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în cadrul dialogului permanent cu oamenii muncii, intîmpinat cu sentimente de profundă dragoste și stimă

In continuarea dialogului cu oamenii muncii din Oltenia, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii, a efectuat, in 
cursul zilei de vineri, o vizită de lucru în unități economice 
din județul Mehedinți.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, GheoVghe Oprea, Virgil 
Trofin.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘFSCUÂ FĂCUT 0 VIZITĂ DE LUCRU ÎN JUDEJUL MEHEDINȚI 
în întreprinderile și pe șantierele vizitate—ample și rodnice analize tu muncitorii și specialiștii, 

recomandări prețioase pentru ridicarea calitativă a activității de producție și investiții, 
pettru creșterea eficienței economice, întărirea autoconducerii și autogestiunii muncitorești

Noua vizită a secretarului general 
■ al partidului in Mehedinți, la fel ca 
și cea efectuată in județul Gorj, a 
avut ca obiectiv analiza temeinică, 
cuprinzătoare, a modului cum se ac
ționează pentru îndeplinirea in cele 
mai bune condiții a sarcinilor de 
plan pe anul în curs și pe întregul 
cincinal, în vederea realizării în ter
men a importantelor lucrări de in
vestiții prevăzute pentru ridicarea 
întregii activități din județ la nive
lul exigențelor sporite ale actualei 
etape de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Reîntîlnirea cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a constituit pentru oa
menii muncii din această parte de 
țară un prilej de a exprima încă o 
dată conducătorului partidului și 
statului simțămintele lor de fierbin
te dragoste, de stimă și recunoștință 
pentru grija permanentă ce o poar
tă dezvoltării județului, întregii 
Românii, pentru dinamismul și 
clarviziunea revoluționară cu care 
acționează în vederea asigurării 
progresului neîntrerupt al țării, 
bunăstării și fericirii poporului.

Anii de istorie nouă, revoluționa
ră, de un avînt fără precedent în 
dezvoltarea economico-socială a 
patriei noastre care au trecut de la 
istoricul Congres al IX-lea al parti

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
la marea adunare populară din municipiul Drobeta-Turnu Severin

Dragi tovarăși și prieteni,Doresc să vă adresez dumneavoastră, tuturor locuitorilor municipiului Drobeta-Turnu Severin și județului Mehedinți, în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și al guvernului, precum și al meu personal, un călduros salut revoluționar, îm- jMeuhă cu cele mai bune urări. (Aplauze și urale puternice; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).Ne aflăm într-o vizită de lucru în județul Mehedinți și în municipiul Drobeta-Turnu Severin. Am considerat necesar ca, după Congresul consiliilor oamenilor muncii, să discutăm cu organizațiile de partid, cu comitetul județean, cu consiliile oamenilor muncii și cu oamenii muncii din întreprinderile municipiului Drobeta-Turnu Severin și județului Mehedinți, cu oamenii muncii în general, problemele înfăptuirii în cele mai bune condiții a planului de dezvoltare econo

dului — perioadă ce poartă am
prenta puternică, distinctă, a cute
zanței, clarviziunii, gindirii ori
ginale și personalității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — au generat și 
aici, în Mehedinți, profunde și ca
litative mutații. Peisajul acestui 
colt, de tară s-a îmbogățit cu noi și 
importante obiective. Județul Me
hedinți a beneficiat de fonduri de 
investiții tot mai mari de la un an 
la altul, expresie grăitoare a poli
ticii profund științifice a partidului 
privind dezvoltarea armonioasă, 
echilibrată, multilaterală a tuturor 
zonelor și județelor țării. Prin mun
ca pasionată, plină de dăruire a 
mehedințenilor, în 1980. cînd nivelul 
producției industriale depășise de 
43 de ori pe cel din 1938, s-a obți
nut in numai 11 zile întreaga pro
ducție industrială din 1950, in 50 de 
Zile cea din 1965 și în 84 de zile 
aceea ce se realiza in urmă cu un 
deceniu.

In progresele înregistrate de 
agricultura județului se regăsesc 
preocupările stăruitoare pentru va
lorificarea cit mai eficientă a condi
țiilor pedoclimatice și a terenurilor 
agricole, extinderea mecanizării și 
chimizării, a suprafețelor irigate, 
care ajung în prezent la aproape(Continuare în pag. a Il-a) 

mico-socială în anii 1981—1985. Am avut în vedere că în județul Mehedinți urmează să se realizeze cîteva obiective de o importanță deosebită pentru întreaga economie națională, iar producția industrială a județului va cunoaște o dezvoltare foarte puternică, de la circa 10 miliarde, cit a fost în anul 1980, la peste 35 miliarde lei în 1985. (Urale și aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu — România, stima noastră și mîndria !“). A- ceastă creștere deosebit de mare impune măsuri hotărîte din partea comitetului județean, a consiliilor de conducere, a oamenilor muncii, a tuturor locuitorilor pentru realizarea în cele mai bune condiții a programelor de dezvoltare, a volumului de investiții de aproape 40 miliarde lei. Mă refer la toate a- cestea pentru că obiectivele pe care trebuie să le realizăm în acest cincinal au o importanță deosebită pentru asigurarea independenței energetice a patriei noastre.
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In timpul vizitei pe marele șantier al hidrocentralei Porțile de Fier II

Am vizitat astăzi una din întreprinderile mai vechi, dar care s-a dezvoltat puternic în cincinalul trecut — mă refer la șantierul naval și la noua forjă grea construită în ultimii ani și intrată recent în producție. Impresiile sînt bune în general. Doresc să menționez cu multă satisfacție progresele realizate de întreprinderile, de oamenii muncii din județul Mehedinți, din municipiul Drobeta-Turnu Severin în cincinalul 1976—1980, ca și în deceniul anilor 1970—1980, cînd producția industrială a crescut de aproape 4 ori.Pentru toate acestea vă adresez calde felicitări și urarea de noi și noi succese. (Urale și aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).Am rămas cu impresii plăcute despre activitatea ce se desfășoară la șantierul naval, dar, în același timp, am discutat cu tovarășii din conducerea șantierului că trebuie 

făcut rhai mult pentru obținerea unei eficiențe mai mari, a unei producții cu mult sporite în urma dezvoltării și a investițiilor pe care le-am realizat. Este pe deplin posibil ca, față de ceea ce este prevăzut, să se obțină o producție cu 50—60 la sută mai mare, încă în acest cincinal. Să punem astfel pe deplin în valoare capacitățile moderne realizate Ia acest șantier naval modern, de înaltă tehnicitate, ce constituie o mîndrie pentru Drobeta-Turnu Severin. Să facem ca această mîndrie să se materializeze în cît mai multe nave de înaltă tehnicitate ! (Aplauze și urale puternice).Am vizitat șantierul întreprinderii de anvelope mari ; am vizitat, de asemenea, noul șantier al uzinei chimice și al termocentralei care a început recent activitatea. Desigur, aici lucrurile sînt abia la început — mă refer la ultimele două obiective. La șantierul de

ÎN ZIARUL DE AZI:

• O chemare care tre
buie să mobilizeze 
puternic întreaga ță
rănime, pe toți oame
nii muncii de la sate : 
Griul — recoltat în 
maximum 10 zile I

• O prestigioasă tribu
nă a ideilor socialiste.

• Cronica lunii iunie, 
internă și internațio
nală.

anvelope există o rămînere în urmă și am discutat, împreună cu constructorul, ca, în acest cincinal, din această întreprindere să înceapă să iasă primele anvelope mari. Sînt convins că toți constructorii și toți oamenii muncii de pe a- cest mare șantier își vor onora angajamentul. în general, și celelalte obiective care și-au început recent activitatea trebuie ca, în anul viitor, să pună în funcțiune primele capacități, iar în acest cincinal să fie complet terminate. Sînt obiective importante și cer eforturi foarte serioase.Aș dori să adresez felicitări constructorilor de pe toate aceste trei șantiere și să le urez succese în activitatea lor, îndeplinirea in cele mai bune condiții a sarcinilor de mare răspundere ce Ie revin. (A- plauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Tot în acest cincinal, în jude-(Continuare in pag. a III-a)

Scrisoarea adresată 
tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU

de Conferința națională 
a scriitorilor

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Participants la Conferința națio
nală a scriitorilor — români, ma
ghiari, germani, sîrbi și de alte 
naționalități, aparținînd tuturor ge
nerațiilor — se folosesc și de acest 
prilej pentru a-și mărturisi adînca 
recunoștință pentru grija și pre
țuirea cu care sînt cinstite de către 
partid, de către dumneavoastră 
personal, strădaniile lor pe tărîmul 
creșterii literaturii române.

Conferința a analizat, cu tnaltă 
principialitate comunistă, împlinirile 
și nerealizările creației și vieții 
literare în ultimii patru ani, ceea ce 
s-a făcut pentru mai buna cunoaș
tere a realității și intensificarea le
găturilor cu făuritorii de bunuri 
materiale. Discuțiile pe marginea 
dării de seamă a Consiliului Uniunii 
sciltoHlor, a Tezelor Conferinței 
naționale, a Programului dezvoltării 
literaturii contemporane au arătat 
limpede preocuparea slujitorilor 
condeiului de a reflecta mai cuprin
zător și mai profund în operele lor 
lupta de veacuri a poporului nostru 
pentru păstrarea ființei naționale și 
pentru dreptate socială, eroismul 
cotidian al constructorilor socialis
mului. viitorul de aur al patriei. 
Această preocupare statornică. îna
ripată de îndemnurile și indicațiile 
neprețuite ne care ni le-ați dat în 
atîtea rînduri, a dus la succesele 
incontestabile înregistrate în poezie, 
proză, dramaturgie, literatura pen
tru eonii și tineret, critică și istorie 
literară, în domeniul traducerilor. în 
activitatea publicistică. Literatura 
și-a îndeplinit astfel. în bună mă
sură. vocația de formare si mode
lare a constiinte’or în spiritul uma
nismului revoluționar.

O condiție hotărîtoare a acestui 
bilanț rodnic o constituie climatul 
prielnic în care se desfășoară viața 
spirituală în țara noastră, liberta
tea de creație care stimulează în
florirea nestînîenită a tuturor talen
telor reale, unite în efortul nobil de 
a ridica literatura la înălțimea fan
telor săv;rșite pe marile șantiere 
ale socialismului. Știm că acest 
climat, instaurat după Congresul al 
IX-lea al partidului, vi se dato
rează in primul rînd dumneavoas

TREPTELE PROGRESULUI 
ÎN CINCINALUL CALITĂȚII 

ȘI EFICIENȚEI
Dinamica 

productivității 
muncii 

în industrie
— în procente, calculată pe 

baza producției nete —

CLUJ

Economii de materii prime și energie
De la începutul anului și pînă în 

prezent, în unitățile industriale ale 
județului Cluj s-au economisit, 
față de consumurile normate, 350 
tone metal. 4,1 milioane kWh ener
gie electrică și alte importante can
tități de materii prime, materiale 

tră, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, grijii pe care ați 
manifestăt-o neabătut pentru valo
rile perene ale culturii noastre. în
crederii în responsabilitatea oame
nilor scrisului.

Subliniind realizările remarcabile 
obținute în acești patru ani, do
cumentele supuse dezbaterii și in
tervențiile participanților la confe
rință nu au ocolit neîmplinirile de 
ordin ideologic și artistic ale unor 
lucrări. Au fost criticate pe drept 
cuvînt și unele aspecte ale vieții 
literare, cerîndu-se cu fermitate 
unirea tuturor forțelor scriitoricești, 
instaurarea unor relații de colabora
re și respect reciproc în cadrul 
breslei, înlăturarea oricăror ma
nifestări neprincipiale în reuniunile 
noastre și în paginile revistelor li
terare și de cultură.

In documentele conferinței și tn 
discuții, un loc important a revenit 
activității obștești desfășurate în 
mare măsură din inițiativa și în 
organi’a-ea uniunii si asociațiilor 
de scriitori. In perioada analizată 
au dobîndit o și mai mare amploare 
contactul nemijlocit cu oamenii 
muncii, sprijinul dat cercurilor și 
cenaclurilor literare, participarea la 
Festiva’"l national „C’ntafea Româ
niei". Slujitorii condeiului au de
monstrat și in felul acesta că sînt 
adevâ-ați artisti-cetățeni. martori 
și părtași la vastul proces de fău
rire a unei lumi noi, cîștigîndu-și 
prețuirea și dragostea milioanelor 
de cititori de pe întreg cuprinsul 
țării.

Onorîndu-ne cu Mesajul dumnea
voastră în acest moment de bilanț 
și perspectivă a muncii noastre 
scriitoricești, ne-ați adresat vi
branta chemare de a crea o lite
ratură pătrunsă de patosul revolu
ționar al prefacerii materiale și spi
rituale a pămîntului românesc. Vă 
asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom face totul pentru a răspunde 
cu cinste acestei chemări, pentru 
a fi la înălțimea timpului eroic pe 
care-1 trăim, a misiunii pe care 
ne-ați încredințat-o, a încrederii cu 
care ne-ați învestit.

CONFERINȚA naționala
A SCRIITORILOR

Dinamica 
investițiilor 

totale 
în economie 

— în procente —

128,8

și combustibil. Acestea au contri
buit la diminuarea cheltuielilor de 
producție față de nivelurile planifi
cate la mia de lei producție marfă, 
la costurile totale și la cele mate
riale. (Alex. Mureșan).
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re șantierul viitorului combinat chimic(Urmare din pag. I)

■ •• . .

100 000 de hectare. Producția globală 
agricolă pe locuitor a crescut de la 
2 647 lei în 1965 la peste 8 500 lei în 
1930, iar pentru 1985 se prevede să 
atingă 13 000 lei.

Paleta realizărilor economice este 
întregită de zecile de mii de aparta
mente construite pretutindeni în ju-. 
deț, de numeroase edificii sociale și 
culturale, de bogata viață spirituală 
ce pulsează din plin in orașele și 
satele mehedințene.

Dacă perioada 1976—1980 a repre
zentat o etapă de incontestabilă 
amplificare a forței economice a ju
dețului, de consolidare a unor ra
muri industriale de deosebită im
portanță, obiectivele și sarcinile 
planificate să se înfăptuiască in 
actualul plan cincinal, in conformi
tate cu Directivele celui de-al XII-lea 
Congres ■ al partidului, cu Legea pen
tru adoptarea Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a 
României recent adoptată de forul 
legislativ suprem al țării, vor schim
ba și mai accentuat înfățișarea aces
tor locuri, vor ridica la noi cote de ci
vilizație și bunăstare viața locuitori
lor Mehedințiului.

In gînd și în inimi cu aceste mari 
și semnificative împliniri, locuitorii 
județului au înțîmpinat pe secretarul 
general al partidului cu deosebite 
sentimente, de dragoste și prețuire.

Străbătînd străzile municipiului, 
coloana oficială de mașini s-a îndrep
tat la prima oră a dimineții spre 
zona industrială a municipiului 
Drobeta-Turnu Severin. De-a lungul 
traseului străbătut, un mare număr 
de oameni ai ’muncii, de <cele mai 
diferite vîrste, nă sahtlâf cu dragoste 
și deosebită căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. au ovaționat în
delung pentru partid, pentru secreta
rul său general. Cei veniți în intim
pinare purtau portretul conducăto
rului partidului și statului, fluturau 
stegulețe roșii și tricolore, scandau cu 
însuflețire „Ceaușescu și poporul !“ 

Primul obiectiv vizitat a fost jp|« 

treprinderea de construcții 
navale și prelucrări la cald, 
cuprinzind în. prezent atit cunoscu
tele șantiere navale severinene, cit 
și o nouă capacitate de producție, 
deosebit de importantă — una dintre 
cele mai mari forje din țară.

Sosirea tovarășului1 Nicolae 
Ceaușescu este intimpinată de mun
citorii acestei puternice unități eco
nomice cu vii și îndelungi aplauze. 
Minute in șir, cei veniți să-l salute 
pe secretarul general al partidului au 
dat și cu acest, prilej expresie bucu
riei lor de a se reintîlni cu cel mai 
iubit fiu al națiunii, sentimentelor de 
recunoștință și stimă față de cel care, 
neobosit, se află permanent în mij
locul colectivelor de muncă pentru a 
dezbate împreună cu muncitorii, cu 
toți factorii de răspundere problemele 
esențiale ale dezvoltării economico- 
sociale a patriei, ale ridicării con
tinue a bunăstării celor ce muncesc.

O gardă alcătuită din membri ai 
gărzilor patriotice și tineri din deta
șamentele de pregătire pentru apă
rarea patriei a prezentat onorul.

A fost intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România. To
varășul Nicolae Ceaușescu a trecut 
in revistă garda de onoare. Tineri și 
tinere, pionieri au oferit conducăto
rului partidului și statului frumoase 
buchete de flori.

Se aflau aici pentru a saluta pe 
secretarul general al partidului to
varășii Iulian Ploștinaru, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Mehedinți 
al P.C.R., loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, re
prezentanți ’ai centralei industriale de 
resort și ai conducerii unității.

Prin intermediul unor 
planșe, grafice, directorul întreprin
derii, Constantin Pândele, informea
ză pe secretarul general al partidului 
asupra modului cum au fost înde
plinite recomandările și indicațiile 
date cu prilejul precedentei vizite, din 
august 1977, care s-au constituit de 
fapt într-un amplu program de creș
tere continuă a producției și de mo
dernizare a unității. Sînt evidențiate 
în acest cadru noile capacități de 
producție puse în funcțiune, tonajele 
din ce în ce mai mari ale navelor 
construite în ultimii ani, rezultatele 
obținute în diversificarea produselor, 
modul cum au fost îndepliniți prin
cipalii indicatori de producție, efortu
rile întreprinse de întregul colectiv 
pentru perfecționarea activității de 
producție și creșterea eficienței eco
nomice. Sînt relevate, de asemenea, 
direcțiile de dezvoltare a întreprin
derii în actualul plan cincinal, cînd se 
va asigura creșterea producției de 
nave mari și nave tehnice, necesare 
atit economiei noastre naționale, cit 
și cererilor la export.

