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Intr-o atmosferă de însuflețită angajare muncitorească și puternică afirmare a voinței de a asigura

înfăptuirea exemplară a obiectivelor planului pe acest an și ale întregului cincinal

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a făcut o vizită de lucru in județul Gorj

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
Rg.«sănia, a făcut, joi, 2 iulie, o vizită de lucru în județul Gorj.

Conducătorul partidului și statului nostru a fost însoțit de 
tovarășii Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, Gheorghe 
Oprea, Virgil Trofin.

La plecarea din Capitală, secreta
rul general al partidului, președin
tele Republicii, a fost salutat de 
membri și membri supleanti ai Co
mitetului Politic Executiv, de secre
tari ai C.C. al P.C.R.

Întîlnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu oamenii muncii gor- 
jeni, devenită tradițională, definește 
stilul de muncă dinamic, preocu
parea statornică a secretarului ge
neral al partidului de a cunoaște 
direct, la fața locului, viața și mun
ca oamenilor, ■ realizările obținute, 
problemele ce urmează a fi. rezol
vate, de a discuta cu făuritorii bu
nurilor materiale și spirituale de pe 
întreg cuprinsul țării și a stabili 
împreună cu ei cele mai potrivite 
căi de infăptuire a obiectivelor de 
dezvoltare a României socialiste.

Gorjui; plai de legendă, vegheat 
emblematic de înălțimea Coloanei 
infinitului, Gorjui, teritoriu ce-și 
rostește in anii socialismului di
mensiunile dezvoltării multilaterale, 
ale împlinirii polivalente, a in- 
timpinat pe conducătorul partidului 
și statului în atmosfera de puterni
că angajare a întregului popor în 
direcția înfăptuirii sarcinilor trasate 
de cel de-al XII-lea Congres al 
partidului, in această perioadă mar
cată ’de adoptarea de către Marea 
Adunare Națională a legii planului

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
la marea adunare populară din municipiul Tg. Jiu

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să vă adresez dumnea

voastră, tuturor locuitorilor muni
cipiului Tg. Jiu și județului Gorj, 
un salut călduros, în numele Corni-' 
tetului Central al Partidului Co
munist Român, al Consiliului de 
Stat și Guvernului, precum și al 
meu personal, împreună cu cele 
ipai bune urări. (Aplauze puternice, 
urale și ovații ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Ne aflăm în județul Gorj într-o 
vizită de lucru, sîntem la scurt 
timp de la Congresul consiliilor 
oamenilor muncii, de la plenara 
Comitetului Central al partidului și 
de la recenta sesiune a Marii Adu
nă^ Naționale. Am considerat ne- 
cer>.‘ "Jsă ne întîlnim direct cu oa
menii muncii din Gorj, cu minerii, 
cu energeticienii, cu constructorii 
de mașini, cu agricultorii, pentru a 
discuta împreună cum să se ac
ționeze pentru înfăptuirea hotărîri- 
lor adoptate de Congresul al II-lea 
al consiliilor oamenilor muncii și a 
Legii adoptate de Marea Adunare 
Națională cu privire la dezvoltarea 

actualului cincinal, importantă eta
pă de ridicare a patriei pe noi culmi 
de progres și civilizație, de bună
stare și fericire a tuturor.

întîmpinînd la ei acasă pe secre
tarul general al partidului, pe pre
ședintele Republicii, gorjenii oma
giază, odată cu întreaga țară, în 
persoana tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pe președintele Consi
liului Național al Oamenilor Muncii, 
reales în această înaltă funcție de 
cel mai reprezentativ forum demo
cratic al clasei muncitoare, clasa 
conducătoare a societății. Prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
mijlocul colectivelor muncitorești 
din județul Gorj, tematica amplă a 
acestui dialog de lucru, lă numai 
citeva zile după încheierea celui 
de-al doilea Congres al consi
liilor oamenilor muncii, semnifică 
preocuparea secretarului general al 
partidului pentru transpunerea fără 
întîrziere în practică a măsurilor 
stabilite în acest cadru larg repre
zentativ.

Dialogul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, purtat cu oamenii mun
cii. cu reprezentanții organelor lo
cale de partid și de stat, ai unor 
ministere și centrale industriale, a 
circumscris de această dată carie- 
(Continuare în pag. a Il-a) 

economico-socială în cincinalul 
1981—1985. (Uraie și aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R.!“). Am vorbit pe larg la 
Congresul oamenilor muncii despre 
realizările obținute în deceniul ani
lor ’70—’80, în cincinalul 1976—
1980. De aceea nu mă voi referi 
acum la ele. Sînt cunoscute de în
tregul nostru popor realizările stră
lucite pe care le-am obținut în în
făptuirea Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de ridicare a bunăstării 
materiale și spirituale a națiunii 
noastre. (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu
— România, stima noastră și mîn- 
dria !“).

în deceniul precedent, și’ mai cu 
seamă în cincinalul 1976—1980, 
toate județele patriei noastre au 
cunoscut un progres puternic, ca 
urmare a înfăptuirii politicii parti
dului de amplasare și dezvoltare a 
industriei și a celorlalte ramuri ale 
economiei naționale pe teritoriul 
patriei. în acest cadru, și județul 
Gorj a cunoscut o dezvoltare pu
ternică depășind în 1980 produc
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ția de 10 miliarde lei. (Urale și 
aplauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu 
— P.C.R. !“).

Mă uit și văd că și la acest mi
ting sînt foarte mulți tineri. De 
aceea, poate, e bine să reamintim 
permanent — pentru a nu se uita 
niciodată — ce reprezenta țara 
noastră și ce reprezenta județul 
Gorj, în 1940 sau în 1944, la în
făptuirea revoluției de eliberare 
națională și socială, antifascistă și 
antiimperialistă : o fabrică de ți
garete, o topitorie de cînepă și încă 
cîteva mici ateliere și un lagăr de 
deținuți politici. Agricultura era 
înapoiată, ca în întreaga țară 
dealtfel. Aproape cea mai mare 
parte a gorjenilor trebuiau să ia 
drumul Bucureștiului sau al altor 
orașe, în căutare de lucru.

Oricine poate veni din oricare 
județ al țării să vadă ce au reali
zat gorjenii — urmașii lui Tudor 
Vladimirescu — în dezvoltarea in
dustriei, sub conducerea Partidului 
Comunist Român ! (Urale și aplau
ze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“). Și în Gorj 

— ca în întreaga țară — în toate 
județele și zonele țării, se dezvoltă 
puternic industria, agricultura, 
știința, învățămîntul, cultura, toate 
sectoarele de activitate. Printr-o 
muncă uriașă, întreaga națiune, 
toți oamenii muncii — fără deose
bire de naționalitate — demonstrea
ză în activitatea de zi cu zi forța 
creatoare a> clasei muncitoare, a 
țărănimii, a intelectualității, a în
tregului nostru popor, liber și stă- 
pîn pe destinele sale, hotărît să-și 
făurească un viitor tot mai lumi
nos, viitorul comunist, să întăreas
că continuu patria, independența și 
suveranitatea națională ! (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Minerii din Gorj vor produce în 
aceșt an mai mult de jumătate din 
producția de cărbune a țării. De 
asemenea! energeticienii Gorjului 
vor trebui să producă aproape 15 
la sută din energia țării. Producția 
de ciment reprezintă, de asemenea, 
peste 10 la sută din producția în
tregii țări; o pondere importantă în 
economia noastră o are și petrolul 
realizat în Gorj. Iată, deci, că ju

Cu prilejul vizitei de 
lucru în județul Me
hedinți a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al 
Partidului Comunist 
Român, președintele 
Republicii Socialiste 
România, posturile de 
radio și televiziune vor 
transmite direct, as
tăzi, în jurul orei 11, 
adunarea populară din 
municipiul Drobeta- 
Turnu Severin.

dețul Gorj nu numai că s-a dez
voltat puternic din punct de ve
dere industrial, dar ocupă în unele 
ramuri, cum este cărbunele, pri
mul loc pe țară, un loc important 
în producția de energie — și în 
cincinalul acesta trebuie să cu
noască o dezvoltare și mai gran
dioasă în toate sectoarele. Iată de 
ce am ținut să vin să discutăm pu 
minerii, cu energeticiehii, cu pe
troliștii, cu,ceilalți oameni ai mun
cii cum să realizăm prevederile 
din acest cincinal. (Aplauze și 
urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu-P.C.R.!“, „Ceaușescu și 
poporul !“).

Am vizitat două mari cariere , și 
am discutat, cu conducerile acesto
ra, cu muncitorii problemele reali
zării în cele mai bune condiții a 
planului la cărbune. Fără nici o 
îndoială că realizînd peste 50 la 
sută din producția de cărbune s-ar 
putea spune că ar trebui să fim 
mulțumiți de ritmul în care s-a 
dezvoltat în Gorj acest sector im
portant al economiei noastre na-
(Continuare în pag. a IlI-a)

CINCINALUL 1981-1985
- programul marelui obiectiv strategic 

national: transformarea României 
în tară cu nivel mediu de dezvoltare

Cu toții am luat cunoștință de 
grandiosul program care trasează 
liniile fundamentale ale activității 
întregului popor, sub conducerea 
clarvăzătoare a partidului, in cel 
de-al șaptelea cincinal : Planul na
tional unic de dezvoltare economico- 
socială a României in perioada 
1981—1985. Este un document de 
excepțională însemnătate, care re
flectă. in esență, dorința și hotărîrea 
eroicei noastre clase muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, ale t.u- 

; turor oamenilor muncii, fără deose- 
I bire de naționalitate, de a înfăptui 

neabătut obiectivele stabilite de 
Congresul al XII-lea al partidului, 

1 de a asigura dezvoltarea multilate
rală a patriei noastre socialiste ; 
este un document al muncii, pro-

■ greșului și bunăstării noastre.
Pe intreaga durată a elaborării

■ planului cincinal s-a evidențiat din 
nou, in mod strălucit, roiul determi
nant. hotăritor al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in conceperea și condu
cerea amplului proces de perfecțio
nare necontenită a întregii activi
tăți economico-sociale. de ridicare a 
acesteia la nivelul cerințelor și exi
gențelor actualei etape a construc
ției socialiste în țara noastră. Atît în 
proporțiile sale macroeconomice, cit 
și în prevederile specifice pe ra
muri și sectoare de activitate, 
planul național unic pe actualul 
cincinal reflectă concepția și stilul 
de muncă al secretarului general al 
partidului, caracterizate prin intran
sigența sa neclintită în promovarea 
obiectivelor stabilite, abordarea re
voluționară, profund realistă, a noi
lor sarcini, ingeniozitate și înaltă 
ținută științifică în soluționarea ce
lor mai complicate probleme, capa
citatea de a asigura o puternică 
mobilizare a forțelor creatoare ale 
națiunii noastre pentru folosirea 
deplină și la un nivel calitativ su
perior a potențialului productiv și a 
resurselor materiale ale economiei 
naționale.

Avem de înfăptuit în acest cinci
nal sarcini complexe, decisive pen
tru progresul economico-social al pa
triei. Sînt sarcini pe care ni le-am 
asumat conștient, printr-o matură și 
responsabilă evaluare a posibilități
lor de care dispunem și a cerințelor 
impuse de înfăptuirea neabătută a

Dinamica 
producției 

nete industriale
- în procente -

Mașină-agregat unicat 
la „înfrățirea" Oradea

Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de la întreprinderea construc
toare de mașini-unelte „înfrățirea" 
din Oradea au asamblat, joi. ma- 
șina-unealtă eu numărul 100 000, 
fabricată aici de la începutul acti
vității acestei unități bihorene. Este 
vorba despre o mașină-agregat u- 
nicat, de mare complexitate tehni
că, cu ciclul de funcționare auto
mat, destinată noii Întreprinderi de 
autoturisme Oltcit — Craiova. în 
prezent, gama mașinilor-unelte pro

obiectivelor noii etape a edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintării României spre 
comunism ; sint sarcini pe care ni 
le-am asumat printr-o consultare 
fără precedent, larg democratică, a 
clasei muncitoare, a întregului 
popor. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul 
consiliilor oamenilor muncii, actua
lul plan cincinal a fost întocmit și 
definitivat pc baza unei largi con
sultări și participări a cadrelor și 
oamenilor muncii din toate sectoa
rele de activitate. Profundul de
mocratism care a caracterizat în
treaga activitate de elaborare a 
noului cincinal este ilustrat de 
faptul că prevederile sale au fost 
supuse unei largi dezbateri in uni
tățile economice și sociale, la nive
lul comunelor, orașelor, municipiilor 
și județelor, la Congresul consiliilor 
populare și, Congresul țărănimii, la 
plenara Consiliului Național al 
F.D.U.S., iar săptămina trecută pla
nul a fost analizat, și adoptat de 
Congresul consiliilor oamenilor 
muncii — forumul suprem al demo
crației muncitorești din țara noastră. 
Totodată, proiectul de plan a fost 
examinat și aprobat de plenara Co
mitetului Central al partidului, de 
Consiliul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, de Marea 
Adunare Națională.

Expresie a voinței unanime a 
clasei muncitoare, a întregului 
popor. Planul național unic de 
dezvoltare economico-socială a 
României în perioada 1981—1985 
asigură realizarea hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al partidului, 
dezvoltarea armonioasă a forțelor 
de producție pe întreg teritoriul 
tării, perfecționarea relațiilor so
ciale. ridicarea continuă a gradului 
de civilizație, a nivelului de trai 
material și spiritual al poporului. 
Pe baza dezvoltării tuturor sectoa
relor de activitate. în acest cincinal 
sc va asigura realizarea obiectivu
lui strategic de trecere a României 
din stadiul de (ară in curs de dez
voltare la stadiul de tară mediu 
dezvoltată.

Caracteristica generală a actualu
lui plan cincinal o constituie tre- 
(Continuare în pag. a V-a) 

Dinamica 
venitului
național

— in procente —

duse Ia „înfrățirea" depășește 34 ti- 
podimensiuni, cu performanțe teh
nice ridicate, prevăzute cu comenzi 
numerice, cititori optici și afișaje 
de cote. Prin intrarea in funcțiu
ne a noii hale de mașini grele s-au 
creat condiții pentru fabricarea, în 
premieră națională, in cursul anu
lui trecut, a primului centru de 
prelucrare verticală, urmind ca. în 
acest an. să fie fabricat aici și pri
mul centru de prelucrare orizon
tală.
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JIDETI L GORJ
(Urmare din pag. I)
rele Jilț și Roșia de Jiu, recunoscute 
centre miniere, termocentrala Rovi- 
nari, unul din marii furnizori de ener
gie ai Olteniei și ai țării, platforma 
petrolieră Turburea, întreprinderea 
mecanică Sadu. Stațiunea de cerceta
re și producție pomiviticolă Tg. Jiu, 
întreprinderea de mașini-unelte pen
tru presare-forjare Tg. Jiu, cartiere 
de locuințe construite in ultima vre
me. Este semnificativ faptul că de la 
vizita precedentă, din septembrie 
1980, și pînâ în prezent, industria car
boniferă a Gorjului și-a sporit poten
țialul cu noi capacități productive, 
s-a trecut la montarea celor dinții 
complexe mecanizate de abataj în 
subteran, cu înălțimi de lucru de 
pînă la 4,5 m. cu producții și pro
ductivități de peste 2 ori mai mari, 
comparativ cu cele înregistrate la 
complexele aflate în prezent în func
țiune, precum și a celui dinții exca
vator românesc cu rotor și cupe pen
tru cariere.

Un program de lucru intens și 
rodnic, prilejuind abordarea unor 
probleme de însemnătate covîrșitoare 
pentru dezvoltarea județului, a unor 
ramuri de mare importanță — îndeo
sebi extracția de cărbune și energe
tica — a economiei naționale în an
samblul ei, și, ca de fiecare dată, 
concluzii și indicații ale secretarului 
general al partidului privind valori
ficarea superioară a resurselor ener
getice și de materii prime, creșterea 
producției, sporirea productivității 
muncii și a eficienței economice, mo
dul in care trebuie să se acționeze 
în viitor pentru ca Gorjul să-și în
deplinească în condiții tot mai bune 
sarcinile ce-i revin.

petcoliștilor. al tu- 
gor- 

de 
de

adresat cuvinte alese 
în acest înfloritor colț

alintonat Imnul de Stat 
Socialiste România.

Ora 9,30. Deasupra vetrei de căr
bune a văii Jilțurilor își face apari
ția elicopterul prezidențial, care va 
ateriza pe platoul amenajat in peri
metrul carierei Jilț-Sud. Se află aici 
peste 7 000 de oameni ai muncii — 
mineri, constructori, montori din a- 
ceastă nouă zonă civică și industria
lă a Gorjului, lucrători ai ogoarelor 
din comunele învecinate — Mătăsari, 
Dragotești, Ciuperceni, Ionești. Bol- 
boși — tineri și vîrstnici, pentru a 
da expresie bucuriei de a primi din 
nou in mijlocul lor pe secretarul ge
neral al partidului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost tntimpinat de tova
rășul Nicolae Gavrilescu. prim-se
cretar al Comitetului județean Gorj 
al P.C.R., care, in numele minerilor, 
energețicienilor, 
turor locuitorilor meleagurilor 
jene, i-a 
bun venit 
țară.

A fost 
Republicii

Garda, alcătuită din ostași ai for
țelor armate, din membri ai gărzilor 
patriotice și formațiunilor de pregă
tire a tineretului pentru apărarea pa
triei, a prezentat onorul.

După datina străbună, un bătrîn și 
o tinără din partea locului, imbrăcați 
în frumoase costume gorjenești, au 
invitat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să guste din tradiționala 
pîine cu sare și plosca cu vin. Gru
puri de pionieri i-au oferit buchete 
de flori.

Cei prezenți au ovaționat îndelung, 
cu însuflețire, scandînd cu entuziaștii 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușe^fc 
și poporul !**,  „Ceaușescu și ndite?"' 
rii in semnul dragostei, al recu
noștinței fierbinți față de omul de 
a cărui ilustră activitate revoluționa
ră se leagă măreția vremurilor Româ
niei socialiste, înflorirea neîncetată 
a meleagurilor gorjene.

In acest climat de puternică vibra
ție patriotică a început noul dialog 
de lucru al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu minerii puternicului 
bazin carbonifer al Gorjului. Primul 
obiectiv vizitat: carjera de lig
nit Jilț-Sud, exploatare modernă 
de suprafață, dotată cu utilaje de 
înaltă productivitate, în care extrac
ția cărbunelui a început practic in
1981. Platoul și întreg traseul vizitei 
sint mărginite de cordoane entuziaste 
ale mulțimii, care poartă cu mîndrie 
portretul secretarului general, dra
pele, stegulețe și flori, panouri pe 
care sint înscrise urări pentru secre
tarul general, cuvinte de felicitare 
pentru realegerea sa ca președinte al 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, angajamente asumate în 
spiritul hotărîrilor recentului forum 
al democrației muncitorești.

Pe treapta de lucru a excavatoru
lui 1400-01, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este intîmpinat de tova
rășul Vasile Ogherlaci, directorul ge
neral al Combinatului minier „Olte
nia1*.  Secretarul general al partidu
lui a fost informat asupra modului 
în care s-a acționat pentru înfăp
tuirea indicațiilor date la vizita de 
lucru din septembrie 1980 privind 
sporirea contribuției Gorjului la asi-

La întreprinderea „Electrocentrale" Rovinari
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Pe platforma din vecinătatea carierei Roșia de Jiu

cel puțin 100 000 tone pe zi. 
relevat însă că rezultatele ac- 
nu se ridică la nivelul cerin- 
menținîndu-se încă unele de-

gurarea bazei energetice a tării. S-au 
reliefat prin grafice, panouri și ma
chete progresele însemnate ce s-au 
obținut în organizarea activității de 
execuție, atît în cariere, cit și în sub
teran, în finalizarea unor capacități 
și lucrări pregătitoare, ceea ce a con
dus la ritmicizarea extracției, la îm
bunătățirea calității cărbunelui și a 
condițiilor de livrare către termocen
trale. S-au dat, de asemenea, expli
cații privind măsurile ce vor fi apli
cate în vederea sporirii și permanen
tizării nivelului producției de cărbu
ne la

S-a 
tuale 
țelor, 
ficiențe în exploatarea complexelor 
de carieră, în calificarea și folosirea 
eficientă a forței de muncă, a mij
loacelor tehnice din dotare.

Apreciind progresele înregistrate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a ară
tat că trebuie acționat cu deosebită 
hotărîre pentru înfăptuirea progra
melor de măsuri stabilite în vederea 
redresării activității de extracție și 
ridicării în continuare a puterii calo
rice a lignitului livrat. Secretarul ge
neral al partidului a indicat repre
zentanților Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini să creeze 
posibilitatea fabricării unor buldozere 
mai puternice decît cele existente în 
prezent în cariere, pentru a sprijini 
mai eficient munca-minerilor.

In continuare, inginer Gavril Ba- 
loan, directorul întreprinderii miniere 

' Jilț, a prezentat citeva date privind 
perspectivele acestui nou perimetru 
carbonifer al Gorjului. S-a arătat că, 
în acest an, pe trimestrul I. între
prinderea s-a situat pe primul loc în 
întrecerea cu unitățile miniere din 
țară, fapt ce dovedește că acest tînăr 
colectiv muncitoresc poate să se 
achite de sarcinile complexe ce-i 
revin, să asigure cantități mereu mai 
mari de cărbune. Paralel cu preocu
parea pentru sporirea extracției, în 
atenția minerilor stă intensificarea 
activității de dezvoltare a noilor ca
pacități. atît în subteran, cit și la 
suprafață, astfel incit Jilțul să poată 
satisface cerințele puternicei termo
centrale de la Turceni.

Totodată, s-a subliniat că aici s-a 
conturat o bună experiență în folo
sirea cu randament mărit a liniilor 
tehnologice, in îmbunătățirea indici
lor intensivi și extensivi de exploa
tare a utilajelor. La aceasta au 
concurat și inițiativa, acțiunile în
treprinse de minerii și specialiștii de 
aici pentru adaptarea (luxului tehno
logic corespunzător condițiilor de ex
ploatare în carieră. Secretarului ge
neral al partidului i s-a raportat că, 
acționindu-se in baza indicațiilor date 
cu prilejul vizitelor precedente în ba
zinul carbonifer al Gorjului. în curînd 
va fi dat în funcțiune la Mătăsari 
primul complex de susținere, tăiere 
și transport cu înălțime de lucru de 
pînă la 4,5 m, cu producții și produc
tivități de peste 2 ori mai mari — 
utilaj unic pînă acum în industria 
carboniferă a tării noastre.

