 
MIJLOCIU

Ambasada Olandei în Israel 
a fost transferată la Tel AvivHAGA 1 (Agerpres). — Un purtător de cuvint al Ministerului Afacerilor Externe a anunțat, la Haga, că Ambasada Olandei în Israel a fost transferată luni din Ierusalim în Tel Aviv. S-a precizat că ambasada va fi instalată provizoriu în localurile consulatului olandez din Tel Aviv.După cum se știe, această măsură, anunțată în urmă cu o săptămînă, a fost luată în conformitate cu rezoluția Consiliului de Securitate al O.N.U. care nu recunoaște legea adoptată de Knessetul israelian privind proclamarea Ierusalimului drept capitală a Israelului și anexarea, astfel, a părții arabe a orașului.BONN 1 (Agerpres). — Vicepreședintele R.A. Egipt," Husni Mubarak, a avut convorbiri la Bonn cu Karl Carstens, președintele R.F.G., cancelarul ^Helmut Schmidt, și Hans- Dietrich Genscher, ministrul vest- german de externe. Au fost examinate situația din Orientul Mijlociu și consecințele hotărîrii Knessetului israelian de a proclama Ierusalimul capitală a Israelului, precum și aspecte ale relațiilor bilaterale.
In pregătirea negocierilor 

interciprioteATENA (Agerpres). — într-un interviu acordat cotidianului „Me- simvrini", -care apare la Atena, președintele Ciprului, Spyros Kypria- nou, a declarat că în opinia sa „căile spre o reglementare viitoare pot fi deschise numai dacă încep convorbiri substanțiale între cele două comunități și pe baza menținerii independenței, integrității și nealinierii Ciprului". Totodată, el a arătat că „numai un sistem de stat federal va garanta viitorul Ciprului și nu va duce la divizarea insulei".în legătură cu convorbirile dintre ciprioții greci și turci, programate pentru luna septembrie, la Nicosia, președintele Kyprianou a arătat că acestea se vor desfășura pe baza a- cordurilor Makarios—Denktaș și a celor convenite în cursul convorbirilor sale cu liderul ciprioților turci.

GENTIILE DE PRESA

i
i

COMUNICAT COMUN P.S.P. — P.S.M.S. La Viana do Castelo (Portugalia) au avut loc convorbiri intre list list de politice, Mario Soares și, respectiv, Felipe Gonzalez. în cursul convorbirilor: s-a subliniat că in cele două țări urmările crizei economice și sociale sint resimțite puternic de oamenii muncii. Totodată, partici- panții la reuniune au examinat perspectivele aderării Spaniei și Portugaliei la Piața comună.

delegații ale Portughez și Muncitoresc liderii celor
Partidului Socia- Partidului Socia- Spaniol, conduse două formațiuni

100 de delegați din Bangladesh, Birmania, R.P.D. Coreeană, Indonezia, Mongolia, Nepal, Sri Lanka, Thailanda, India și Republica Mal- divelor. Timp de șapte zile, parti- cipanții la lucrări vor dezbate o serie de probleme actuale ale îmbunătățirii sistemului de ocrotire a sănătății în țările din regiune.

Platres, beneficiară a unor excelente 
condiții climatice. Concomitent, a 
fost realizat și unul dintre cele mai 
mari poduri din Cipru, cu o lungime 
de 100 metri și lat de 10 metri.

Adunarea festivă de la Hanoi
Cu prilejul Zilei naționale a R. S. VietnamHANOI 1 (Agerpres). — La Hanoi a avut loc luni o adunare festivă consacrată celei de-a 35-a aniversări a victoriei revoluției și a proclamării Republicii — Ziua națională a R.S. Vietnam — transmite agenția V.N.A. La adunare au luat parte Le Duan, secretar general al CC. al P.C. din Vietnam, alți conducători de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, ai forțelor armate și ai populației din capitala țării.Adunarea a fost deschisă de Nguyen Huu Tho, președintele interimar al R.S. Vietnam, care a subliniat

succesele obținute de poporul vietnamez, sub conducerea P.C.V., in lupta pentru independența națională și libertate.în cuvîntarea rostită în cadrul a- dunării, Fam Van Dong, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Vietnam, prim-ministru al guvernului, s-a referit la realizările ultimilor 35 de ani — perioada cea mai glorioasă din îndelungata istorie a poporului vietnamez. în prezent — a menționat vorbitorul — în fața poporului vietnamez stau sarcini complexe, pe care poporul este hotărit să le realizeze.