Secretarul general al partidului a 
avut cuvinte de apreciere la adresa 
constructorilor navali, a rezultatelor 
obținute de ei în creșterea și diver
sificarea producției și a indicat in 
același timp să se continue eforturile 
în vederea diversificării producției, 
satisfacerii cererilor sporite de nave 
tehnice și nave de transport speciali
zate, punerii în valoare mai eficien
te a tuturor resurselor materiale și 

machete,

umane de care dispune unitatea, pen
tru creșterea eficienței economice în 
toate sectoarele.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
invitat să viziteze noua fabrică pentru 
piese forjate grele cu o capacitate 
anuală de 10 000 de tone, intrată re
cent in funcțiune. în final, această 
unitate va fi una dintre cele mai 
moderne unități de producție • din 
țară, urmînd să folosească tehnologii 
dintre cele mai moderne pentru for
jarea pieselor grele necesare atit uni
tăților severinene, cit și altor între
prinderi.

în timpul vizitei au fost prezentate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cele 
două prese de 1 600 și, respectiv, de 
3 150 tone forță intrate în funcțiune, 
precum $i utilajele metalurgice afe
rente, subliniindu-se că se depun 
eforturi susținute pentru montarea 
tuturor utilajelor prevăzute în prima 
etapă de dezvoltare a acestei fabrici.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat mersul lucrărilor de mon
taj, aflate în plină desfășurare, și a 
felicitat călduros pe constructorii care 
înalță acest important obiectiv al eco
nomiei noastre naționale, cerînd spe
cialiștilor aflați de față, conduceri
lor ministerului și a întreprinderii să 
acționeze pentru grăbirea lucrărilor 
de construcție, astfel încît, încă din 
anul următor, să se atingă capacita
tea de 22 000 tone piese forjate ; s-a 
apreciat că întreprinderea dispune de 
toate condițiile pentru realizarea 
acestui obiectiv.

S-a vizitat în continuare cheiul de 
armare unde se află lansate la. apă o 
sepie de nave ce se găsesc în diferite 
faze de fabricație. Se subliniază că 
șantierul naval propriu-zis și-a extips 
continuu capacitățile de producție 
prin dezvoltarea calelor de montaj, a 
cheiului de armare, ceea ce permite 
realizarea unor nave de tonaj sporit. 
Este evidențiată cea mai nouă crea
ție a constructorilor navali — tancul 
petrolier de 7 000 tdw — lahsat nu 
de mult Ia apă. Se precizează că alte 
două nave de aceeași capacitate se 
află în prezent în diferite faze de 
execuție. Gazdele informează că în 
actualul plan cincinal vor fi asimi
late noi produse de diferite capaci
tăți, între care șlepuri, remorchere, 
macarale plutitoare, docuri plutitoa
re, drăgi cu cupe și altele, multe 
destinate exportului. Se arată că, in 
spiritul indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind reducerea 
continuă a cheltuielilor materiale, 
constructorii navali au acționat și au 
reușit să producă nave maritime și 
fluviale cu performanțe superioare și 
consum redus de metal.

Secretarul general al partidului a 
cerut conducerii unității ca, în actua
lul cincinal, să sporească producția 
de nave mari și nave tehnice, pe 
această cale urmînd să crească co
respunzător eficiența fondurilor fixe 
puse in funcțiune în ultimii ani. De 
asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut specialiștilor să 
acționeze continuu pentru scurtarea 
ciclurilor de fabricație a navelor 
prin creșterea productivității muncii, 
pentru reducerea continuă a timpu
lui de lucru in chei, pentru reducerea 
consumurilor de metal.

La sfîrșitul vizitei, directorul între
prinderii a mulțumit călduros secre
tarului general al partidului pentru 
noile indicații și recomandări primi
te, angajîndu-se în numele colecti
vului muncitoresc de aici să nu pre
cupețească nici un efort pentru înde
plinirea in cele mai bune condiții a 
sarcinilor de producție pe anul în 
curs și pe întregul cincinal. în ve
derea realizării unor produse de cea 
mai înaltă calitate, competitive pe 
plan internațional. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost rugat să primească 
macheta celei mai importante nave 
produse pînă acum in 
cui petrolier de 7 000 
semn al dragostei și 
constructorii navali 
poartă conducătorului 
statului nostru.

unitate — tan- 
tdw — ca în- 
stimei pe care 
severineni 
partidului

o 
și

l-aal viziteiUrmătorul obiectiv
constituit întreprinderea de 
anvelope Drobeta-Turnu Se
verin a£Iată în construcție, unitate 
ce inaugurează industria chimică me- 
hedințeană împreună cu alte obiec
tive chimice înscrise în programul de 
dezvoltare economică a acestei zone 
a țării in actualul cincinal, viitoarea 
întreprindere va furniza economiei 
naționale o producție egală cu cea 
realizată Ia constituirea județului de 
întreaga industrie rfiehedințeană.

Secretarul general al partidului 
este intîmpinat de Dumitru Popa, 
ministrul construcțiilor industriale, 
Gheorghe Caranfil, ministrul indus
triei chimice, de membri ai condu
cerii centralei industriale de resort, 
de numeroși oameni ai muncii.

Prezentînd profilul unității, minis
trul industriei chimice precizează că 
întreprinderea de anvelope Drobeta- 
Turnu Severin a fost concepută în- 
tr-o soluție monobloc, de aceea ocu
pă o arie mică în raport cu alte uni
tăți industriale din țară, dispune de 
un ridicat coeficient de folosire a 
suprafeței productive, de posibilități 
de extindere cu cheltuieli reduse de 
investiții. Aici se vor realiza anve- 
lope-spate pentru tractoare și anve-

Ceaușescu a cerut mi- 
resort și specialiștilor 
posibilitatea utilizării 
a aburului tehnologic, 
industrială din zona

lope gigant, în principal pentru echi
parea agregatelor folosite în con
strucții, agricultură, in alte sectoare 
ale economiei.

Subliniind rolul important al în
treprinderii severinene pentru eco
nomia națională, necesitatea sporirii 
contribuției acesteia la îmbunătățirea 
aprovizionării cu asemenea produse 
a unităților din ramurile amintite, 
la reducerea importului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut conduce
rilor Ministerului Construcțiilor In
dustriale și Ministerului Industriei 
Chimice să întreprindă toate măsu
rile pentru intrarea, încă in acest an, 
în producție a primei linii tehnolo
gice, pentru devansarea termenelor 
la celelalte capacități. Intrucît cea 
mai mare parte a utilajelor au sosit 
pe șantier, iar lucrările de construc
ții sînt avansate, secretarul general 
al partidului a indicat ca, paralel cu 
organizarea muncii in două și trei 
schimburi a formațiilor de construc
ții, comitetul județean de partid să 
inițieze o acțiune in vederea consti
tuirii de formații de montori com
puse din muncitori de înaltă califi
care din unitățile industriale din 
zonă, cum ar fi întreprinderea de 
vagoane, întreprinderea de construc
ții navale și prelucrări la cald, care, 
în timpul, lor liber, să ajute la asam
blarea utilajelor întreprinderii de 
anvelope. Aceasta va permite spori
rea ritmului lâ montaj, simultan cu 
crearea de condiții pentru sporirea 
veniturilor suplimentare ale munci
torilor respectivi. S-au analizat, de 
asemenea, atit pe machete și planșe, 
cit și la fața locului organizarea 
fluxului tehnologic, sistemul de ilu
minare a halei, indicindu-se să se 
aibă în vedere montarea, de lumina
toare cu dimensiuni mult mai mari, 
comparativ cu cele existente. Tova
rășul Nicolae 
nisțerelor de 
să analizeze 
mai eficiente 
pe platforma 
de sud-vest a orașului, creindu-se 
astfel posibilitatea satisfacerii nevoi
lor de abur tehnologic ale întreprin
derii de anvelope în prima, etapă de 
activitate a ei.

Interesindu-se de stadiul pregăti
rii forței de muncă pentru noua 
capacitate productivă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat Minis
terului Muncii și Ministerului In
dustriei Chimice să-analizeze aceas
tă problemă impreună cu organele 
județene pentru a se trece cit mai 
repede la asigurarea personalului, 
pregătindu-I pentru început pe ma
șini similare celor ce se vor monta 
aici, aflate in funcțiune în alte uni
tăți similare din țară. „Avem nevoie 
de forță calificată de muncă, de oa
meni bine pregătiți profesional, care 
să asigure din primele zile funcțio
narea noilor instalații la parametrii 
proiectați" — a spus secretarul ge
neral al partidului.

Pornind de la soluția folosită la 
construcția halei de fabricație, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a recoman
dat ca la viitoarele obiective indus
triale să se folosească panouri din 
beton, cu lățimi de 3—4 ori mai mari 
decît cele actuale, ceea ce impune 
atit proiectanților, cit și producători
lor schimbarea actualelor tehnologii 
de realizare și livrare a panourilor, 
adoptarea unui sistem special de îm
binare a lor, a unor căi de creștere 
in ritm superior a . ............ . '
muncii, de reducere a 
de forță de muncă pe șantiere, 
ridicare a gradului de finisaj și 
nivelului de eficiență economică 
lucrărilor.

Apreciind modul de amplasare a 
obiectivelor din zona industrială 
sud-vest 
Turnu Severin, tovarășul 
Ceaușescu a recomandat 
de resort să analizeze posibilitățile 
de realizare a unui singur port cu 
capacitate mărită, care să satisfacă 
cerințele tuturor unităților economi
ce din această parte a municipiului, 
atit cele de aprovizionare, cit și 
pentru expedierea producției către 
beneficiari.

Ministrul construcțiilor industriale 
și ministrul industriei chimice 
l-au asigurat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în numele tuturor proiec
tanților, constructorilor, muncitori
lor, că primele anvelope realizate la 
Drobeta-Turnu Severin vor fi livra
te beneficiarilor pină la sfîrșitul 
acestui an, așa cum s-a indicat, co
muniștii, întregul colectiv de oameni 
ai muncii de la tînăra întreprindere 
fiind hotăriți să obțină rezultate la 
nivelul eforturilor de investiții fă
cute, să situeze unitatea în care vor 
lucra printre marii 
anvelope din țară.

productivității 
necesarului 

de 
a 
a
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Drobeta- 

Nicolae 
factorilor

municipiului
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Ia o importantă 
aflată in con-

Vizita a continuat 
unitate industrială 
strucție — Centrala electrică 
de termoficare și Combina
tul chimic din Drobeta-Tur
nu Severin.

La coborirea din elicopter, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost sa
lutat de tovarășul Trandafir Cocârlă, 
ministrul energiei electrice, de alte 
cadre de conducere din ministerul 
de resort și Ministerul Minelor, Pe
trolului și Geologiei.

După aproape doi ani, cînd a fost ■ 

fixat amplasamentul centralei, secre
tarul general al partidului a revenit 
pe acest șantier pentru a examina, 
la fața locului, mersul, lucrărilor și 
a stabili măsurile corespunzătoare 
bunei lor desfășurări. . Ridicarea a- 
cestei întreprinderi ilustrează, o. dată 
mai mult, efortul susținut pe care ii' 
face țara noastră pentru a-și asigura 
în următorii ani independența ener
getică. Atingerea acestui țel,. de care 
depinde însăși dezvoltarea economiei 
naționale, impune creșterea puter
nică a producției de energie elec
trică, valorificarea superioară a re
surselor interne de cărbune.

Gazdele au prezentat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu stadiul actual al 
construcției centralei, care va avea, 
în final, șase grupuri de 50 MW fie-, 
care, ce vor produce împreună, 
anual, 1,5 miliarde kWh și, circa 
6 milioane de gigacalorii energie ter
mică. Secretarul general al partidu
lui a fost informat că oamenii mun
cii de aici sînt hotărîți să dea in 
exploatare primul grup al centralei 
la sfîrșitul anului 1982, iar cel de-al 
doilea grup un an mai tirziu. Cen
trala va fi dotată cu utilaje de fa
bricație românească și va funcționa 
numai pe bază de lignit ce va fi ex
tras din noul bazin carbonifer al 
Mehedințiului.

Centrala este concepută pentru a 
servi, în principal, la furnizarea 
energiei' termice necesare proceselor 
tehnologice ale unităților industriale 
din Drobeta-Turnu Severin, precum 
și noilor cartiere de locuit ale mu
nicipiului.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut celor ce 
contribuie la realizarea acestei in- 
vesțiții să/facă totul pentru darea 
in funcțiune la termenele planifi
cate ă gfUpurilor centralei, să se ac
ționeze cu fermitate pentru deschi
derea și punerea în exploatare a 
noului bazin carbonifer al Mehedin
țiului.

Ultimul obiectiv vizitat este 

mul hidroenergetic și de na
vigație Porțile de Fier II “ 
nou și cutezător obiectiv în. conste
lația energeticii românești.

Lucrările de pe acest mare șantier 
hidroenergetic a! țării au fost inau
gurate, după cum se știe, la 3 de
cembrie 1977, in prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a președintelui 
Iosip Broz Tito, înscriindu-se ca un 
moment cu profundă semnificație in 
evoluția relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două țări și po-Marea^ adunare populară din municipiul Drobeta-Turnu Severin

In încheierea vizitei de lucru ă 
secretarului general al partidului in 
județul Mehedinți, în piața centrală 
a municipiului Drobeta-Turnu Seve
rin a avut loc o mare adunare popu
lară.

Sînt prezenți aici zeci de mii de 
constructori de nave și vagoane, e- 
nergeticieni, chimiști, oameni ai 
muncii din alte întreprinderi indus
triale. cetățeni ai orașului și din lo
calități învecinate. Piața este împo
dobită sărbătorește, portrete ale con
ducătorului iubit al partidului și sta
tului nostru, sute de steaguri roșii 
și tricolore, mari pancarte pe care 
sînt înscrise cuvinte dragi Întregului 
nostru popor: „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu și poporul!“, „Stima noas
tră și mîndria, Ceaușescu — Româ
nia !“.

Apariția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului în 
balconul sediului comitetului jude
țean de partid este intimpinată prin- 
tr-o manifestare de dragoste și a- 
leasă stimă față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija constantă ce 
o poartă dezvoltării județului, spo
ririi potențialului său economic, creș
terii nivelului de trai al locuitori
lor acestor plaiuri românești, pen
tru neistovita sa activitate consacra
tă propășirii țării și bunăstării în
tregului popor, creșterii prestigiului 
internațional al României socialiste.

Minute în șir. mulțimea scandează 
cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu 
— pace!".

Deschizînd adunarea populară, to
varășul Iulian Ploștinaru, prim- 
secretar al Comitetului județean Me
hedinți al P.C.R.,,a spus :

Vă rog să-mi îngăduiți ca, în a- 
ceste momente de vibrant entuziasm, 
să vă adresez, în numele participan- 
ților la această mare adunare popu
lară. al tuturor comuniștilor, al ce
lorlalți oameni ai muncii mehedin- 
țeni. un călduros salut și tradiționa
lul „bun venit" pe această strămo
șească vatră a ființei noastre națio
nale. să exprim, totodată, nețărmu
rita noastră satisfacție că această 
nouă , vizită a dumneavoastră are loc 
la scurt timp după Congresul al 
II-lea al consiliilor oamenilor mun
cii. plenara Comitetului Central al 
partidului 
Naționale 
rezonantă 
partidului 
doptat documente de o însemnătate

și sesiunea Marii Adunări 
— evenimente cu adîncă 
istorică in viața tării, a 
și poporului, care au a-

Se examinează mostre de „lignit de

poare. Construirea hidrocentralei 
Porțile de Fier II la Ostrovul Mare 
va schimba complet înfățișarea aces
tei regiuni, insula propriu-zisă în- 
scriindu-se de pe acum pe harta țării 
ca viitoare, și puternică zonă indus
trială.

Elicopterul prezidențial aterizează 
pe;platformă centrală a marelui șan
tier. ,, „Tovgrăsuț. Nicolae Ceaușescu 
eîme 'ihtîîWpifraP'iii' multă căldură, de 
mii dd ’t-crt.Mriicfori. care îl âpWdă 
și îl' ovațiofîează cu insufîețire.’'Se 
scandează cu putere „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul'", cei 
veniți în intimpinare exprimînd și cu 
acest prilej înalta stimă și prețuire, 
sentimentele lor de profund respect 
față de conducătorul partidului și sta
tului nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a exa
minat, împreună cu cadre din condu
cerea Ministerului Energiei Electrice, 
du- specialiștii de aici, stadiul lucră
rilor pe acest important șantier. Așa 
cum prevede proiectul, pe brațul se
cundar ăl Dunării se va înălța bara
jul deversor, care va încorpora 200 000 
mc beton șl pentru a cărui realizare 
sint necesari 300 000 mc excavații. în 
spatele barajului, înalt de 17 m, se 
va forma un lac de acumulare pe o 
lungime de 80 km. Pe brațul mare al 
Dunării, la km 863, vor funcționa 

noastră 
tovarăși 
statului

roadele

covirșitoare pentru ridicarea Româ
niei socialiste pe noi culmi ale pro
gresului și civilizației.