Apreciind climatul responsabil de 
muncă din tînăra Întreprindere mi

nieră gorjeană, rezultatele dobîndite, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a trasat 
conducerii combinatului și ministe
rului de resort sarcina de a între
prinde măsuri concrete' pentru ex
tinderea și generalizarea experienței 
de la cariera Jilț-Sud, atit în stabi
lirea și modificarea rapidă, operativă 
și eficientă a tehnologiilor. în func
ție de condițiile concrete, cit și în 
creșterea gradului de fiabilitate a 
agregatelor, îndeosebi a benzilor 
transportoare de lignit și steril.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost invitat să cunoască, 
la cota 250, unul din punctele de 
lucru ale oamenilor muncii și tine
rilor brigadieri participanți la „Ac
țiunea 7 000“. In mijlocul careului 
entuziast al uniformelor albastre, 
într-o atmosferă sărbătorească, secre
tarului general al partidului i-a fost 
prezentat raportul de către Panteli- 
mon Găvănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost informat că cei 
2 400 de elevi, studenți și muncitori 
brigadieri, care lucrează aici, și-au 
îndeplinit și depășit sarcinile prevă
zute. Adresîndu-se tinerilor, secreta
rul general al partidului le-a spus : 
„Vă adresez cele mai calde felicitări 
pentru munca desfășurată alături de 
minerii Gorjului și vă urez multă 
sănătate și fericire, noi succese în 
viitor!**

Inginerul Costică Soare, director 
tehnic al Combinatului minier „Olte
nia**;  coordonatorul acțiunii de întra
jutorare muncitorească, inițiată și în 
acest an la îndemnul secretarului ge
neral al partidului, a informat că, în 
prezent, la Jilț, Rovinari și Motru, 
precum și pe platforma energetică de 
la Turceni se află muncitori, specia
liști și tineri din 27 de județe și din 
Capitală, precum și militari ai forțe
lor noastre armate, care s-au angajat 
să realizeze, pînă la 15 octombrie a.c., 
peste 19 milioane mc steril descoper- 
tat și transportat, să pregătească o 
rezervă de cărbune de cel puțin 3,5 
milioane tone. Datele prezentate ates
tă că în perioada de activitate de pînă 
acum aceste colective, acționînd în 
spirit de solidaritate muncitorească, 
și-au îndeplinit și depășit obiectivele 
stabilite. în amenajarea platformei 
de lucru a noii linii tehnologice de 
la Jilț-Sud. ritmul actual de exca- 
vare și transport creează premise 
pentru darea sa în funcțiune cu cel 
puțin o jumătate de an mai devreme 
față de termenele stabilite inițial.

S-a vizitat, apoi, platforma de mon
taj, o adevărată uzină în aer liber, 
unde se asamblează agregate de 
mare capacitate pentru dotarea ca
rierei Jilț-Sud. Gazdele au raportat 
că. de curînd, muncitorii de aici au 
terminat intr-un timp record mon
tarea mașinii de haldat și sînt în curs 
de finalizare a lucrărilor privind 
excavatorul cu rotor și cupe tip 1400, 
a celorlalte utilaje ce vor compune 
linia tehnologică nr. 3 din carieră. In 
prezent se asigură montajul unui 
complex în numai șapte luni, față de 
12—14 luni cit dura această activitate 
în anii anteriori.

Apreciind rezultatele prezentate, 
secretarul general al partidului a sub
liniat necesitatea de a se acționa în 
continuare în direcția scurtării ciclu
lui de montaj, acțiune la care sînt 
chemate să-și aducă contribuția și 
întreprinderile constructoare de uti
laje și subansamble miniere.

în ovațiile insuflețitoare ale mul
țimii, elicopterul prezidențial a de
colat. îndreptîndu-se spre următorul 
obiectiv al vizitei.

Elicopterul prezidențial a aterizat, 
apoi, pe o platformă în imediata 
apropiere a carjerei Roșia de 
Jiu.

Din acest loc, privirea îmbrățișea
ză întreaga carieră. Se văd, așezate 
în trepte, cele patru excavatoare gi
gant cu rotor, cu o capacitate totală 
de 7 400 metri cubi pe oră, nume
roase benzi transportoare. Se dis
ting, de asemenea, porțiuni ale celor 
două benzi magistrale care transpor
tă cărbunele, de-a lungul unui circuit 
de peste 5 km, către depozite sau 
direct in termocentrala de la Rovi
nari. Roșia este una din carierele si
tuate pe fostul traseu al Jiului, sub 
a cărui albie se află importante can
tități de cărbune, adus azi la lumină.

Secretarul general al partidului 
primește tradiționalul raport mine
resc, prezentat de Ion Dijmărescu, 
directorul întreprinderii miniere Ro- 
șia-îțeșțefina. Acesta informează că 
întreprinderea a realiZatl jn primele 
șase luni ale acestui an, o producție 
de cărbune de peste două ori mai 
mare decît în perioada corespunză
toare a anului trecut.

în cadrul carierei Roșia de Jiu, care 
va asigura zilnic 5 000 de tone de 
lignit, lucrează 4 linii tehnologice, 
urmînd ca pînă la finele acestui an 
să intre în funcțiune și cel de-al 
cincilea excavator de mare dimen
siune.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
încunoștiințat că programele de ex
ploatare, elaborate în funcție de con
dițiile locale, permit extragerea se
lectivă a straturilor de lignit, ceea ce 
contribuie, pe de altă parte, la creș
terea coeficientului de recuperare a 
rezervelor de zăcămînt, iar pe de 
alta, la îmbunătățirea calității pro
ducției livrate beneficiarilor.

în urma aplicării măsurilor din 
programul special pentru creșterea 
calității cărbunelui, elaborat pe baza 
indicațiilor date de secretarul gene
ral al partidului, cu prilejul vizitei 
precedente din bazinul carbonifer al 
Gorjului, puterea calorică a qprbune- 
lui a sporit cu 169 kCal/kg.

Gazdele s-au referit în continuare 
la puternica dezvoltare ulterioară a 
carierei Roșia de Jiu, care va deveni 
unitatea de bază in alimentarea ter
mocentralei de la Rovinari.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
invitat, apoi, intr-o altă zonă a ca
rierei, unde s-a urmărit modul de 
executare a operației de vulcanizare 
a benzilor transportoare. Secretarul 
general al partidului a făcut o serie 
de recomandări vizînd sporirea ope
rativității și calității în cazul acestei 
tehnologii de lucru șl a cerut să se 
intervină mai energic pentru crește
rea gradului de mecanizare a vulca
nizării benzilor transportoare, pen
tru exploatarea și întreținerea cores
punzătoare a circuitelor de transport 
din carieră.

De pe un platou din vecinătatea 
Combinatului minier „Oltenia**,  unde 
aterizează elicopterul prezidențial, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului se îndreaptă cu mașinile spre 
întreprinderea „Electrocen- 
trale" Rovinari, fiind 
de-a lungul traseului, cu intensă 
bucurie de mii de mineri, construc
tori, de locuitori ai satelor din jur.

Noul peisaj al Rovlnarilor relevă 
transformările profunde, înnoitoare, 
petrecute pe aceste locuri, integrate 
puternic, în ultimii ani, în circuitul 
economic al țării. Se disting liniile 
tehnologice ale carierelor de lignit 
Gîrla, ale altor unități din această 
zonă carboniferă, giganticele excava
toare, ce lucrează din plin, vasta 
rețea de benzi care transportă cărbu
nele în depozitele termocentralei, nre- 
cum și contururile viitorului oraș.

La termocentrala Rovinari. tovară
șul Nicolae Ceaușescu este intîmpinat 
de tovarășii Trandafir Cocârlă. mi
nistrul energiei electrice, Ion Popescu, 
directorul unității, de alte cadre de 
conducere din minister și între
prindere.

Secretarul general al partidului se 
întilnește din nou cu colectivul mun
citoresc al termocentralei Rovinari, 
cea mai mare unitate de profil aflată 
in funcțiune în țară, care, Împreună 
cu termocentrala de la Turceni, va
lorifică rezervele de cărbune Inferior 
din Gorj, aducind o contribuție im
portantă la creșterea producției de 
energie electrică, la înfăptuirea 
obiectivului prioritar stabilit de cel 

de-al XII-lea Congres al partidului — 
asigurarea independenței energetice a 
României.

Intîlnirea de lucru a prilejuit o 
analiză cuprinzătoare a rezultatelor 
obținute de energeticienii de la Ro- 
vinari, a căilor și modalităților meni
te să conducă la ridicarea întregii ac
tivități la un nivel calitativ superior, 
corespunzător exigențelor actualului 
cincinal.

Vizita a început la gospodăria de 
cărbune, unul din sectoarele de bază 
ale întreprinderii. Ministrul de resort 
și directorul unității au informat că, 
în spiritul indicațiilor date, de to
varășul Nicolae Ceaușescu, s-a tre
cut la rezolvarea unei probleme de 
o deosebită .însemnătate pentru func
ționarea normală a agregatelor — îm
bunătățirea alimentării cu cărbune a 
termocentralei. S-au evidențiat, în 
acest cadru, preocupările colectivului 
pentru mărirea capacității de depozi
tare, pentru o mai bună omogenizare 
și o măcinare avansată a lignitului 
folosit. In acest sens, au fost prezen
tate măsurile inițiate și aflate în curs 

Se apreciază noile frigidere de la Sadu

Ceaușescu 
asemenea, 
Specialiștii

de desfășurare, ele urmărind. în final, 
creșterea capacității de depozitare, 
în vederea creării unor stocuri ce tre
buie să permită alimentarea instala
țiilor pe o perioadă de pînă la 25 de 
zile, evitînd întreruperile in funcțio
narea termocentralei, determinate de 
eventuale dereglări în transportul 
cărbunelui. Tot în scopul unei mai 
bune aprovizionări și funcționări a 
termocentralei sint în curs de amena
jare stația feroviară, o stație de con- 
casare, instalația de reținere a corpu
rilor străine din lignit, îndeosebi a 
metalului, care vor asigura omogeni
zarea corespunzătoare a cărbunelui 
și o granulație convenabilă.

Tovarășului Nicolae 
i-au fost înfățișate, de 
perfecționările pe care 
energeticieni, in colaborare cu cei 
din domeniul construcțiilor de ma
șini, le-au adus la o serie de insta
lații — Îmbunătățiri care se experi
mentează la grupul energetic nr. 4 
al termocentralei — ele vizînd creș
terea debitului morilor, îmbunătăți
rea procesului de ardere, mărirea 
puterii blocului energetic, eliminarea 
consumului de păcură.

In cadrul vizitei, secretarul gene
ral al partidului a recomandat ca 
soluțiile tehnice ce se vor dovedi 
eficiente să fie generalizate la toate 
grupurile termocentralei. Totodată, 
a indicat să fie studiată posibilitatea 
utilizării in termocentrale a metode
lor folosite de furnaliști, în vederea 
îmbunătățirii procesului de ardere. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a eerut 
specialiștilor să depună toate efor
turile pentru a asigura funcționarea 
termocentralei de la Rovinari numai 
pe bază de lignit.

Pe platoul din apropierea Combi
natului minier „Oltenia**,  tovarășul 
Nicolae Ceaușescu iși ia un călduros 
rămas bun de la minerii și energe
ticienii Gorjului, urîndu-le noi șl cit 
mai mari succese în activitatea de 
sporire a producției de cărbune și de 
energie electrică.

Adresindu-se conducerii ministe

rului de resort și specialiștilor com
binatului, secretarul general al parti
dului a indicat să se întreprindă 
măsurile necesare pentru a se trece 
la organizarea, in cariere, a unor 
benzi transportoare, optim dimensio
nate, pentru a determina, pe această 
cale, reducerea stagnărilor, a defec
țiunilor, creșterea gradului de fiabi
litate a instalațiilor, asigurîndu-se, 
totodată, mai buna întreținere a 
acestora.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din unitățile vizi
tate, tovarășul Virgil Trofin a mul
țumit pentru indicațiile primite in 
cursul acestei vizite și a asigurat pe 
secretarul general al partidului că 
se va acționa cu maximă operativita
te, cu hotărîre pentru materializarea 
lor, pentru indeplinirea integrală a 
sarcinilor planificate, în condiții 
sporite de calitate și eficiență.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vi
zitat apoi platforma petrolieră 
Turburea una dintre cele mal 
tinere unități industriale gorjene, si
tuată în partea de sud-est a jude
țului.

Numeroși petroliști, constructori și 
locuitori ai așezărilor din zonă au 
făcut o călduroasă primire secretaru
lui general al partidului, exprimîn- 
du-și bucuria de a-1 primi in mijlo
cul lor.

Vizita a început Ia sonda de foraj 
de mare adîncime, amplasată pe o 
colină din vecinătatea comunei. Aici, 
Gheorghe Vlad, adjunct al ministru
lui minelor, petrolului și geologiei, 
precizează că sonda face parte din 
instalațiile moderne de foraj tip F 320 
și F 200 de construcție românească. 
Oprindu-se în camera motoarelor și 
pe platforma de lucru a sondei, to
varășul Nicolae Ceaușescu este in
format că aceasta dispune de tot ce 
are nevoie pentru a se încadra în 
parametrii optimi de foraj și de a 
realiza performanțe de un înalt ni
vel. Se precizează, totodată, că son
dorii s-au angajat să încheie forajul 
Ia această sondă cu o lună mai de
vreme și să reducă cheltuielile mate
riale cu un milion lei.

în continuare se vizitează insta
lațiile de prelucrare a gazelor natu
rale de pe platforma petrolieră. în 
fața unor panouri și grafice, directo
rul general al Trustului petrolului 
Tg. Jiu, inginer Victor Murea, in
formează că în prezent forajul de 
mare adincime în Gorj, ca și în alte 
zone ale Olteniei, cunoaște o puterni
că extindere, în acest an el repre- 
zentind aproape jumătate din volu
mul total al activității. Extinderea 
sa se înscrie în programul național 
de sporire a producției de hidrocar
buri în vederea îndeplinirii obiecti
vului stabilit de Congresul al XÎI-lea 
al partidului de a se asigura în 
următorii ani independența energe
tică a țării. Se precizează că efortu
rile depuse in ultimii ani pentru in
tensificarea acțiunilor de cercetare 

geologică s-au concretizat în punerea 
în evidență a noi structuri petrolie
re, ce vor asigura in viitor atingerea 
unui nivel de producție superior ac
tualilor indici.

Sint prezentate apoi profilul și 
principalele caracteristici ale instala
țiilor. Se subliniază că intrarea în 
funcțiune a instalației de deetaniza- 
re contribuie la valorificarea superi
oară a gazelor de sondă. Totodată, se 
precizează că instalația de separare 
a etanului a atins principalii parame
tri proiectați. Secretarul general al 
partidului este informat, de aseme
nea, că pe ageeași platformă a intrat 
în probe tehnologice și o altă insta
lație. cea de desulfurare a gazelor 
cu conținut de hidrogen sulfurat, in
stalație prin a cărei dare in funcțiu
ne in următoarea perioadă se vor 
pune în valoare peste 100 milioane 
mc gaze. t

Vizitînd instalațiile, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a recomandat să 
se acționeze pe toate căile pentru ob
ținerea unui volum cit mâi mare de 
astfel de produse și a indicat, de a- 
semenea, ministerului de resort să 
asimileze în cel mai scurt timp uti
lajele care asigură detenta și sepa
rarea gazelor.

Luîndu-și rămas bun de la oame
nii muncii de pe Platforma petrolie
ră Turburea, secretarul general al 
partidului le-a urat să obțină în con
tinuare noi și importante succese.

Urmînd cursul Jiului, a cărui albie 
a fost regularizată și deviată pe 
35 km, elicopterul prezidențial se 
îndreaptă spre zona de nord a jude
țului, unde se află una din cele mai 
vechi unități industriale — între
prinderea mecanică Sadu.

în întîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au venit loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini. Dumitru Popa, ministrul con
strucțiilor industriale, un important 
număr de oameni ai muncii.

Directorul întreprinderii, ing. Con
stantin Cioată, a informat pe secre
tarul general al partidului desore 
succesele obținute de colectivul între
prinderii in realizarea sarcinilor de 
pian, de la începutul acestui an, pro
ducția netă fiind depășită cu 8.7 la 
sută, iar producția-marfă cu 2,5 la 
sută, ceea ce a permis dublarea volu
mului de beneficii. Gazdele au subli
niat că intre preocupările esențiale 
ale colectivului se înscriu folosirea 
judicioasă a capacităților existente, 
realizarea cu forțe proprii a unor 
utilaje tehnologice, precum și a în
tregului necesar de scule, dispozitive 
și verificatoare. Aici se realizează 
subansamble pentru mașini-unelte. 
pentru diferite utilaje folosite în in
dustria minieră, panouri captatoare 
de energie solară, o largă gamă de 
scule și dispozitive necesare satisfa
cerii nevoilor întreprinderii, cit și 
altor unități de profil din țară.

în continuare, gazdele au invitat pe 
secretarul general al partidului să 
viziteze citeva din secțiile de bază ale 
întreprinderii, in care se execută pro
duse de inaltă tehnicitate și comple
xitate. necesare industriei miniere, 
construcției de mașini, agriculturii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
oprit in secția de fabricare a panou
rilor captatoare de energie solară, 
folosite la încălzirea aerului în silo
zurile de cereale, uscătoriile de 
legume, precum și pentru obținerea 
apei calde folosite de intreprinderi și 
gospodăriile populației. Secretarul 
general al partidului a fost informat 
că. deși aceste produse au fost asimi
late in fabricație la sfirșitul anului 
trecut, au și fost livrate pină acum 
10 000 de astfel de captatoare unor 
beneficiari din sectorul agriculturii și 
din industria materialelor de con
strucții.

Vizita la această întreprindere a 
prilejuit și abordarea unor probleme 
privind dezvoltarea in coptinuare a 
producției, prin trecerea lfFî’ bricarea 
de frigidere cu compresor, Mut fiind 
faptul că aici există o bună experi
ență, și s-a reliefat necesitatea reali
zării integrale și în cele mai bune 
condiții a acestui important obiectiv. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
ministerului de resort, conducerii în
treprinderii să prezinte in cel mai 
scurt timp un program de fabricație 
a frigiderelor cu compresor pentru a 
se trece. încă din acest an, la reali
zarea lor.

Mulțumind pentru aprecierile făcute 
la adresa muncii colectivului de aici, 
gazdele s-au angajat în fața secreta
rului general al partidului să trans
pună în viață, intr-un timp cit mai 
scurt, indicațiile primite, să facă din 
întreprinderea lor o unitate eco
nomică fruntașă.

Pe parcursul vizitei, la încheierea 
acesteia, numeroși cetățeni ai locali
tății Bumbești-Jiu, ai celorlalte 
așezări de pe valea Sadului, tineri și 
vîrstnici, imbrăcați în straie de săr
bătoare. pionieri și școlari, șoimi ai 
patriei au ovaționat îndelung pe 

secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii,

Vizita de lucru a continuat la jp. 
treprinderea agricolă de stat 
Tg Jiu *nt'rnPlnarea secretaru
lui general al partidului au venit 
loan Teșu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, Ion Ceaușescu. ad
junct al ministrului agriculturii și 
industriei alimentare, oameni ai 
muncii din unitate, specialiști, re
prezentanți ai organelor agricole ju
dețene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
invitat să viziteze ferma nr. 1 a uni
tății agricole de stat Tg. Jiu, specia
lizată in creșterea vacilor de lapte, 
în fața unor panouri și grafice, se
cretarul general al partidului a pri
mit informații cu privire la progra
mul privind dezvoltarea și moderni
zarea zootehniei în întreprinderile a- 
gricole de stat gorjene. Se precizează 
că în cadrul Trustului I.A.S. s-a tre
cut la concentrarea producției și spe
cializarea unităților, urmărindu-se 
creșterea rapidă a efectivelor de ani
male. a producției de lapte, carne șl 
lină. S-a subliniat, totodată, că fer
ma nr. 1 este una din subunitățile 
reprezentative din zootehnia județu
lui, avînd un efectiv de 1 300 de ani
male, din care 800 de vaci și juninci, 
și o suprafață de 225 hectare desti
nată producerii furajelor. Gazdele 
informează că întreaga suprafață a 
fost supusă unui complex de lucrări 
pentru îmbunătățirea potențialului 
productiv, care au condus la creș
terea producției de furaje. Pe pășu
nile naturale, animalele rămîn per
manent. iar adăpatul lor se face la 
jgheaburi cu nivel constant. Mulsul 
se realizează mecanic, prin interme
diul a două stații mobile. Directorul 
Trustului I.A.S. arată că aceste h*e-
(Continuare in pag. a IV-a)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NI COLA E CEAUȘ ESCU
la marea adunare populară din municipiul Tg. Jiu
(Urmare din pag. I)
ționale. Dar trebuie să spunem că 
mai sînt și multe lipsuri pe care 
trebuie să le avem în vedere. Do
resc, totuși, să felicit pe minerii 
din Gorj, din Oltenia pentru re
zultatele obținute pînă acum, să le 
adresez cele mai calde urări de noi 
succese și urarea minerilor „Noroc 
bun“ în realizarea planului. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și minerii !“).

Am discutat cu energeticienii de 
la Rovinari cum se realizează pro
gramul stabilit de modernizare a 
tuturor agregatelor și înfăptuirea 
planului la energie electrică. Tre
buie să știți că nu numai spre căr
bunele din Gorj, dar și spre cen
tralele electrice de aici își îndreap
tă zilnic privirea mulți oameni ai 
muncii, multe întreprinderi; și a- 
tunci cînd întîmpină unele dificul
tăți în livrarea energiei se gîndesc 
că cei din Gorj, de la centralele e- 
lectrice, nu lucrează prea bine — și 
își exprimă speranța că se va ac
ționa cu toată răspunderea pentru 
înfăptuirea întregului program de 
energie electrică. A produce 15 la 
sută din energia electrică a țării 
este un lucru foarte mare — care 
incumbă răspunderi deosebite — 
iar în cincinalul actual această 
pondere va crește, ajungînd la 
pest» 20 la sută. Deci, peste 50 la 
stA Sin cărbune în 1985 și peste 
20 da sută din energia electrică ! 
Gorjul reprezintă și va reprezenta, 
în 1985, un factor important în 
asigurarea țării cu energie, în în
făptuirea hotărîrilor Congresului al 
XII-lea privind realizarea, pînă în 
1990, a independenței energetice a 
României. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“). Doresc să adresez 
felicitări energeticienilor pentru 
rezultatele de pînă acum, precum 
și urarea de a realiza în întregime 
planul la energie în acest cincinal. 
(Aplauze și urale prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!**).