3 000 de belgieni, in majoritate tineri, au luat parte la un marș spre o bazâ 
aerianâ o N.A.T.O., din provincia Limburg, pentru a protesta împotriva 

hotărîrii de amplasare a noi rachete nucleare

Pentru unitatea de acțiune
a tuturor forțelor de

generalO cuvintare a secretaruluiLISABONA 1 (Agerpres). — Luînd cuvintul in cadrul unui miting de masă desfășurat la Almada, în apropiere de Lisabona, secretarul general al P.C. Portughez, Alvaro Cunhal, a relevat că, în actualul context preelectoral, este deosebit de importantă realizarea înțelegerii reciproce și a unității de acțiune între toate

mocratîce 
al P.C. Portughez forțele democratice, în primul rîndîntre comuniști și socialiști. Numai cu participarea partidului comunist, a spus Alvaro Cunhal, poate fi elaborată o alternativă cu adevărat democratică și poate fi format un guvern, care să acționeze in interesul poporului portughez și al țării în ansamblu.

i
i

PREȘEDINTELE PAKISTANULUI, Mohammad Zia-Ul-Haq, l-a primit pe ministrul japonez al afacerilor externe, Masayoshi Ito, aflat la Islamabad în cadruUunui turneu pe care îl intreprinde în mai multe state din Asia. în timpul convorbirii au fost abordate probleme privind evoluția cooperării bilaterale și situația internațională actuală cu accent pe zona asiatică.
i CONFERINȚA O.M.S.Male, capitala Republicii lor, s-au deschis, luni, celei de-a 33-a Conferințenale a Organizației Mondiale a Sănătății. La lucrări participă peste
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în orașulMaldive- lucrările regio-

Acționtnd consecvent pentru dezvoltarea relațiilor cu toate statele lumii, indiferent de orînduirea social- politică, România socialistă manifestă, așa cum se știe, o preocupare constantă pentru colaborarea trainică cu statele din spațiul geografic al Balcanilor, cu care avem tradiționale legături de prietenie. Aceasta reprezintă una din coordonatele fundamentale ale politicii externe a României, pornind atît de la învățămintele istoriei, cît și de la cerințele actuale, de la interesele de pace și bună înțelegere ale popoarelor balcanice, ca parte componentă a procesului de edificare a securității europene.Un exemplu deosebit de elocvent în această privință îl constituie, fără îndoială, evoluția continuu ascendentă a prieteniei și conlucrării dintre România .și Grecia. Avînd multiple aspirații comune, românii și grecii s-au aflat, nu o dată, alături și s-au sprijinit reciproc în lupta împotriva dominației și asupririi străine, pentru cucerirea libertății și independentei lor naționale. Nu de mult, în luna februarie a acestui an, popoarele român și grec au avut satisfacția de a sărbători centenarul stabilirii relațiilor diplomatice dintre România și Grecia.Beneficiind de asemenea bogate tradiții, raporturile dintre România și Grecia s-au amplificat continuu, mai cu seamă în ultimul deceniu, fiind clădite pe temelia trainică a independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu forța. Cursul ascendent al colaborării româno-elene pune, o dată mai mult, în evidență vitalitatea și rodnicia acestor norme fundamentale ale coexistenței pașnice.Adevărate pietre de hotar în evoluția pozitivă a relațiilor reciproce le-au constituit întîlnirile și convorbirile la cel mai înalt nivel desfășurate în ultimii ani în țara noastră ca și pe pămintul Eladei. Este încă vie în memorie primirea caldă, prietenească, pătrunsă de sentimentele