Comuniștii, toți locuitorii Me- 
hedințiului își exprimă marea bucu
rie și mîndrie patriotică de a avea 
astăzi în mijlocul lor pe cel mai iu
bit fiu al României, pe strălucitul 
conducător al partidului și tării, pe 
militantul neobosit pentru suverani
tate, independență și libertate, pe 
internaționalistul consecvent, perso
nalitatea proeminentă a mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale — tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Mehedințenii, la fel ca întreaga 
noastră națiune, au primit cu deo
sebit entuziasm hotărîrea forumului 
clasei noastre muncitoare care v-a 
reales pe dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in Înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, chezășia sigură a 
dezvoltării economico-sociale tot mai 
impetuoase a patriei pe calea edifi
cării societății comuniste pe glia 
străbună.

Adresăm, totodată, urarea 
de ..bun venit" celorlalți 
din. conducerea partidului și 
nostru.

Bucurîndu-ne din plin de 
politicii științifice și clarvăzătoare 
promovate de partidul nostru, la 
elaborarea căreia dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general, aveți un rol determi
nant, județul nostru, alături de ce
lelalte iudețe ale țării, se prezintă 
astăzi în plin proces de moderni
zare industrială și agrară, cu o bază 
tehnică puternică și perfecționată.

Cu îndreptățită mindrie patrioti
că vă informăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii din Mehedinți, angajați ple
nar și acționînd cu consecvență în 
spiritul prețioaselor dumneavoastră 
indicații, au obținut . succese remar
cabile in înfăptuirea sarcinilor ce 
le-au revenit din cincinalul revolu
ției tehnico-științifice, reușind să 
obțină o producție industrială de 
peste 10 miliarde lei, punînd astfel 
temelie trainică realizării mărețelor 
obiective stabilite de către Congresul 
al XII-lea al Partidului Comunist 
Român.

în amplul proces al industrializării 
județului am pus un accent deosebit 
pe introducerea progresului tehnic, 
pe generalizarea rapidă a rezultate
lor cercetării științifice în toate do
meniile, pe buna organizare a pro
ducției și a muncii, creșterea pro-

Mehedinți", materia primă a centralei electrice de termoficare aflate in construcție

cele două centrale, ambele însumînd 
o putere instalată de 432 MW, cu
prinzind 16 turbine orizontale, ce se 
vor realiza de către industria noastră 
constructoare de mașini.

Adăugind la toate acestea o stație 
de ,110 kV. diferitele obiective sociale, 
care vor contura „orașul" constructo
rilor și mentorilor, avem imaginea 
impresionantelor eforturi făcute pen
tru, a supune puterea fluviului, pentru 

toamnă aceasta vor fi create posibili
tăți pentru trecerea Ia montajul unor 
utilaje in centralele electrice. S-a in
dicat ca șantierul.să fie dotat, in con
tinuare, cu utilajele necesare pentru 
ridicarea gradului de mecanizare a 
lucrărilor și accelerarea ritmului de 
execuție la construcții-moptaj, asi- 
gurindu-se, totodată, atit din zonă, cit 
și din alte județe personalul munci- 

__  __ ____  _____„____ tOr calificat. S-<ă trasat,-de asemenea, 
liife ' Șl !âiri, M Ostrovul Mare, paste sarcina să-.se creeze; Cele mai bune 

condiții de .muncăț și viață, tuturor 
celor care vor. întregi numărul con
structorilor și montorilor de pe acest 
mare șantier energetic al României. 

Conducerea șantierului s-a angajat 
în fața secretarului general al parti
dului că va lua toate măsdrile teh- 
nicd-organizatorice pentru înfăptuirea 
indicațiilor primite, astfel încît: să 
se dea în funcțiune primele capaci
tăți la termenele stabilite, pehtru ca 
la sfîrșitul actualului cincinal hidro
centrala să lucreze din plin.

Luî-ndU-și rămas bun' de la con
structorii marelui obiectiv hidroener
getic al țării, care l-au înconjurat cu 
multă dragoste pe întregul parcurs 
al vizitei, tovarășul. Nicolae 
Ceaușescu le-a urat noi succese in 
importanta misiune încredințată, 
multă sănătate și fericire.

pu’țfh' timpi apele Dunării să pulseze 
energie electrică pe magistralele 
aeriene ale patriei.

Ministrul energiei electrice. Tran
dafir Cocârl.ă, și directorul grupului 
de șantiere, Pavel Misa roș, informea
ză pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
că au fost atacate toate lucrările din 
prima etapă, lucrindu-se din plin la 
cele două centrale, barajul, deversor, 
la una din ecluze, unde s-au turnat 
pină acum peste 250 000 mc de be
toane. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
examinează, pe planșe și machete, 
precum și direct pe șantier, conturul 
noilor obiective aflate în construcție, 
cere conducerii ministerului de resort 
să se grăbească execuția lucrărilor, 
astfel încît termenele prevăzute de 
dare în funcțiune a obiectivelor să fie 
respectate. Se subliniază că încă din 

lan-
7 000

pro- 
vieți 

inițiat de dum- 
stimate tovarășe 

, colectivele de

ducțivității muncii și sporirea efici
enței economice, astfel incit indus
tria județului nostru să-și sporeas
că substanțial contribuția la satis
facerea nevoilor economiei naționa
le, șă se afirme cu produse tot mai 
apreciate pe plan mondial. Au fost 
asimilate noi și moderne tipuri de 
vagoane, nave maritime și fluviale, 
recent constructorii de nave severi
neni trăind marea satisfacție a 
sării primului tanc petrolier de 
tdw.

Participante active Ia amplul 
ces de democratizare a întregii 
economico-sociale, 
neavoastră, mult i 
Nicolae Ceaușescu, 
oameni ai muncii din unitățile eco
nomice ale Mehedințiului, sub con
ducerea organelor și organizațiilor 
de partid, contribuie tot mai hotărit 
la afirmarea principiilor autocondu- 
cerii muncitorești și autogestiunii 
economice, a noului mecanism eco- 
nomico-finânciar care vor determi
na mutații calitative în toate sferele 
activității economico-sociale. O eloc
ventă dovadă . o constituie succesele 
dobîndite în îndeplinirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor asuma
te in întrecerea socialistă din primul 
semestru al acestui an, care s-au 
materializat în realizarea, peste plan 
a 310 milioane kWh energie electri
că, peste 4 200 tone huilă netă, 30 
milioane mp hirtie, mobilier și alte 
însemnate cantități de produse ne
cesare economiei naționale. în ace
lași interval de. timp, cheltuielile to
tale de producție au fost reduse cu 
aproape 21 milioane lei, iar cele ma
teriale cu peste 16 milioane lei.

Vă raportăm, tovarășe secretar 
general, că organele și organizațiile 
de partid, toți oamenii muncii din 
agricultura județului au trecut cu 
hotărîre la înfăptuirea neabătută a 
obiectivelor noii revoluții agrare 
prefigurate de cel de-al XII-lea Con
gres al partidului și fundamentate in 
programe concrete, realiste și mobi
lizatoare de cel mai larg și democra
tic forum al țărănimii noastre.

Oamenii muncii din agricultura 
județului nostru, in frunte cu comu
niștii, și-au sporit eforturile pentru 
executarea la timp și în condiții 
agrotehnice superioare a lucrărilor 
de întreținere a culturilor, au termi
nat recoltatul orzului în perioada op
timă ; se 
recoltarea 
culturilor succesive pe suprafețele 
eliberate.

în zootehnie se acționează, de 

află in plină desfășurare 
griului și însămînțarea

asemenea, pentru înfăptuirea sarci
nilor ce ne revin, rezultatele de pină 
acum confirmînd creșterea produc
țiilor de lapte, came, lină, ouă, ast
fel incit să asigurăm realizarea in
tegrală a fondului de stat și o apro
vizionare ritmică și din abundență a 
populației.

Sarcini de o deosebită imporțanță 
ne ' revin nouă, mehedințenii™ în 
cincinalul calității și eficienței/ Rină 
in 1985 avem de înfăptuit un gran
dios program, care așază Mehedin- 
țiul in rindul județelor cu cea mai 
dinamică dezvoltare, urmînd ca vo
lumul producției industriale să 
crească de aproape trei ori și jumă
tate. Va fi materializat, așa cum pre
vede planul național unic de dezvol
tare economico-socială, adoptat re
cent de Marea Adunare Națională, 
un volum de investiții de peste 40 
miliarde lei, orientate, cu precădere, 
spre dezvoltarea industriei, ceea ce 
va permite punerea în funcțiune a 
45 noi obiective industriale și agro
zootehnice, a 14 500 apartamente, 
peste 1 000 locuri în creșe și grădi
nițe și a altor obiective social-cul- 
turale.

Sintem pe deplin conștlențl că 
succesele obținute pină acum puteau 
fi mai. mari dacă in activitatea noas
tră, a unor organizații de partid, de 
masă și obștești, a conducerilor colec
tive din unele unități economice nu 
s-ar fi manifestat neajunsuri, defi
ciențe, care , au generat greutăți, 
neimpliniri. Ele vizează, îndeosebi, 
disciplina de producție și tehnologică, 
utilizarea incompletă a timpului de 
muncă cu influente negative asupra 
ritmicității producției.

Dezvoltarea economică a județului 
este însoțită de remarcabile succese 
in domeniul vieții social-culturale. 
Mehedințiul dispune astăzi de condi
ții minunate de muncă și de viață, de 
instruire și educare a fiilor săi in 
spiritul înaltelor principii și norme 
ale muncii și vieții comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste, al înălță
torului dumneavoastră exemplu de 
abnegație și dăruire in muncă, pentru 
înflorirea și propășirea continuă a pa
triei, pe care le promovăm cu consec
vență revoluționară in întreaga noas
tră activitate.

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mehedințenii, 
asemeni întregului nostru popor, își 
reafirmă, cu acest minunat prilej; de
plina adeziune la politica externă a 
partidului și statului nostru. Soliile(Continuare în pag. a IV-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)țul Mehedinți va trebui să se realizeze o producție de cărbune de a- proape 6 milioane de tone. încă din anul viitor trebuie să înceapă să producă prima capacitate de producție. în acest fel, județul Mehedinți se va înscrie printre județele miniere importante. După cum vedeți, tovarăși, în domeniul energetic aveți sarcini foarte mari.Am vizitat, de asemenea, hidrocentrala de la Porțile de Fier II, care trebuie să înceapă să dea e- nergie la sfîrșitul anului 1983, ur- mînd ca în anul 1984 să lucreze din plin. Aș dori să adresez felicitări constructorilor de la hidrocentrala Porțile de Fier II și urarea de a realiza la timp și în bune condiții sarcina de mare răspundere pe care o au. (Urale și aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).Ținînd seama de importanța deosebită a tuturor acestor obiective ce trebuie să intre în producție în acest cincinal, se impun măsuri hotărîte din partea organelor de partid și de stat, a colectivelor de oameni ai muncii pentru buna organizare a întregii activități, pentru desfășurarea ritmică a producției, a activității de construcții și de montaj. Să facem în așa fel îneît toate aceste obiective — în afară de cel producător de cauciuc, toate sînt legate de asigurarea independenței energetice a țării — să intre în producție ! în felul acesta județul Mehedinți va aduce o contribuție de seamă la realizarea obiectivelor Congresului al XII-lea privind dezvoltarea ba- zt. Energetice proprii, asigurarea independenței energetice a patriei. (Aplauze și urale puternice; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“).în Drobeta-Turnu Severin șl în județul Mehedinți sînt și alte o- biective economice — și aș dori să adresez tuturor oamenilor muncii, din toate întreprinderile, felicitări pentru rezultatele de pînă acum și urarea de a face totul pentru realizarea în întregime a planului pe acest an — primul an al cincinalului — și al întregului cincinal. (Aplauze și urale puternice).Deși nu am fost în unități agricole în cursul acestei vizite, aș dori totuși să menționez că județul Mehedinți are posibilități pentru o producție agricolă importantă, mai cu seamă în zootehnie, în pomicultură, în viticultură, în legumicultura. De aceea, este necesar ca și oamenii muncii din agricultură, toți cooperatorii, întreaga țărănime să facă totul pentru a asigura realizarea sarcinilor de mare răspundere ce le au în acest cincinal și, în primul rînd, pentru obținerea în acest an a unei producții cît mai bune, spre a pune astfel o bază trainică înfăptuirii programului de dezvoltare a agriculturii în județ, în patria noastră în general. (Urale și aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“). Aș dori ca, de la această mare adunare populară, să adresez țărănimii, cooperatorilor, tuturor oamenilor muncii din agricultură felicitări pentru rezultatele de pînă acum și urarea de noi și noi succese în toate domeniile ! (Urale și aplauze puternice; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Așa cum am subliniat și la Congresul al II-lea al consiliilor oamenilor muncii, este necesar să facem totul pentru a asigura înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului, pentru a realiza obiectivul strategic privind trecerea țării noastre de la stadiul de țară în curs de dezvoltare la stadiul de țară mediu dezvoltată, pentru ridicarea patriei pe o nouă treaptă de progres și civilizație, pentru creșterea bunăstării generale a poporului, întărirea independenței și suveranității României socialiste. (Urale și aplauze puternice; se scandează „Ceaușescu — pace !“).Realizarea unei noi calități a muncii și vieții cere din partea tuturor colectivelor de oameni ai muncii din toate întreprinderile, din întreaga țară, măsuri hotărîte pentru mai buna organizare a producției și a muncii, pentru creșterea productivității muncii pe baza mecanizării și automatizării proceselor de producție, pentru ridicarea eficienței economice, reducerea cheltuielilor materiale și de 

producție, realizarea unor economii cît mai substanțiale prin micșorarea consumurilor materiale, a consumurilor energetice și creșterea, pe această bază, a producției nete, a venitului național, a bogăției generale a României. (Urale șl aplauze puternice; se scandează „Ceaușescu și poporul !“)Ținînd seama de obiectivele importante, de înaltă tehnicitate, ce vor intra în producție în acest cincinal în județul Mehedinți, se impun măsuri hotărîte pentru ridicarea nivelului calificării profesionale, pentru pregătirea muncitorilor și a cadrelor necesare acestor obiective. Aceasta impune, de asemenea, o activitate mai bună de ridicare a pregătirii profesionale în toate întreprinderile existente. Trebuie să fim pe deplin conștienți de necesitatea de a realiza o producție de înalt nivel tehnic, de o calitate superioară, pentru a putea fi competitivi pe plan internațional cu alte produse. Trebuie să producem mai bine, de calitate superioară, să putem fi egali și chiar să întrecem o serie de țări dezvoltate în acest domeniu ! Și trebuie să facem aceasta ! (Urale și aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).O atenție deosebită trebuie să acordăm producției pentru export, realizării exportului. Am subliniat, pe larg, la Congresul consiliilor oamenilor muncii și în alte împrejurări, faptul că România este obligată să importe multe materii prime și că toate acestea trebuie să Ie plătim cu produse realizate în întreprinderile din țara noastră. Trebuie să înțelegem că exportul este o necesitate pentru dezvoltarea economică a patriei noastre — și să facem totul pentru realizarea în cele mai bune condiții a exportului, în toate domeniile, atît pe valută liberă, cît și în relațiile cu țări socialiste. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).Este, de asemenea, necesar să a- plicăm cu fermitate noul mecanism economic, să asigurăm participarea activă a clasei muncitoare, a oamenilor muncii la conducerea tuturor unităților — factor determinant pentru autoconducere și autogestiune, pentru afirmarea forței creatoare a muncitorimii, a poporului nostru, stăpîn pe destinele sale, care își făurește în mod conștient propriul său viitor — viitorul liber, comunist ! (Aplauze și urale puternice, prelungite; se scandează „Ceaușescu și poporul!“, „Ceaușescu — pace !“).Sînt cunoscute realizările în domeniul creșterii nivelului de trai material și spiritual al poporului. Numai în cincinalul trecut retribuția reală a crescut cu circa 29 la sută, față de 20 la sută cît aveam prevăzut în plan. Și în acest cincinal — după cum cunoașteți din planul publicat, adoptat de Marea Adunare Națională — sînt prevederi importante privind creșterea veniturilor oamenilor muncii, sporirea producției bunurilor de consum, ridicarea generală a nivelului de trai material și spiritual al poporului. Se prevede construcția a circa 900 mii de noi apartamente, din care un număr important se vor construi în județul dumneavoastră, în municipiul Drobeta- Turnu Severin. Toate acestea demonstrează cu putere că, în măsura în care asigurăm creșterea avuției naționale, dezvoltarea forțelor de producție, creăm și condițiile necesare pentru a ridica continuu nivelul de trai material și spiritual — țelul suprem al politicii partidului nostru comunist, e- sența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în România ! (A- plauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul !**).
Dragi tovarăși și prieteni.După cum ați văzut, nu m-am referit aproape deloc la unele lipsuri și minusuri ce există în activitatea unor colective, de oameni ai muncii din județul dumneavoastră. Nici nu doresc să insist mult asupra acestor probleme. Știu că fiecare colectiv le cunoaște; știu că și comitetul județean le cunoaște. Aș dori numai să atrag atenția că trebuie să facem totul pentru a lucra mai bine spre a lichida lipsurile existente, pentru întărirea muncii unite a tuturor 