Am vizitat, de asemenea, două 
întreprinderi de construcții de ma
șini : întreprinderea „Sadu“ și o 
întreprindere nouă de mașini- 
unelte. Am impresii bune despre 
aceste întreprinderi, deși și aici 
mai sînt multe de făcut. Avem un 
program destul de important pen
tru acest cincinal. Ambele unități 
— îndeosebi „Sadu“, care este ceva 
mai veche, dar și noua întreprin
dere — trebuie să-și dubleze acti
vitatea, iar la unele produse să 
obțină chiar o creștere de peste 
3 ori a produceai;'1 Vom începe 

*",ffcă din acest an .să producem fri
gidere de tip nou — șl trebuie ca, 
încă în anul viitor, să ajungem la 
o producție de 200 000 de frigide- 

. re. Și întreprinderile din construc
ția de mașini au rezultate. bune și 
adresez oamenilor muncii din acest 
sector cele mai calde felicitări. Si
gur, sînt sarcini mari — și le 
urez să-și îndeplinească în bune 
condiții planul pe acest cincinal. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu și poporul !“).

în general, doresc să adresez tu
turor muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor, tuturor oamenilor 
muncii din industrie și celelalte 
sectoare, felicitări pentru rezulta
tele de pînă acum și urarea de a 
face totul pentru înfăptuirea sar
cinilor de mare răspundere pe 
acest cincinal. (Aplauze și urale ; 
se scandează „Ceaușescu-P.C.R. !“).

Fiind la jumătatea primului an 
al cincinalului, doresc ca de aici, 
din Tîrgu Jiu, să adresez calde fe
licitări tuturor oamenilor muncii 
pentru rezultatele obținute pe pri
mele 6 luni ale acestui an și ale 
cincinalului și urarea de a realiza 
«u succes planul pe acest an și pe 

'■(tgul cincinal. (Aplauze și urale 
puternice; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).

De la această mare adunare 
populară doresc să mă adresez 
minerilor — care sînt reprezentați 
aici printr-un grup puternic — cu 
chemarea de a face totul pentru 
a folosi tot mai bine mijloacele de 
înaltă tehnicitate din dotare, în 
vederea realizării producției de 
cărbune pe acest an și pe întreg 
cincinalul. (Aplauze și urale pu
ternice).

Doresc să mă adresez de aici și 
minerilor din Valea Jiului, din 
celelalte zone ale țării, cu chema
rea de a se angaja cu toate forțele 
în marea întrecere și în lupta pen
tru independența energetică a ță
rii — hotărîtă să se asigure în 
acest cincinal — prin realizarea 
producției de cărbune stabilită 
pentru fiecare zonă. Să facem to
tul pentru a realiza cel puțin pla
nul stabilit; dar avem posibilitatea, 
și trebuie să ne propunem, să dăm 
mai mult cărbune țării, patriei ! 
(Urale și aplauze ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !**).

Am avut, de asemenea — după 
cum am menționat — o convorbire 
c» oamenii muncii din petrol. Și 
ei au rezultate bune, dar mai au 
încă o serie de minusuri și trebuie 
să facă totul pentru a îndeplini în 
cele mai bune condiții sarcinile 
de mare răspundere pe care le au. 
Petrolul reprezintă de asemenea un 
factor important în asigurarea in
dependenței energetice a țării. Așa 
cum am menționat, și în domeniul 
petrolului Gorjul ocupă un loc im
portant. Aș dori să adresez felici
tări petroliștilor pentru rezultatele 
de pînă acum, pentru angajamen
tele pe care și le-au luat astăzi — 

și să le urez să realizeze în cele 
mai bune condiții planul pe acest 
an, pe întregul cincinal, și să dea 
chiar mai mult petrol decît este sta
bilit în plan 1 (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R.!“).

Aș dori, de asemenea, ca de la 
această mare adunare populară din 
Tg. Jiu să adresez petroliștilor din 
întreaga țară chemarea de a se 
angaja cu toată hotărîrea în lupta 
pentru realizarea planului, pentru 
a da, pe întregul cincinal, o pro
ducție suplimentară de petrol de 
cel puțin 5 milioane de tone ! 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu și poporul!**).

Acum, după adoptarea planului 
cincinal de către Marea Adunare 
Națională, este necesar să trecem 
cu hotărîre, în toate ramurile și 
sectoarele de activitate, la măsuri 
concrete — așa cum s-a discutat și 
în Congresul consiliilor oamenilor 
muncii — pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a prevederilor 
planului. Cunoașteți că ne propu
nem să trecem la un nou stadiu de 
dezvoltare, să asigurăm ca patria 
noastră să parcurgă o cale impor
tantă pe drumul măreț al făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Trebuie să realizăm tre
cerea țării noastre de la stadiul de 
țară socialistă în curs de dezvol
tare la stadiul de țară mediu dez
voltată, să asigurăm o nouă cali
tate a muncii și a vieții în toate 
domeniile, (Urale și aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușesțu — P.C.R. !**).

Este necesar să acționăm cu 
toată fermitatea pentru ridicarea 
continuă a calității produselor, a 
nivelului tehnic — condiție esen
țială pentru dezvoltarea patriei, 
pentru a putea participa activ la 
schimburile economice internațio
nale, la cooperarea în producție cu 
alte state. Trebuie să facem totul 
ca produsele românești să fie com
petitive, să ppată sta față-n-față — 
ca să mă exprim așa — cu oricare 
produs similar, să nu plece capul ; 
dimpotrivă, să fie mîndre că sînt la 
același nivel, ba chiar mai bune, 
pentru că sînt produse de un popor 
liber care-și făurește viața așa cum 
o dorește ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !**).

Să punem în centrul preocupări
lor noastre folosirea mai bună a 
capacităților de producție, a utila
jelor, pentru a obține cu acestea 
o producție maximă. Dealtfel, așa 
cum am subliniat la Congresul oa
menilor muncii, investițiile din 
acest cincinal "sînt îndreptate în-" 
deosebi spre dotarea tehnică, spre 
completarea unor locuri înguste, 
avînd în vedere că dispunem în 
momentul de față de o puternică 
industrie, precum și de mijloace 
necesare în celelalte sectoare de 
activitate, spre a înfăptui în bune 
condiții planul cincinal și chiar 
pentru a-1 depăși. (Aplauze și urale 
puternice).

Este necesar să acordăm o aten
ție deosebită reducerii continue a 
cheltuielilor de producție, a chel
tuielilor materiale, a consumurilor 
de materii prime și materiale, a 
consumurilor energetice. Trebuie 
să ne fie tuturor clar că nu vom 
putea înfăptui programul pe care 
ni l-am propus, dacă nu vom pune 
capăt risipei, dacă nu vom acționa 
ca adevărați proprietari și produ
cători, ca buni gospodari, utilizînd 
cu maximum de economie mijloa
cele pe care le avem la îndemînâ. 
Trebuie să obținem producția cu 
cheltuieli mai puține, să facem să 
crească producția netă și venitul 
național — și, pe această cale, să 
sporească bogăția generală a pa
triei noastre socialiste ! (Aplauze 
și urale puternice, prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu și poporul !“).

Trebuie să aplicăm cu fermitate 
noul mecanism economic, autocon- 
ducerea și autogestiunea în toate 
domeniile de activitate. Se impune 
să ne gîndim nu numai la partici
parea la beneficii, ci să începem să 
ne gîndim, înainte de toate, la par
ticiparea la producție și la muncă, 
pentru că numai astfel se creează 
valorile materiale, se realizează be
neficiul și putem apoi asigura 
participarea la împărțirea lui, nu
mai astfel vom avea ce să împăr- 
țim ! (Aplauze puternice ; se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“).

Se impune, de asemenea, să 
acordăm o atenție mai mare creș
terii productivității muncii, pe 
baza mai bunei organizări a pro
ducției și a muncii, a mecanizării 
și automatizării proceselor de pro
ducție. Trebuie să ne apropiem, și 
din acest punct de vedere, de pro
ductivitatea realizată în țările dez
voltate și să demonstrăm în acest 
fel, și în domeniul productivității, 
că socialismul, oamenii muncii, stă- 
pîni pe destinele lor, sînt în stare 
să producă mai bine și mai mult. 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !**).

Dragi tovarăși și prieteni,
Deși am vizitat numai în treacăt 

o fermă zootehnică, doresc să sub
liniez că și în ce privește agricul
tura, județul Gorj dispune de mari 
posibilități pentru o creștere pu
ternică a producției agricole, vege
tale și animale ; îndeosebi, dispune 
de mari posibilități în pomicultură, 
în viticultură, în legumicultura, în 
creșterea bovinelor, ovinelor, a 
păsărilor și așa mai departe. 

Aș dori să adresez felicitări ță
rănimii și oamenilor muncii din 
agricultura județului Gorj pen
tru rezultatele obținute. Tuturor le 
adresez chemarea și urarea, în ace
lași timp, de a face totul pentru ca 
în acest cincinal agricultura jude
țului Gorj să cunoască o puternică 
înflorire. (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Doresc ca, de la această mare 
adunare, să adresez țărănimii și 
oamenilor muncii din agricultura 
județului Gorj, ca și întregii țără- 
nimi din patria noastră, îndemnul 
de a trece cu toate forțele la strîn- 
gerea, în următoarele zile — în 
maximum 10 zile —, a recoltei de 
grîu, la strîngerea celorlalte recol
te la timp, de a realiza culturile 
duble, pentru a face ca anul 1981 
să marcheze un pas hotărîtor îna
inte în înfăptuirea programului de 
dezvoltare a agriculturii patriei 
noastre. (Aplauze și urale puterni
ce ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul !**).

Este cunoscut, dragi tovarăși și 
prieteni, că tot ceea ce realizăm în 
patria noastră aparține întregului 
nostru popor, este destinat dezvol
tării generale a patriei, ridicării 
bunăstării materiale și spirituale a 
poporului. Cunoașteți că s-a înfăp
tuit— cu o depășire puternică — 
creșterea veniturilor oamenilor 
muncii în cincinalul pe care l-am 
încheiat în 1980. Cunoașteți preve
derile pentru acest cincinal în ce 
privește creșterea nivelului de trai 
al poporului. Vom face totul pen
tru ca, odată cu realizarea produc
ției industriale și agricole, cu dez
voltarea celorlalte sectoare de ac
tivitate, să asigurăm înfăptuirea 
programului de ridicare a bunăstă
rii materiale și spirituale a poporu
lui — țelul suprem al politicii 
partidului nostru, esența societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe 
care o edificăm în România! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“).

Este evident, dragi tovarăși, că 
tot ceea ce am realizat este rezul
tatul muncii minunate a întregului 
nostru popor, care înfăptuiește 
neabătut politica internă și externă 
a partidului nostru. Apare cu toată 
claritatea justețea politicii partidu
lui nostru comunist — forța poli
tică conducătoare a societății noas
tre ! Putem spune că și în județul 
Gorj aceste realizări sînt rezultatul 
felului în care comuniștii au știut 
să unească pe toți oamenii țUSfflfii 
în munca și lupta pentru, realizarea 
mărețelor sarcini. Atun.gi cînd am 
ădresăt felicitări SîferîfeTor cate
gorii de oameni ai muncii, am in
clus și pe comuniști, pentru că ei 
sînt muncitori, țărani, intelectuali, 
lucrează în diferite domenii ; ei 
sînt parte din întregul nostru po
por și, felicitînd pe muncitori, am 
felicitat deopotrivă și pe comuniști 
și pe necomuniști, pentru că, de 
fapt, toți înfăptuiesc programul co
munist de dezvoltare a patriei, toți 
sînt fiii patriei noastre care fău
rește socialismul, înaintează spre 
comunism! (Aplauze și urale înde
lungate ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).

Avem fără îndoială rezultate 
bune. Dar aceasta nu trebuie să ne 
facă să uităm unele lipsuri și nea
junsuri la care m-am referit în 
treacăt, și care oglindesc de fapt 
șj deficiențele care au existat în 
munca organizațiilor de partid. 
Deci chemarea de a organiza mai 
bine activitatea în toate domeniile 
este adresată deopotrivă organiza
țiilor de partid, inclusiv comitetu
lui județean, pentru a organiza mai 
bine întreaga activitate și a uni 
mai bine eforturile tuturor oameni
lor muncii din județul Gorj în în
făptuirea mărețelor sarcini ce le 
revin. Am deplina convingere că 
organizațiile de partid, împreună 
cu toți oamenii muncii, vor ști, ac
ționînd într-o deplină unitate, sub 
conducerea partidului, în cadrul 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, să facă ca județul Gorj 
să încheie cincinalul pe un loc cît 
mai de frunte — dacă se poate pe 
primul loc. (Aplauze și urale înde
lungate ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. !“).

în același timp, este necesar să 
acordăm o atenție corespunzătoare 
problemei locuințelor, celorlalte 
probleme sociale, precum și activi
tății politico-educative, muncii de 
ridicare a pregătirii profesionale, a 
nivelului tehnic al muncitorilor și 
inginerilor, al țărănimii. Pînă la 
urmă, realizarea marilor sarcini pe 
care le avem în acest cincinal este 
strîns legată de ridicarea nivelului 
profesional și tehnic al clasei mun
citoare, al tuturor oamenilor mun
cii, al întregului nostru popor. 
Forța noastră creatoare, realizarea 
Programului partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, stau numai și numai în 
mîinile poporului nostru, în vo
ința și capacitatea sa creatoare ! 
Am deplina încredere că poporul 
nostru va face totul pentru a fi la 
înălțimea cuceririlor științei și 
tehnicii mondiale, pentru a de
monstra că, și în acest domeniu, 
românii sînt în stare să facă lu
cruri minunate, așa cum au făcut 
de atîtea ori ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu- 
P.C.R. !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Punînd în centrul întregii noas

tre activități înfăptuirea hotărîri

lor Congresului al XII-lea al par
tidului, ne preocupăm, în același 
timp, să participăm activ la lupta 
pentru o politică de destindere, de 
independență națională și de pace
— pentru că numai în aceste con
diții avem garanția că ne vom 
putea consacra forțele realizării 
minunatului program de dezvolta
re a patriei noastre socialiste ! 
(Aplauze și urale puternice). Ac
ționăm neabătut pentru dezvol
tarea relațiilor cu toate țările so
cialiste, pentru întărirea solidari
tății și unității lor ; întărim, tot
odată, colaborarea cu țările în 
curs de dezvoltare, cu țările neali
niate. Dezvoltăm, de asemenea, co
laborarea cu țările capitaliste dez
voltate, participînd activ la divi
ziunea internațională a muncii în 
toate domeniile. Ne pronunțăm ferm 
pentru respectarea neabătută în re
lațiile internaționale a principiilor 
deplinei egalități în drepturi, inde
pendenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile in
terne, renunțării la forță și la ame
nințarea cu forța. Ne pronunțăm 
în modul cel mai ferm pentru res
pectarea neabătută a dreptului fie
cărui popor la dezvoltare liberă, așa 
cum o dorește, fără nici un ames
tec din afară ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu
— pace !“). <*

România militează activ ca la 
reuniunea de la Madrid să se ob
țină rezultate cît mai bune în în
făptuirea securității și cooperării 
pe continent, în realizarea unei 
Europe unite pe baza respectării 
orînduirii sociale a fiecărui popor, 
a unei Europe a păcii și colaboră
rii, care să asigure progresul fiecă
rei națiuni. Ne pronunțăm pentru 
o conferință a dezarmării și întă
ririi încrederii în Europa, pentru 
a se asigura continuarea întâlniri
lor în vederea dezvoltării prieteniei 
și colaborării în Europa. Sîntem 
pentru oprirea amplasării de noi 
rachete și pentru înlăturarea celor 
existente, pentru dezarmare și, în 
primul rînd, pentru dezarmare nu
cleară. Ne pronunțăm ferm pentru 
o lume a păcii, în care fiecare 
popor să-și poată consacra forțele 
și mijloacele sale umane și mate
riale bunăstării și fericirii. Să 
punem uriașele cuceriri ale științei 
și tehnicii în slujba omului, a 
bunăstării și fericirii oamenilor, a 
fiecărei națiuni ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scandea
ză „Ceaușescu — pace !“).

Ca țară socialistă și, în același 
timp, și ca țâră în curs' de dezVoi- 
i'are, acțidnăm ferm pentru o nouă 
ordine economică internațională. 
Milităm pentru soluționarea tutu
ror problemelor litigioase, a con
flictelor, numai și numai pe calea 
tratativelor. Considerăm că este în 
interesul tuturor popoarelor ca or
ganizația Națiunilor Unite să aibă 
un rol mai activ în soluționarea 
problemelor, ca toate țările, indi
ferent de mărime sau de orîndui- 
re socială, să participe în deplină 
egalitate la realizarea unei politiei 
de destindere, de independență și 
pace.

Avem ferma convingere că stă 
în puterea popoarelor, a forțelor 
progresiste, antiimperialiste de 
pretutindeni ca, acționînd unite, 
să oprească politica de încordare, 
să împiedice izbucnirea unui nou 
război mondial! Stă în puterea po
poarelor să asigure pacea, indepen
dența, colaborarea internațională ! 
Să facem totul pentru a asigura 
dreptul suprem al oamenilor la 
existență, la viață, la pace — drep
tul fundamental al națiunilor la 
pace și independență. (Urale și 
aplauze îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Avem impresii deosebit de bune 

despre întîlnirile pe care le-am 
avut, despre ceea ce am văzut că 
se realizează în județul Gorj. Do
resc să exprim, încă o dată, con
vingerea că toți oamenii muncii, 
toți locuitorii Gorjului, vor face to
tul pentru a aduce o contribuție 
și mai importantă la dezvoltarea 
generală a patriei noastre, că orga
nizațiile de partid din județul 
Gorj nu vor precupeți nimic pentru 
a înfăptui hotărîrile Congresului al 
XII-lea, ale Comitetului Central al 
partidului, acționînd pentru unirea 
eforturilor tuturor oamenilor mun
cii și locuitorilor din Gorj.

Vă urez tuturor succese tot mai 
mari în întreaga activitate ! încă o 
dată exprim, dragi prieteni, ura
rea de a ocupa un loc cît mai 
fruntaș ! Cel puțin într-unul din 
anii cincinalului, să vă plasați pe 
primul loc în întrecerea socialistă! 
(Urale și aplauze puternice; se 
scandează „Ceaușescu și poporul !“).

Vă doresc dumneavoastră, tutu
ror oamenilor muncii și locuitori
lor municipiului Tg. Jiu și județu
lui Gorj succese tot mai mari în 
întreaga activitate, multe satisfac
ții în tot ceea ce faceți — în mun
că și în viață ! Fericire și sănăta
te ! (Urale și aplauze puternice 
prelungite; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R.!“), „Ceaușescu și po- 
porul“, „Ceaușescu — pace !**.  în
tr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, toți cei prezenți la marea 
adunare populară ovaționează în
delung pentru Partidul Comu
nist Român, pentru Comitetul șău 
Central, pentru secretarul general 
al partidului și președintele repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

in preajma sondei de foraj de mare adîncime de pe platforma petrolieră Turburea

In plantația de pomi a fermei Drăgoeni, discuții despre noile soiuri



PAGINA 4 SClNTEIA — vineri 3 iulie 1981

VIZITA DE LUCRE A TOVAIIĂȘI LI I NICOLAE CEAUSESCU ÎN JUDEȚUL GORJ
(Urmare din pag. a Ii-a)

tode se află in curs de extindere și 
la alte ferme zootehnice din județ.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de stat 
se îndreaptă apoi spre Stațiunea de 
cercetare și producție pomicolă Tg. 
Jiu. Aici străbat o frumoasă planta
ție de pomi și viță de vie, aparținînd 
fermei Drăgoieni, subunitate etalon 
a stațiunii. Se distinge acțiunea unor 
buni gospodari care au amenajat pe 
marginea căii rutiere, precum și prin
tre pomi, pe terenurile în pantă, 
benzi inierbate pentru obținerea de 
furaje și pentru combaterea eroziu
nii solului. In plantațiile tinere, spe
cialiștii stațiunii au cultivat varză, 
roșii, castraveți, pepeni, sfeclă fura
jeră și in special cartofi, culturi care, 
in această parte a țării, dispun de 
condiții optime de dezvoltare și fruc
tificare.

Vizita de lucru a secretarului ge
neral al partidului la această stațiu
ne a prilejuit o amplă analiză a dez
voltării agriculturii județului Gorj, 
și în special a pomiculturii. La ex
poziția organizată cu acest prilej, cit 
și in fața unor grafice, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. celorlalți condu
cători de partid și de stat le sînt 
prezentate de către directorul gene
ral al direcției agricole județene, Va- 
leriu Olaru. principalii indicatori ai 
agriculturii și perspectivele de dez
voltare în actualul cincinal. Se des
prinde astfel, in lumina indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Ia ultimul congres al țărănimii, că 
s-a acționat în direcția mai bunei fo
losiri a pămîntului, creșterii efective
lor de animale și productivității a- 
cestora și organizării mai eficiente a 
consiliilor unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste.

Se precizează că în cele două de
cenii de activitate specialiștii sta
țiunii de cercetare și producție po
micolă au dobîndit o bună experien
ță în crearea de noi soiuri de pomi, 
înființarea de plantații intensive și 
superintensive, cultivarea nucului și 
castanului comestibil, in extinderea 
pomiculturii, precum și a plantații
lor de viță de vie pe suprafețele pe 
care nu ste pot cultiva cereale.