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A JAMAHIRIEI ARABE 

LIBIENE POPULARE SOCIALISTE

Excelenței Sale
Colonelului MOAMMER EL-GEDDAFI

Conducătorul Marii Revoluții de la 1 SeptembrieLa cea de-a Xl-a aniversare a Zilei Revoluției, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cele mai sincere felicitări, urări de sănătate și de fericire personală, iar poporului libian prieten, progres și prosperitate.îmi exprim convingerea că, in conformitate cu înțelegerile convenite împreună la Benghazi, relațiile de strinsă prietenie și cooperare rodnică dintre țările noastre se vor dezvolta tot mai puternic, in interesul celor două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale, pentru edificarea unei noi ordini economice și politice pe planeta noastră.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

*

ALGERIA ȘI REPUBLICA ZIMBABWE au convenit să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă — se nicat oficial Alger. arată intr-un comu- dat publicității laDE ALFABETIZARE, 
de locuitori adulți ai

CAMPANIE 
Peste 330 000 
Republicii Populare Angola au învă
țat să scrie și să citească în urma 
campaniei desfășurate la scară na
țională pentru combaterea analfabe
tismului. Pînă la finele anului in 
curs, numărul persoanelor alfabeti
zate va crește la 500 000. Pentru anul 
1981 a fost programată începerea 
unor cursuri de alfabetizare în lim
bile minorităților naționale din An
gola. Campania de alfabetizare din 
Angola a început în anul 1976.

ȘOSEAUA LIMASSOL— PLA
TRES, deschisă recent traficului ru
tier, asigură condiții modeme de 
circulație spre stațiunea montană

prețuirii și înaltei considerații care a fost făcută președintelui Nicolae Ceaușescu de populație și oficialitățile grecești în urmă cu patru ani, cu prilejul vizitei in Grecia — cu aceleași sentimente, întîmpinînd poporul nostru pe Constantin Caramanlis, atunci prim-ministru, cu prilejul vizitelor efectuate în 1975 și 1979 în România. Desfășurate sub semnul stimei reciproce, al Încrederii și cor-

ÎN CAPITALA R. P. ANGOLA s-au desfășurat lucrările unui simpozion consacrat problemelor transporturilor publice. Documentul final al reuniunii subliniază necesitatea unei strînse legături de acțiune intre dezvoltarea urbană și cea a rețelei de transporturi, ca o premisă esențială' pentru soluționarea problemelor transportului în interes general. Este evidențiată totodată necesitatea de a se acorda prioritate rețelei transportului in comun.MANEVRE N.A.T.O. Luni au început in Saxonia Inferioară (R.F.G.) manevrele N.A.T.O. „Crusader 80". La aceste exerciții de război, care vor dura pină la 4 octombrie, participă peste 63 090 de militari britanici, americani, vest-germani, olandezi și belgieni.DATORIE PUBLICA. în primele șapte luni ale anului curent, datoria publică a crescut în Belgia cu 232,9 miliarde franci belgieni, ajun- gind la un total de 1 894,8 miliarde franci — a anunțat Ministerul de Finanțe al acestei țări.
intilnirea pe care am avut-o cu domnul președinte va constitui o etapă în dezvoltarea pe mai departe a colaborării și prieteniei dintre cele două țări ale noastre. De asemenea, va contribui la întărirea securității și a colaborării în regiunea balcanică".Cu deosebită satisfacție poate fi consemnată dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări. De o bună primire se bucură în Grecia pro-

DISTINCȚII. Standul românesc 
de vinătoare prezentat în cadrul 
expoziției agricole internaționale 
„Agrocomplex 80“, organizată in 
orașul Nitra din R.S. Cehoslovacă, 
a obținut medalia „Secera de aur". 
Totodată, exponatele românești au 
cucerit 137 medalii de aur, 57 de 
argint și 20 de bronz, precum și re
cordul mondial la trofeele de lup și 
mistreț, alături de recordul mon
dial la trofeele de urs și capră 
neagră, pe care il dețineau 
deja. Asociația vinătorilor și pes
carilor sportivi din România a fost, 
de asemenea, medaliată pentru ca
litatea și aranjamentul standului 
românesc.LA HAVANA au început lucrările celei de-a XVI-a Conferințe regionale a F.A.O. pentru America Latină. Participanții vor examina, intre altele, perspectivele alimentației și agriculturii în America Latină și implicațiile regionale ale măsurilor preconizate pe plan internațional în vederea întăririi securității alimentare mondiale.ÎNTREVEDERE. La Castelgan- dolfo a avut loc luni o întrevedere între Papa loan Paul al II-lea și regele Hussein al Iordaniei. Au ' fost examinate cu precădere probleme referitoare la evoluția situației din Orientul Apropiat.VIZITA LA TUNIS. Președintele * Tunisiei, Habib Bourguiba, l-a primit pe Emilio. Colombo, ministrul afacerilor externe al Italiei, a- flat într-o vizită la Tunis. Au fost examinate relațiile dintre cele două țări și posibilitățile de dezvoltare a colaborării tunisiano-italiene in domeniile economic și comercial. Totodată, au fost trecute in revistă situația din Orientul Mijlociu și principalele evenimente politice internaționale actuale.