oamenilor muncii, în frunte cu organizațiile de partid. în tot ceea ce am arătat aici că este bun am inclus și pe comuniști, pentru că ei sînt o parte a oamenilor muncii. Așa cum am spus în atîtea împrejurări, ei nu au drepturi deosebite, au obligații deosebite — de a munci mai bine, de a face totul și de a nu precupeți nimic pentru unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii în înfăptuirea politicii partidului nostru de edificare a socialismului și comunismului, de ridicare a bunăstării întregii națiuni. (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Trebuie să acționăm cu toată fermitatea în direcția întăririi rolului conducător al organizațiilor de partid, al clasei muncitoare, pentru creșterea rolului consiliilor de conducere colectivă, pentru perfecționarea conducerii în toate domeniile de activitate.Avem un program clar! Acum hotărîtoare este munca de zi cu zi pentru realizarea lui. Să facem totul pentru a demonstra, și în acest cincinal, că oamenii muncii din Mehedinți și din Drobeta-Turnu Severin — Ia fel ca întregul nostru popor — sînt ferm hotărîți să înfăptuiască acest minunat program, să asigure ridicarea țării pe o nouă treaptă de progres și civilizație ! Să vă aduceți și dumneavoastră o contribuție mai mare la acest program ! (Aplauze și urale ; se scandează „Ceaușescu și poporul !**).Este necesar să ne preocupăm mai mult de activitatea cultural- educativă, de munca de ridicare a nivelului cunoștințelor politice și culturale ale tuturor oamenilor muncii și tuturor cetățenilor, fiind conștienți că participarea la conducere presupune înțelegerea și cunoașterea tuturor problemelor, că numai oamenii cu un înalt nivel de cunoștințe profesionale, culturale și politice pot asigura înfăptuirea cu succes a programului de transformare revoluționară a patriei, de realizare a comunismului în România ! (Aplauze și urale prelungite; se scandează „Ceaușescu—P.C.R.!**).Și județul dumneavoastră — la fel ca toate județele patriei noastre — a cunoscut o dezvoltare foarte puternică. în acest cincinal — după cum am mai menționat — el va înregistra progrese mult mai mari decît o serie de județe din țara noastră, ajungînd la un nivel foarte ridicat de dezvoltare. Toate acestea pun cu putere în evidență justețea politicii partidului nostru de dezvoltare a tuturor județelor și zonelor țării — condiție esențială pentru ca oamenii muncii să se bucure din plin de minunatele cuceriri ale socialismului, să ppată duce o viață tot mai demnă, tot mai îmbelșugată. Toate acestea, dragi tovarăși, sînt astăzi o realitate în România socialistă. Avem ferma convingere că toți oamenii muncii din județul Mehedinți — la fel ca întregul nostru popor — își vor îndeplini cu cinste sarcinile de mare răspundere pe acest cincinal, că dispunem de tot ce este necesar pentru a asigura înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea al partidului. (Aplauze și urale îndelungate; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).
Dragi tovarăși și prieteni,Preocupîndu-ne de înfăptuirea obiectivelor dezvoltării patriei noastre, acționăm în același timp pentru lărgirea relațiilor de colaborare cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială; Această cooperare economică și politică reprezintă un factor determinant atît pentru înfăptuirea programului nostru, cît și pentru dezvoltarea tuturor națiunilor socialiste și a celorlalte națiuni. Numai în condiții de pace și colaborare internațională avem garanția mersului hotărît înainte, a ridicării patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație! (Aplauze și urale îndelungate).Este necesar să facem totul pentru a asigura înfăptuirea securității și cooperării în Europa, pentru încheierea cu succes a reuniunii ce se desfășoară la Madrid, pentru convocarea unei conferințe pentru încredere și dezarmare în Europa, 

pentru continuitatea procesului de colaborare început la Helsinki prin organizarea unor noi reuniuni, pentru o Europă unită, în care fiecare națiune să se poată dezvolta liber — cu respectarea orînduirii sociale a fiecăreia —, pentru o Europă a păcii și colaborării."în activitatea internațională a- cordăm o însemnătate deosebită relațiilor cu vecinii noștri și, în a- cest cadru, punem un accent deosebit pe dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate țările din Balcani. Milităm pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a colaborării între toate statele, fără deosebire de orînduire socială, într-o zonă a păcii, fără arme nucleare.România s-a pronunțat și se pronunță ferm pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre state numai și numai prin tratative. Considerăm că trebuie să nu se mai recurgă la arme pentru soluționarea diferitelor probleme. Trebuie mers la masa tratativelor, pornindu-se de la necesitatea găsirii soluțiilor acceptabile pentru părțile interesate. Aceasta este atît în interesul țărilor respective, cît și al cauzei generale a păcii și colaborării internaționale.în toată activitatea internațională pornim de la așezarea relațiilor dintre toate statele pe principiile deplinei egalități în drepturi, ale respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, âle renunțării la forță și la amenințarea cu forța. Ne pronunțăm pentru respectarea dreptului fiecărui popor, al fiecărei națiuni la dezvoltare liberă, corespunzător voinței sale, pentru o colaborare egală între toate națiunile lumii. (Aplauze și urale puternice).România se pronunță cu toată fermitatea pentru oprirea cursei ■ înarmărilor, p.entru trecerea la măsuri concrete de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară. în acest cadru, considerăm că trebuie să facem totul pentru a opri amplasarea și dezyoltarea de noi rachete nucleare în Europa. Popoarele europene nu au nevoie de noi rachete nucleare ; au nevoie de liniște, de pace — și trebuie să impună lichidarea rachetelor nucleare, să împiedice amplasarea altora noi ! (Aplauze și urale puternice, prelungite; se scandează „Ceaușescu— pace !'*).Trebuie să facem totul pentru ca uriașele cheltuieli militare — care au depășit peste 500 miliarde de dolari anual — să fie reduse treptat, să se asigure un echilibru al forțelor și securitatea tuturor statelor, dar nu prin ridicarea nivelului înarmărilor, nu prin creșterea cheltuielilor militare, ci prin reducerea lor continuă sub un control internațional corespunzător. Trebuie să se înțeleagă bine că securitatea nu se asigură cu noi arme de distrugere în masă ! Cu cît se dezvoltă noi armamente, noi bombe nucleare, noi rachete de transport al armamentului nuclear, cu atît cresc insecuritatea și pericolul de distrugere a Europei, a civilizației create de milenii ! Trebuie să facem totul pentru apărarea dreptului suprem al omului, al popoarelor— dreptul la viață, la libertate ! Trebuie să facem totul pentru o pace trainică pe planeta noastră ! (Urale și aplauze puternice; se scandează „Vom munci și vom lupta, pacea o vom apăra !“).România se pronunță cu toată hotărîrea pentru soluționarea problemelor subdezvoltării, pentru o nouă ordine economică internațională, bazată pe echitate și egalitate, care să asigure progresul mai rapid al țărilor rămase în urmă și, în același timp, să deschidă calea reluării activității generale economice, progresului tuturor statelor. Trebuie să facem totul pentru relații egale în comerțul internațional, pentru lichidarea împărțirii lumii în săraci și bogați, pentru o lume mai dreaptă și mai bună ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — pace !“).Soluționarea problemelor complexe ale lumii de azi impune democratizarea relațiilor internaționale, participarea activă la rezolvarea lor a tuturor popoarelor, indiferent de mărime sau de orînduire socială. în mod deosebit, considerăm că țările mici și mijlocii, țările în curs de dezvoltare, țările nealiniate trebuie să participe

Orientări prețioase privind dezvoltarea producției de nave maritime și fluvialemult mai activ la soluționarea tuturor problemelor, în aceasta con- stînd adevărata democratizare a vieții internaționale, garanția soluționării problemelor în interesul păcii și independenței popoarelor. (Urale și aplauze puternice; se scandează „Ceaușescu — pace !“).în același timp este necesar ca Organizația Națiunilor Unite, alte organisme internaționale să aibă un rol activ în soluționarea tuturor problemelor internaționale. Trebuie să întărim solidaritatea și colaborarea țărilor socialiste, țărilor în curs de dezvoltare, tuturor forțelor progresiste antiimperialis- te. Să întărim conlucrarea cu toate popoarele care se pronunță pentru o politică de destindere, de independență națională și pace ! Avem ferma convingere că stă în puterea popoarelor să oprească agravarea situației internaționale, să asigure înfăptuirea dezarmării, să împiedice un nou război mondial, să asigure pacea, progresul omenirii 1 (Urale și aplauze puternice, prelungite).
Dragi tovarăși și prieteni,în încheiere doresc să exprim încă o dată convingerea că oamenii muncii din Drobeta-Turnu Severin, din județul Mehedinți nu vor pre

cupeți nici un efort pentru a-și îndeplini sarcinile,de mare răspundere pe care le au în acest cincinal, că organizațiile de partid vor face totul pentru unirea eforturilor colectivelor de oameni ai muncii și că, în acest fel, oamenii muncii de pe aceste meleaguri românești, istorice, își vor afirma și cu mai multă putere forța creatoare — la fel ca întregul nostru popor — a- ducînd o contribuție tot mai însemnată la dezvoltarea generală a patriei noastre socialiste ! (A- plauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !**).Cunosc organizația de partid din județul Mehedinți și din Drobeta- Turnu Severin încă din 1936. Știu că avem aici o puternică organizație de partid. Cunosc mulți oameni ai muncii încă din perioada respectivă. De aceea aș dori ca Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți să ocupe — dacă este posibil — un loc mai de frunte în întrecerea socialistă între județe. Aș fi deosebit de bucuros dacă, cel puțin într-un an — dacă nu în toți — ați ocupa locul întîi ! (A- plauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“). Desigur, tovarăși, la întrecerea socialistă participă acum 41 de județe — 

avînd în vedere și municipiul București. Deci, pentru a ocupa locul întîi sau un loc fruntaș trebuie să muncești mai bine decît celelalte 40 de județe. Eu știu însă că întotdeauna oltenii au fost oameni hotărîți — și cînd și-au propus ceva, au reușit. De aceea aș dori să exprim convingerea că vă veți angaja cu toată hotărîrea în această mare întrecere. Din toate acestea va cîștiga țara, va cîști- ga întregul nostru popor, pentru că vom obține o dezvoltare mai rapidă a patriei, ridicarea bunăstării generale. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul !**).Cu această convingere și dorință vă urez încă o dată tuturor succese tot mai mari în întreaga activitate, multe satisfacții în muncă și în viață, multă sănătate și fericire ! (Urale și aplauze puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“. într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la marea adunare populară aclamă și ovaționează îndelung pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul său Central, pentru secretarul general al partidului și președintele României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

La întreprinderea de anvelope, unitate modernă aflată In construcție
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dumneavoastră de solidaritate inter
națională, de bună înțelegere, priete
nie, cooperare și pace, aprobate 
unanim de întregul popor, au confir
mat, încă o dată, caracterul profund 
constructiv al politicii noastre exter
ne, prestigiul de care se bucură 
România socialistă pe toate meridia
nele globului, contribuția strălucită pe 
care dumneavoastră o aduceți la solu
ționarea marilor probleme cu care se 
confruntă epoca noastră.

Ne aflăm cu toții încă sub profun
da impresie a recunoașterii meritelor 
dumneavoastră deosebite în lupta 
pentru apărarea păcii pe planeta 
noastră, prin acordarea înaltului titlu 
de „Om al anului 1980 — pentru 
pace", moment pe care mehedințenii, 
la fel ca toți fiii țării, l-au trăit cu 
mare bucurie și înaltă satisfacție, cu 
legitimă mindrie patriotică.

îngăduiți-ne, mult iubite și stimate 
conducător, să vă mulțumim din 
adîncul inimilor noastre pentru bucu
ria de a vă avea din nou. astăzi, 
oaspetele nostru cel mai drag, de a fi 
beneficiarii direcți ai prețioaselor in
dicații date la obiectivele vizitate, 
chezășie sigură a dezvoltării noastre 
viitoare.

Vă dorim, mult stimate tovarășe 
secretar general, viață lungă, sănăta
te, multă putere de muncă pentru a 
ne conduce cu aceeași înțelepciune șl 
clarviziune pe culmile de aur ale co
munismului.

Să ne trăiți întru mulți ani, mult 
•timate tovarășe Nicolae Ceaușescu !

In cuvîntul său, tovarășul ing. 
Constantin Pândele — directorul în
treprinderii de construcții navale și 
prelucrări la cald din Drobeta-Turnu 
Severin, a spus :

Vă rog să-mi permiteți ca in fața 
acestei grandioase adunări popu
lare din municipiul Drobeta-Turnu 
Severin să dau glas, din. adîncul ini
mii. celor mai alese sentimente de 
dragoste, stimă și respect, de recu
noștință muncitorească, pe care con
structorii de nave mehedințeni, ase
meni întregii noastre clase munci
toare, întregului nostru popor, le 
nutresc față de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — cel mai iubit și devo
tat fiu al națiunii, patriot’ și revo
luționar înflăcărat, personalitate pro
eminentă a vieții politice internațio
nale. militant neobosit pentru 
triumful ideilor socialismului și co
munismului.

Oamenii muncii din întreprinderea 
de construcții navale și prelucrări la 
cald au primit cu mîndrie și deose
bită satisfacție hotărîrea unanimă a 
clasei muncitoare, a întregii națiuni, 
de a vă realege, pe dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. în înalta funcție 
de președinte al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, așa după 
cum v-am informat și in cursul vi
zitei de astăzi cu cate ați onorat în
treprinderea noastră, că harnicul 
nostru colectiv a înfăptuit, cu răs

pundere comunistă, prețioasele dum
neavoastră indicații date cu prilejul 
vizitelor de lucru, privind extinderea 
și modernizarea unității.

Zilele acestea, prin finalizarea pro
belor la cald la presa de 3150 tone, 
vom dubla capacitatea pusă în func
țiune in primul semestru din acest 
an la forja grea — obiectiv realizat 
la indicația dumneavoastră, iar pînă 
la finele anului vom realiza și li
vra peste 50 de nave maritime și flu
viale.

Conștienți fiind de măsura efortu
rilor pe care trebuie să le depunem 
pentru a răspunde grijii ce ne-o poar
tă partidul și statul nostru în frunte 
cu dumneavoastră, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii, întregul colectiv 
de muncă din întreprinderea noas
tră se angajează cu toate forțele să 
îndeplinească exemplar indicațiile pe 
care dumneavoastră ni le-ați dat as
tăzi de a acționa mai hotărît pen
tru reducerea consumului de metal, 
energie și combustibil, pentru reali
zarea, în continuare, a unor nave mo
derne, competitive și vă asigurăm că 
sarcinile de plan pe acest an și pe 
întregul cincinal vor fi realizate e- 
xemplar, in condițiile afirmării plena
re a autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii economice. sporirii con
tinue a eficienței economice.

Să ne trăiți eni multi și fericiți, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, spre binele și 
fericirea patriei șl a poporului ro
mân.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
cadrul Grupului de șantiere pentru 
construcții industriale din Drobeta- 
Turnu Severin mi-au încredințat 
marea cinste de a fi mesagerul gîndu- 
rilor și sentimentelor lor de nețărmu
rită bucurie pe care le trăiesc astăzi, 
cind vă avem ca oaspete ales pe 
dumneavoastră, întîiul bărbat al țării, 
ctitorul României socialiste, comunis
tul de aleasă omenie, a spus tovarășul 
Ion Baiu — secretar al comitetului 
de partid, președintele consiliului oa
menilor muncii de la Trustul de con
strucții industriale.

Cu inimile pline de nestrămutată 
mîndrie patriotică pentru realegerea 
dumneavoastră în înalta funcție de 
președinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, mobilizați de în
demnurile și exemplul dumneavoastră 
pilduitor de muncă, vă raportăm, 
iubite și stimate tovarășe secretar ge
neral, că în cele șase luni din acest an 
colectivul nostru a reușit să pună în 
funcțiune, la întreprinderea de apa
rate de măsură și control, o nouă 
capacitate de 65 milioane leî producție 
pe an, fapt ce a permis intrarea în 
fabricație a podurilor basculă, pri
mele produse de mecanică fină exe
cutate în județul nostru, două noi 
capacități de producție la întreprin
derea de vagoane, o capacitate de 
5 000 tone pe an piese forjate în ca
drul întreprinderii de construcții na
vale și prelucrări la cald, pe care ați 
vizitat-o în cursul acestei zile, alte 
capacități la întreprinderea de 
armături industriale de oțel și între
prinderea de prelucrare a tulpinilor 

din in din orașul Strehaia, complexul 
de creștere și ingrășare a porcinelor 
de la Halinga șl alte obiective.

Comuniștii, toți constructorii vom 
acționa pentru recuperarea grabnică 
a restanțelor pe care le-am înre
gistrat in perioada de pînă acum pe 
unele șantiere de construcții, pentru a 
folosi mai eficient forța de muncă și 
mijloacele din dotare, pentru extin
derea lucrului in acord global, a 
tehnologiilor avansate, aplicarea unor 
soluții constructive moderne care să 
conducă la industrializarea lucrărilor 
de cons.trucții-montaj, îmbunătățirea 
calității acestora, la întărirea ordinii 
și disciplinei pe toate șantierele, la 
toate locurile de muncă.

Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general, că vom 
acționa cu răspundere comunistă pen
tru a da viață, in mod exemplar, pre
țioaselor indicații pe care dumnea
voastră ni le-ați dat astăzi, cu pri
lejul vizitei de lucru pe șantierele 
noilor obiective economice, pentru în
deplinirea programului de investiții 
din județul Mehedinți.

Constructorii mehedințeni folosesc 
acest minunat prilej pentru a vă 
adresa, iubite conducător, urarea 
străbună de ani mulți și cu multă să
nătate in fruntea partidului și a ță
rii, pentru a ne conduce cu aceeași 
înțelepciune, cutezanță și. clarviziune 
pe calea edificării societății co
muniste.

Vizita dumneavoastră In munici
piul Drobeta-Turnu Severin, a spus 
tovarășa Sabina Popa, muncitoare, 
secretar al comitetului U.T.C., vice
președinte al consiliului oameni
lor muncii de la întreprinderea de 
confecții „Porțile de Fier" Drobeta- 
Turnu Severin, constituie pentru toți 
locuitorii acestor meleaguri un mo
ment emoționant, o adevărată sărbă
toare de suflet și simțire. îngădui
ți-mi să mă folosesc de acest fericit 
prilej și să alătur urării de bun venit 
pe această vatră de istorie adeziunea 
tuturor tinerilor noștri față de reîn- 
vestirea dumneavoastră in funcția de 
președinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii.