Ca unitate de cercetare integrată 
în producție, stațiunea și-a adus 
contribuția la concentrarea și spe
cializarea producției pomicole în ju
deț. Se prevede ca pină în anul 1983 
suprafața ocupată cu pomi să creas
că cu încă 6 200 de hectare în patru 
bazine mari. La inițiativa specialiști
lor de aici a fost realizată „Magis
trala nucului", ce se întinde pe mar
ginea căilor rutiere ce leagă pito- 
reștile localități Tismana și Polo- 
vraci, și s-a înființat la Peștișani pri
ma plantație de castani cu fructe co
mestibile din țara noastră, cu o su
prafață de 150 hectare.

Marea adunare populară din municipiul Tg. Jiu
De la întreprinderea de mașini- 

unelte pentru presare șț, forjare, co
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Mii de locuitori ai municipiului 
Tg. Jiu erau prezenți de-a lungul în
tregului traseu străbătut de mașina 
prezidențială, pentru a omagia pe 
conducătorul partidului și statului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
a-l saluta cu aceeași căldură, cu 
stima și prețuirea cu care a fost în- 
tîmpinat pretutindeni, in întregul ju
deț.

Pe stadion, în încheierea acestei cu
prinzătoare și rodnice vizite de lu
cră ă secretarului general al partidu
lui in județul Gorj, a avut loc o 
mare adunare populară la care au 
participat peste 50 000 de mineri, 
energeticieni, petroliști, constructori 
de mașini, alți oameni ai muncii din 
municipiu și din localitățile înveci
nate.

Stadionul, împodobit sărbătorește, 
ca dealtfel întregul plai al Gorjului 
In această zi, freamătă de entuzias
mul și bucuria caracteristice întîlni- 
rilor conducătorului iubit al partidu
lui și statului nostru cu oanffenii 
muncii. Apariția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului la 
tribuna oficială este întâmpinată 
printr-o manifestare de nețărmurită 
dragoste, prețuire, de stimă și recu
noștință pentru grija statornică pe 
care conducerea partidului, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o mani
festă față de dezvoltarea multilate
rală. odată cu a întregii țări, a ju
dețului Gorj, pentru măsurilq desti
nate să asigure creșterea continuă a 
bunăstării materiale și spirituale a 
poporului. Din mii de piepturi se 
scandează cu însuflețire și entuziasm 
pentru partid, pentru conducătorul 
său stimat și prețuit, pentru patria 
noastră socialistă „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Stima noastră și mîndria, Ceaușescu 
— România !“.

Deschizînd adunarea populară, to
varășul Nicolae Gavrilescu. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Gorj al P.C.R., a spus :

în aceste momente înălțătoare, de 
adîncă vibrație patriotică, revoluțio
nară, ză rog să-mi permiteți să a- 
dresez, in numele comuniștilor, al 
tuturor celor ce trăiesc și muncesc 
în această străveche vatră româ
nească, urarea fierbinte de „Bun 
venit !“ pe meleagurile gorjene 
eminentului fiu și conducător al na
țiunii noastre, Ilustrului mesager al 
idealurilor de pace și progres, de în
țelegere și colaborare pe planeta 
noastră, omului care, prin magistrala 
sa operă teoretică și practică, prin 
întreaga sa activitate desfășurată in 
fruntea partidului șl statului, a în
scris definitiv destinele României pe 
traiectoria celor mai mărețe împli
niri socialiste și comuniste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Salutăm, de asemenea, prezența 
celorlalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat.

Cu cel mai înalt respect vă rugăm 
să ne ingăduiți, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să dăm glas bucuriei nemărginite, 
sentimentelor de aleasă admirație 
și profundă recunoștință ale tuturor 
oamenilor muncii gorjeni pentru 
cinstea ce ne-o faceți de a vizita din 
nou județul nostru. Dialogul activ 
cu clasa muncitoare, cu oamenii 
muncii. în mine, uzine, pe șantiere 
face parte din stilul de muncă di
namic, revoluționar al secretarului 
general al partidului nostru.

în aceste clipe, conștiința ne este 
dominată de supremul adevăr că tot 
ce s-a făcut mai trainic, mai măreț 
pe pămintul scump al României, 
obiectivele îndrăznețe ce ni le-am 
propus în anii ce vin își au izvorul 
în ilustra dumneavoastră operă re
voluționară, în nemărginita iubire de 
țară. în cutezanța și vigoarea cu 
care militați și acționați pentru fe
ricirea și bunăstarea poporului, pen

în continuare, secretarul general al 
partidului s-a îndreptat, intr-o ma
șină deschisă, spre centrul de reșe
dință al Gorjului — Tg. Jiu. Anii 
socialismului, și îndeosebi cei de 
după reorganizarea administrativ- 
teritorială, au fost și pentru această 
localitate deosebit de bogați în 
transformări înnoitoare. în partea de 
nord a municipiului s-a ridicat o im
punătoare platformă industrială, cu- 
prinzînd unități reprezentative din 
domeniile construcțiilor de mașini, 
chimiei, prelucrării lemnului, indus
triilor ușoară și alimentară, care au 
schimbat geografia economică a 
orașului și a județului, amplificînd 
și diversificînd forța lor economică. 
Blocuri de locuințe, școli, spitale, 
lăcașuri de cultură, toate înălțate în 
ultimii ani, au schimbat înfățișarea 
așezării, au transformat-o într-un 
centru urbanistic cu vizibile semne 
de modernizare. Dealtfel, mai mult 
de 60 la sută din populația muni
cipiului locuiește acum în case noi.

înfăptuirea programului de in
vestiții prevăzut pentru actualul 
cincinal va îmbogăți în continuare 
zestrea edilitară a localității, va con
tribui la creșterea în continuare a 
gradului de civilizație materială și 
spirituală, la satisfacerea tot mai 
bună a nevoilor de trai ale cetățe
nilor.

în această zi, întreg orașul strălu
cește de curățenie, a îmbrăcat haine 
sărbătorești. Steaguri roșii și trico
lore împodobesc clădirile aliniate 
de-a lungul străzilor principale. Mii 
și mii de cetățeni, aflați pe arterele 
străbătute de coloana oficială de 
mașini, salută cu entuziasm pe con
ducătorul iubit ai partidului si statu
lui nostru. Ei își exprimă deosebita 
bucurie de a-1 vedea din nou în 
mijlocul lor pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a-i adresa cuvinte pli
ne de căldură, de a-și manifesta pro
funda lor recunoștință față de grija 
și atenția sa statornică pentru pro
pășirea neîntreruptă a Gorjului, 
odată cu a întregii țări. Oameni de 
cele mai diferite virate, bărbați și 
femei, aclamă îndelung pe secretarul 
general al partidului. Multi poartă în 
mîini buchete de flori, culese din 
rondurile proaspete ale dimineții în 
așteptarea conducătorului iubit al 
României socialiste.

în numeroase puncte ale orașului, 
formații artistice de amatori, din 
municipiu și localitățile învecinate, 
laureate ale Festivalului național 
„Cîntarea României", interpretează 
cu măiestrie cîntece patriotice și re
voluționare, dansuri și jocuri popu
lare gorjenești.

Din mașina deschisă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu răspunde cu mul
tă simpatie aclamațiilor mulțimii, 
ale celor aflați în balcoanele noilor 
apartamente, împodobite cu frumoa
se covoare și scoarțe oltenești.

Pe platforma industrială a muni

tru viitorul tot mai luminos al pa
triei socialiste. . , S--( ,

Tpate aceste minunate trăsături au 
fost confirmate incă o dată prin vas
tul program infățișat de dumnea
voastră națiunii, cu prilejul recentu
lui forum al democrației muncito
rești din patria noastră, program care 
vizează dezvoltarea economico-socia
lă in cincinalul actual și in viitor și 
care este împărtășit cu entuziasm de 
întregul popor. Iată de ce comuniștii, 
oamenii muncii gorjeni, asemenea 
tuturor celor ce trăiesc și muncesc în 
România, au primit cu cea mai mare 
satisfacție reînvestirea dumneavoas
tră in inalta funcție de președinte al 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, văzînd in acest strălucit act 
politic garanția cea mai de preț a 
mersului vertiginos al României 
spre comunism.

Reprezintă un adevăr fundamental 
faptul că dumneavoastră sînteți con
siderat pe toate meridianele lumii ca 
o remarcabilă personalitate politică 
a contemporaneității, ctitor inegala
bil al politicii noastre externe, ca 
omul care militează consecvent pen
tru înfăptuirea dezideratelor supreme 
de pace și destindere, de înțelegere 
și colaborare, în spiritul respectului, 
suveranității și independenței națio
nale a fiecărui popor. Distincția re
cent primită. „Om al anului 1980 — 
pentru pace", este încă o nouă și eloc
ventă ilustrare a imensului prestigiu 
internațional de care se bucură acti
vitatea dumneavoastră rodnică, 
neobosită, consacrată cauzei păcii și 
progresului, făuririi unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noastră.

în această epocă de strălucite îm
pliniri, Gorjul a cunoscut multiple 
prefaceri înnoitoare, inscriindu-se vi
guros. cu ritmuri tot mai dinamice, 
în peisajul înfloritor al economiei na
ționale. Vă raportăm că în prime
le 6 luni din 1981 au fost obținute 
unele rezultate de seamă. Față de 
aceeași perioadă a anului trecut, pro
ducția industrială marfă a crescut cu 
aproape 9 la sută, realizîndu-se mai 
mult cu 1,3 milioane tone lignit, cu 
449 000 MWh energie electrică, cu 
30 500 tone țiței, importante cantități 
de materiale de construcții și re
fractare. alte produse. S-au înregis
trat progrese în construcția de lo
cuințe, de obiective social-culturale, 
în asimilarea de noi produse ; se 
înfăptuiesc măsurile stabilite pentru 
modernizarea și dezvoltarea agricul
turii.

Sintem conștienți de marile răs
punderi ce revin județului nostru în 
asigurarea bazei energetice a țării, 
în numele detașamentelor de mineri, 
petroliști și energeticieni, vă adre
săm, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai calde mulțumiri 
pentru grija ce o purtați acestor sec
toare, pentru dotarea, modernizarea 
și ridicarea lor la nivelul de produc
tivitate impus de cerințele economiei 
naționale. Ne exprimăm și cu acest 
prilej întreaga gratitudine pentru 
noua acțiune de întrajutorare mun
citorească. inițiată in bazinul minier, 
la indicația dumneavoastră. în ve
derea impulsionării extracției de 
cărbune energetic. Prezența celor 
7 000 de oameni ai muncii, in mare 
măsură tineri, din 27 de județe ale 
tării și din municipiul București, în 
carierele de lignit reprezintă pentru 
minerii gorjeni un motiv în plus de 
îmbărbătare, de a nu precupeți nici 
un efort pentru înfăptuirea neabătu
tă a programului complex de dez
voltare a energeticii românești.

Așa cum ați constatat la fața lo
cului, prin traducerea in viată a pre
țioaselor indicații date de dum
neavoastră se acționează pentru va
lorificarea mai bună a potențialului 
material, tehnic și uman din carie
re și abataje. Colectivele sondelor de 
extracție a țițeiului și gazelor lu
crează cu rezultate mai bune pen
tru extinderea exploatării straturilor 
la mare adîncime și creșterea fac
torului de recuperare. Se înfăptuiesc 
și măsurile care privesc îmbunătă

cipiului este vizitată tînăra între
prindere de mașini-unelte 
pentru presare și forjare ~ 
unitate construită la indicația secre
tarului general al partidului, în sco
pul satisfacerii cerințelor economiei 
naționale cu asemenea utilaje.

Entuziastul și harnicul colectiv 
de muncitori, ingineri și tehnicieni 
ai fabricii, cu o medie de virată în 
jurul a 23 de ani. se prezintă la pri
ma vizită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în întreprindere cu rezul
tate meritorii. Pină în prezent au 
fost asimilate în premieră în indus
tria noastră constructoare de mașini 
15 produse : prese hidraulice și me
canice, ciocane de forjare de diver
se capacități, mașini și utilaje pen
tru prelucrarea materialelor plasti
ce și a cauciucului, care înlocuiesc 
cu succes produsele similare ce se 
aduceau de peste hotare.

Directorul întreprinderii, Ion Voi- 
nea. raportează secretarului general 
al partidului că prevederile de plan 
pe primul semestru al anului au fost 
îndeplinite și depășite la producția 
fizică și industrială, fiind realizate 
suplimentar 28 de mașini-unelte. Se 
arată, de asemenea, că în cel de-al 
doilea trimestru întreprinderea a fi
gurat în plan, pentru prima oară, cu 
sarcini și la export — prevedere 
onorată în bune condiții.

Depășirea cu peste 7 milioane lei 
înregistrată în primul semestru la 
investiții constituie o dovadă eloc
ventă a hotărîrii colectivului de a-și 
cinsti angajamentul luat — pune
rea în funcțiune pînâ la finele anu
lui a întregii capacități.

Pe parcursul vizitării principalelor 
sectoare de producție, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-au fost prezen
tate, în diverse stadii de fabricație, 
diferite tipuri de mașini-unelte, unele 
dintre ele realizate în cooperare cu 
întreprinderi similare din alte țări.

O succintă expoziție sintetizează 
acțiuni și realizări de seamă obți
nute de colectivul de aici în cadrul 
creației tehnico-științifice. care vi
zează îndeosebi creșterea producti
vității muncii, reducerea mai accen
tuată a consumului de metal, energie 
electrică, combustibil și a cheltuieli
lor de producție, sporirea eficienței 
întregii activități, diminuarea im
porturilor de subansamble hidraulice 
și electrice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat conducerii ministerului de 
resort să fie realizată pe această 
platformă o turnătorie de fontă, care 
să acopere necesarul de piese pen
tru toate unitățile industriale din 
zonă. De asemenea, a cerut să fie 
puse la punct tehnologiile microter- 
mocentralei de pe platforma de nord 
a orașului, ce funcționează cu cazane 
mici și utilizează drept combustibil 
lignitul, acest gen de unități energe

țirea grupurilor de la .cele. ..două 
mări termocentrale de la Rovinari 'și 
Turceni ; ne preocupăm să rezolvăm 
o sOrte de probleme ridicate de pu
nerea în funcțiune sau dezvoltarea 
noilor capacități amplasate în muni
cipiul Tg. Jiu.

în agricultură, pe baza indicațiilor 
dumneavoastră, acționăm pentru cre
area unor complexe zootehnice de 
mare capacitate, a unor ferme legu
micole și bazine pomicole cu plan
tații de tip industrial, adaptate spe
cificului și posibilităților oferite de 
relieful județului nostru.

Relevînd aceste preocupări majore, 
spunem in mod deschis că nu am 
făcut totul, că mai persistă o serie 
de neajunsuri, de lipsuri și greutăți, 
datorită cărora, îndeosebi in sectoa
rele extractive, nu am reușit să re
alizăm în întregime sarcinile. Vă ra
portăm că în spiritul indicațiilor date 
de dumneavoastră la recenta Con
sfătuire de lucru de la Comitetul 
Central, la Congresul consiliilor oa
menilor muncii și la plenara Comi
tetului Central al P.C.R., în județ 
există o atmosferă de angajare res
ponsabilă pentru lichidarea cit mai 
grabnică a deficiențelor, a rămîne- 
rilor in urmă și încadrarea în sarci
nile de plan.

Am reținut cu toată atenția apre
cierile privind munca noastră, ob
servațiile, criticile, recomandările și 
indicațiile ce ni le-ați dat pe par
cursul vizitei. Ele reprezintă pentru 
organizația județeană de partid, pen
tru fiecare colectiv de comuniști un 
prețios îndreptar în perfecționarea 
muncii de viitor. Vom pune accent 
pe întărirea disciplinei tehnologice și 
in muncă, in vederea creșterii ran
damentului productiv, cu cheltuieli 
și consumuri materiale cit mai redu
se. Vom acționa mai hotărît pentru 
aplicarea noului mecanism economi- 
co-financiar, afirmarea puternică a 
democrației muncitorești, a spiritu
lui revoluționar în toate sferele vie
ții materiale și spirituale.

Vom milita cu înaltă răspundere 
comunistă pentru înfăptuirea tutu
ror sarcinilor cuprinse în magistrala 
dumneavoastră expunere prezentată 
la supremul forum democratic al 
clasei muncitoare, pentru a asigura 
intrarea României într-o etapă su
perioară a dezvoltării sale, pentru 
înfăptuirea întregii politici interne și 
externe a partidului și statului, pe 
care o promovați cu dăruire și spi
rit novator, spre binele și fericirea 
întregului nostru popor.

însuflețiți de perspectivele lu
minoase deschise de cel de-al 
XII-lea Congres al partidului, de 
însuflețitorul program expus de 
dumneavoastră la cel de-al II-lea 
Congres al consiliilor oamenilor 
muncii, de exemplul dumneavoastră 
luminos de muncă și de viață, de to
tală consacrare pentru împlinirea 
celor mai nobile idealuri ale întregii 
omeniri, vă încredințăm mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, 
că. strîns uniți in jurul partidului, al 
dumneavoastră, vom face totul pen
tru înfăptuirea obiectivelor com
plexe ce ne revin în acest an, în 
întregul cincinal, astfel ca Gorjul 
să-și aducă o contribuție mereu mai 
însemnată la. făurirea viitorului co
munist al României.

în cuvrhtul său, tovarășul Vasile 
Ogherlaci, director general al Combi
natului minier „Oltenia", a spus :

Dind glas sentimentelor de nețărmu
rită dragoste și recunoștință cu care 
vă înconjoară minerii Gorjului. în 
mijlocul cărora ați revenit la numai 
zece luni, vă rog să-mi permiteți, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să exprim cele 
mai vii mulțumiri pentru tot ce ați 
făcut și faceți spre binele acestui 
puternic detașament muncitoresc, al 
întregii noastre națiuni, pentru trium
ful cauzei păcii, socialismului și 
progresului în lume.

în acest moment de avînt patriotic, 
revoluționar, minerii gorjeni, aseme

tice eficiente urmînd să fie extins. în 
același timp, a recomandat specialiș
tilor întreprinderii de mașini-unelte 
să producă elemente hidraulice și 
pentru utilaje miniere.

Felicitind tînărul colectiv pentru 
succesele înregistrate, secretarul ge
neral al partidului a cerut ca el 
să-și mobilizeze forțele pentru am
plificarea realizărilor de pină acum.

în încheierea vizitei, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini a 
informat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu despre stadiul lucrărilor 
de execuție a întreprinderii de uti
laj minier ce se află in imediata ve
cinătate. Intrarea în circuitul pro
ductiv a acestui nou obiectiv va 
contribui la dotarea carierelor de 
lignit ale Gorjului cu utilaje de 
mare productivitate și randament, 
între care excavatoare cu rotor și 
mașini de haldat. Ținînd cont de 
acest lucru, secretarul general al 
partidului a indicat să fie luate toa
te măsurile în scopul dării în func
țiune într-un termen cit mai scurt 
a noi întreprinderi. Ministrul con
strucțiilor industriale a informat că 
în prezent lucrările sint în avans cu 
circa trei luni, ceea ce permite ono
rarea angajamentului luat de con
structor și beneficiar de a începe 
producția de utilaj minier cu un tri
mestru mai devreme.

Așteptată pretutindeni cu profun
dă bucurie, vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în ținutul Gorjului a con
stituit o adevărată sărbătoare, rele- 
vînd vibrant dragostea și încrederea 
pe care cei ce trăiesc și muncesc pe 
aceste meleaguri le nutresc, alături 
de întregul nostru popor, față de 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii. care conduce 
destinele națiunii noastre pe calea 
luminoasă a socialismului și comu
nismului.

Prin însemnătatea și actualitatea 
problemelor examinate, prin impor
tanța deosebită a măsurilor și orien
tărilor stabilite, ea se înscrie, tot
odată. ca un eveniment de seamă în 
activitatea unităților vizitate, în 
viața economico-socială a județului, 
a întregii țări. Aprecierile și îndem
nurile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
au găsit — și de această dată — un 
larg ecou în sufletul și conștiința 
oamenilor muncii, stimulindu-le e- 
nergiile. mobilizindu-le forțele crea
toare in bătălia pentru îndeplinirea 
obiectivelor cincinalului 1981—1985, 
pentru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al. XII-lea. a Programului 
partidului. Fiii Gorjului și-au reafir
mat, în această zi. voința lor fier
binte de a urma cu neclintit devo
tament partidul și pe secretarul său 
general, de a contribui, cu abnegație 
și dăruire revoluționară, împreună 
cu întregul popor, la înflorirea conti
nuă a patriei, în deplină libertate și 
independență, la ridicarea României 
socialiste pe culmi tot mai înalte de 
progres și civilizație.

nea îptpegului popor, se află sub 
puternica impresie a lucrărilor celui 
aerai doilea Congres al consiliilor <?a- 
merilldr munții — cel măr reprezen
tativ forum democratic al Clasei 
muncitoare — care a pus încă o dată 
în evidență rolul dumneavoastră 
hotărîtor în conceperea și conducerea 
amplului proces de adîncjre a de
mocrației socialiste. în perfecționarea 
necontenită a întregii activități eco- 
nomico-sociale; Ne exprimăm deplina 
noastră adeziune fată de realegerea 
dumneavoastră in funcția de pre
ședinte al Consiliului Național al Oa
menilor Muncii — măreț act al unită
ții de voință a întregului popor.

Vă raportăm și cu acest prilej că, 
acționind în spiritul indicațiilor ce ni 
le-ați dat în timpul vizitei de anul 
trecut, în cele șase luni din acest an 
am îmbunătățit ritmul producției, 
realizînd cu peste un milion tone 
lignit și cu patru milioane metri cubi 
descopertă mai mult decît în aceeași 
perioadă a anului 1980. Trecind la 
aplicarea programului complex de 
măsuri privind calitatea producției, 
elaborat în baza orientărilor stabilite 
de dumneavoastră, am ridicat puterea 
calorică a cărbunelui livrat termocen
tralelor și trebuie să vă raportăm că 
avem create condiții pentru îmbună
tățirea în continuare a calității ligni
tului extras.