Festivalul „TUnitâu
La Bologna, capitala regiunii Emi

lia-Romagna, oraș administrat de mai 
mulți ani de comuniști, s-a deschis 
Festivalul național al ziarului „l’Uni- 
tă“, sărbătoare tradițională a presei 
comuniste italiene. Anul acesta, fes
tivalul se desfășoară sub semnul în
tăririi unității de acțiune a oamenilor 
muncii din țară, a forțelor politice de 
stingă, progresiste și democratice, 
împotriva recrudescenței organizații
lor teroriste, neofasciste, pentru men
ținerea și aprofundarea cuceririlor 
democratice și reînnoirea, pe baze 
noi, a vieții politico-sociale italiene.

Ca în fiecare an, la festival parti
cipă, cu standuri proprii, organele 
centrale de presă a numeroase partide 
comuniste și muncitorești, ale altor 
partide progresiste, democratice, pre
cum și mișcări de eliberare de pe di
ferite continente. Standul ziarului 
„Scinteia" cuprinde mai multe expo
ziții care înfățișează aspecte semnifi
cative ale dezvoltării multilaterale a 
României socialiste in actualul . cinci
nal, succesele obținute de poporul 
nostru. Bogată este expoziția consa
crată cărții românești, in cadrul că
reia la loc de frunte sint expuse vo
lumele de „Scrieri alese" ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, publicate in 
ultimii ani in Italia, ca și traducerea 
în limba italiană a lucrării tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu consacrată chimiei compu
șilor macromoleculari. Numeroase fo
tografii și alte materiale înfățișează 
momente caracteristice din cronica 
relațiilor de prietenie și solidaritate 
dintre P.C.R. și P.C.I., in general ale 
legăturilor de colaborare româno-ita- 
liene. Sint prezentate, de asemenea, 
obiecte de artizanat și alte produse 
românești.

AI. CAMPEANU
Bologna, 1 septembrie

O călătorie în Libia ar putea crea vizitatorului o primă impresie — că a pătruns într-o „patrie a nisipurilor", aproape nouă zecimi din teritoriul acestei țări din nordul Africii fiind întinderi deșertice. Vitregiile naturii și, mai ales, cele ale istoriei — secole de-a rîndul țara a fost victimă a stăpinirii străine — au făcut ca Libia să se numere printre cele mai slab dezvoltate economic state ale lumii, situație care nu s-a schimbat mult nici după ce, la sfirșitul anilor ’50 ai acestui secol, sub dunele de nisip ale Saharei a fost descoperit unul din cele mai bogate zăcănAte de petrol, deoarece exploatarea „aurului negrii" aducea profituri numai a- faeeriștilor străini și autohtoni. Abia după victoria Marii Revoluții de la 1 septembrie 1969, condusă de colonelul Moammer El-Geddafi, pentru poporul Libiei a început o eră nouă; deveniți stăpini pe propria soartă și pe bogățiile naționale, Iibienii s-au putut angaja din plin în bătălia pe frontul dezvoltării.Nu este de mirare de ce, acum, se spune despre Libia contemporană că Revine tot mai mult „țara unde înfloresc nisipurile". Expresia, departe de a constitui doar o metaforă poetică, definește, de fapt, procesul unor prefaceri înnoitoare, care schimbă radical nu numai fizionomia economică, ci și însuși peisajul clasic al acestei țări. Pe harta industrială a țării au apărut, în ultimii ani. fabrici de ciment, întreprinderi .de îngrășăminte chimice și alte unități productive in ramurile electrotehnicii, materialelor de construcții, industriei ușoare și alimentare. Un vast program la scară națională, intitulat simbolic „deșertul verde", prevede transformarea unor întinse zone ale Saharei în cimpii roditoare, pe baza unor ingenioase sisteme de irigație ce valorifică rezervele subterane de apă.în acest peisaj al înnoirilor, sint tot mai bogate roadele muncii in comun a specialiștilor români și libieni. în spiritul legăturilor de
★Cu prilejul Zilei naționale a Ja- mahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste, luni a fost rostit la pos-