îngăduiți-mi. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă raportez că 
rezultatele obținute la finele semes
trului I se situează la nivelul para
metrilor de eficiență și calitate sta
biliți în întreprinderea de confecții 
din Drobeta-Turnu Severin, Astfel, 
am reușit să reducem cheltuielile de 
producție cu circa o jumătate de 
milion de lei, cheltuielile materiale cu 
peste 200 000 lei și ca urmare valoarea 
producției nete a depășit nivelul pla
nificat. Am livrat la export. în avans 
față de grafic, însemnate cantități de 
produse. De asemenea, bilanțul aces
tui semestru a consemnat importante 
economii de energie, materii prime, 
materiale. Este inscri&ă în aceste 
succese și contribuția substanțială a 
celor peste 700 de membri ai organi
zației de tineret care, sub conducerea 
nemijlocită a organelor și organiza
țiilor de partid, s-au mobilizat exem
plar pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan la timp și la un inalt nivel cali
tativ..

Uteciștiî de azi — comuniștii de 

mîine — trăiesc cu intensitate fiecare 
moment al acestei etape din istoria 
patriei. Este pentru noi un înalt 
titlu de mîndrie să urmăm neabătut 
exemplul luminos de abnegație și 
dăruire al omului de omenie, comu
nistului neobosit, cutezător, al dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

De aceea, vă încredințăm, tovarășe 
secretar general, că vom răspunde 
mereu prezent la bine și la greu, că 
nu vom ști ce este odihna, nu vom 
precupeți nimic atunci cind este vorba 
de binele și fericirea poporului ro
mân, prosperitatea și prestigiul Româ
niei socialiste. în această zi. cind Me- 
hedințiul salută cu aleasă satisfacție 
pe cel mai iubit fiu al patriei, Ta 
rîndul lor, tinerii vă doresc multă 
sănătate, fericire, putere de muncă și 
prosperitate.

Să ne trăiți întru mulți ani, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
și vă asigurăm că noi, tinerii, . vom 
urma neabătut exemplul luminos al 
partidului, al dumneavoastră personal, 
pentru făurirea comunismului pe 
pămintul străbun al patriei.

îngăduiți-mi să exprim cele mai 
alese gînduri de înaltă stimă , și vie 
recunoștință față de dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel 
mai iubit fiu al națiunii noastre so
cialiste, patriot înflăcărat care v-ați 
dedicat întreaga viată, energie și pu
tere de muncă edificării pe pămîn- 
tul României a celei mai drepte și 
umane societăți — societatea comu
nistă, a spus tovarășul Constantin 
Bădiță, președintele C.A.P. Salcia.

Vă raportăm, tovarășe secretar ge
neral, că țăranii cooperatori din co
muna Salcia, aplicînd in viață indi
cațiile pe care ni le-ați dat cu pri
lejul vizitei în cooperativa noastră 
agricolă, au realizat, in cincinalul 
precedent, producții de peste 5 300 
kg griu și pește 5 500 kg porumb 
boabe la hectar în sistem neirigat, 
livrînd la fondul de stat peste 28 000 
tone cereale, aproape 6 000 tone car
ne. 42000 hl lapte și alte produse. Și 
in acest an. muncind cu hărnicie, așa 
cum ne-ați îndemnat dumneavoastră 
la Congresul țărănimii, cooperatorii 
din Salcia, au obținut 5 100 kg ora la 
hectar, iar producția de grîu pe care 
o strîngem in aceste zile v-a de
păși 5 500 kg la hectar. în acest fel, 
vom livră suplimentar la fondul de 
stat peste 1 500 tone cereale.

Avem, de asemenea, un puternic 
sector zootehnic, care dispune de 700 
vaci cu lapte, ■ 2 400 vițele de repro
ducție, 20 000 porci, peste 3 000 oi, 
reușind să realizăm in zootehnie, în 
prezent, mai mult de 52 la sută din 
totalul producției globale.

Cu toate că am înregistrat rezul
tate bune pînă acum, noi sîntem con
vinși că mai avem încă multe posi
bilități și rezerve pe care sintem ho- 
tăriți să le punem integral în va
loare, pentru ca titlul de Erou al 
Muncii Socialiste obținut de unitatea 
noastră pentru producția de griu să-l 
dobindim la toate producțiile si sec
toarele, de activitate.

Cooperatorii, mecanizatorii si spe
cialiștii din Salcia, in frunte cu co
muniștii, vă asigură, mult iubite to

varășe Nicolae Ceaușescu. de pro
fundul lor atașament față de politica 
înțeleaptă internă și externă promo
vată cu consecvență de partidul și 
statul nostru și au luat cunoștință, 
cu nețărmurită mindrie patriotică, de 
înaltul titlu de „Om al anului 1980 
— pentru pace" ce v-a fost acordat 
și pentru care vă adresăm calde și 
sincere felicitări.

Prin glasul meu, lucrătorii ogoare
lor mehedințene vă mulțumesc încă 
o dată, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija statornică ce 
le-o purtați și vă adresează urarea 
caldă, pornită din adîncul inimilor, 
de ani multi și cu multă sănătate 
pentru gloria și măreția patriei noas
tre socialiste, pentru afirmarea tot 
mai puternică a geniului creator al 
poporului român.

în cuvîntul său, tovarășul Con
stantin Bălănescu, maistru prin
cipal la întreprinderea electro
centrale „Porțile de Fier I", a spus :

Cu emoția firească pe care o ofe
ră fiecăruia dintre noi un asemenea 
eveniment, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. vă rog 
să-mi permiteți ca, în numele colec
tivului întreprinderii electrocentrale 
„Porțile de Fier I“, de aici, din ceta
tea luminii, ridicată in județul nos
tru în anii glorioși ai socialismului, 
sâ-mi exprim via și profunda satis
facție pentru vizita ce o efectuați în 
județul Mehedinți, deplina adeziune 
la politica internă și externă a par
tidului și statului nostru, promova
tă cu clarviziune științifică și cute
zanță revoluționară de dumneavoas
tră, strălucit fiu al națiunii române, 
personalitate de înalt prestigiu în 
viața politică internațională, promo
tor neobosit al nobilelor aspirații de 
pace, independentă și progres social.

Folosesc aoest prilej pentru a vă 
raporta, iubite șl stimate conducător, 
că noi, oamenii muncii de la între
prinderea electrocentrale „Porțile de 
Fier I", am reușit în cincinalul 1976— 
1980 să smulgem din imensa putere 
a fluviului 2 246 milioane kWh ener
gie electrică peste plan, echivalent 
cu peste 270 000 tone combustibil 
convențional, iar în cele 6 luni ale 
anului 1981 am realizat o producție 
suplimentară de peste 310 milioane 
kWh energie electrică, aceasta în 
condițiile reducerii consumului 
propriu de energie electrică cu pes
te 800 000 kWh.

Cu aceeași răspundere am acționat 
permanent pentru creșterea gradului 
de siguranță în exploatarea instala
țiilor, folosirea cit mai deplină a po
tențialului hidroenergetic al Dunării, 
reducerea cheltuielilor materiale, 
costul unui kWh la Porțile de Fier 
fiind cu circa 40 la sută mal mic de- 
cît cel prevăzut în proiect.

Angajați într-un neîntrerupt efort 
de autodepășire, trebuie să spunem 
deschis, muncitorește, așa cum ne 
învățați dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu toate rezultatele 
obținute pînă acum au fost pe mă
sura posibilităților noastre. Și cind 
splin aceasta mă gindesc la unele 
lipsuri manifestate în organizarea 
activității de producție, în preocupa

rea pentru contribuția la optimiza
rea elasticității funcționării sistemu
lui electroenergetic național și a mă
ririi siguranței în exploatare, a fo
losirii mai eficiente a potențialului 
hidroenergetic al Dunării la Porțile 
de Fier.

Ne angajăm că vom face tot ce de
pinde de noi pentru materializarea 
prețioaselor dumneavoastră indicații, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, aducîndu-ne, in 
felul acesta, o contribuție tot mai în
semnată la accelerarea procesului de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămintul 
scumpei noastre patrii.

Dind glas dorinței unanime a parti- 
cipanților la adunarea populară, a 
tuturor locuitorilor municipiului și ju
dețului Mehedinți, primul secretar al 
comitetului județean a rugat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să ia 
cuvîntul.

întâmpinat cu îndelungi și puternice 
ovații și urale, într-o atmosferă de 
vibrant entuziasm, a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste Romania.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este urmărită cu viu inte
res și subliniată in repetate rînduri 
cu urale și ovații, cei prezenți ma- 
nifestindu-și și de această dată încre
derea și unitatea Întregului popor in 
jurul partidului, al celui mai iubit fiu 
al națiunii noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Din nou, zecile de mii de 
participant! la adunare scandează cu 
entuziasm și însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.

în numele participanțllor la adu
narea populară, al tuturor locuitori
lor de pe frumoasele plaiuri ale Me- 
hedințiului, a luat. cuvîntul tovarășul 
Iulian Ploștinaru care a spus :

Vă rog să-mi îngăduiți ca. in nu
mele organizației județene de 
partid, al participanților la marea 
noastră adunare populară, al tuturor 
locuitorilor acestui multimilenar pă- 
mînt românesc, să vă adresăm cele 
mal sincere mulțumiri pentru atotcu- 
prinzătoarea cuvîntare rostită și care, 
prin analiza științifică, prin profundul 
umanism și spiritul revoluționar ce o 
străbat se constituie într-un docu
ment de o excepțională însemnătate 
teoretică și practică, într-un mobili
zator program de muncă și creație 
pentru toți fiii Mehedințiului.

Vă asigurăm, încă o dată, că noi, 
toți mehedințenii, ne vom înzeci 
eforturile pentru a traduce in viață 
politica științifică, clarvăzătoare a 
partidului și statului nostru și ne 
angajăm, cu răspundere comunistă, 
că vom înlătura neajunsurile din 
activitatea noastră, că vom face to
tul pentru a da viață prețioaselor 
indicații pe care dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ni le-ați dat cu 
acest prilej, al vizitei de lucru în 
județul nostru, pentru a ne aduce 
o contribuție tot mai substanțială la 
măreața operă de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
comuniste in scumpa noastră patrie 
— Republica Socialistă România.

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân. in frunte cu secretarul său ge
neral. cel mai iubit și devotat fiu al 
națiunii noastre socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !

După încheierea adunării popula.«, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu străbate 
pe jos una din arterele principale 
ale municipiului. Mii și mii de lo
cuitori ai orașului, tineri și vîrstnici, 
saiută din nou cu entuziasm și deo
sebită căldură la plecarea din muni
cipiul lor pe conducătorul iubit al 
partidului și statului nostru, expri- 
mîndu-și și de această dată senti
mentele de bucurie pentru reîntâlni
rea cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Se scandează din nou, fără încetare 
„Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu 
și poporul !“.

Secretarul general al partidului 
răspunde cu căldură și simpatie ma
nifestărilor entuziaste ale mulțimii.

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

Pionieri și șoimi ai patriei oferă 
cu gingășie conducătorului iubit al 
partidului și statului frumoase bu
chete de flori.

în această atmosferă de bucurie și 
nemărginit entuziasm. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu își ia un călduros 
rămas bun de la locuitorii munici
piului.

Vizita în județul Mehedinți s-a în
scris ca un nou și important moment 
al dialogului direct și rodnic pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu îl poartă 
cu făuritorii de bunuri materiale și 
spirituale, în probleme esențiale ale 
construcției socialiste in patria noas
tră. Ea a avut, asemenea tuturor 
întîlnirilor secretarului general al 
partidului cu cei ce muncesr , un 
intens caracter de lucru, prr_ Jind 
examinarea concretă, la fata locului, 
a modului cum se înfăptuiesc hotărî- 
rile Congresului al XII-lea. obiecti
vele actualului cincinal. Pe baza re
zultatelor obținute s-au analizat și 
stabilit. împreună cu cadre de condu
cere din economie, cu reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
cu largi colective de muncă, măsu
rile ce se impun pentru ca județul 
Mehedinți să-și îndeplinească, în cele 
mai bune condiții, marile sarcini ce-i 
revin în această etapă, să-și aducă o 
contribuție sporită la progresul mul
tilateral al țării. Primite cu deosebit 
interes, aprecierile și recomandările 
secretarului general al partidului re
prezintă pentru toți cei care trăiesc 
și lucrează pe meleagurile mehedin- 
țene un însuflețltor îndemn, un pre
țios îndreptar în efortul lor de a 
munci mai bine, mai eficient, de a 
ridica întreaga activitate la nivelul 
înaltelor cerințe și exigente ale cin
cinalului 1981—1985.

în uralele și aclamațiile mulțimii, 
elicopterul prezidențial se ridică 
deasupra orașului, indreptîndu-se spre 
Capitală.

★
La întoarcerea în Capitală, pe 

aeroportul Băneasa, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpinat de mem
bri și membri supleanțl al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al. 
P.C.R., de secretari ai C.C. al P.C.R.

O chemare care trebuie să mobilizeze

puternic întreaga țărănime, 
pe toți oamenii muncii de la sate:

GRIUL - recoltat în maximum 10 zile 1
Pretutindeni să se acționeze cu toate forțele 

și mijloacele, fără răgaz și bine organizat, pentru ca 
rodul lanurilor să fie grabnic strîns și pus la adăpost.

0 prestigioasă tribună a ideilor socialiste

în momentul de față nu există 
sarcină mai importantă pentru me
canizatori, cooperatori, specialiști 
din unitățile agricole, pentru toți oa
menii muncii de la sate decit aceea 
de a strînge, transporta și depozita 
cit mai repede recolta de griu. Evi
dențiind din nou însemnătatea aces
tei sarcini, la marea adunare popu
lară care a avut loc joi in munici
piul Tirgu Jiu, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat întregii țărâ- 
nimi, tuturor oamenilor muncii din 
agricultură vibrantul indemn de a 
trece cu toate forțele la stringerea, 
în maximum 10 zile, a recoltei de 
griu și, totodată, de a realiza pro
gramul de insămințare a culturilor 
duble.

Este o chemare mobilizatoare că
reia trebuie să i se răspundă prin 
fapte pretutindeni, printr-o mobili
zare puternică a tuturor forțelor 
umane și mijloacelor mecanice din 
agricultură, astfel ca rodul lanurilor 
de griu să fie recoltat și pus la adă
post cit mai repede și în cele mai 
bune condiții, pină Ia ultimul bob, 
intrucit este vorba de piinea țării, a 
noastră, a tuturor. Este un îndemn 
de a se face totul pentru a se se
măna cu culturi succesive toate su
prafețele prevăzute, a căror recoltă 
a fost luată în calculul producției 
agricole din acest an.

Din această săptămînă, secerișul 
griului a început intr-un șir de ju
dețe din sudul și vestul țării. Așa 
cum am fost informați la Ministerul 
Agriculturii, pină ieri dimineață au 
fost recoltate aproape 60 000 hectare 
cu griu, la loc de frunte situindu-se 
unitățile agricole din județele Olt, 
Dolj, Arad, Giurgiu, Teleorman, Ti
miș. Este adevărat că s-a lucrat mâi 
mult prin tatonare, dar acolo unde 
s-a acționat cu răspundere, unde 
specialiștii au știut să organizeze și 
să concentreze forțele în lanurile apte 
de seceriș, recoltarea se află acum 
intr-un stadiu mai avansat. Este ne
cesar ca. de Ia începutul săptămînii 
viitoare, aria secerișului să se ex
tindă și în județele din centrul țării 
și Moldova.

Cu forța mecanică actuală putem 
efectua secerișul griului in cel mult 
10 zile, urmînd ca la citeva zile să 
se incheie și celelalte lucrări de 
eliberat, pregătit și semănatul celei 
de-a doua culturi. în acest sens, 
din punct de vedere tehnic sînt asi
gurate toate condițiile. Mai presus 
de orice, important pentru realizarea 
acestui obiectiv este ca pretutindeni 
să se lucreze oră de oră, din zori și 
pînă-n noapte, cit mai bine organi
zat, cu toate forțele mecanice și 
umane.

Griul s-a copt pe mari suprafețe și. 

de aceea, esențial este acum ca spe
cialiștii, conducerile unităților și 
consiliile unice agroindustriale să 
dirijeze operativ formațiile de com
bine și de transport spre lanurile 
care au ajuns la maturitate, asigu- 
rind o mare mobilitate a forțelor ; in 
felul acesta secerișul avanăează mai 
repede și se previn orice pierderi de 
boabe prin scuturare.

Tot atît de bine trebuie organizat 
transportul produselor la locurile de 
depozitare. Sub nici un motiv cerea
lele recoUăte nu trebuie lăsate peste 
noapte in cimp ! Tot ce se recoltea
ză in cursul unei zile trebuie să a- 
jungă pină seara in magazii ! In a- 
cest scop, este absolut obligatoriu ca 
fiecărei formații de recoltare să i se 
asigure un număr suficient de au
tocamioane și remorci, spre a se e- 
vita deficientele ce s-au făcut simți
te in perioada secerișului orzului, 
cind ritmul recoltării a fost în multe 
locuri încetinit datorită neajunsuri
lor in funcționarea mijloacelor de 
transport.

Deosebit de important este ca, oda
tă cu. secerișul și transportul griului 
în magazii, terenurile recoltate să fie 
eliberate imediat de paie pentru ca 
în cel mult o zi-două să fie însămîn- 
țate cu culturi succesive. Subliniem 
această cerință pornind tocmai de la 
decalajele mari care au apărut în
tr-un șir de județe — Constanța, Că
lărași, Giurgiu, Timiș, Arad, Olt, Te
leorman ș.a. — intre recoltarea orzu
lui și semănatul culturilor succesive, 
lucrare mult rămasă în urmă în ju
dețele respective dacă ținem seama 
de perioada in care ne aflăm. Cu 
toată răspunderea trebuie să se înțe
leagă că economia națională contea
ză pe întreaga producție prevăzută a 
se obține de pe cele 1,6 milioane ha 
stabilite a fi însămințate cu culturi 
duble și, de aceea, nicăieri nu trebuie 
să se admită nici un fel de încălcare 
a disciplinei de plan în această pri
vință.