Recunoaștem însă că rezultatele 
muncii noastre sint cu mult sub ni
velul capacității, dotării tehnice și 
potențialului uman de care dispunem. 
Se manifestă încă unele lipsuri în 
organizarea și conducerea proceselor 
de producție din mine și cariere. Am 
analizat -temeinic aceste neajunsuri 
și, în spiritul orientărilor date de 
dumneavoastră, sintem hotăriți să 
facem totul pentru îmbunătățirea 
activității.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, 
minerii Gorjului, sprijiniți și in acest 
an de cei 7 000 de oameni ai muncii 
veniți aici din întreaga țară la în
demnul dumneavoastră, vom acționa 
cu fermitate pentru creșterea produc
ției de cărbune, vom aplica neabătut 
sarcinile și indicațiile pe care ni 
le-ați dat astăzi, dovedind prin fapte 
că am înțeles pe deplin rolul de mare 
răspundere ce ne revine in asigurarea 
independenței energetice a României.

In numele celor 31 de mii de mineri 
gorjeni, vă urez, cu nemărginită dra
goste, tradiționalul nostru salut „No
roc bun !“.

Vă rog să-mi permiteți, a spus to
varășul Ion Dincă, maistru la Sche
la de extracție Țicleni — Erou al 
Muncii Socialiste, ca. in numele pe
troliștilor gorjeni, să dau glas adezi
unii entuziaste la politica internă și 
externă a partidului și statului al 
cărei strălucit promotor sînteți dum
neavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu.

Asemenea întregului popor, am 
primit cu deosebită satisfacție vestea 
privind conferirea înaltei distincții 
„Om al anului 1980 — pentru pace". 
Alături de numeroase alte distincții 
ce v-au fost înmînate, aceasta se con
stituie într-o elocventă expresie a re
cunoașterii contribuției dumneavoas
tră excepționale la cauza păcii, soli
darității și înțelegerii între popoare, 
la democratizarea relațiilor interna
ționale, la edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Alături de mineri, de ceilalți oa
meni ai muncii din Gorj, noi, petro
liștii, depunem eforturi susținute pen
tru consolidarea independenței ener
getice a patriei. Chibzuind cu răs
pundere, am reușit ca, față de nive
lul mediu al producției zilnice de ți
ței extras la începutul anului, să rea
lizăm în prezent un spor de circa 
230 tone, iar la instalațiile de pe plat
forma vizitată astăzi am atins in 
sgurt timp producția prevăzută în 
proiecte. în spiritul sarcinilor stabi
lite de dumneavoastră la cel de-al 
doilea Congres al consiliilor oameni
lor muncii, sintem preocupați să ex-

La întreprinderea de mașini-unelte pentru presare și forjare din Tg. Jiu

tindem forajul de cercetare geologi
că, să determinăm creșterea factoru
lui de recuperare și să extindem 
pompajul submersibil. Sintem hotăriți 
să îmbunătățim întreaga noastră 
muncă, pentru a înfăptui exemplar 
sarcinile ce ne revin pe acest an și 
pe întregul cincinal.

Mulțumindu-vă pentru vizita efec
tuată în schela noastră, pentru indi
cațiile prețioase ce ni le-ați dat, vă 
urăm multă sănătate, ani îndelun
gați de viață, spre a ne conduce vic
torios spre noi împliniri comuniste !

în cuvîntul său, tovarășa Maria 
Dijmărescu, maistru la întreprinde
rea ElectroCentrale Rovinari, a 
spus :

Trăiesc, alături de toți cei ce locu
iesc și muncesc aici, în Gorj, puter
nice sentimente de bucurie și min- 
drie că vă aflați din nou în vizită 
de lucru pe meleagurile județului 
nostru. Vă rog să-mi îngăduiți, mult 
stimate, tovarășe , Nișolae Qșaușsfsjcșj, 
să exprim, in numele întregului co- 
.lectjy, al..întrepi;u\derii „Ejjjptțqcen- 
trale" Rovinari, prețuirea și nețărmu
rită stimă, recunoștința profundă 
pentru activitatea neobosită ce o 
desfășurați in fruntea partidului și 
statuluț, spre binele și propășirea 
întregii națiuni, și să dau glas sa
tisfacției unanime pentru realegerea 
dumneavoastră în înalta funcție de 
președinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii.

Ca și ceilalți muncitori din Gorj. 
energeticienii de la Rovinari acțio
nează cu abnegație pentru a da viață 
riiarilor sarcini ce le revin din do
cumentele Congresului al XII-lea, 
din măsurile stabilite de recentul 
forum al democrației muncitorești, 
în spiritul indicațiilor date de dum
neavoastră la precedenta vizită ’ la 
Rovinari, am trecut la realizarea 
măsurilor pentru mai buna funcțio
nare a fiecărui bloc energetic, asi- 
gurînd. în același timp, reducerea 
treptată a consumului de combustibil 
lichid. Am întreprins, de asemenea, 
o serie de acțiuni de natură organi
zatorică în scopul îmbunătățirii în
tregii activități. Știm că mai sînt re
zerve de pus în valoare, că. așa cum 
ați subliniat în magistrala expunere 
rostită la deschiderea Congresului 
consiliilor oamenilor muncii, trebuie 
să facem mai mult pentru a asigura 
cantități sporite de energie electri
că, la nivelul cerințelor economiei 
naționale.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușdscu. că vom res
pecta neabătut indicațiile ce ni le-ați 
dat astăzi pentru a ne situa și noi, 
energeticienii de la Rovinari. la înăl
țimea vremurilor mărețe ce le trăim 
în România socialistă de azi.

Vă urăm multă sănătate și putere 
de muncă 1

îngăduiți-mi, mult stimate tova
rășe secretar general, să exprim, in 
numele constructorilor de mașini și 
al tinerilor din Gorj, cele mai alese 
sentimente de stimă și prețuire pe 
care le nutrim față de dumneavoas
tră, să vă mulțumim pentru onoarea 
ce ne-ați făcut-o vizitînd și între
prinderea noastră, a spus tovarășul 
Ion Tarbac, secretarul comitetului 
U.T.C. de la întreprinderea de ma
șini-unelte pentru presare-forjare 
din Tg. Jiu.

Folosind acest minunat prilej, noi 
toți dăm astăzi glas satisfacției de
pline, entuziaste, pentru realegerea 
dumneavoastră la recentul forum 
muncitoresc în înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii — chezășie sigură 
a afirmării autoconducerii muncito
rești, a prosperității patriei.

Construcția de mașini a județului 
Gorj este tînără, după cum tinăr

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
sosit în cursul după-amiezii de joi 
în județul Mehedinți,

împreună cu secretarul general al 
partidului au sosit tovarășii Constan
tin Dăscălescu, Ion Dincă, Gheorghe 
Oprea, Virgil Trofin.

Elicopterul prezidențial a aterizat 
la Gura Văii, în vecinătatea sistemu
lui hidroenergetic și de navigație 
„Porțile de Fier I".

Un mare număr de mehedințeni — 
locuitori ai satelor din zonă — au 
venit în întimpinarea secretarului 
general al partidului, salutînd cu 
dragoste și deosebită căldură pe to
varășul Nicolae Ceaușescu. Se 
scanda cu însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
cei prezenți exprimînd și cu acest 
prilej sentimentele de prețuire 
și de profundă recunoștință pentru 
cel care conduce întreaga ope

este și colectivul nostru, a cărui me
die de virstă nu depășește 25 de ani. 
Cei mai mulți ne-anr format. odată 
cu uzina, iar faptul că lucrăm in a- 
ceastă unitate, dotată cu utilaje mo
derne, de înaltă tehnicitate, îl con
siderăm ca o datorie de cea mai 
mare răspundere. De la începutul 
activității noastre am asimilat 15 
produse noi, printre care presele 
hidraulice și mecanice într-o gamă 
cuprinsă între 109 și 630 tone forță, 
în acest an ne-am propus să asimi
lăm încă zece produse noi și avem 
posibilitatea să vă raportăm că, in 
cinstea celui de-al II-lea Congres al 
consiliilor oamenilor muncii, am 
realizat deja jumătate din aceste an
gajamente. Corespunzător sarcinilor 
stabilite de mărețul forum muncito
resc. sintem hotăriți să realizăm 
mașini-unelte în condiții de calitate 
ireproșabilă, cu un consum redus de 
metal și importante economii de 
energie electrică.

Indicațiile ce ni le-ați dat astăzi, 
expunerea prezentată în fața recen
tului congres constituie și pentru 
noi un minunat îndreptar. Pe baza 
lor vom alcătui un temeinic program 
de lucru și vom acționa cu energie 
pentru a cîștiga un loc de frunte in 
rindul constructorilor de mașini din 
țară.

Vă urăm, cu toată căldura inimi
lor noastre, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, sănătate și pu
tere de muncă, spre binele și feri
cirea harnicului nostru popor 1

Vă rog să-mi permiteți, mult 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, să exprim cele 
mai alese sentimente de stimă, pre
țuire și recunoștință pe care lucră
torii ogoarelor din județul Gorj le 
nutresc față de dumneavoastră, cel 
mai de seamă fiu al țării, pentru 
grija deosebită ce o purtați dezvol
tării și modernizării agriculturii, a 
spus în cuvîntul său Ion Tomescu, 
directorul Stațiunii de cercetare și 
producție pomicolă și viticolă din 
Tg. Jiu. Vă adresăm cele mai calde 
felicitări cu ocazia înminării înaltei 
distincții „Om al anului 1980 — pen
tru pace" — un nou și elocvent 
simbol al reputației de care vă bucu
rați in lume, ca eminent militant 
pentru triumful păcii și progresului 
pe planeta noastră.

Inestimabilele dumneavoastră in
dicații și orientări, tezele privind 
înfăptuirea noii revoluții agrare, pu
ternic reafirmate și la recentul fo
rum al democrației muncitorești, 
constituie un mobilizator program și 
pentru stațiunea noastră de cerce
tări. Așa cum ați constatat azi • la 
fața locului, acționăm mai eficient 
pentru selecția și folosirea pretabilă 
a terenurilor, pentru dezvoltarea 
unor puternice bazine pomiviticole 
și integrarea eficientă a cercetării 
cu producția. în condițiile specifice 
zonei de nord a Olteniei.

Știm că în activitatea noastră se 
mai manifestă și destule neajunsuri. 
Obținem încă producții mici, nu 
peste tot progresul tehnic își face 
simțită prezența. Pe baza indicațiilor 
dumneavoastră și potrivit cerințelor 
noii revoluții în agricultură, sintem 
preocupați să omologăm elite cu 
înalt potențial productiv, să contri
buim mai substanțial la redresarea 
culturii nucului, la perfecționarea 
tehnologiilor de preluare in cultură 
a terenurilor descopertate.

Exprimindu-ne cea mai înaltă 
stimă față de dumneavoastră, vă 
urăm, cu toată căldura, în numele 
cercetătorilor gorjeni, multă sănăta
te, noi succese în conducerea desti
nelor țării spre zorii luminoși ai co
munismului 1

Dind glas dorinței unanime a 
participanților la acest moment săr

Sosirea în județul Mehedinți
ră de împlinire a năzuințelor națiu
nii noastre, încrederea deplină în 
partid, in politica sa internă și ex
ternă, voința fermă de a-și aduce in 
continuare o contribuție tot mai mare 
la înflorirea scumpei noastre patrii, 
la progresul economiei noastre so
cialiste.

La.coborîrea din elicopter, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat 
de tovarășul Iulian Ploștinaru. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Mehedinți al P.C.R., de membrii co
mitetului județean de partid, care 
i-au urat, în numele locuitorilor de 
pe aceste meleaguri, un călduros bun 
venit în județul Mehedinți.

O formație alcătuită din militari ai 
forțelor armate, membri ai gărzilor 
patriotice și ai detașamentelor de 
pregătire a tineretului pentru apăra
rea patriei a prezentat onorul. A fost 

bătoresc, a tuturor oamenilor mun
cii din Gorj, primul secretar al co
mitetului județean de partid a 
adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
rugămintea de a lua cuvîntul. Din 
nou o atmosferă de puternic entu
ziasm. Se scandează neîntrerupt 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“.

întâmpinat cu orale și ovații, 
ia cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Cuvîntarea conducătorului parti
dului și statului nostru a fost ur
mărită cu viu interes și subliniată 
în repetate rînduri cu urale și ova
ții, cei prezenți manifestîndu-și și 
de această dată hotărîrea fermă de 
a înfăptui neabătut indicațiile secre
tarului general al partidului, de a 
munci în continuare cu devotament 
și hărnicie pentru realizarea exem
plară a sarcinilor ce le revin in ac
tualul cincinal, pentru transpunerea 
în viată a hotărîrilor Congresului al 
Xlî-lea al partidului și ale recen
tului forum muncitoresc.

Din nou, miile de participant! 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu 
și minerii !“, „Ceaușescu — munci
torii I".

In încheierea adunării, luînd 
cuvîntul, primul secretar al Comi
tetului județean de partid a spus : 
Vă rog să-mi permiteți ca, în nume
le participanților, al tuturor locuito
rilor meleagurilor gorjene, să exprim 
cele mai vii mulțumiri pentru cu
vîntarea de excepțională însemnătate 
rostită la această importantă aduna
re populară. îndemnurile ce ni le-ați 
adresat, orientările și indicațiile date 
pe parcursul vizitei de lucru vor 
constitui direcții fundamentale ale 
activității de viitor in vederea în
făptuirii sarcinilor care ne revin, în
lăturării neajunsurilor manifestate, a 
realizării unui adevărat salt calita
tiv în munca noastră.

îngăduiți-ne să vă urăm, din toa
tă inima, multă sănătate, viață fe
ricită și îndelungată, aceeași neobosi
tă forță creatoare, spre gloria și 
prestigiul României socialiste !

Trăiască Partidul Comunist Român, 
în frunte cu cel mai iubit, stimat și 
prețuit fiu al poporului, secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu 1

Adunarea ia sfîrșit într-o atmos
feră sărbătorească, de puternic. er*u-  
ziasm. Cei prezenți aclamă dir sou 
îndelung pentru partid și secretarul 
său general. Se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu răspun
de cu căldură manifestărilor de sim
patie adresate de zecile de mii de 
oameni ai muncii.

în această ambianță de puternică 
vibrație patriotică, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu își ia un călduros rămas 
bun de la locuitorii municipiului 
Tg. Jiu și ai Gorjului.

La plecarea din Tg. Jiu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de stat 
au fost salutați de tovarășul Nicolae 
Gavrilescu, prim-secretar al Comite
tului județean Gorj al P.C.R., de alți 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

O gardă militară, alcătuită din os
tași ai forțelor armate și din deta
șamente de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, a prezentat 
onorul. A fost intonat Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste România.

în uralele și aclamațiile mulțimii, 
elicopterul prezidențial a decolat, în- 
dreptîndu-se spre Drobeta-Turnu Se
verin.

intonat Imnul de Stat al Republicii 
Socialiste România.

în aplauzele și uralele celor veniți 
în intimpinare. tineri și tinere, pio
nieri și șoimi ai patriei au oferit se
cretarului general al partidului bu
chete de flori. Potrivit tradiției, to
varășul Nicolae Ceaușescu este invitat 
să guste din pîinea și sarea acestor 
meleaguri, oferite de un bătrîn lo
calnic, din ploști cu vin, simboluri 
ale ospitalității românești.

Emoționanta Intîlnire a secretaru
lui general al partidului cu locuitorii 
județului Mehedinți este întregită ue 
momente folclorice. Tineri și tinere, 
imbrăcați in costume naționale, se 
prind în hore, aducînd omagiul me- 
hedințenilor celui mai iubit fiu al 
națiunii noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a răs
puns cu căldură acestor manifestări.
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SECERIȘUL GRÎULUI ÎN JUDEȚUL DOLJ

Un început promițător în campania „celor 8 zile11
De miercuri, in unitățile agricole 

din consiliile unice agroindustriale 
Amărăști, Birca, Dăbuleni, Bechet, 
Calafat, Giurgița, Horezu-Poenari, 
Măceșu. Moțăței, Plenița și Rojiște 
din județul Dolj a început cu toate 
forțele secerișul griului, cultură care, 
în acest an, ocupă peste 108 000 
hectare.

— Nu avem nici un motiv să mai 
așteptăm, ne spune tovarășul Mar
cel Mogoșiu, secretar al comitetului 
județean de partid. Căldurile din 
ultima vreme au forțat coacerea rapi
dă a lanurilor, îndeosebi pe terenu
rile nisipoase din sudul județului. 
De aceea, imediat ce am încheiat 
recoltarea orzului pe cele 36 000 hec
tare, 1 930 combine, constituite în 
180 formații complexe, au fost diri- 

' jate la grîu. Ținind cont de forțele 
disponibile, de modul în care a fost 
pregătită această importantă campa- 
nie agricolă, în spiritul indicațiilor 
date de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
am planificat finalizarea recoltării 
acestei culturi în max!mum 8 zile. 
Termenul de 8 zile se referă, exclu
siv, la fiecare unitate agricolă, mai 
exact, la fiecare formație de lucru, 
din momentul declanșării lucrărilor.

De fapt, campania de recoltare a 
griului a fost organizată pe baza în
vățămintelor desprinse de la seceri
șul orzului. Problema care a creat 
cele mai serioase dificultăți a re- 
prezentat-o nu activitatea de recol
tare proprlu-zisă, ci transportul și 
depozitarea producției, care condi
ționează realizarea ritmului de lucru, 
a vitezei zilnice planificate. Cind 
facem această afirmație avem în ve
dere faptul că lucrătorii de pe mij
loacele de transport de la I.T.A. 
Dolj nu s-au conformat programului 
de lucru stabilit, abătîndu-se adesea 
de la n* *evederile  acestuia. Mulți 
dintre i ducătorii auto au refuzat 
să intre V lânuri, Ia combine, pentru 
descărcarea buncărelor, așteptînd ca 
utilajele respective să se deplaseze 
la capetele tarlalelor ; totodată, deși 
au avut asigurate condiții de par
care, în coloanele special constituite, 
ca și condiții de masă și cazare, a- 
ceștia nu au staționat pe timpul 
nopții la unitățile unde au fost re
partizați. $i intr-un caz și în celă
lalt s-au înregistrat pierderi de timp, 
folosirea ineficientă a mijloacelor de 
transport, provocînd chiar depășirea

• Serpico ; SALA MARE A PALA
TULUI — 18; 20,15, FLOREASCA — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19, FLAMURA — 
9; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Alo, aterizează străbunica ! : SCA
LA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
CAPITOL - 9; 11; 13,15; 15,30; 18; 20, 
la grădină — 21, FAVORIT — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Duelul : FEROVIAR — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, LUCEA
FĂRUL - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, la grădină — 21,15, GRADINA 
BUZEȘT1 - 21.
• Fiul munților : DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20. LIRA — 15,30; 17,45; 
20.
• Punga cu libelule ; FERENTARI — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Detașamentul „Concordia* : VII
TORUL — 15,30:17,30; 19,30.
• Probleme personale : MUNCA — 
16; 18; 20.
• Jocuri serioase : CENTRAL — 9,30; 
11,30; 13,30; 18; 18; 20.
• Cosmonautul : TIMPURI NOI — 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Aventuri in Marea Nordului : PA
TRIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

CINCINALUL 1981-1985
(Urinare din pag. I)
cerea de la dezvoltarea extensivă la 
cea intensivă, realizarea unei noi 
calități a muncii și a vieții, prin 
aplicarea largă in producție a cuce
ririlor revoluției tehnico-științlfice. 
adincirea gradului de prelucrare a 
materiilor prime și materialelor, 
valorificarea superioară a acestora 
in toate sectoarele economiei na
ționale, ridicarea continuă a nivelu
lui tehnic și calitativ al potențialu
lui productiv și a calificării oa
menilor muncii. Această orientare 
spre accentuarea contribuției facto
rilor intensivi ai dez-voltării eco
nomice -,e reflectă sintetic în sarci
nile de sporire a producției nete in
dustriale intr-un ritm mediu anual 
de 8,8 la sută și a venitului național 
de 7.1 la sută, ritmuri superioare 
creșterii producției globale indus
triale și, respectiv, a produsului 
social.

Planul cincinal pune un accent 
deosebit pe dezvoltarea mai accen
tuată a bazei proprii de materii pri
me și resurse energetice, precum și 
pe dezvoltarea mai puternică a agri
culturii, aceste sectoare constituind 
factorul hotărîtor pentru dezvoltarea 
economico-socială a țării noastre, 
pentru ridicarea nivelului de trai 
material si spiritual al poporului. Cu 
toată claritatea a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că cerințele aco
peririi în cit mai mare măsură a 
necesarului de energie și materii 
prime din producția proprie impli
că eforturi susținute pentru desco
perirea și punerea în valoare de noi 
substanțe utile, reducerea duratei 
lucrărilor de prospectare și cerce
tare geologică, perfecționarea teh
nologiilor de extracție și preparare 
a substanțelor minerale.

Concomitent cu dezvoltarea bazei 
proprii de materii prime și energe
tice, potrivit Directivelor Congresu
lui al XII-lea al partidului. în 
actualul cincinal va continua și se 
va adinei procesul de dezvoltare și 
de structurare modernă a industriei 
prelucrătoare, o atenție deosebită 
a^sedindu-se sectoarelor de înaltă 
prx icrare și cu consumuri mai mici 
de materii prime și energie. în con
dițiile limitării și chiar scăderii unor 
producții energo și materialo-inten- 
sive, subramurile de vîrf — îndeo
sebi metalurgia aliajelor speciale și 
produselor de prelucrare avansată, 
electronica, mecanica de precizie, 
chimia de sinteză fină și de mic to
naj — vor cunoaște ritmuri de 2—3 
ori mai mari decît media pe an
samblul industriei.

Ca o prioritate de bază a actua
lului cincinal se detașează dezvol
tarea intensivă și modernizarea 
agriculturii, in vederea asigurării 
produselor necesare atît pentru sa
tisfacerea cerințelor interne de con
sum, cit și disponibilității de export. 
Ramură de bază a economiei națio
nale, agricultura va beneficia in ac
tualul cincinal de un volum sporit de 
investiții. Pentru înfăptuirea sarci
nilor din domeniul producției agri
cole vegetale și animale este ne
cesar, în același timp, așa cum 
sublinia secretarul general al parti
dului, să se acționeze cu hotărîre

Recoltarea și preluarea griului direct din buncâre în remorci la I.A.S. Dăbu
leni, județul Gorj Foto : A. Papadiuc

perioadei stabilite pentru recoltarea 
orzului — motive care au determinat 
secretariatul comitetului județean 
de partid să ia măsuri ferme pentru 
ca în campania de strîngere a griu
lui să nu se mai repete astfel de 
anomalii.