prietenie și solidaritate manifestate de țara noastră față de lupta pentru libertate și progres a popoarelor arabe. România urmărește cu simpatie și sprijină eforturile de dezvoltare ale poporului libian. Lingă Nalut. orașul „berberilor", circa o sută de tehnicieni și specialiști din țara noastră- „au semănat" oaze de viață; Acolo unde odinioară nu era decit piatră seacă, rodesc acum livezi, viță de vie, orz, legume. Pustiul bintuit ieri dg • \„ghiboli", vintul fierbinte caio spulbera totul in calea sa, pulsează astăzi în ritmul vieții, al noii civilizații ce se naște în deșert La Wishtata, spre „porțile Saharei", se află tabăra constructorilor noștri de drumuri. Ei cuprind trupul sterp al pămintului în rețeaua șoselelor, „artere de asfalt" prin care viața pătrunde în deșert. La Garian, orașul inălțat' pe un platou deșertic, în modernul spital funcționind în întregime cu personal medical românesc, 300 de români In halate albe apără sănătatea și viața locuitorilor din zonă.De asemenea, la Tripoli, vizitatorul intilnește la tot pasul numeroase alte exemple ale cooperării româno-libiene. Aproape 3 000 de constructori români înalță cartiere de locuințe, șcbli moderne, edificii publice, social-culturale. Cea mai înaltă clădire din Libia — sediul Băncii industriale, cu 15 etaje — este, de asemenea, opera constructorilor noștri.Sint numai cîteva exemple care demonstrează convingător anvergura și diversitatea legăturilor statornicite intre România și Libia, rodnicia unor relații întemeiate pe colaborare reciproc avantajoasă, pe stimă, prietenie și solidaritate, relații puternic impulsionate de acordurile și înțelegerile Încheiate cu prilejul intilnirilor la nivel inalt dintre președintele României, Nicolae Ceaușescu, și conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie, colonelul Moammer El-Geddafi, care au trasat coordonate noi și au deschis perspective ample conlucrării multilaterale prietenești dintre țările și popoarele noastre.
★turile de radio și televiziune cuvtn- tul Comitetului Popular al Bi'rbtilii! Popular ai acestei țări la București.

Necesitatea unei noi ordini economice 
internaționale

— evidențiată de secretarul general al O.U.A.NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). — Secretarul general al Organizației Unității Africane (O.U.A.), Edem Kodjo, a subliniat — într-o declarație făcută agenției France Presse — necesitatea avansării pe calea spre o nouă ordine economică internațională.Aflat la New York, unde a participat la lucrările sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrate noii ordini economice internaționale, Edem Kodjo a arătat că țările africane așteaptă din partea statelor industrializate eforturi adecvate, care să nu neutralizeze propriile eforturi ale țărilor sărace. El a menționat că Africa știe bine că trebuie să urmărească o dezvoltare bazată pe efortul propriu, așa cum a preconizat dealtfel și O.U.A., la Lagos, in luna aprilie.

Secretarul general al O.U.A. a subliniat că problema materiilor prime constituie prima dintre priorități pentru continentul african în negocierile globale Nord-Sud.Problema energiei este, de asemenea, foarte importantă, lipsa surselor energetice fiind ațit de mare incit necesită eforturi speciale. Africa aș teaptă, totodată, un sistem monets mat puțin iluzoriu, mai stabil, a re - levat Edem Kodjo. apreciind că t, tarea monedelor nu reprezintă c« mai bună soluție. El s-a pronunțat pentru un sistem mai just, care să nu dea prioritate unei monede anume. Kodjo a deplinș, totodată, faptul că țările occidentale industrializate nu și-au îndeplinit 'niciodată angajamentele in cadrul primelor două decenii ale dezvoltării lansate de O.N.U.
„In Coreea de sud a fost instituită 

o nouă dictatură"
O declarație a P.M.C. $1 a altor partide și organizații politice 