Am intrat într-o perioadă de vîrf a 
muncilor agricole. Mai mult ca ori- 
cînd, acum, cînd e vorba de a strînge 
și pune Ia adăpost cit mai repede 
piinea țării, a poporului, comitetele 
județene de partid, organizațiile de 
partid de la sate, organele agricole, 
consiliile unice agroindustriale, prin
tr-o susținută activitate organizatori
că și politică, au datoria de mare 
răspundere de a asigura mobilizarea 
puternică a tuturor forțelor umane și 
mecanice din agricultură, pentru ca 
pretutindeni să se lucreze din plin, 
în ritm susținut, bine organizat, ast
fel incit — așa cum a indicat secre
tarul general al partidului — întrea
ga recoltă de griu să fie strînsă și în
magazinată în cel mult 10 zile, evi- 
tîndu-se orice pierderi.

în urmă cu o sută de ani, în luna 
iulie 1881, a apărut la Iași primul nu
măr al revistei „Contemporanul", 
care avea să dobindească prestigiu 
și popularitate cum nu a mai avut 
nici o altă publicație româneasca 
asemănătoare din secolul trecut.

„Contemporanul" a fost o revistă 
socialistă. Faptul că încă la sfîrșitul 
secolului trecut în România a putut 
să apară, cu regularitate, timp de un 
deceniu, o publicație Socialistă este 
grăitor pentru vechimea mișcării so
cialiste și muncitorești din țara noas
tră, pentru afirmarea și aderența 
ideilor socialiste in societatea româ
nească.

„Contemporanul" nu a apărut fără 
o pregătire prealabilă. Ideea de a ti
pări o revistă care să cuprindă arti
cole politice și științifice, dar și o 
parte literară, atractivă, a fost urmă
rită cu insistentă de cercurile socia
liste după conferința din februarie 
1879, cu deosebire de cercul de la 
Iași. în fapt, o parte importantă a 
materialului publicat in revistă în 
primul an provenea din activitatea 
acestui cerc (expuneri, conferințe 
etc.). Desigur, apariția „Contempora
nului" a avut o legătură directă și cu 
evenimentul politic din primăvara 
anului 1881 — procesul fraților Ioan 
și Gheorghe Nădejde, ambii profe
sori din Iași. Procesul fusese deter
minat de organizarea unei serbări cu 
prilejul comemorării a 10 ani de la 
proclamarea Comunei din Paris, ma
nifestație pe care guvernul român a 
interzis-o.

Este semnificativ că printre vocile 
puternice care s-au ridicat în apă
rarea celor condamnați a fost aceea 
a lui Mihai Eminescu, care, referin- 
du-se la acțiunea lor de evocare a 
unui mare eveniment revoluționar, 
afirma că ei exprimau sentimentele 
poporului. „Ei, scria Eminescu, nu 
sint pretinsa nație și pretins popor, 
ei sint adevărat popor".

Merită să fie amintite cuvintele, 
oarecum profetice, scrise de Nădejde 
cu acel prilej : „prin aplicarea sen
tințelor se începe persecuția în con
tra socialiștilor români. Momentul e 
solemn, să ia seama acei care fac 
acest pas (...). Lupta ce o încep nu 
se poate sfirși decit prin victoria so
cialismului".

în scurtul program intitulat Cătră 
cititorii noștri, cu care revista „Con
temporanul" își deschidea primele 
pagini în iulie 1881, se afirma : 
„Scopul nostru e a face cunoscut pu
blicului român cum privește știința 
contemporană lumea. Vroim să adu
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cem în țara noastră discuțiunea asu
pra marilor teorii științifice la or
dinea zilei la popoarele civilizate din 
Apus. Credem folositoare pentru pa
tria .noastră imprăștierea cit mai 
mare a cunoștințelor cîștigate în pri
vința lumii".

Ceea ce a asigurat o prospețime 
deosebită revistei era actualitatea co
mentariului ei, bazat pe cele mai re
cente lucrări, idei, descoperiri, ipo
teze științifice. Este semnificativ 
faptul că in revistă a fost publicată 
in traducere, la numai doi ani de la 
apariția sa, lucrarea lui Fr. Engels 
„Originea familiei, a proprietății 
private și a. statului". Unul dintre 
primele studii ample, publicat de

100 de ani 
de la apariția revistei 

„Contemporanul1*

loan. Nădejde sub titlul „Ce știm des
pre lume", demonstra materialitatea 
lumii, vorbea despre mișcare ca 
formă a existenței materiei, combâ- 
tea ideea existenței vreunei divini
tăți.

O preocupare deosebită a manifes
tat revista „Contemporanul" pentru 
problemele istoriei în general, ale is
toriei vechi și medievale românești, 
în mai multe numere din primul an, 
revista a publicat, în traducere, o 
„prelucrare" după H. d’Arbois de Ju- 
bainville in care erau prezentați „Cei 
mai vechi locuitori ai Europei" — 
pelasgii, marele popor care a locuit 
pe meleagurile noastre cu cîteva mii 
de ani in urmă. în paginile revistei 
„Contemporanul" a fost evocată lupta 
eroică a dacilor împotriva imperiu
lui roman. „Războaiele dacice, scria 
„Contemporanul", ni se înfățișează 
pline de măreție. Din partea dacilor 
admirăm deznădejduirea vitejească 
care înmulțește piedicile înaintea 
dușmanilor și apără pas cu pas fie
care sat, fiecare pădure, fiecare rîu... 
Prin activitate, prin dibăcie, prin îm
potrivirea cea mai îndărătnică, prin 
frica ce insufla, Decebal se pune în
tre dușmanii cei mai vestiți ai Ro
mei, alături de Mitridate și Hanibal".

Ca revistă socialistă ai cărei re
dactori întrețineau legături cu frun
tași ai altor partide muncitorești, 
„Contemporanul" a ajuns pe masa 
de lucru a lui Fr. Engels. Orientarea
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spre marxism a mișcării socialiste 
din România s-a bucurat de o recu
noaștere publică din partea lui En
gels. Scrisoarea pe care el a adre
sat-o lui loan Nădejde, in ianuarie 
1888, și care a fost publicată in pres
tigioasa revistă, era un strălucit ates
tat de maturitate pentru socialismul 
românesc, provenit din partea „capu
lui teoretic" al socialismului interna
țional — cum il numeau socialiștii 
români pe marele prieten și colabo
rator apropiat al lui Marx. Mulțu
mind pentru traducerea și publicarea 
unora dintre operele sale în periodi
cele românești — „Revista socială" și 
„Contemporanul" — Engels scria: „Cu 
mare plăcere am văzut că socialiștii 
din România primesc, în programul 
lor, principiile de căpetenie ale teo
riei care a izbutit să adune intr-un 
mănunchi de luptători mai pe toți 
socialiștii din Europa și din America 
— e vorba de teoria prietenului meu, 
răposatul Karl Marx".

în ultimii ani ai apariției „Con
temporanului", in revistă s-a accen
tuat ponderea articolelor social-poli- 
tice. „Contemporanul" a adus astfel 
o contribuție remarcabilă Ia unirea 
mișcării muncitorești cu socialismul 
științific, la ridicarea pe o treaptă 
superioară a luptelor sociale din. țară 
noastră. Prin dezbaterea in spiritul 
concepției materialist-dialectice a ce
lor mai importante probleme care au 
preocupat opinia publică științifică și 
culturală din țara noastră, revista a 
stimulat crearea unui climat intelec
tual de esență socialistă, in cadrul 
căruia s-au format numeroși oameni 
de valoare din știința și cultura ro
mânească.

Tradiția „Contemporanului" a fost 
cultivată totdeauna în publicistica 
social-politică din țara noastră. în 
semn de prețuire, a apărut în 1946 
revista „Contemporanul", care și-a 
făcut un titlu de cinste din a contri
bui, in condițiile noi ale revoluției și 
construcției socialiste, la propagarea 
largă în mase a gîndirii materialist
dialectice, a politicii partidului, la 
lărgirea orizontului de cunoaștere și 
înțelegere a fenomenelor sociale și 
politice de către oamenii muncii, la 
afirmarea tot mai puternică a con
cepției revoluționare despre lume în 
confruntările contemporane de idei. 
Este continuată astfel și ridicată pe 
o treaptă superioară o glorioasă tra
diție, in numele mărețului țel ai fău
ririi omului nou pentru care mili
tează neabătut Partidul Comunist 
Român.

Nicolae COPOIU
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Ziua internațională 
a cooperației

A devenit o tradiție ca, anual, in 
prima sîmbătă a lunii iulie, mișcarea 
cooperatistă mondială să aniverseze 
Ziua internațională a cooperației. In
stituită cu 59 de ani în urmă, prin
tr-o declarație a Alianței Coopera
tiste Internaționale, Ziua internațio
nală a cooperației constituie, de 
fiecare dată, un prilej de trecere in 
revistă a rezultatelor obținute de 
A.C.I. — larg for reprezentativ și cea 
mai mare organizație neguvernamen
tală din lume. înființată cu 86 de ani 
in urmă, prin asocierea unui mare 
număr de societăți, consilii centrale, 
uniuni și federații naționale, printre 
membrii fondatori numărîndu-se și 
cooperația din România, Alianța 
Cooperatistă Internațională cuprinde 
în prezent peste 362 milioane de 
membri din 68 de țări, reuniți în 
peste 683 mii de organizații.

Alianța Cooperatistă Internațională 
s-a afirmat, pe tot parcursul existen
tei sale, ca o organizație care promo
vează relații de colaborare între so
cietățile și uniunile cooperatiste 
membre, indiferent de regimul so
cial-politic al statelor în care acestea 
activează, militînd pentru lichidarea 
inegalităților sociale și a subdezvol
tării existente in lume, pentru in
staurarea unui climat de pace, co
laborare și bună înțelegere intre po
poare.

Cooperatorii dm țara noastră, gru
pați în cele trei mari organizații — 
Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, Uniunea Cen
trală a Cooperativelor Meșteșugărești 
și Uniunea Centrală a Cooperative
lor de Consum — aniversează Ziua 
internațională a cooperației cu reali
zări remarcabile in activitatea lor, 
aducînd o contribuție însemnată la 
dezvoltarea economiei naționale, la 
ridicarea nivelului de trai material 
și spiritual al membrilor lor și al ce
lorlalți oameni ai muncii de la orașe 
și sate.

Organizațiile cooperatiste din 
România, bucurindu-se de sprijinul 
permanent al partidului și statului, 
personal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, și-au dezvoltat și di
versificat an de an activitatea, 
realizările obținute exercitând o 
influentă favorabilă asupra creșterii 
veniturilor și îmbunătățirii condiții
lor de muncă și de viață ale mem
brilor și lucrătorilor cooperativelor. 
Făurari și beneficiari, împreună cu 
întregul popor, ai creșterii nivelului 
de trai, cooperatorii din țara noas
tră se bucură, totodată, de drepturile 
și garanțiile sociale esențiale — de 
pensii pentru limită de virstă, aju
toare, alocații pentru copii, concedii 
și trimiteri la tratamente și odihnă.

Pe coordonatele politicii economice 
și sociale a partidului, în cadrul Pro
gramului P.C.R. de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comu
nism, uniunile cooperatiste îndepli
nesc sarcini specifice în înfăptuirea 
noii revoluții agrare, aplicarea prin
cipiului autoaprovizionării județelor 
cu alimente de bază, asigurarea unui 
circuit economic sănătos, bilateral, 
intre sat și oraș, lărgirea și diversi
ficarea serviciilor.

O importantă deosebită au pentru 

activitatea uniunilor cooperatiste din 
țara noastră sarcinile trasate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la Con
sfătuirea cu activul și cadrele de 
bază din cooperația de consum, coo
perația meșteșugărească, cooperația 
agricolă de producție și consiliile 
populare, direcțiile conturate cu acest 
prilej — respectiv dezvoltarea indus
triei mici, a prestărilor de servicii, 
valorificarea unor cantități sporite de 
produse agroalimentare ale popu
lației sătești, atragerea mai intensă 
în circuitul economic a resurselor lo
cale și materialelor refolosibile.

Sarcini importante revin sistemului 
cooperatist prin documentele adop
tate de Congresul agriculturii și de 
Congresul consiliilor oamenilor mun
cii. In cincinalul în care am pășit, 
cooperativele agricole de producție 
iși vor spori contribuția, pe măsura 
locului ce-1 ocupă acest sector în 
ansamblul agriculturii țării, la rea
lizarea producției agricole, care ta 
crește intr-un ritm mediu anual; .e 
4,5—5 la sută ; producția indus
trială a cooperației de consum va fi 
în 1985 de aproape trei ori mai mare 
decit in 1980, iar prestările de ser
vicii de circa două ori. Creșteri im
portante — de aproape două ori — 
ale activității de producție și pres
tări de servicii sint prevăzute și pen
tru cooperația meșteșugărească. Sint 
prevederi menite să contribuie sub
stanțial la sporirea venitului na
țional și, pe această bază, a 
nivelului de trai al întregului popor.

Creșterea an de an a rolului or
ganizațiilor cooperatiste din țara 
noastră este asigurată de dezvoltarea 
democrației cooperatiste, de stimu
larea participării tot mai active a mi
lioanelor de membri cooperatori la 
conducerea treburilor obștești, la în
treaga activitate a cooperativelor.

Mișcarea cooperatistă din România 
acționează, totodată, în mod armo
nios pe plan internațional, corespun
zător politicii externe a partidului și 
statului nostru, bazată pe principiile 
respectării independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reciproc, 
nerecurgerii la forță și amenințarea 
cu forța în relațiile dintre state. Ur
mînd consecvent aceste principii, 
cooperația de consum din România 
întreține relații cu organizații națio
nale din 60 de țări, participă la con
tacte, schimburi de vederi și de ex
periență, de publicații, materiale do
cumentare etc. Ca membru activ al 
Alianței Cooperatiste Internaționale, 
cooperația din România militează 
pentru lărgirea mișcării coooeratiste 
internaționale, pentru dezvoltarea le
găturilor de colaborare cu toate or
ganizațiile cooperatiste.

Cu prilejul celei de-a 59-a aniver
sări a Zilei internaționale a coopera
ției, cooperatorii români transmit tu
turor cooperatorilor din întreaga 
lume un mesaj prietenesc de pace, 
prietenie și colaborare, chemînd la 
întărirea conlucrării lor pentru fău
rirea unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Gheorghe CRISTEA 
membru al Comitetului executiv 
al CENTROCOOP
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Adunare festiva cu prilejul „lunii de solidaritate 
cu lupta poporului coreean"

Sub auspiciile Comitetului muni
cipal București al P.C.R. și Asocia
ției de prietenie româno-coreeanâ, 
la întreprinderea de radiatoare, 
echipamente metalice, obiecte și ar
mături sanitare — IREMOAS — din 
Capitală, a avut loc, vineri după- 
amiază, o adunare festivă, organizată 
cu prilejul „Lunii de solidaritate cu 
lupta poporului coreean'*.

Au participat reprezentanți ai Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Asociației de prietenie ro- 
mâno-coreene. numeroși oameni ai 
muncii.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R.P.D. Coreene la București.

în cuvintul său. ing. Petre Preda, 
directorul . Centralei industriale de 
utilaje și piese de schimb din cadrul 
Ministerului Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții, a evi
dențiat faptele de eroism săvirșite 
de poporul coreean in Jupța pentru 
consolidarea cuceririlor revoluționa

re, apărarea independenței și suve
ranității naționale, succesele de 
seamă obținute, sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea, în 
dezvoltarea industriei, agriculturii, 
științei și culturii, in creșterea con
tinuă a nivelului de trai material și 
spiritual al maselor de oameni ai 
muncii, in traducerea cu succes in 
viață a obiectivelor stabilite de cel 
de-al VI-lea Congres al partidului.

In spiritul bogatelor lor tradiții 
revoluționare, de solidaritate cu miș
cările progresiste de pretutindeni, cu 
lupta popoarelor pentru libertate, 
independență și progres social — a 
arătat vorbitorul — partidul și po
porul român și-ău manifestat per
manent solidaritatea activă cu lupta 
dreaptă a poporului coreean pentru 
apărarea patriei, pentru înfăptuirea 
aspirațiile- sale vitale de unitate 
națională?,Partidul Comunist Român, 
poporul nostru au sprijinit întotdea
una și sprijină cu hotărire inițiati
vele și propunerile constructive ale 
Partidului Muncii din Coreea, ale 
Guvernului R.P.D. Coreene, consa
crate realizării idealului național de

TELEGRAME
Cu prilejul „Lunii de solidaritate 

cu lupta popdrului coreean", Consi
liul Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România. Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist, 
Asociația de prietenie româno-co- 
reeană, Liga de prietenie cu popoa-

• In localitatea iugoslavă Kranj 
se desfășoară un puternic concurs 
de înot, la care sint prezenți 150 de 
sportivi din U.R.S.S., România, R. D. 
Germană, Ungaria, Austria, Italia șl 
Iugoslavia. In prima zi, inotătorii 
români au avut o comportare remar
cabilă, cîștigind 4 probe : Irinel Pă- 
nulescu a obținut victoria la. 100 m 
fluture, cu timpul de l’05”95/i00, ur
mată de Mariana Paraschiv, cu 
r07’’07/100, precum și la 100 m liber, 
cu timpul de l’01”U/100. Proba de 
100 m spate a fost, de asemenea, ciș- 
tigată de o înotătoare româncă, Lu- 
Ciela Mihăilescu, in l’09”40/100, iar la 
masculin a terminat învingător Fla
vius Vișan, în proba de 100 m flu
ture, în care a fost cronometrat în 
58”92/100. Ovidiu Cocenescu s-a cla
sat pe locul 3 la 200 m bras, cu 
timpul de 2’37”85/100.

reunificare pașnică și independentă 
a tării.