Raidul întreprins recent în unită
țile din sudul județului ilustrează 
faptul că măsurile inițiate dau re
zultatele scontate, chiar acum, la în
ceputul recoltării griului. Președin
tele consiliului agroindustrial Dăbu
leni, tovarășul Paul Streinu, aflat la 
o formație de lucru, ne spune că 
toate cele 72 combine existente se 
află în lanuri. Modul în care este 
organizată activitatea aici dovedește 
că angajamentul de a termina recol
tatul în 7 zile are toate garanțiile 
că va fi îndeplinit.

în consiliul agroindustrial Bechet, 
învecinat cu cel din Dăbuleni, sece

pentru folosirea deplină a fondului 
funciar, a tuturor mijloacelor din 
dotare și a forței de muncă, pen
tru maxima valorificare a întregu
lui potențial, a marilor rezerve de 
care dispune agricultura noastră so
cialistă.

Corespunzător obiectivelor stabi
lite pentru perioada 1981—1985, pla
nul prevede înfăptuirea unui pro
gram de investiții care însumează 
1 200 miliarde lei. Efortul pe care îl 
face societatea noastră repartizînd 
pentru acumulare aproape 30 la sută 
din venitul național este un efort 
conștient, absolut necesar pentru 
accelerarea dezvoltării și moderni
zării forțelor de producție, creș
terea potențialului productiv al eco
nomiei și ridicarea, pe această bază, 
a bunăstării, calității vieții întregu
lui popor. Totodată, acest efort 
apreciabil cere gospodărirea cu ma
ximă exigență a resurselor alocate, 
găsirea de soluții constructive efi
ciente pentru realizarea în termene 
mai scurte a lucrărilor de investi
ții, reducerea ponderii cheltuielilor 
de construcții-montaj în totalul in
vestițiilor și a consumului de me
tal, ciment și alte materiale, con
centrarea atenției asupra dotării cu 
mașini ii utilaje a suprafețelor de 
producție existente.

în cadrul acestui proces dinamic, 
evolutiv al economiei naționale, 
prevederile de plan privind dezvol
tarea relațiilor economice externe 
au în vedere participarea tot mai 
largă a României la diviziunea in
ternațională a muncii, la circuitul 
mondial de valori materiale. Ast
fel. în perioada 1981—1985, volumul 
schimburilor cu străinătatea va 
spori in medie anual cu 11,9 la 
sută, iar exportul cu 15,7 la sută, 
ritmuri superioare celor de crește
re a venitului național și produc
ției industriale. în 1985, ponderea 
produselor industriei constructoare 
de mașini și industriei chimice în 
volumul total al exporturilor va a- 
junge la aproape 60 la sută. Im
porturile sînt strict corelate cu 
mijloacele de plată ce se pot ob
ține prin export și alte operațiuni 
valutare, astfel incit să se reâlize- 
ze o balanță comercială exceden
tară ; totodată, prin intensificarea 
exportului și valorificarea superi
oară a produselor românești pe pie
țele externe trebuie asigurate și 
mijloacele necesare pentru rambur
sarea creditelor contractate in anii 
anteriori.

Ca o idee de frontispiciu se des
prinde din lectura prevederilor pla
nului cincinal necesitatea ridicării 
mai accentuate a eficientei econo
mice. Este o cerință majoră a e- 
tapei actuale de dezvoltare a eco
nomiei naționale, o cerință impu
să de realizarea unei noi calități, 
superioare în toate domeniile de 
activitate, o cerință subliniată cu 
o deosebită putere de convingere 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
ampla expunere la Congresul con
siliilor oamenilor muncii. Corespun
zător acestei orientări, planul pre
vede creșterea productivității mun
cii. în industria socialistă, intr-un 
ritm mediu anual de 7 la sută, a- 
sigurindu-se condițiile necesare ca 
aproape 80 la sută din sporul pro

rișul griului a avansat rapid. La 
I.A.S. Sadova discutăm cu tovarășul 
Pantelimon Mateescu, inginerul șef 
al Trustului I.A.S. Dolj. „în progra
mul întocmit cu direcția agricolă ju
dețeană — reținem de la interlocu
tor — am stabilit ca fiecare din cele 
15 întreprinderi ale trustului nostru 
să încheie recoltatul griului în 6—7 
zile. Aici, la Sadova, pînă deseară 
vom termina secerișul, urmînd ca 
cele două formații complexe să fie 
mutate în alte unități din nordul 
județului.

Subliniem că în sudul județului la
nurile de grîu au ajuns deja la ma
turitate. Acest lucru este cunoscut și 
de specialiștii aflați în zona respec
tivă, fapt demonstrat de maniera în 
care se acționează pentru folosirea 
deplină a timpului de lucru, toate 
combinele fiind utilizate la întreaga 
capacitate, în schimburi prelungite.

ducției nete din acest cincinal să 
se obțină pe această cale. în a- 
celași timp, gradul de valorificare 
a principalelor materii prime și 
materiale de bază va spori, pe an
samblul industriei, cu 30 la sută. 
Prin reducerea costurilor totale la 
1 000 lei producție-marfă industria
lă cu 8,2 la sută pe întregul cin
cinal și cu 6.3 la sută a cheltuie
lilor materiale, în perioada 1981— 
1985 trebuie să se obțină economii 
în valoare de aproape 200 miliar
de lei. Miliarde cîștigate pentru 
progresul economiei naționale, pen
tru creșterea bunăstării noastre 1

Legătura directă, permanentă 
care există între rezultatele obținu
te in dezvoltarea economiei, in spo
rirea avuției naționale și ridicarea 
continuă a bunăstării materiale și 
spirituale a poporului se regăsește 
cu pregnanță in prevederile planu
lui cincinal. Astfel, retribuția reală 
urmează să sporească in 1985 față 
de 1980 cu 15,5 la sută, iar veni
turile reale ale țărănimii cu 18 la 
sută. Totodată, vor fi majorate fon
durile sociale de consum. în raport 
direct cu creșterea veniturilor, a 
puterii de cumpărare a populației, 
volumul desfacerilor de mărfuri 
prin comerțul socialist Va spori în 
1985 cu 26,6 la sută față de 1980, 
iar volumul prestărilor de servicii 
cu 76 la sută. De asemenea. în ac
tualul cincinal se vor construi 900 000 
de locuințe, se va dezvolta baza 
materială a invățămîntului. ocroti
rii sănătății și culturii, se va trece 
treptat Ia realizarea celei de-a doua 
etape de reducere a săptămînii de 
lucru.

Sînt prevederi cu un profund ca
racter social, care pun cu toată cla
ritatea in evidentă realitatea că nu
mai realizînd integral și ritmic pro
ducția planificată la un înalt nivel 
calitativ, cu cheltuieli materiale și 
de muncă cit mai reduse, cu be
neficii și rentabilitate maxime, 
prin întărirea autoconducerii mun
citorești și autogestiunii economice, 
prin aplicarea fermă a noului me
canism economico-financiar. vom 
putea asigura dezvoltarea mai ac
celerată a economiei naționale și 
creșterea mai rapidă a venitului na
țional. vor putea fi alocate fonduri 
sporite pentru consolidarea și ri
dicarea în continuare a bunăstării 
materiale și spirituale a poporului 
— obiectiv central al politicii parti
dului și statului nostru.

Avem in noul plan cincinal un 
program clar și mobilizator de ac
tivitate. înfăptuirea lui cere efor
turi serioase, munță și iar muncă, 
mereu mai spornică, de înaltă ca
litate și eficiență. Răspunzind prin 
fapte insuflețitoarelor chemări ale 
Congresului consiliilor oamenilor 
muncii, ale secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să facem totul, să ne 
consacrăm întreaga energie și ca
pacitate creatoare realizării în cit 
mai bune condiții a planului pe 
anul 1981, pentru ca în acest an 
de temelie al cincinalului calității 
și eficienței țara noastră să devi
nă tot mai puternică și mai pros
peră, mareînd un pas decisiv in 
înfăptuirea obiectivelor actualului 
cincinal.

Cu toate acestea, nu putem spune 
că activitatea se desfășoară la ni
velul posibilităților maxime. Se în- 
timpină o serie de greutăți. în spe
cial in ce privește asigurarea pie
selor de schimb pentru tractoare și 
combine. La I.A.S. Sadova, din lip
sa unei anvelope, o combină stațio
na de 4 zile ; alte 5 combine se a- 
l'lau trase pe dreapta, așteptind să
11 se înlocuiască unele curele. „Cu
relele late, curelele de descărcare a 
buncărelor și altele, ce se produc la 
Combinatul de articole tehnice din 
cauciuc Jilava, ne lipsesc în mod cu
rent. ne spune inginerul Ion Dimian, 
directorul general al direcției agri
cole județene. în plus, curelele late, 
fără de care o combină nu poate 
funcționa, ne sosesc de la aminti
tul producător cu grave defecte de 
fabricație — inserția de pinză nu 
este înnădită, din care cauză se rup 
foarte repede".

Am reținut că lista problemelor ce 
trebuiau soluționate pînă acum este 
destul de lungă. Lipsesc, în cadrul 
județului, circa 2 000 anvelope pen
tru remorci care stau pe dreapta, 
circa 600 anvelope pentru autocami
oane, cîteva sute de baterii ș.a. De 
fapt, toate acestea reprezintă proble
me care așteaptă încă să fie solu
ționate de către organele de resort 
ale Ministerului Agriculturii și In
dustriei Alimentare, fără de care nu 
se poate atinge viteza zilnică de
12 550 hectare, Stabilite de organele 
județene potrivit capacității de re
coltare a combinelor. în legătură cu 
viteza planificată se ridică totuși o 
întrebare : pe ce bază ministerul a 
stabilit județului un ritm zilnic la 
recoltarea griului de 19 300 hecta
re ? Nimic de zis. intenția de a sti
mula eforturile mecanizatorilor este 
demnă de toată lauda ! Dar ritmul 
stabilit nu se poate atinge de la sine, 
fără rezolvarea problemelor de care 
depinde folosirea la întreaga capa
citate a tuturor combinelor, dintre 
care am amintit doar cîteva. și fără 
a ține seama că aproape 250 de com
bine sînt reținute la alte lucrări, cum 
ar fi : recoltarea mazării și a semin
țelor de plante furajere. Cu atît mai 
mult trebuie să se acționeze neîn- 
tîrziat în acest sens, cu cit în. ju
dețul Dolj secerișul griului se va ge
neraliza în zilele următoare, ceea ce 
impune ca nimic să nu stînjenească 
bunul mers al lucrărilor.

Aurel PAPADIUC 
Nicolae PETOLESCU

O SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Festivalul sportului
Desfășurat sub emblema „Daciadei", 

Festivalul sportului muncitoresc 
vasluian — aflat la a treia ediție 
— reprezintă principala competiție de 
masă organizată de consiliul jude
țean al sindicatelor pentru oamenii 
muncii din întreprinderi și instituții, 
prieteni ai sportului și turismului. 
Pentru a satisface preferințele dar 
și a stimula activitatea sindicatelor 
și a organizațiilor U.T.C.'lh "(Tărfiertlul 
activității educației fizice și sportului, 
la actuala ediție ș-a extins numărul 
întrecerilor Ia 12 ramuri de sport, 
în majoritate desfășurate în aer 
liber (atletism, handbal, volei, fotbal, 
orientare turistică ș.a.). Au fost ast
fel create posibilități sporite nu nu
mai de participare ci și de folosire 
integrală a bazelor sportive de la în
treprinderile din orașul Vaslui — 
„Mobila", „Textila", „Confecția" — și, 
bineînțeles, de la complexul sportiv

ÎN CÎTEVA
• După cum s-a mai anunțat, as

tăzi încep la Clermont Ferrand cam
pionatele mondiale de scrimă la care 
participă peste 450 de sportivi și 
sportive din 39 de țări.

România va fi reprezentată de o 
formație din care fac parte Marcela 
Moldovan, Aurora Dan, Petre Kuki 
(floretă), Li viu Angelescu, Rudolf 
Szabo (spadă), Ioan Pop, Nicolaie 
Mustață (sabie| și alții.
• In localitatea Lajas, situată la 

35 km de Havana, au început meciu
rile tradiționalului turneu internațio
nal de box pentru „Trofeul Cardin".

cinema

tv Cronica
PROGRAMELE 1 ȘI S

10.30 Muzică populară
In jurul orei 11,00 — Trans

misiune directă : Adunarea
populară din municipiul Dro- 
beta-Turnu Severin cu prilejul 
vizitei de lucru in județul Me
hedinți a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.
PROGRAMUL 1

16,00 Tenis de cîmp. Finala de simplu 
femei a turneului international de 
la Wimbledon. (Transmisiune di
rectă)

17.30 Emisiune în limba germană
18.50 1001 de seri 
19.00 Telejurnal
19.50 Actualitatea economică
20,10 Film artistic : „Visul spulberat". 

Premieră TV. (Producție a stu
diourilor italiene), tn distribuție : 
Lea Massari, Enrico Pagano, Co- 
setta Greco. Regia : Renato Cas
tellan!

21.50 Fantezii coregrafice cu baletul O- 
perel Române din Timișoara

22,05 Telejurnal

PROGRAMUL 2

16.30 Cîntece șl jocuri populare
16,55 O viață pentru o idee — Gheorghe 

Țlțeica (1873—1930)
17.25 Publicitate
17.30 „Clntarea României" (reluare). De 
, pe marea scenă a țării pe micul

ecran. (Emisiune realizată In co
laborare cu Consiliul Culturii șl 
Educației Socialiste) — Județul 
Covasna

18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Concertul Filarmonicii „George 

Enescu". Dirijor : Mircea Cristes- 
cu ; Solistă : Liliana ciulei. In 
pauză : studio '81. inițiativa, intre 
intenție și eficiență

21,15 Jurnalul științelor și al călăto
riilor

22,05 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

4, 5 și 6 iulie, tn țară : vreme schim
bătoare, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea averse de ploaie, Însoțite de 
descărcări electrice In vestul și nordul 
țării. In rest, averse izolate. Vînt mo
derat., Temperatura în creștere ușoară. 
Minimele vor fl cuprinse Intre 8 și 
18 grade, iar cele maxime intre 20 și 
30 grade. Izolat, grindină, tn București : 
vreme schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Posibil averse de ploaie. Vînt 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila Intre 12 șl 14 grade, iar cele 
maxime intre 25 și 29 grade. (Marga
reta Struțu, meteorolog de serviciu).

muncitoresc vasluian
municipal. De notat faptul că, pînă 
la faza județeană, competiția se des
fășoară la nivelul asociațiilor sporti
ve (îmbinată cu duminicile cultural- 
artistice și cu trecerea normelor com
plexului polisportiv „Sport și sănăta
te"), precum și la nivelul municipii
lor și orașelor.

Această amplă manifestare sportivă 
de mașă ș-a,.organizat în colaborare 
cu cbnsiliul județean pentru educație 
fizida și sport și comitetul județean 
U.T.C. Vaslui, dar reușita ei a fost 
asigurată și cu participarea unor e- 
chipe sportive muncitorești din unele 
județe ale Moldovei. Mulți dintre 
participant! au urcat pe podiumul 
premianților. dar se poate spune cu 
certitudine că cel mai de seamă cîști- 
gător a fost sportul de masă vaslu
ian. (Crăciun Lăluci).

RÎNDURI
La cât. „ușoară" (63,500 kg), cubane
zul Jose Aguilar l-a învins prin a- 
bandon în prima repriză pe Mircea 
Fulger (România).
• Turul ciclist al Iugoslaviei a 

continuat, joi, cu etapa a 6-a, Opa- 
tija—Portoroz (122 km), încheiată cu 
succesul sovieticului Ivan Mișcenko, 
înregistrat cu timpul de 3h00’52”. Cu 
primul pluton au sosit și cicliștii ro
mâni M Romașcanu (locul 10) și 
I. Gancea. Astăzi se desfășoară 
penultima etapă (Portoroz—Nova 
Gorița — 126 km).

20.15, BUCUREȘTI — 8,30; 10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18; 20,30.
• Aii Baba și cei 40 de boți : VIC
TORIA — 9; 12,15; 15,30; 19, POPU
LAR - 15; 18,30.
• Primăvară pentru o oră : DOINA
— 9,15; 11; 12,45; 14,30.
• Cenușa : DOINA — 16; 19.
• Signum laudis ; BUZEȘTI — 15; 
17; 19.
• Un iepure pentru avocat : DRU
MUL SĂRII - 16; 18; 20.
• Stele de dimineață î COTROCENI
— 15; 17,30; 20.
• Patrula cosmică in acțiune : COS
MOS - 15,30; 17,30; 19,30.
• Socrul : PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Tunurile din Navarone : EXCEL
SIOR — 9; 12; 16; 19.
• Clinele electronic ; GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la 
grădină 21,15.
• Campionul : EFORIE — 8,45; U.âO; 
14.15; 17; 19,45, MIORIȚA - 9; 12; 16; 
19, la grădină - 21, FLACARA —
14.15, 17; 19,43. la grădină - 21,15.
• Secretul casetofonului : GIULEȘTI
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Superman : PACEA — 11; 15,30;
18.30.
• Articolul 420 : MELODIA - 9; 12; 
16; 19. CULTURAL — 9; 12; 16; 19.
• Idilă cu „miss Brazilia*  : VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, ARTA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 21.

Joi seara a părăsit Capitala mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste Vietnam, Nguyen 
Co Thach, care, la invitația ministru
lui afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Ștefan Andrei, a 
făcut o vizită oficială de prietenie 
în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de ministrul 
afacerilor externe, de alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Ion Medrea, am
basadorul României la Hanoi, Tan 
Phong, ambasadorul R.S. Vietnam, 
și Lumir Hanak, ambasadorul 
R.S. Cehoslovace la București.

. *
In perioada 19 iunie — 3 iulie a.c., 

Mohamed Aii Nur, ministrul zooteh
niei, pădurilor și pășunilor din Re
publica Democratică Somalia, a efec
tuat o vizită în țara noastră, la invi
tația Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare. Cu această 
ocazie, oaspetele a vizitat institute de 
cercetări pentru cereale și plante teh
nice, de mecanizare și mașini agri
cole, întreprinderi zootehnice și alte 
unități, unde a luat cunoștință des
pre realizările țării noastre.

La încheierea vizitei, joi, tovarășul 
Angelo Miculescu, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, și Mohamed 
Aii Nur au semnat un program de 
măsuri pentru materializarea preve
derilor de cooperare în domeniile 
producției agricole, animale și vege
tale, efectuarea în comun de cerce
tări științifice și schimburi de infor
mații și de specialiști, convenite cu 
ocazia vizitei la nivel înalt.

★
Continuîndu-și vizita în tara noas

tră, generalul-colonel Kiril Kosev, 
membru al C.C. al P.C. Bulgar, șeful 
Direcției principale politice a Arma
tei populare bulgare, și persoanele 
care-1 însoțesc, împreună cu genera- 
lul-locotenent Gheorghe Gomoiu, 
membru al C.C. al P.U.R., adjunct 
al ministrului apărării naționale și 
secretar al Consiliului politic superior 
al armatei, au fost oaspeții unor uni
tăți militare și ai unei întreprinderi 
industriale din Cluj-Napoca.

Joi la amiază, tovarășul Ștefan 
Mocuța, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Cluj al P.C.R., a primit 
delegația militară bulgară. Primirea 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială. prietenească.

In cursul zilelor de marți și 
miercuri, delegația militară bulgară 
a vizitat, de asemenea, unități ale 
armatei noastre și obiective economi
ce din județele Prahova și Mureș.

★
Joi seara a sosit în Capitală coor

donatorul național al Comitetelor de 
Apărare a Revoluției din Cuba, Ar
mando Acosta Cordero, care, la invi-

Lucrările Conferinței naționale a scriitorilor
Joi au continuat în Capitală lu

crările Conferinței naționale a scrii
torilor, eveniment de -seamă în via
ta culturală a țării. Forumul scrii
torilor a dezbătut, în cea de-a doua 
zi, aspecte legate de ordinea de zi 
a conferinței : Raportul Consiliului 
Uniunii scriitorilor asupra activității 
desfășurate pe perioada mai 1977 — 
iunie 1981 ; Raportul Comisiei de 
cenzori asupra activității financiare a 
Uniunii scriitorilor pe perioada din
tre cfele două conferințe ; TeZdle 
Conferinței naționale a scriitorilor ; 
Programul de dezvoltare a litera
turii din Republica Socialistă Româ
nia pe următorii patru ani ; Modi
ficări la Statutul Uniunii scriitorilor.

In cadrul lucrărilor au luat cuvin- 
tul scriitorii Dumitru Trancă. Con
stantin Țoiu, Octavian Paler. Anghel 
Dumbrăveanu, Ion Bănuță. Nicolae 
Manolescu, Letay Lajos, Radu F.

La Strehaia, un nou 
obiecliv economic

In orașul Strehaia, unde ritmu
rile industrializării se amplifică 
tot mai mult, se află în faza fi
nală un nou obiectiv economic : 
întreprinderea pentru prelucrarea 
tulpinilor de in. Ca urmare a e- 
forturilor depuse de constructori, 
prima capacitate de 550 tone fibre 
din in a intrat in funcțiune. Prin 
accelerarea lucrărilor de montaj, 
în scurt timp noua unitate va pro
duce la întreaga capacitate proiec
tată — 2 200 tone fibre de in anual. 
(Virgiliu Tătaru).

• Shabana : AURORA — 9; 12; J«;
19, la grădină — 21, TOMIS — 9; 12.30; 
16; 19.30.
• cactus Jack : GRADINA FESTI
VAL - 21,15.