și sociale din R.P.D. CoreeanăRod al acestei strînse colaborări, obiectivul dublării schimburilor comerciale dintre cele două țări, stabilit în cadrul convorbirilor la nivel înalt, a fost realizat cu un an mai devreme, creîndu-se astfel premise pentru o și mai puternică amplificare a relațiilor bilaterale.Rezultate pozitive au fost obținute și în ce privește schimburile pe plan cultural-artistic, ca și pe tărimul ști-
Conlucrarea româno-elenă: rezultate 
rodnice și posibilități largi întemeiate 

pe o tradițională prietenie
dialității, schimburile de vederi la nivel înalt, substanțiale și aprofundate, documentele încheiate, între care „Declarația solemnă comună", au impulsionat puternic relațiile dintre cele două țări, creind o bază fertilă pentru dezvoltarea lor îii continuare.„Pot spune — arăta, în acest sens, președintele NICOLAE CEAUȘESCU, — că înțelegerile noastre deschid minunate perspective colaborării între România și Grecia. Personal, am deplină încredere că poporul român și poporul grec vor ridica pe o treaptă nouă colaborarea și prietenia lor tradițională, că această conlucrare va servi nu numai intereselor popoarelor noastre, dar și cauzei păcii in Balcani și in întreaga lume".în același spirit, dl. CONSTANTIN CARAMANLIS sublinia: „Doresc să fac și eu constatarea că.

dusele industriei constructoare de mașini din țara noastră, între care reputatele locomotive diesel-hidrau- lice, vagoane de mărfuri și pasageri, tractoare, combine agricole, echipament de telecomunicații și altele. Automobilele „Dacia" și autoturismele de teren „ARO", de pildă, au devenit o prezență obișnuită în peisajul rutier al Greciei, tot așa cum sondele constructorilor ploieșteni contribuie la cercetarea sistematică a subsolului țării prietene. La rîndul ei, România, pe lingă importul unor produse tradiționale, beneficiază de realizări ale unor ramuri noi ale economiei elene, aflată în plin proces de dezvoltare. Bune exemple de cooperare oferă și societățile mixte de comercializare româno-grecești „El- pex" și „Terhellas" cu sediul la Atena.

ințel și tnvățămîntulul, contribuind la mai buna cunoaștere reciprocă a valorilor spirituale ale celor două popoare, la apropierea și Întărirea prieteniei dintre ele.O dovadă elocventă a viului interes față de adîncirea cunoașterii reciproce o constituie editarea în Grecia a numeroase lucrări din opera tovarășului Nicolae Ceaușescu sau consacrate activității șefului statului român, ca și publicarea Ia Atena a cunoscutei lucrări a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu în domeniul chimiei compușilor macromoleculari. în același sens, se înscrie apariția la București a numeroase lucrări, dintre care amintim volumul academicianului Constantin Tsatsos, fost președinte al Republicii Elene.O importanță deosebită prezintă

conlucrarea dintre România și Grecia pe tărimul vieții internaționale. Ca țări balcanice, România și Grecia sint profund interesate in statornicirea unui climat de bună vecinătate, pace și colaborare intre toate statele din zonă, ceea ce ar asigura condiții ca popoarele respective să-și poată consacra eforturile și resursele dezvoltării lor economice și sociale, reprezen- tind, totodată, o contribuție importantă la procesul de edificare a securității în Europa. în acest sens, România și Grecia au colaborat activ la reuniunea de la Atena din 1976 consacrată cooperării economice interbalcani- ce — una din primele acțiuni concrete pe linia înfăptuirii prevederilor Actului final de la Helsinki —■ și se pronunță pentru noi asemenea acțiuni, pentru extinderea contactelor bi și multilaterale în cele mai diferite domenii între țările balcanice, valo- rificîndu-se cît mai din plin avantajele apropierii geografice.în același timp, România șl Grecia acționează pentru temeinica pregătire a apropiatei reuniuni general-euro- pene de la Madrid, astfel ca aceasta să se încheie cu rezultate pozitive, pe măsura așțeptării popoarelor continentului, se pronunță pentru pace, destindere, înțelegere în întreaga lume.Opinia publică din țara noastră așteaptă cu viu interes vizita pe care urmează să o facă în România, la invitația președintelui Nicolae Ceaușescu, președintele Greciei, Constantin Caramanlis — prima sa vizită oficială într-o țară străină de la inaugurarea mandatului prezidențial — nutrind convingerea că noul dialog la nivel înalt romano-grec va marca un nou moment de cea mat mare însemnătate în întărirea prieteniei tradiționale dintre cele două țări și popoare, va conferi legăturilor noastre strinse dimensiuni și mai cuprinzătoare, In interesul reciproc, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării in Balcani, în Europa și în întreaga lume.
Radu BOGDAN