Evocind relațiile de prietenie sta
tornicite între partidele, țările și po
poarele român și coreean, vorbitorul 
a subliniat că acestea au cunoscut 
un curs continuu ascendent, în ex
tinderea. și consolidarea lor. un rol; 

. hotărîtor revenind întâlnirilor Șj 
convorbirilor fructuoase, de la Bucu
rești și Phenian, dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
care, de fiecare dată, au deschis, noi 
orizonturi conlucrării româno-core- 
ene. pe multiple planuri.

în continuare a luat cuvintul Șin 
In Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București, carp a subliniat semni
ficația istorică a victoriei obținute 
de țara sa împotriva • imperialismu
lui. succesele însemnate înregistrate 
de oamenii muncii coreeni pe calea 
construcției socialiste. Relevind-efor
turile consecvente depuse, de Parti
dul Muncii dih Coreea și de Guver
nul R.P.D. Coreene, pentru Înfăp
tuirea idealului național de reunifi
care independentă și pașnică a țării, 
vorbitorul a subliniat . importanța 
propunerilor formulate de tovarășul 
Kim Ir Sen. secretarul general al 
C.C. al Partidului Muncii din COre- 
ea. președintele R.P.D. Coreene, și 
prezentate la cel de-al VI-lea Con-, 
greș al partidului, cu privire la crea
rea Republicii Confederate' Democra
te Koryo.

Exprimind profunda recunoștință 
Partidului Comunist Român, guver
nului și poporului român, personal 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru sprijinul activ și constant acordat 
luptei poporului coreean, pentru so
lidaritatea militantă cu cauza dreap
tă de. reunificare a patriei, vorbito
rul a arătat, în încheiere, că oa
menii muncii coreeni prețuiesc in 
cel mai înalt grad prietenia și soli
daritatea cu Partidul Comunist Ro
mân. cu poporul român, subliniind 
hotărtrea lor fermă de a depune, 
toate eforturile pentru întărirea și 
dezvoltarea relațiilor de prietenie ro- 
mâno-coreene pe multiple planuri.

(Agerpres)

rete din Asia și Africa, Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii, Aso
ciația juriștilor. Consiliul ziariștilor 
și alte organizații au adresat tele
grame de solidaritate organizațiilor 
similare din Republica Populară De
mocrată Coreeană.

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
Alte rezultate : 200 m bras femei : 

Kaciușite (U.R.S.S.) — 2’40”36/100 ; 
400 m liber bărbați : Petrici (Iugosla
via) — 4'03”68/100.

® Pe ringul „Arenelor Romane" 
din Capitală au continuat reuniuni
le de box organizate de comisia de 
specialitate a orașului București. Iată 
ctteva din rezultatele înregistrate : 
tineret : V. Tudose (Metalul) b.p. Cr. 
Cristescu (F.E.A.) FI. Minea (Me
talul) b, k.o. 1 pe I. Dumitru (Me
canică fină) ; seniori : St. pincă 
(Mașini-unelte) b.p. I. Văcălie (Voin
ța) ; L. Stăm (U.R.B.I.S.) b.p. C. Zoi- 
căreanu (Mecanică fină).

• Finala probei de simplu femei 
din cadrul turneului internațional de 
tenis de la Wimbledon a fost ciști- 
gată . de Chris Evert-Lloyd (S.U.A.), 
care a intrecut-o in două seturi (6—2,

Vizita delegației Comitetelor de Apărare 
a Revoluției din Cuba

Delegația Comitetelor de Apărare 
a Revoluției din Cuba, condusă de 
tovarășul Armando Acosta Cordero, 
coordonator național, a avut, vineri, 
o intilnire de lucru cu tovarășa Ta
mara Dobrin, președintele executiv 
al Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, cu 
alți membri ai consiliului.

A fost subliniată cu satisfacție 
evoluția pozitivă a. raporturilor de 
cooperare dintre cele două organis
me, in contextul bunelor relații de 
prietenie și colaborare existente pe 
multiple planuri între România și 
Cuba, la care o contribuție hotări- 
toare au avuț-o întâlnirile și convor
birile, dintre conducătorii celor două 
partide și popoare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Fidel' Castro._ 

în cadrul dialogului s-a procedat la 
un schimb de vederi asupra preocu
părilor actuale ale Frontului Demo
crației și Unității Socialiste și Comi
tetelor de Apărare a Revoluției, 
asupra sarcinilor ce le revin in în
făptuirea programelor de edificare a 
socialismului în cele două țări.

Au. fost abordate, de asemenea, 
probleme actuale ale vieții politice 
internaționale.

+
în. aceeași zi, delegația a avut o 

întrevedere cu tovarășul Corpel Bur
tică, viceprim-ministru al guvernu
lui,, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale.

In timpul convorbirii care a avut 
Ioc cu acest prilej a fost analizat 
stadiul actual al relațiilor comerciale 
dintre România și Cuba, cele două

Vizita delegației militare bulgare
Vineri . dimineața, tovarășul Ion 

Coman, membru al Comitetului Po
litic. Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R:, a primit delegația militară 
bulgară condusă de general-cojonel 
Kțril Kosev,- membru al'CIC. al P.C. 
Bulgar, șeful Direcției principale po
litice a Armatei populare bulgare, 
aflată intr-o. vizită in .țara noastră. 
La primire au luat parte secretari ai 
Consiliului Politic Superior, al Arma
tei.

A fost prezent colonelul Zahari 
Hristankov, atașatul militar aero și 
naval al R.P. Bulgaria la București.

Convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej, desfășurate înt.r-o atmos
feră cordială, tovărășească, au evi
dențiat relațiile de strînsă prietenie 
dintre Armata Republicii Socialiste 
România și Armata populară bulgară,

6—2) pe tânăra jucătoare din Ceho
slovacia Hană Mandlikova, după o 
oră de joc. Evert-Llpyd cîștigă astfel 
pentru a 3-a oară (1974, 1976 și 1981) 
titlul la Wimbledon, in cele 7 finale 
pe care le-a disputat pe gazonul lon
donez, luindu-și, în același timp, re
vanșa pentru înfringerea suferită în 
fața Mandlikovei in semifinalele de 
lă Roland Garros, in urmă cu d~luhă.
• în cadrul turneului pe care îl 

întreprinde in America Latină, repre
zentativa de fotbal a Spaniei a în
tâlnit în capitala Columbiei, Bogota, 
selecționata țării gazdă. Meciul s-a 
încheiat la egalitate : 1—1 (0—0), cete 
două goluri. fiind marcate in .ultimul 
sfert de oră : în min. 77 a înscris 
columbianul Dario Herrera, Alesanco 
egalind in min. 86. 

părți apreciind în mod favorabil 
cursul ascendent înregistrat in dome
niile cooperării pe plan economic, al 
schimburilor de mărfuri și asistenței 
tehnice.

A fost exprimată, totodată, dorința 
comună de amplificare și diversifi
care a acestor raporturi.

★
în cursul aceleiași zile, delegația 

cubaneză a avut convorbiri cu tova
rășul Nîcolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale. Au fost 
abordate probleme privind aportul 
parlamentelor celor două țări la în
tărirea relațiilor de prietenie și coo
perare dintre România și Cuba, in 
spiritul hotăririlor stabilite la cel mai 
inalt nivel.

De ambele părți s-a exprimat do
rința ca și pe viitor cele două parla
mente să își unească eforturile pen
tru a identifica și promova noi mij
loace de dezvoltare a colaborării bila
terale, a bunelor relații dintre țările 
și popoarele noastre, in folosul cau
zei păcii și destinderii internaționale.

★
Oaspeții au avut, de asemenea, o 

întrevedere cu tovarășul Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe.

A fost relevat cursul ascendent al 
raporturilor de prietenie, solidaritate 
și colaborare dintre România și Cuba, 
dintre popoarele celor două țări, in 
spiritul înțelegerilor stabilite la cel 
mai înalt nivel.

La întrevederi și convorbiri a par
ticipat Humberto Castello, ambasado
rul-Republicii Cuba la București.

(Agerpres)

relații care se dezvoltă continuu, pe 
baza stimei și respectului reciproc,, in 
interesul ambelor țări și popoare.

In cadrul programului rezervat, de
legația militară bulgară și-a continuat 
convorbirile la Consiliul Politic Su
perior al Armatei și a efectuat o vi
zită la Academia militară, unde s-a 
întâlnit cu activiști de partid, cadre 
didactice și elevi ai acestei instituții 
militare de invățămînt superior.

★
In după-amiaza aceleiași zile, de

legația militară bulgară a părăsit 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de generalul- 
locotenent Gheorghe Gomoiu, adjunct 
al ministrului apărării naționale și 
secretar al Consiliului Politic Supe
rior al Armatei, de generali și ofițeri
superiori.

Au fost prezenți Petăr Danailov, 
ambasadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești, și atașatul militar, aero și naval 
bulgar.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 6, 

6 și 7 iulie. Iu tara : Vremea va ti 
instabilă cu cer temporar noros in Ba
nat, Crișana. Transilvania Și MbldOva, 
unde vor cădea ploi de scurtă durată 
însoțite de descărcări electrice; in rest 
vremea va fi frumoasă, Iar ploile izola
te: Vint moderat. Temperatură va 
marca o ușoară scădere incepind din 
vestul țării. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse Intre 8 și 18 grade. Iar ma
ximele Intre 20 șl SO de grade. In Bucu
rești ; Vreme In general frumoasă cu 
cer variabil, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vint moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre 14 și 16 
grade, iar cele maxime între 26 și 29 
de grade. (Struțu Margareta, meteoro
log de serviciu).

Cronica zilei
Vineri s-au Încheiat la. București 

lucrările celei de-a XlV-a Consfătuiri 
a adjuncților miniștrilor invățămin- 
tului superior și mediu de speciali
tate din țările socialiste membre ale 
C.A.E.R., consacrate problemelor re
feritoare la asistența acordată țărilor 
in curs de dezvoltare in domeniul 
pregătirii cadrelor naționale.

Consfătuirea a realizat un larg 
schimb de experiență in legătură cu 
problemele privitoare la primirea Ia 
studii și școlarizarea, de către țările 
membre ale C.A.E.R., a unor tineri 
din țările in curs de dezvoltare, pre
cum și la trimiterea in aceste țari a 
unor experți și cadre didactice in ve
derea sprijinirii lor in procesul pre
gătirii cadrelor.

In timpul șederii în țara noastră, 
delegațiile participante au vizitat 
unități de Invățămînt, obiective so- 
cial-economice și au fost primite la 
Ministerul Educației și învățămîn- 
tului.

Lucrările consfătuirii s-au desfășu
rat intr-o atmosferă de colaborare, 
stimă șl Înțelegere reciprocă.

★
Cu prilejul aniversării a 60 de ani 

de la victoria Revoluției Populare 
Mongole, la București s-a deschis, vi
neri, sub auspiciile Consiliului Cul
turii șj Educației Socialiste și Aso
ciației de prietenie româno-mongolă, 
expoziția fotodocumentară „Mongo
lia contemporană".

Cele peste 100 de imagini ilustrea
ză realizări de seamă din activitatea 
desfășurată de oamenii muncii din 
această țară, sub conducerea Parti
dului Popular Revoluționar Mongol, 
pentru dezvoltarea industriei și agri
culturii, a învățămîntului și culturii, 
pentru îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de trai ale poporului.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
Gheorghe Constantin, director in Con
siliul Culturii și Educației Socialiste, 
și Țagaanlamyn Dughersuren, amba
sadorul R. P. Mongole la București.

Au participat Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Maria Groza, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Ion Găle- 
teanu, secretar de stat la Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai. Asociației de prietenie 
româno-mongolă, ai I.R.R.C.S.. oa
meni de cultură și artă, un nume
ros public.

Au fost prezenți șefi de misiuni di
plomatice și membri ai corpului di
plomatic.

★
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Venezuela — a 170-a aniver
sare a proclamării independenței — 
vineri după-amiază a avut loc în Ca
pitală o manifestare culturală orga
nizată de Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea și A- 
sociația de prietenie româno-venezue- 
leană, in cadrul căreia au fost pre
zentate impresii de călătorie din a- 
ceastă țară,

Au participat reprezentanți al Mi
nisterului Afacerilor Externe, mem
bri ai Comitetului de conducere al 
Asociației de prietenie româno-ve- 
nezueleană, oameni de cultură și 
artă, tineri venezueleni care studia
ză în țara noastră, un numeros pu
blic.

Au fost de față Olga Lucila Car
mona, ambasadorul Republicii Ve
nezuela la București, și membri al 
ambasadei.

★
Vineri s-au încheiat Ia Iași lucră

rile celui de-al treilea colocviu ro- 
mâno-englez de istorie cu tema „Re
lații româno-engleze între anii 1821 
—1918 in context internațional". Re
uniunea a fost organizată de Secția 
de istorie și arheologie a Academiei 
de științe sociale și politice și Co
mitetul național britanic al Asocia
ției internaționale de studii sud-est 
europene, in colaborare cu Institu
tul de istorie și arheologie „A.D. 
Xenopol" din localitate. (Agerpres)

Primire la C. C. al P. C. R,
Vineri, 3 iulie, tovarășul Virgil 

Cazacu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit pe tovarășa Hanna 
Kvanmo, membru al Comitetului 
Executiv, al Partidului Socialist de 
Stingă din Norvegia, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., a efectuat o vi
zită în țara noastră.

In cadrul întâlnirii s-a efectuat o 
informare reciprocă privind preocu
pările actuale ale P.C.R. și P.S. de 
Stingă din Norvegia, in spiritul în
tâlnirilor și convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, și Berge Furre, președintele

Primire la Marea
Tovarășul Nicolae Giosan. pre

ședintele Marii Adunări Naționale, 
a primit, vineri, pe Alfred Dreg- 
ger, vicepreședinte al Grupului par
lamentar creștin-democratI creștîn- 
social din Bundestag, care face o vi
zită in România.

în cadrul convorbirii, desfășurată 
tntr-o atmosferă prietenească, au fost 
evidențiate bunele raporturi și dialo
gul larg dintre cete două parlamen
te, contribuția pe care parlamentarii 
o pot aduce la adîncirea și extinde
rea raporturilor de cooperare dintre 
cele două țări, la promovarea unei 
politici de pace, destindere. Indepen
dență și cooperare internațională.

★
în aceeași zi, oaspetele a fost pri-

Cu prilejul Zilei independenței S. U. A.
Cu prilejul Zilei independenței 

Statelor Unite ale Americii, ambasa
dorul acestei țări la București, Ru
dolph Aggrey, a oferit, vineri, o re
cepție.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, Suzana Gâ- 
dea, președintele Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Virgil Teodo-

Lucrările Conferinței naționale a scriitorilor
După încheierea dezbaterilor pe 

marginea documentelor înscrise pe 
ordinea de zi, participanții la Confe
rința națională a scriitorilor au a- 
doptat, in unanimitate, textul Scri
sorii adresate de conferință secreta
rului general al partidului, președin

A apărut: „Revista română de studii internaționale”
Nr. 3(53)/1981

Din sumar : „Concepția Partidului 
Comunist Român despre relațiile in
ternaționale contemporane" (Ștefan 
A. Andrei) ; ,60 de ani de la Con
gresul din mai 1921. Locul partidu
lui clasei muncitoare în istoria mo
dernă a României" (Nicolae Co- 
poiu) ; „Conceptul românesc cu pri
vire la securitatea europeană" (Con
stantin Vlad) ; „Probleme ale trans
ferului internațional de tehnologie-r 
de la stimularea progresului econo
mic la agravarea situației țărilor în 
curs de dezvoltare" (Costin Murges- 
cu) ; „Argumente pentru o noua or
dine internațională — șemnificațiile 
istorice-politice ale aculturației" 
(Cristian Popișteanu) ; „Dimensiu
nea juridică a noii ordini interna
ționale" (loan Voicu).

Revista mai cuprinde rubricile : 
Note și comentarii. Recenzii, Juris- 

Partidului Socialist de Stînga din 
Norvegia, al stimei și respectului re
ciproc. exprimindu-se dorința de a 
dezvolta și adinei și în viitor bunele 
relații dintre partidele și țările noas
tre. în interesul poporului român și 
poporului norvegian, al cauzei păcii, 
securității, independentei naționale, 
democrației, progresului social și co
laborării intre toate națiunile. Au 
fost abordate și unele aspecte ale 
vieții internaționale.

La întîlnire, care s-a , desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a partici
pat tovarășa Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R.

Adunare Națională
mit de tovarășul Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe. Cu acest 
prilej, a fost exprimată satisfacția în 
legătură cu evoluția ascendentă a 
relațiilor dintre România și R. F 
Germania în toate domeniile, reliefîn- 
du-se posibilitățile de dezvoltare în 
continuare a schimburilor comer
ciale, cooperării economice și tehni- 
co-științifice, in .concordanță cu po
tențialul crescind al celor două țări

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de vederi privind situația in
ternațională, îndeosebi în legătură 
cu întărirea securității șl colaborării 
europene și necesitatea întreprinderii 
de măsuri privind creșterea încre
derii și dezarmarea pe continent.

rescu, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, membri ai conducerii 
altor ministere și instituții centrate, 
deputați, oameni de cultură și artă, 
generali și ofițeri superiori, repre
zentanți ai cultelor, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In cursul serii de vineri, delegații 
la conferință au trecut la alegerea 
organelor de conducere ale Uniunii 
scriitorilor.