S Jandarmul și extraterestrii : GRA-
INA LIRA — 21. GRADINA CUL

TURAL - 21.
• Vizita la domiciliu PARC HOTEL 
— 21.15.
• îmi sare țandăra : STUDIO — 10; 
12; 14; 16; 18; 20, GRĂDINA GLORIA 
— 21.
• Strada Hanovra : GRADINA TO
MIS - 21.

teatre
• Teatrul de comedie : Concurs de 
frumusețe (la Teatrul de vară He
răstrău) — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ : Dai un— Biban, dar tace t — 20.
• Teatrul Foarte Mic : Miriiala — 20.
• Teatrul Mic : (la rotonda scriito
rilor din Clșmigiu) : Cintecul iubirii 
(Spectacol de sunet și lumină) — 21.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală nr. 155, Drumul Taberei) : 
Tindaia... cloșcă — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia ro
mână" : La fintina dorului — 18,30.

zilei
tația Consiliului Național al Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste, 
face o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Tamara 
Dobrin, președinte executiv al Con
siliului Național al F. D. U. S., de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Humberto Castello, 
ambasadorul Republicii Cuba la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Sta

telor Unite ale Americii, joi după- 
amiază a avut loc in Capitală o ma
nifestare culturală organizată de In
stitutul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, în cadrul căreia 
au fost prezentate impresii de că
lătorie din această țară., In conti
nuare au fost vizionate filme docu
mentare din S.U.A.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, I.R.R.C.S., oameni de cultură 
și artă, un numeros public.

Au fost prezenți Rudolph Aggrey, 
ambasadorul S.U.A. la București, 
membri ai ambasadei,

★
La Piatra Neamț a avut loc o adu

nare consacrată sărbătoririi a două 
decenii de activitate a Teatrului ti
neretului din localitate. Cu acest pri
lej, participanții au adresat o tele
gramă Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin care subli
niază hotărîrea colectivului acestei 
instituții de artă de a face totul pen
tru înfăptuirea programului ideolo
gic al partidului, pentru creșterea 
contribuției la educarea multilatera
lă a publicului larg și mai ales a ti
nerei generații.

★
La Institutul de medicină și' far

macie din București au început, joi, 
lucrările celui de-al VI-lea Congres 
național de fiziologie. Organizat de 
Societatea de fiziologie din cadrul 
Uniunii societăților de științe me
dicale din Republica Socialistă Româ
nia." La reuniune iau parte specialiști 
din București și marile centre uni
versitare ale țării, precum și reputați 
fiziologi din țări europene.

Alocuțiunea inaugurală a fost rosti
tă de prof. dr. docent P. Groza, pre
ședintele comitetului ele organizare a 
celui de-al VI-lea Congres național 
de fiziologie, președintele Societății 
române de fiziologie. în continuare, 
au rostit cuvinte de salut Mihail 
Aldea, adjunct al ministrului sănătă
ții, prof. dr. docent Nicolae Cajal, 
din partea Secției de științe medicale 
a Academiei Republicii Socialiste 
România, prof. dr. docent Ion Mo- 
raru, vicepreședinte al Academiei de 
științe medicale, prof. dr. docent 
Marin Voiculescu. președintele Uniu
nii societăților de științe medicale.

(Agerpres)

Alexandru, Ioan Alexandru, Sveto- 
mir Raicov, Constantin Abăluță, 
Mircea Sîntimbreanu, Dan Deșliu, 
Laurențiu Ulici, Virgil Teodorescu, 
Ana Blandiana, Damian Necula, 
Radu Tudoran, George Bălăiță, Eu
gen Simion, Titus Popovicl, Gheorghe 
Schwartz, Corneliu Leu, Dan Culcer, 
Gabriel Dimisianu, Marin Mincu, 
Gelu lonescu, Alexandru Bălăci, Do- 
mokos Geza, Geo Bogza, Nicolae 
Breban, Valeriu Cristea, Nina "CUS- 
sian, Mircea Dinescu, Paul Everac, 
Ileana Mălăncioiu, Kantor Lajos, 
Eugen Jebeleanu, Sînziana Pop, Va
leriu Râpeanu, Dan Hăulică, George 
Macovescu.

în încheierea lucrărilor celei de-a 
doua zile au fost adoptate documen
tele înscrise pe ordinea de zi.

Lucrările Conferinței continuă.
(Agerpres)

AUREL VIJOLI
In ziua de 1 iulie 1981 a încetat 

din viață tovarășul Aurel Vijoli, 
membru al Comisiei Centrale de Re
vizie a Partidului Comunist Român.

Aurel Vijoli s-a născut la 12 fe
bruarie 1902 în comuna Recea, ju
dețul Brașov. A urmat Academia 
Comercială și Facultatea de drept, 
în 1939 obținind titlul de doctor în 
științe economice.

Membru de partid din anul 1940, 
Aurel Vijoli a participat la diferite 
acțiuni organizate și conduse de 
partid, militind cu devotament și dă
ruire pentru triumful idealurilor co
muniste, pentru o viață mai bună și 
mai dreaptă.

După 23 August 1944, Aurel Vijoli 
a îndeplinit importante sarcini de 
partid și de stat. In funcția de gu
vernator al Băncii Naționale și apoi 
de ministru al finanțelor (1957—1968), 
a adus o contribuție prețioasă la în
făptuirea politicii partidului în do
meniul economico-financiar. In anii 
1960—1965 a fost membru supleant, 
iar intre anii 1965—1974 membru al 
C.C. al P.C.R. La Congresele XI și 
XII ale P.C.R. a fost ales membru 
al Comisiei Centrale de Revizie. 
Aurel Vijoli a fost deputat al Marii 
Adunări Naționale în mai multe le
gislaturi, intre anii 1988—1975 înde
plinind funcția de președinte al Co
misiei permanente economico-finan- 
ciare a M.A.N.

Pentru merite deosebite în opera 
de construire a socialismului, in 
îndeplinirea sarcinilor de răspunde
re încredințate de partid, Aurel Vi
joli a fost distins cu înalte ordine 
și medalii ale Pepublicii Socialiste 
România.

încetarea din viață a lui Aurel 
Vijoli constituie o grea și dureroasă 
pierdere. Devotamentul cu care a 
slujit politica partidului va rămîne 
o pildă mereu vie pentru toți cei 
care l-au cunoscut.

• ENERGIA CURSU
RILOR DE APĂ ALE PLA
NETEI s-ar putea dovedi sufi
cientă pentru acoperirea ansam
blului necesităților energetice 
pe plan mondial — apreciază 
autorii unui studiu dat publici
tății de „Worldwatch Institute", 
specializat in cercetări cu ca
racter economic. In 1980, hi
drocentralele- existente în în
treaga lume au avut o capa
citate totală de aproximativ 
363 000 megawați, asigurînd 23 
la sută din consumul mondial 
de curent electric și 5 la sută din 
cel energetic, in general. Dar 
potențialul hidroelectric utiliza
bil din punct de vedere tehnic 
se ridică la circa 2 200 000 mega

wați, fiind deci de șase ori mai 
mare decît cel folosit în prezent 
și capabil să satisfacă cu priso
sință consumul mondial actual 
de electricitate asigurat în pre
zent de diferitele resurse ener
getice. Studiul menționează că 
potențialul hidroenergetic încă 
nefolosit este deosebit de mare 
în țările în curs de dezvoltare,

• OPERAȚIUNE DE 
INGINERIE GENETICĂ 
LA PLANTE. Cercetătorii ame
ricani au reușit pentru prima 
dată o operațiune de inginerie 
genetică la plante, informează 
agenția France Presse. O echi
pă a Ministerului Agriculturii 
al S.U.A. și a Universității 
Wisconsin — condusă de John 

Kemp și Timothy Hall — a reu
șit să transfere o genă de la 
o mazăre verde într-o celulă 
de floarea-soarelui. Gena, care 
dirijează producerea unei pro
teine numită faseolină, este 
stabilă în noul mediu. Ministrul 
american al agriculturii, John 
Block, a apreciat că acest suc
ces deschide calea spre o serie 
de ameliorări în domeniul soiu
rilor de plante.

• BALKANINUL “ ln* 
locuitorul mineral de pămînt, 
realizat în Bulgaria, poate asi
gura cultivarea de legume în 
serele și solariile diverselor în
treprinderi industriale. Balka- 
ninul asigură recolte sporite 
față de aplicarea metodelor de

cultivare tradițională a legu
melor. în afară de aceasta, el 
permite o economisire conside
rabilă a combustibilului și 
muncii vii. In curind. întreprin
derea „Mineralagro", care pro
duce Balkaninul, va deschide 
la Sofia un magazin de pre
zentare. Ioc de unde vor putea 
cumpăra produsul cei ce doresc 
să cultive flori sau legume pe 
balcoane și terase.

• MICROPROCE
SOARE PENTRU VINĂ- 
TORI. Pînă in prezent, vînă- 

toarea rămăsese unul din pu
ținele domenii care nu benefi
ciau de serviciile electronicii. 
Iată că acum, însă, o întreprin
dere japoneză a realizat un mi
croprocesor care informează in 
permanentă pe vinător asupra 
locului unde se află cîinele său : 
intr-un tufiș, în spatele unui 
pilc de copaci etc., pe o dis
tanță pînă la 500 de metri.

• MANUSCRISUL 
NR. 16 000. Cea mai tecen_ 
tă achiziție a Matenadaran-ului, 

faimoasa colecție de manuscrise 
vechi și totodată institut de cer
cetări științifice din Erevan, 
este un manuscris pe pergament 
din veacul al VIII-lea. El a pri
mit numărul de înregistrare 
16 000, care indică, în același 
timp, numărul total de manu
scrise vechi adunate în această 
colecție de o valoare excepțio
nală pentru cunoașterea istoriei, 
culturii și artei Armeniei, Per- 
siei. Bizanțului și Califatului 
Arab între secolele V—XVIII. 
Multe manuscrise sînt ilustrate 
cu miniaturi, adevărate opere 
de artă și, totodată, prețioase 
izvoare pentru specialiștii in et
nografie, Istoria teatrului, arti
zanat. arhitectură, fauna și flo
ra Armeniei. Tomul de cele mal 

mari dimensiuni datează din 
anul 1201, are 660 file din perga
ment și cîntărește 27,5 kg. Pen
tru fiecare filă a fost folosită 
tite o piele de vițel. Cartea cea 
mai mică încape în podul pal
mei. Ea a fost scrisă pe foi fine 
de pergament din piele de ied 
în anul 1441.

• FESTIVAL AN
DERSEN. In orașul danez 
Odense s-a deschis Festivalul 
internațional pentru copii con
sacrat memoriei marelui poves
titor Hans Christian Andersen. 
In programul festivalului, des
fășurat din inițiativa autorită
ților municipale din orașul na

tal al lui Andersen, sînt pre
văzute numeroase concerte, 
concursuri și spectacole pe teme 
din basmele marelui narator 
danez. Participă peste 500 de 
copii din 13 țări aie lumii.

• UN VEHICUL ORI
GINAL - „PODOMO- 
TORUL". La o expoziție din 
Milano a fost prezentat un neo
bișnuit mijloc de transport, care 
nu este nici automobil, nici mo
toretă, nici bicicletă. A fost bo
tezat „podomotor". El este pus 
in mișcare cu ajutorul pedale
lor ; dacă conducătorul obosește, 
el poate pune în funcțiune mo
torul vehiculului.



SOFIA

Lucrările celei de-a fflV-a ședințe a sesiunii
Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
SOFIA 2 (Agerpres). — Joi dimi

neața au început, la Palatul Culturii 
din Sofia, lucrările celei de-a 
XXXV-a ședințe a sesiunii Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc, 
la care participă delegații din țările 
membre — R.P. Bulgaria, R.S. Ceho
slovacă, Republica Cuba, R.D. Ger
mană. R.P. Mongolă, R.P. Polo
nă, Republica Socialistă România, 
R.P. Ungară, U.R.S.S., R.S. Vietnam 
— precum și o delegație din R.S.F. 
Iugoslavia.

La lucrări sînt prezente, în calitate 
de observatori, delegații din R.P. An
gola, R.D. Afganistan, Etiopia Socia
listă, R.D.P. Laos, R.P. Mozambic și 
R.D.P. Yemen.

Delegația țării noastre este con
dusă de tovarășul Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului român.

Lucrările au fost deschise de to
varășul Grișa Filipov, membru ai 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de Mi-

niștri al R.P. Bulgaria, președintele 
actualei sesiuni.

Cea de-a XXXV-a ședință a se
siunii C.A.E.R. va dezbate probleme 
privind realizarea Programului com
plex și sarcinile adincirii și perfec
ționării in continuare a colaborării 
țărilor membre ale C.A.E.R. in anii 
’80 ; rezultatele coordonării planuri
lor economice pe 1981—1985 ; per
fecționarea în continuare a colaboră
rii tehnico-științifice în direcția 
creării și 
producție 
moderne, 
probleme 
economice 
C.A.E.R.

Lucrările sesiunii continuă.
★

Joi după-amiază, delegațiile parti
cipante la lucrările celei de-a 
XXXV-a ședințe a sesiunii C.A.E.R. 
au vizitat Mausoleul „Gheorghi Di
mitrov".

Din partea conducătorilor de dele
gații a fost depusă o coroană de 
flori.

în
introducerii accelerate in
de 1,' ’ _ • ................
de materiale noi ; alte 
ale ’ 
dintre țările membre ale

tehnologii și tehnici
dezvoltării relațiilor

General al F.S.M.
BUDAPESTA 2 (Agerpres). — La 

Budapesta au început lucrările sesiu
nii Consiliului General al Federației 
Sindicale Mondiale (F.S.M.), în cadrul 
căreia sint examinate, intre altele, 
pregătirea celui de-al X-lea Congres 
mondial al sindicatelor, care va avea 
loc în februarie anul viitor la Ha
vana, și raportul Comisiei de cenzori. 
La lucrări participă și o delegație 
condusă de tovarășa Elena Ene, se
cretar al Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România.

în cadrul dezbaterilor a luat cuvîn- 
tul conducătoarea delegației U.G.S.R., 
care a relevat că, in concepția Româ
niei, a președintelui țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în prezent este 
necesară, mai mult ca oricind, uni
tatea clasei muncitoare și a organi-

zațiilor ei, a tuturor forțelor revolu
ționare, progresiste și antiimperialis- 
te, pentru soluționarea, în interesul 
popoarelor, a marilor probleme care 
confruntă omenirea, lichidarea sub
dezvoltării și instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, în
făptuirea dezarmării generale, și în 
primul rînd a celei nucleare. Vorbi
toarea a sugerat ca aceste preocu
pări majore ale oamenilor muncii de 
pretutindeni să-și găsească reflec
tarea în documentele ce vor fi pre
gătite pentru al. X-lea Congres sin
dical mondial, astfel incit acestea să 
constituie o bază solidă pentru parti
ciparea la congres a unui număr cît 
mai mare de organizații sindicale, 
pentru realizarea și dezvoltarea uni
tății de acțiune a mișcării mondiale.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri siriano-libaneze 
Liban • Turneul președintelui

privind evoluția situației din 
Comitetului Executiv al O.E.P.

DAMASC 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, l-a 
primit, joi după-amiază, pe vicepre- 
mierul și ministrul libanez al aface
rilor externe, Fuad Boutros. A parti
cipat ■ vicepremierul și ministrul 
sirian al afacerilor externe, Abdel 
Halim Khaddam. Cu acest prilej au 
fost discutate ultimele evoluții ale 
situației din Liban, precum și pregă
tirile ce se fac pentru reuniunea Co
mitetului cvadripartit arab, care va 
avea loc, sîmbătă, în localitatea liba
neză Beiteddine, sub conducerea pre
ședintelui Elias Sarkis. La reuniune 
vor participa miniștrii de externe ai 
Arabiei Saudite, Kuweitului, Siriei și 
Libanului. Vor fi discutate posibilită
țile de menținere a stabilității in Li
ban și realizării unei reconcilieri în
tre diferitele părți libaneze aflate in 
conflict.

Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, sosit miercuri în 
capitala kuweitiană. Au fost evocate 
cu acest prilej ultimele evoluții din 
lumea arabă. în cadrul turneului pe 
care îl întreprinde într-o serie de 
țări din zonă, Yasser Arafat a vizitat, 
anterior, Jamahiria Libiana, Maro
cul, Algeria, Siria, Irakul și Arabia 
Saudită.

Aspirația popoarelor: DEZARMAREA GENTIILE DE PRESA
NU, RACHETELOR NUCLEARE!

CU

COPENHAGA

Centenar

Băncii 
Robert 
această

lit) 
în

inundații cauzate de taifunul ..Kel
ly". Cea mai mare parte a victime
lor au fost surprinse în timpul 
somnului.

înregistrat oficial primul 
de opoziție din țară — Miș- 
Democratică Braziliană. A- 
formațiune politică se pro- 
pentru o largă participare a

Evoluții sinuoase pe piețele monetare occidentale
Consecințele menținerii ratei înalte a dobînzii în S.U.A.

SECRETARUL GENERAL
O.N.U., Kurt Waldheim, care a 
sosit, joi, la Paris, într-o vizită 
oficială, a fost primit în aceeași 
zi la Palatul Elysee de către pre
ședintele Franței, Francois Mitter
rand. După cum informează agen
ția France Presse, interlocutorii au 
examinat o serie de aspecte ale 
relațiilor internaționale, in special 
evoluția situației din Orientul Mij
lociu și dialogul Nord-Sud.

KUWEIT 2 (Agerpres). — Emirul 
Kuweitului, Jaber Al Ahmed Al Sa
bah, a avut o întrevedere cu Yasser

BAGDAD 2 (Agerpres). — Minis
trul de externe al Republicii Arabe 
Yemen, Aii Lufti Thor, și-a încheiat 
vizita de două zile îptreprinșa în 
Irak. Cu prilejul primirii sale de 
către președintele Irakului. Saddam 
Hussein, el i-a transmis un mesaj 
personal din partea președintelui 
R. A. Yemen, Aii Abdallah Saleh. 
Ministrul yemenit a declarat că vizi
ta sa la Bagdad se înscrie în cadrul 
consultărilor periodice dintre guver
nele R. A. Yemen și Irakului.

pe scurt

Rv.H H .sffwjj ' ...r®
pil11 4M *'dlEa

Proiectele N.A.T.O. privind amplasarea de noi rachete nucleare în Europa 
occidentală continuă să stîrnească vii proteste în numeroase țări. Foto
grafia înfățișează un aspect de la o importantă manifestare de acest gen 
desfășurată în Marea Britanie : un marș de protest de la Farlane, unde 

se află o bază de rachete Polaris, pînă la Glasgow

NU MAI VREM ALTE HIROSHIME!“

Un marș al păcii, la care participă numeroși cetățeni, a pornit din Tokio 
spre Hiroshima, oraș distrus în urmă cu 36 de ani de către o bombă 
atomică. Printre demonstranți se află mulți tineri care poartă imagini ale 
ororilor cauzate de explozia atomică. întreaga acțiune a partizanilor păcii 

\^din Jqponia se desfășoară sub lozinca „Nu mai vrem alte Hiroshime !"

FRANȚA

Prima ședință a noii

TEL AVIV 2 (Agerpres). — în 
timp ce continuă numărarea vo
turilor exprimate în alegerile legis
lative de la 30 iunie din Israel, in
tre liderii diferitelor partide israe- 
liene au început negocierile pentru 
formarea unei coaliții guvernamen
tale. După cum s-a anunțat, nici una 
din principalele formațiuni politice 
ale țării — gruparea Likud, condusă 
de premierul Menahem Begin, și 
Partidul Muncii, al cărui lider este 
Shimon Peres — nu a obținut ma
joritatea necesară. Primul minis
tru, Menahem Begin, s-a întilnit 
cu liderul Partidului Național Reli-

gios, Yossef Burg, care s-a angajat 
să sprijine gruparea Likud. De ase
menea, potrivit agenției Reuter. Me
nahem Begin contează pe sprijinul 
partidelor „Agudat Israel" și 
„Tehiya" pentru a obține majoritatea 
necesară de 61 de locuri în viitorul 
Knesset. Agenția informează că li
derii Partidului Muncii au inițiat, la 
rîndul lor, contacte neoficiale cu par
tidele „Agudat Israel" și „Tami".

Potrivit ultimelor previziuni pe 
bază de computer. Partidului Mun
cii îi vor reveni 49 de mandate, iar 
grupării „Likud" 48 de mandate.

PARIS 2 (Agerpres). — Noua Adu
nare Națională a Franței s-a întru
nit, joi, Ia Paris, in prima sa ședin
ță de la alegere. Parlamentarii au 
ales in funcția de președinte al nou
lui for legislativ, pentru o perioadă 
de cinci ani, pe Louis Mermaz, mem
bru al grupului parlamentar socialist.

Deputății vor examina, pe par
cursul lunii iulie, primele legi pre
zentate de guvernul format, după 
alegerile legislative, din reprezentanți

Adunări Naționale
ai partidelor socialist, comunist. Miș
carea radicalilor de stingă și Mișca
rea democraților. Noul cabinet, con
dus de Pierre Mauroy, este sprijinit 
in Adunarea Națională de 333 depu- 
tați, ceea ce reprezintă două treimi 
din totalul celor 491 de membri ai 
parlamentului.

La 8 iulie, Pierre Mauroy va pre
zenta programul cabinetului 
va cere în parlament votul 
credere.

său și 
de in-

Plenara C. C al P. C. Italian
ROMA 2 (Agerpres). — La Roma 

au început lucrările plenarei C.C. al 
P.C. Italian, in cadrul căreia Ales
sandro Natta, membru al Direcțiu
nii P.C.I., a prezentat un raport cu 
privire la perspectivele politice în 
țară, după alegerile administrative 
parțiale de la 21 iunie. După ce re

special

(din actualitatea POLITICĂ) rr

VIZITA MINISTRULUI DE EX
TERNE CHINEZ IN SRI LANKA. 
La Colombo s-au încheiat convorbi
rile oficiale între ministrul de ex
terne al statului Sri Lanka. Sahqul 
Hameed, și Huang Hua, vicepre
mier al Consiliului de Stat și mi
nistru al afacerilor externe al 
R.P. Chineze. După cum relatează 
agenția China Nouă, în cursul con
vorbirilor au fost examinate aspec
te ale relațiilor bilaterale, părțile 
exprimîndu-și dorința de a promo
va dezvoltarea în continuare a aces
tor relații. Potrivit aceleiași surse, 
cele două părți au abordat o serie 
de probleme internaționale și re
gionale.

IN COMUNICATUL DE PRESĂ 
privind convorbirile purtate la Pra- 
ga de miniștrii de externe ai Ceho
slovaciei șl Turciei, Bohuslav 
Chnoupek, și, respectiv, liter Turk
men, se relevă că părțile au trecut 
în revistă posibilitățile dezvoltării 
relațiilor bilaterale. Părțile au 
subliniat necesitatea transpunerii in 
viață a tuturor prevederilor Actului 
final de la Helsinki. A fost subli
niată, de asemenea, importanta pe 
care părțile o acordă încheierii cu 
succes a reuniunii de la Madrid 
pentru securitate și cooperare în 
Europa.