PHENIAN (Agerpres). — După cum informează agenția A.C.T.C., Partidul Muncii din Coreea, împreună cu alte partide și organizații politice și sociale din R.P.D. Coreeană au dat publicității o declarație în care condamnă accesul ilegal la putere al noului dictator militar în Coreea de sud, Chun Dun Hwan. După ce in țară s-a creat o atmosferă de teroare și au fosț interzise toate activitățile politice, se arată in declarație, instalarea la putere a lui Hwan reprezintă de fapt instituirea unui nou sistem de dictatură în Coreea de

sud. Atitudinea represivă a noilor autorități de la Seul, menționează declarația, se dovedește cu claritate și prin procesele intentate lui Kim Dae Jung și altor personalități politice din Coreea de sud.Declarația subliniază că este necesară abolirea legii marțiale și a altor legi asemănătoare, restabilirea tuturor drepturilor democratice, încetarea Înscenării judiciare împotriva tuturor personalităților democratice din Coreea de sud, precum și eliberarea tuturor deținuților politici.
CONFERINȚA SINDICATELOR BRITANICELONDRA 1 (Agerpres). — Luni au început la Brighton lucrările celei de-a 112-a Conferințe anuale a Congresului Sindicatelor Britanice (T.U.C.), care va dezbate, timp de cinci zile, probleme ale luptei pentru îmbunătățirea situației economice a oamenilor muncii din Marea Britanie. La lucrări participă 1 200 de delegați, reprezentind cele peste 12 milioane de membri ai sindicatelor din toate ramurile economiei britanice afiliate la T.U.C.Lucrările se desfășoară în condițiile in care Marea Britanie este con

fruntată cu grave probleme economice. Astfel, in luna august, au fost înregistrați oficial 2 001 208 șomeri, iar rata inflației a fost de 17 la sută.Consiliul general al T.U.C. a anunțat elaborarea unei strategii comune pentru relansarea economiei țării și combaterea șomajului, printre măsurile preconizate figurind sporire» cheltuielilor publice și acordarea de ajutoare întreprinderilor aflate in dificultate. în afara problemelor economice, pe agenda conferinței anuale se află noua legislație ce limitează prerogativele sindicatelor.
ROMA: Reuniune a O.N.U. 

consacrata așezărilor urbaneROMA 1 (Agerpres). — La Roma au început luni lucrările Conferinței O.N.U. pentru problemele populației urbane și dezvoltării orașelor, organizată din inițiativa Fondului Națiunilor Unite pentru Activitățile Populației (U-N.F.P.A.). La reuniune participă reprezentanți ai conducerilor municipalităților din circa 60 de mari orașe ale lumii, oameni de. știință, economiști, reprezentanți guvernamentali din diferite organizații internaționale. Participanții la conferință vor efectua un schimb de experiență

în probleme privind construcțiile urbane, dezvoltarea gospodăriilor comunale, perspectivele creșterii populației orășenești pină în anul 2000. Conferința va studia cu precădere problemele pe care le ridică orașele £u peste 5 milioane de locuitori; în care trăiesc in prezent in total aproximativ 260 000 000 de persoane. Se consideră că în anul 2000 in astfel de orașe vor trăi 658 000 000 locuitori, dintre care 482 000 000 in marile orașe din țările în curs de dezvoltare.
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