NOUL PREȘEDINTE AL BĂNCII 
MONDIALE. Alden Clausen, fost 
președinte al celei mai mari institu
ții bancare comerciale din S.U.A., 
„Bank of America", a preluat, joi. 
funcția de președinte al “ 
Mondiale. El succede lui 
McNamara, care a deținut 
funcție din anul 1968.

George Enescu
COPENHAGA 2 (Agerpres). — In 

cadrul manifestărilor, prilejuite de 
aniversarea centenarului nașterii lui 
George Enescu, Radiodifuziunea da
neză a dedicat o emisiune vieții și 
creației marelui compozitor și inter
pret român. Muzicologul Heino Wes
sel Hansen a făcut o prezentare a 
creației lui George Enesdu, eviden
țiind influența muzicii populare ro
manești asupra întregii sale creații, 
precum și caracterul modern al com
pozițiilor enesciene. Au fost prezen
tate, in continuare, două lucrări or
chestrale de George Enescu in 
interpretarea orchestrei simfonice 
„Moldova", din Iași, sub bagheta di
rijorului Ion Baciu.

ASISTENȚA PENTRU DEZVOL
TARE. Consiliul de administrație 
al Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) a 
adoptat hotărîrea privind alocarea 
sumei de 20,5 milioane dolari pentru 
programele de dezvoltare din Cuba, 
informează agenția Prensa Latina. 
Se precizează că planul este adop
tat în conformitate cu propunerea 
prezentată de guvernul cubanez, cu- 
prinzînd asistența pentru dezvol
tarea citorva sectoare ale economiei 
țării pe perioada 1982—1986.

GREVA IN PORTUL LIVER
POOL. Peste 3 500 de docheri din 
portul Liverpool au declarat, joi, o 
grevă de 24 de ore, in semn de 
protest împotriva condițiilor neco
respunzătoare de muncă și de viață. 
Este cea de-a șasea mare grevă a 
docherilor din Liverpool din ultima 
lună.

PARTID DE OPOZIȚIE ÎN BRA
ZILIA. Tribunalul electoral din Bra
zilia a 
partid 
carea 
ceastă 
nunță 
maselor la viața politică-

ȘEFII TUTUROR PARTIDELOR 
POLITICE BOLIVIENE vor fi con
sultați asupra proiectului noii 
constituții a țării, s-a anunțat ofi
cial în capitala Boliviei. După cum 
transmite agenția France Presse, 
această hotărîre a autorităților a 
fost făcută cunoscută presei de pre
ședintele Consiliului național de 
consultație și legislație, Juan Lechin 
Suarez.

ȘOMAJUL A CONTINUAT SA 
CREASCĂ IN R.F. GERMANIA, 
relatează agenția D.P.A. După cum 
a anunțat, joi. Oficiul federal al 
muncii de la Niirnberg, în iunie au 
fost înregistrați oficial 1 125 700 șo
meri, față de 1 109 667 în mai. în 
prezent, rata șomajului este de 4,8 
la sută din populația activă, a pre
cizat agenția.

CANICULA IN GRECIA. La Ate
na s-a anunțat că, din cauza canicu
lei din ultimele 24 de ore, șase per
soane și-au pierdut viața ca urma
re a unor crize cardiace. în legătură 
cu aceasta se menționează că în 
capitala elenă s-au înregistrat 37 
grade C la umbră, iar in centrul 
Greciei 44 de grade C.

RIDICAREA IMUNITĂȚII PAR
LAMENTARE A LIDERULUI 
NEOFASCIȘTILOR ITALIENI. Ca
mera Deputaților a Italiei a hotă- 
rît să ridice imunitatea parlamen- ' 
tară a liderului partidului neofas
cist Mișcarea Socială Italiană, 
Giorgio Almirante. Prin această 
măsură este deschisă calea spre 
deferirea lui Almirante justiției, 
sub acuzația de complicitate la or
ganizarea unui atac terorist cu 
bombe, comis, în 1972, de elemente 
de extremă dreaptă și soldat 
moartea a trei carabinieri.

ALUNECARE DE TEREN, 
persoane și-au pierdut viața 
urma alunecării de teren survenite 
în noaptea de marți spre miercuri 
in regiunea Bicol, la 350 km sud de 
Manila, provocată de puternicele

ATENTAT LA MALAGA. Prima
rul comunist al orașului Malaga, 
Francisco Garcia, a fost țf A unui 
atentat. Potrivit unui coțb Aat al 
Comitetului provincial alPÎC. din 
Spania. Garcia a fost grav rănit 
de loviturile unui membru al or
ganizației fasciste autointitulate 
, Fuerza Nueva". Organizația pro
vincială a P.C.S. a cerut inițierea 
unei proceduri judiciare împotriva 
atentatorului.

LANSAREA UNUI NOU SATE
LIT „COSMOS". La 2 iulie, în Uniu
nea Sovietică a fost lansat satelitul 
artificial al Pământului „Cosmos- 
1 280". După cum transmite agenția 
T.A.S.S., la bordul satelitului sint in
stalate aparate științifice destinate 
continuării explorării resurselor na
turale ale Pământului.

NEW YORK 2 (Agerpres). — Cursul 
dolarului S.U.A. a înregistrat, 
miercuri, la Bursa din New York, o 
puternică ascensiune, în raport cu 
principalele monede occidentale, in 
timp ce prețul aurului a scăzut la 
414,40 dolari uncia, față de 423,50 do
lari, marți, la închidere, relatează 
agenția France Presse. Deviza ameri-

cană a fost cotată, la închiderea burr 
sei, la 5,7 475 franci francezi, față de 
5,7 2.30 la deschidere, la 2,0 725 franci 
elvețieni față de 2,0 505, in ajun, și la 
2,4 125 mărci vest-germane față de 
2,3 925. Creșterea cursului dolarului 
este atribuită menținerii ratei dobîn- 
zii primare in S.U.A. la nivelul foarte 
ridicat de 20 la sută.

Țările Pieței comune îngrijorate de creșterea

italia: Priorități ale noului guvern 
tale. Ip ce privește problemele consi
derate prioritare, atenția se va în
drepta spre situația economică și, in 
primul rînd, spre combaterea infla
ției și șomajului. Pe plan extern, a 
spus premierul, vor fi respectate an
gajamentele și alianțele tradiționale, 
guvernul militind, totodată, 
destindere și relansarea 
Nord-Sud, precum și în i 
glementării negociate a i 
Orientul Mijlociu.

Dincolo de compoziție l. 
tizarea răspunderilor, noua echipă 
ministerială are de făcut față unei 
situații deosebit de complexe, pe mai 
toate fronturile. Dacă 1980 a fost un 
an economic dificil, cel de față a 
accentuat fenomenele de criză. Redu
cerea ritmului producției s-a resimțit 
într-o serie de sectoare — în indus
tria chimică, petrochimică, a confec
țiilor, iar spirala inflației a înregis
trat un veritabil record, depășind 21 
la sută intr-un singur an, paralel cu 
deprecierea lirei în raport cu dola
rul. Repetatele creșteri de preturi — 
la electricitate, combustibili, produse 
alimentare — s-au răsfrint serios a- 
supra puterii de cumpărare, lovind 
mai cu seamă categoriile majoritare, 
adică muncitorii și salariații din sec
torul serviciilor. Un alt „record" ne
gativ privește deficitul balanței de 
plăți, de circa șase ori mai mare de- 
cît acum doi ani și cu tendințe de 
sporire mai accelerată decît preve
deau experții acum cîteva luni.

Pe un asemenea fundal, două fe
nomene — aparent distincte, dar 
care în realitate se împletesc între 
ele — complică situația din țară. 
Este vorba de terorism, pe de o par
te. și de scandalurile din cercurile 
politico-financiare, pe de alta. Efec
tul destabilizator al terorismului a- 
supra vieții social-politice este am
plificat de lanțul scandalurilor legate 
de corupție, deturnare de fonduri 
publice etc, însăși criza guvemamen-

După mai bine de o lună de criză 
guvernamentală, în Italia s-a consti
tuit un nou cabinet, al 41-lea din 
perioada postbelică ; element cu to
tul inedit al peisajului politic italian 
în toată această perioadă: este primul 
condus de un premier ce nu apar
ține partidului democrat-creștin, noul 
prim-ministru, Giovanni Spadolini, 
fiind liderul partidului republican.

Alcătuit în urma mai multor run
de de negocieri dificile — după 
eșecul încercărilor fostului premier 
f’orlani de a reproduce o formulă 
practic identică cu cea pe care tot 
el o prezidase înaintea demisiei de 
la 26 mai — noul guvern include re
prezentanți ai partidelor democrat- 
creștin, socialist, socialist-democratic, 
republican și liberal, ultimul fiind 
„nou venit" în sinul „majorității în 
cinci", cu numai un portofoliu, cel al 
sănătății, din totalul de 28. Cum era 
de așteptat, democrației creștine, 
partidul majorității relative, i-a re
venit „partea leului" la distribuirea 
ministerelor (spre a „compensa" ce
darea președinției Consiliului de Mi
niștri, întiia oară in aproape 36 de 
ani) între care ministerele de interne 
•și externe ; cu șapte ministere, in- 
cluzînd al apărării și al finanțelor, 
partidul socialist păstrează numărul 
avut înainte, in vreme ce republica
nii conservă portofoliul bugetului, 
pierzindu-1 insă pe cel al marinei 
comerciale. „Lasind de o parte pre
ședinția consiliului, deținută de un 
republican, și participarea partidului 
liberal, noul guvern și mai pletoric 
(aluzie la adăugirea a două minis
tere — n.r.) seamănă ca un frate cu 
cel precedent", rezuma, cu titlu de 
comentariu, un comunicat al secre
tariatului partidului liberal.

Deși programul noului guvern nu 
a fost încă prezentat, premierul Spa
dolini a avansat de acum unele punc
te ale acestuia. Astfel, el a afirmat 
că, în linii generale, va fi urmată 
politica vechii coaliții guvernamen-

pentru 
t dialogului 
favoarea re- 
situației din

și de repar-

tală soluționată duminică fiind de
clanșată de un asemenea scandal, 
afacerea „P-2“ (Propaganda-2), orga
nizație ocultă care urmărea, cum se 
arată intr-un document oficial, „dis
trugerea ordinii constituționale".

Dedesubturile scandalului „P-2“ 
sint încă departe de a fi elucidate, 
dar, pe 
tregesc 
dresa 
cercuri 
liene exprimă părerea că o veritabi
lă însănătoșire a economiei este in
tim legată de asanarea democratică 
a vieții politice, prin infuzia unor 
forțe proaspete, populare, în acest 
sens, secretarul _ ' . ’ .
Enrico Berlinguer, a reafirmat pozi
ția de principiu a partidului său pri
vind necesitatea unui guvern larg re
prezentativ, de „alternativă demo
cratică", cu participarea activă a co
muniștilor. In favoarea unei aseme
nea soluții pledează deopotrivă pon
derea P.C.I. — al doilea partid poli
tic al țării — disponibilitatea sa pen
tru o largă colaborare cu toate sec
toarele democratice, precum și in
fluența sa pusă din nou în lumină 
de avansul sensibil pe care l-a înre
gistrat P.C.I. Ia recentele alegeri ad
ministrative parțiale. Că o astfel de 
rezolvare este posibilă o arată și ac
tualele evoluții din Franța, unde co
muniștilor li s-au încredințat patru 
portofolii ministeriale. Este semnifi
cativă, dealtfel, părerea unor obser
vatori, după care „reproșurile" 
străine adresate Franței în problema 
includerii comuniștilor aveau me
nirea să fie auzite... in Italia.

Prin formarea noului cabinet ia 
sfirșit încă o criză guvernamentală, 
dar problematica națională rămîne în 
așteptarea unor soluții profunde, în 
conformitate cu aspirațiile de stabi
litate democratică, de progres și 
prosperitate ale poporului italian.

V. OROS

levă succesul comuniștilor, în 
la Roma și Genova, raportorul men
ționează Vă rezultatul alegerilor a- 
testă scăderea popularității Partidu
lui Democrat-Creștin.

Referindu-se la noul guvern al Ita
liei, raportorul a subliniat că, pentru 
prima dată în ultimii 35 de ani, ca
binetul nu este condus de un repre
zentant al P.D.C., ci al altui partid, 
fapt ce va juca un rol important pen
tru P.C.I. în elaborarea poziției față 
de noul guvern. Sintem interesați să 
stabilim un dialog deschis și con
structiv cu noul guvern — a ară
tat A. Natta. care a menționat, tot
odată, că pentru P.C.I. structura și 
componența noului cabinet provoacă 
o puternică dezamăgire.

R.F.G. propune 
consultări privind 

problema namibiană
BONN 2 (Agerpres). — Ministrul 

de externe al R.F. Germania. Hans- 
Dietrich Genscher, a propus colegi
lor săi din celelalte țări occidentale 
membre ale „grupului de contact" 
pentru Namibia (Franța, Marea Bri
tanie. Statele Unite și Canada) să 
aibă consultări cu prilejul intilnirii 
la nivel înalt a principalelor șapte 
țări occidentale industrializate, 
gramată in cursul acestei 
Ottawa. Un purtător de cuvint 
M.A.E. vest-german a declarat 
Genscher a trimis scrisori în acest 
sens miniștrilor de externe ai celor 
patru țări, împreună cu care ar urma 
să examineze situația creată ca ur
mare a impasului prezent din nego
cierile vizînd solutionarea crizei na- 
mibiene și asigurarea accesului la in
dependență al Namibiei — teritoriu 
aflat ilegal sub ocupația Republicii 
Sud-Africane.

exporturilor
LONDRA 2 (Agerpres). — Marea 

Britanie și Piața comună, în ansam
blu, „doresc să discute tensiunile 
create de comerțul japonez, într-un 
context global, la viitoarea reuniune 
economică a celor 7 state occiden
tale industrializate de la Ottawa", a 
declarat la Londra ministrul britanic 
al comerțului, John Biffen. El a a- 
preciat, după cum informează agen-

laponeze
tia Reuter, că surplusul comercial ja
ponez, cum este cazul exporturilor de 
automobile nipone, creează o profun
dă îngrijorare statelor occidentale. In 
opinia sa, „Japoniei nu i se poate 
permite să-și soluționeze propriile di
ficultăți intr-o manieră care creează 
probleme mai multe pentru toți cei
lalți".

atena: Vizita președintelui 
Republicii Cipru

pro- 
luni la 

al 
că

ATENA 2 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Cipru, Spyros Ky- 
prianou. care se află la Atena in vi
zită oficială, a avut. joi. o primă în
trevedere cu premierul Gheorghios 
Rallis, în cursul căreia a fost abor
dată, cu prioritate, evoluția proble
mei cipriote, informează agenția 
Associated Press. Vineri, Spyros Ky-

prianou va conferi cu președintele 
Constantin Karamanlis. Agenția ci
priotă de știri, C.N.A., precizează că 
vizita președintelui Spyros Kypria- 
nou precedă cu puțin reluarea con
vorbirilor intercomunitare consacra
te soluționării politice a situației din 
insulă.

măsură ce noi dezvăluiri în- 
înțelegerea pericolelor la a- 

instituțiilor democratice, 
largi ale opiniei publice ita-

general al P.C.I.,

Rasiștii sud-africani intensifică 
represiunile în Namibia 

Dezvăluirile unei comisii de anchetă a O.N.U.
încercind să-și prelungească domi

nația asupra Namibiei, autoritățile 
rasiste de la Pretoria intensifică tot 
mai mult represiunile în acest teri
toriu, sperînd să zădărnicească lupta 
de eliberare pe care poporul nami- 
bian o desfășoară sub conducerea 
S.W.A.P.O. Aceste acțiuni 
însă o vie indignare și cele 
proteste din partea opiniei publice 
mondiale. Chiar în aceste 
Londra s-a întrunit o comisie 
anchetă a O.N.U., reunind reprezen
tanți din șase țări, în fața căreia au 
fost dezvăluite fapte de o deosebită 
gravitate săvîrșite de rasiștii din 
R.S.A. in Namibia și în țările „din 
prima linie". Iată unele din aceste 
fapte relevate de agenția „FRANCE 
PRESSE":

„Aproximativ 120 de refugiați na- 
mibieni capturați de forțele sud-afri- 
cane cu prilejul unei incursiuni în 
Angola sint deținuți în condiții inu
mane intr-un lagăr din apropiere de 
Marienthal, in sudul Namibiei, și sint 
supuși la torturi" — au afirmat 
miercuri mai mulți martori in fața 
grupului de experți ai Națiunilor 
Unite. Potrivit mărturiilor culese de 
această comisie de anchetă, condusă 
de Keba M’Baye, președintele Curții 
Supreme a Senegalului, problema 
refugiaților namibieni a devenit „ex
trem de gravă". In cursul ultimelor 
trei luni, circa 70 000 de persoane 
s-au refugiat, în special in Angola, 
unde insă nu și-au putut răsi liniștea 
deoarece sint mereu hărțuite de

trezesc 
mai vii
zile, la 

de

incursiunile unităților militare ale 
R.S.A.

După cum se știe, zilele acestea 
reprezentantul permanent al R.P. 
Angola la Națiunile Unite a adresat 
o scrisoare secretarului general al 
O.N.U. în care își exprimă profunda 
îngrijorare față de escaladarea acțiu
nilor agresive ale R.S.A. împotriva 
țării sale. El a arătat că regimul ra
sist de la Pretoria a concentrat re
cent pe teritoriul Namibiei peste 
95 000 de soldați sud-africani și mer
cenari gata să pătrundă pe teritoriul 
angolez.

Pe de altă parte, într-un raport al 
Centrului O.N.U. împotriva aparthei
dului, dat publicității la Geneva, se 
arată că „mașina de război a R.S.A. 
reprezintă un pericol serios la adresa 
păcii și stabilității în Africa". Milita
rizarea statului rasist — relevă au
torii documentului — se înfăptuiește 
in ritmuri accelerate. Anul acesta, 
armatei sud-africane îi va fi alocată 
suma de 2,8 miliarde de ranzi, de 
aproape 10 ori mai mult decît in 1974. 
In ultimii cinci ani, R.S.A. a achizi- , 
ționat armament in valoare de 4 mi
liarde de ranzi. Forțele armate ale 
regimului de apartheid — precizează 
documentul — numără în prezent 
200 000 de oameni și ele pot fi du
blate in orice moment cu rezerva 
activă care se află în stare de pregă
tire de luptă permanentă. Raportul 
amintește că regimul de la Pretoria 
își folosește iritens mașina de război 
împotriva statelor africane indepen
dente vecine.

Ficțiune si
Amănuntele zguduitoare dezvălui

te : un băiat de numai 8 ani, Jimmy, 
care se droghează încă de la vîrsta 
de 5 ani, îndemnat de tatăl său 
vitreg, și el toxicoman ; explicațiile 
convingătoare : o familie dezorgani
zată, trăind in condiții mizerabile 
intr-unui din slums-urile Washing
tonului ; descrierile șocante : „acul 
ii pătrundea, prin pielea fragedă 
aidoma unui pai cu care înțepi un 
cozonac cald, ca să vezi dacă e copt 
sau nu"... Toate acestea constituiau, 
fără îndoială, suficiente motive pen
tru ca reportajul tinerei ziariste 
Janet Cooke, apărut in cotidianul 
de mare tiraj „Washington Post", să 
primească premiul Pulitzer — care 
pentru gazetarii americani repre
zintă suprema consacrare. Dar, 
stupoare : la numai o săptămină de 
la decernarea premiului, avea să se 
afle că cele povestite constituiau o 
plăsmuire ; ziarul avea să-și ceară 
în mod public scuze cititorilor, iar 
Janet Cooke să-și dea demisia și să 
renunțe la premiu.

Desigur, un caz de etică gazetă
rească — mai precis, de încălcare a 
eticii — reflectând și o anumită 
psihoză, cultivată de o parte a pre
sei occidentale, de căutare cu trice 
preț a senzaționalului. Cazul putea 
fi considerat închis odată cu de
ciziile anunțate mai sus.

întâmplarea a făcut insă ca exact 
în aceeași perioadă la festivalul de 
la Cannes să fie prezentat un film, 
„Copilul de la stația de metrou a 
grădinii zoologice", care reproducea 
un caz aproape identic, dar. de 
această dată... strict autentic. Ce-i 
drept, eroina, tinăra vest-berlineză 
Christiane F., era ceva mai mare 
decît Jimmy : 12 ani. La vîrsta cînd

realitate
fetițele de seama ei se joacă încă 
cu păpușile, Christiane a descope
rit, grație unui anturaj viciat, dro
gurile, de la cele mai slabe, ma
rijuana, pină la cele mai tari, ex
trem de periculoase chiar pentru 
adulți. Pe care și le procura cu 
prețul unei degradări morale greu 
de închipuit. Din fericire, mama ei 
i-a descoperit — la timp ! — in 
...ghiozdan seringa și celelalte „us
tensile- folosite de toxicomani. în
grozită, a obligat-o să urmeze o cură 
de dezintoxicare și tinăra fată a 
putut fi salvată de la un sfirșit 
tragic. Astăzi, Christiane a redeve
nit un copil normal și în prezent 
învață meseria de librar la Ham
burg.

Doi publiciști vest-germani, aflin- 
du-i povestea — repetăm, strict 
autentică — au scris o carte, după 
care, la scurtă vreme, s-a turnat șt 
filmul amintit, ambele stirnind un 
extraordinar interes, in special in 
rindurile tineretului. Multi cititori 
și spectatori tineri au declarat că 
cele intimplate Christianei le-au 
deschis ochii asupra teribilelor pri
mejdii care-i pindesc pe cei ce se 
cufundă in lumea de infern a dro
gului (numai în R.F.G. cifra aces
tora se ridică intre 60 000 și 90 000) 
— ceea ce desigur este aspectul po
zitiv al unei intimplări foarte triste.

Foarte tristă, pentru că dovedește 
că realitatea nu este cu nimic mai 
prejos de ficțiune, că „lumea", din 
păcate, mult prea adevărată, a 
Christianei nu se deosebește cu 
nimic de „lumea" lui Jimmy, plăs
muită de imaginația unei ziariste 
dornice de senzațional. (R. Că- 
plescu).
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