Lucrările conferinței continuă.
(Agerpres)

prudența română de drept al comer
țului exterior. Activitatea A.D.I.R.I

Revista are și o ediție în limbi 
străine — „Revue Roumaine d’Etu- 
des Internationales" — (articole în 
limbile franceză, engleză, rusă).

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN. 3 IULIE 1981
Extragerea I : 49 17 75 8 86 65 71 

22 57
Extragerea e II-a : 25 72 90 37 44 

63 39 52 81

Fond total de cîștiguri : 847 689 lei, 
din care 52 887 lei. report la catego
ria I.

Luna iunie a fost deosebit de 
densă in evenimente politice de mare 
însemnătate. Au avut loc CONGRE
SUL CONSILIILOR OAMENILOR 
MUNCII, ȘEDINȚE ALE COMITE
TULUI POLITIC EXECUTIV' AL 
CC. AL P.C.R., PLENARELE C.C. 
AL P.C.R. ȘI CONSILIULUI NATIO
NAL AL F.D.U.S., ȘEDINȚA CAME
REI LEGISLATIVE A CONSILIILOR 
POPULARE ȘI SESIUNEA MARII 
ADUNĂRI NAȚIONALE, — ale că
ror lucrări s-au soldat cu hotărîri 
deschizătoare de largi perspective 
pentru desfășurarea operei de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

In centrul preocupărilor s-a aflat 
dezbaterea planului cincinal 1981— 
1985 și a planului de dezvoltare a 
agricuiturii și industriei alimentare 
înnoii! cincinal care. în urma adop- 
tăiti pe către Marea Adunare Na- 
ționăTă, au căpătat putere de lege, 
stabilind sarcinile majore ce vor con
centra efoiturile clasei muncitoare, 
ale întregului nostru popor in acești 
cinci ani : realizarea unei calități noi, 
superioare in toate sectoarele econo
miei naționale, progresul social neîn
trerupt și atingerea obiectivului stra
tegic privind transformarea României 
intr-o țară socialistă mediu dez
voltată din punct de vedere eco
nomic.

Dezbaterea și aprobarea acestor 
planuri în cadrul Congresului consi
liilor oamenilor muncii, al plenarei 
C.C. al P.C.R., precum și al plenarei 
Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
inainte de a fi fost supuse adoptării 
de către organul suprem al puterii de 
stat, exprimă in mod elocvent — 
după cum aprecia secretarul general 
al partidului, președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — preo
cuparea și dorința societății noastre 
socialiste ca toate programele dezvol
tării noastre economico-sociale să fie* 
expresia voinței unanime a tuturor 
categoriilor sociale, a întregului 
popor, chemat să te transpună in 
viață pun munca sa plină de abne
gație. '

O impresionantă manifestare a de
mocrației noastre socialiste muncito
rești, a rolului pe care-1 îndeplinește 
clasa muncitoare in societatea noas
tră, ca clasă conducătoare a ihtregii 
națiuni, a prilejuit CEL DE-AL 
II-LEA CONGRES AL CONSILII
LOR OAMENILOR MUNCII. Desfă
șurate intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, angajare revoluționară și 
vibrantă adeziune la politica internă 
și externă a partidului, lucrările con
gresului au fo’șț caracterizate prin- 
tr-o înaltă exigență și spirit de răs
pundere, prin analiza critică și auto
critică a activității de pînă acum, cit 
și prin strădania rodnică de a găsi 
cele mai potrivite modalități pentru 
perfecționarea in continuare a acti
vității consiliilor oamenilor muncii, 
a adunărilor generale, a tuturor orga
nelor de conducere colectivă, pentru 
lărgirea atribuțiilor acestora, in așa 
fel incit să se asigure cadrul larg de
mocratic de participare activă a ma
selor la conducerea societății și, tot
odată. întărirea răspunderii, ordinii 

și disciplinei, înfăptuirea neabătută a 
Programului partidului.

Lucrările, congresului, au ; reliefat 
pregnant, o dată mai mult, rolul 
determinant al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in conducerea amplului 
proces de adincire a democrației so
cialiste muncitorești, in perfecțio
narea necontenită a întregii activități 
economico-sociale. Strălucit docu
ment programatic, de excepțională 
valoare principială și practică, pă
truns de sentimentul încrederii În
flăcărate in forța creatoare a po
porului, liber și stăpin pe soarta 
sa, EXPUNEREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU rostită la 
deschiderea lucrărilor constituie — 
prin profunzimea analizei științifice, 
clarviziunea și realismul său — un 
îndreptar magistral de însemnătate 
cu adevărat inestimabilă pentru toate 
organele de partid, de stat și obștești, 
pentru comuniști, ca și pentru cei
lalți oameni ai muncii, în eforturile 
consacrate dezvoltării mai rapide, la 
un nivel calitativ superior, a econo
miei naționale și in strinsă conexiune 
cu aceasta, atragerii tot mai active a 
maselor la -conducerea vieții econo
mico-sociale, întăririi rolului condu
cător al clasei muncitoare in toate 
domeniile de activitate. Pe drept cu- 
vînt în hotărîrea adoptată de congres 
se dă o inaltă apreciere contribuției 
creatoare, originale a secretarului 
general al partidului la îmbogățirea, 
pe baza realităților din România so
cialistă, a tezaurului universal al 
teoriei și practicii construcției socia
liste cu teze de mare valoare știin
țifică privind definirea statului socia- 
cialist drept stat al democrației 
muncitorești, teze pe . deplin cores
punzătoare noilor realități sociale, 
caracterului real al democrației, ■ li
bertății și umanismului revoluționar 
promovate de orinduirea noastră șo- 
cialistă.

Prin întreaga sa desfășurare, con
gresul a reliefat in mod pregnant 
legătura indisolubilă dintre partid și 
popor, procesul de continuă întărire 
a rolului conducător al partidului 
prin tot mai profunda sa integrare in 
viața socială, unitatea de nezdrunci
nat a intregului popor în jurul parti
dului, a secretarului său general. 
Tocmai acestei realități definitorii 
pentru climatul politic al României 
deceniului 9 i-au dat expresie nenu
măratele mesaje de felicitare adre
sate din întreaga țară tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, relevind 
profunda satisfacție pentru reale
gerea sa in inalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, chezășie sigură a 
continuității și succesului în Înfăp
tuirea Programului partidului, in 
transpunerea neabătută in viață a 
întregii sale politici de adincire a 
democratismului vieții noastre .eco
nomice și sociale, de aplicare consec
ventă a noului mecanism econom ico- 
financiar. a principiilor autoconduce- 
rii muncitorești, de afirmare tot mai 
puternică a clasei muncitoare ca 
forță socială conducătoare a societă
ții noastre.

Ilustrare a preocupării statornice 
pentru imprimarea unui ritm accele

rat de progres tuturor ramurilor eco
nomiei naționale, VIZITELE DE LU
CRU ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU IN UNITĂȚI ECONO
MICE DIN CAPITALA. PRECUM ȘI 
DIN JUDEȚELE OLT, CĂLĂ
RAȘI au relevat din nou eficiența 
stilului de conducere propriu secreta
rului general al partidului, caracteri
zat prin cunoașterea nemijlocită a 
realităților, analizarea concretă și 
exigentă pe: teren a .modului cum se 
înfăptuiesc programele de dezvoltare 
econom ico-socială a țării. In cursul 
discuțiilor purtate in unitățile vizi
tate, secretarul general al partidului 
a accentuat din nou imperativul 
creșterii continue a eficienței activi
tății economice, dezvoltării și moder-
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nizării rapide a agriculturii, aplicării 
consecvente a principiilor noului me
canism economico-financiar.

Dialogul permanent pe care secre
tarul general al partidului îl între
ține cu activul de partid, cu cadrele 
de conducere, cu oamenii muncii în 
vederea asigurării condițiilor nece
sare realizării sarcinilor stabilite de 
partid și-a găsrt concretizare și in 
CONSFĂTUIREA DE LUCRU DE LA 
C.C. AL P.C.R. cu primii secretari și 
secretari ai comitetelor județene de 
partid, în cadrul căreia a fost anali
zat stadiul îndeplinirii planului in 
industrie, agricultură, investiții și în 
domeniul comerțului exterior, stabi- 
lindu-se măsuri concrete In vederea 
realizării integrale și în cele mai 
bune condiții a tuturor obiectivelor 
prevăzute pentru anul 1981, primul 
an al noului cincinal. Cuvjntarea 
rostită Ia încheierea lucrărilor con
sfătuirii de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a constituit într-un mo
bilizator îndemn la intensificarea 
eforturilor în vederea realizării unei 
producții de inaltă calitate și eficien
ță in toate domeniile, spre a se crea 
astfel, o temelie trainică ridicării 
continue a nivelului de trai al popu
lației.

Puternicul ecou stârnit în conștiința 
oamenilor de îndemnul secretarului 
general al partidului — și amplificat 
de Chemarea congresului consiliilor 
oamenilor muncii — se reflectă in 
roadele muncii lor pline de dăruire 
pentru înfăptuirea politicii partidu
lui. Pe primele șase luni ale anului 
au fost realizate prevederile de plan 
la producția industrială, lucrările 

agricole se desfășoară în ritm intens, 
numeroase colective muncitorești ra
portează succese de prestigiu în în
trecerea socialistă ; a fost creată ast
fel o bază trainică pentru realizarea 
cincinalului, ca și a tuturor obiecti
velor stabilite de Congresul al 
XII-lea.

Prezentând, în EXPUNEREA LA 
MARELE FORUM AL CLASEI 
MUNCITOARE?) un amplu și mo
bilizator program de lucru pentru 
realizarea obiectivelor dezvoltării 
in perspectivă a patriei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a acordat, 
totodată, o deosebită atenție situației 
internaționale, in aceasta vădindu-se 
o dată mai mult legătura dialectică,

Indisolubilă dintre politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru. Intr-adevăr, pacea și liniștea, 
existența unui climat internațional 
de înțelegere și colaborare sint pen
tru poporul român, ca și pentru cele
lalte popoare, vital necesare pentru 
înfăptuirea programelor sale de dez
voltare.

în expunere este prezentat un 
tablou realist al situației interna
ționale, relevindu-se complexitatea 
și caracterul contradictoriu al evolu
țiilor actuale și, in același timp, re- 
afirmindu-se pozițiile principiale ale 
României socialiste in ceea ce pri
vește căile de soluționare a marilor 
probleme ale omenirii. Este o reali
tate că. pe fundalul agravării crizei 
economice mondiale, în special a 
cetei petroliere șl energetice, al ac
centuării crizei politico-sociale a lu
mii capitaliste, are loc o intensifi
care a tendințelor de consolidare și 
reîmpărțire a sferelor și zonelor de 
influentă; pe de altă parte, inteti- 
rea cursei înarmărilor, reactivizarea 
unor focare de conflict, recrudescen
ța. activităților fasciste și teroriste' 
sint tot atiția factori generatori de 
încordare in viața internațională.

Prezentind aceste realități, secreta
rul general al partidului a scos, tot
odată, in evidență procesul afirmării 
tot mai viguroase a voinței popoare
lor de a pune capăt politicii imperia
liste de dominație și dictat, de a se 
dezvolta liber și independent, potri
vit intereselor și aspirațiilor lor na
ționale. In virtutea acestei concluzii 
profund optimiste. România socialistă, 
prin glasul de înaltă autoritate inter

națională al președintelui el, cheamă 
la acțiunea unită a tuturor forțelor 
progresiste, a tuturor popoarelor pen
tru a se bara calea încordării și a 
războiului, pentru a se asigura des
tinderea, pacea și cooperarea în în
treaga lume.

Expresie a acestor aprecieri și 
concluzii fundamentale ale expunerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, APE
LUL PENTRU PACE AL CONGRE
SULUI CONSILIILOR OAMENILOR 
MUNCII evidențiază înalta răs
pundere ce revine tuturor po
poarelor lumii pentru oprirea cursei 
absurde a înarmărilor, inclusiv 
a amplasării de noi rachete nu
cleare in Europa, trecerea, cît nu 
este încă prea târziu, la măsuri con

crete de dezarmare — imperativ re
liefat și in Scrisoarea de răspuns a 
Marii Adunări Naționale la Apelul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. — 
pentru lichidarea conflictelor și stă
rilor de încordare și soluționarea lor 
pe calea pașnică, prin tratative, pen
tru abolirea definitivă a politicii de 
forță și de amenințare cu forța, pen
tru respectarea fermă in relațiile din
tre state a principiilor independenței 
și suveranității naționale, deplinei 
egalități in drepturi, neamestecului 
in treburile interne și avantajului re
ciproc. In același spirit, APELUL 
ADRESAT DE MAREA ADUNARE 
NAȚIONALA PARLAMENTELOR 
STATELOR SEMNATARE ALE AC
TULUI FINAL DE LA HELSINKI 
pune in evidență necesitatea mobili
zării eforturilor pentru Încheierea cu 
rezultate pozitive, de substanță, a 
reuniunii de la Madrid, care să dea 
un puternic impuls infâptuirii unitare 
a prevederilor înscrise în documen
tele istoricei Conferințe general-eu- 
ropene din 1975.

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. documentele adoptate de 
cete mai reprezentative foruri demo
cratice ale poporului român vin să 
confirme, o dată mai mult, justețea 
orientărilor programatice stabilite de 
Congresul al XII-lea, consecvența cu 
care partidul și statul nostru acțio
nează pentru dezvoltarea largă a re
lațiilor cu toate statele lumii, pentru 
afirmarea idealurilor de pace, inde
pendență și progres ale tuturor po
poarelor. Iar evenimentele din luna 
ce s-a încheiat aduc noi și elocvente 
confirmări în această direcție.

Din bogata agendă a acțiunilor 
internaționale ale României consem
năm; in primul rînd, VIZITA DE 
STAT EFECTUATA DE PREȘEDIN
TELE NICOLAE CEAUȘESCU, ÎM
PREUNA CU TOVARAȘA ELENA 
CEAUȘESCU, IN AUSTRIA, convor
birile purtate cu președintele Rudolf 
Kirchschlăger, cu cancelarul Bruno 
Kreisky, înțelegerile la care s-a 
ajuns, documentele semnate marclnd, 
așa cum a apreciat Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., un mo
ment deosebit de important în rela
țiile româno-austriece, începutul unei 
etape noi, superioare a colaborării 
multilaterale dintre cele două țări și 
popoare. Tot în această lună, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu ă avut 
CONVORBIRI LA BUCUREȘTI CU 
PREȘEDINTELE REPUBLICII DE
MOCRATICE SOMALIA, Mohamed 
Siad Barre, Declarația comună și Pro
gramul de dezvoltare pe termen lung 
a cooperării economice și tehnice,- a 
schimburilor comerciale dintre cete 
două țări, încheiate cu acest prilej, 
deschizind largi perspective colabo
rării dintre România și Somalia.

în această perioadă au avut loc, 
de asemenea, convorbiri la Moscova 
intre o delegație de partid și guver
namentală a României, condusă de 
tovarășul Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului, 
și o delegație de partid și guver
namentală a U.R.S.S.. condusă de 
N. A. Tihonov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., convorbiri ce au reliefat 
dorința comună de a dezvolta colabo
rarea pe multiple planuri dintre cete 
două țări. în același timp, ministrul 
afacerilor externe al României a în
treprins vizite oficiale in R. P. Chi
neză și R. P. D. Coreeană ; alți re
prezentanți ai guvernului român au 
purtat tratative economice in diferite 
țări ale lumii, tot așa cum la Bucu
rești s-au aflat in vizită reprezen
tanți ai altor state, toate acestea 
ilustrînd amploarea relațiilor de co
laborare ale României socialiste.

REZULTATELE ALEGERILOR 
PARLAMENTARE DIN FRANȚA, 
desfășurate in cursul lunii iu
nie, au marcat o nouă și cate
gorică victorie a forțelor de stingă, 
democratice, conferindu-le acestora 
preponderenta politică în noul parla
ment. Aceasta vine să se adauge 
victoriei de la 10 mai, cind, prin con
cursul tuturor forțelor politice de 
stingă, candidatul Partidului Socia
list, Francois Mitterrand, a fost ales 
președinte al Republicii Franceze — 
fapt apreciat ca un eveniment de 
însemnătate majoră ca o elocventă 
expresie a aspirațiilor marii majori
tăți a poporului francez spre înnoiri 
sociale și transformări democratice, 
ca și a năzuințelor sate spre destin
dere, securitate și pace în Europa și 
în lume. Ulterior, in guvernul nou 
constituit au fost incluși patru mi
niștri reprezentanți ai Partidului Co
munist Francez, partid ce a jucat un 
rol important in obținerea victoriei 
stîngii în ansamblu. Salutînd aceas
tă victorie. România, așa cum s-a 

subliniat în telegrama adresată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu noului 
președinte al Franței, își exprimă 
încrederea că relațiile româno-fran- 
ceze se vor consolida și mai mult, 
în concordantă cu interesele celor 
două popoare, ale cauzei destinderii, 
păcii și colaborării.

Ca o ilustrare a acelorași tendințe, 
în cadrul ALEGERILOR ADMI
NISTRATIVE PARȚIALE DIN ITA
LIA, Partidul Comunist, alte forțe 
de stînga și-au întărit pozițiile, ceea 
ce va permite constituirea de noi or
gane de conducere locale democratice.

în ansamblul vieții internaționale, 
în cursul lunii încheiate s-a înregis
trat un act de o deosebită gravitate : 
este vorba de atacul aviației israe- 
liene asupra instalațiilor nucleare 
irakiene de lingă Bagdad, acțiune 
agresivă ce reprezintă o încălcare a 
normelor elementare ale raporturilor 
dintre state și care a produs cea 
mai vie îngrijorare și o profundă 
indignare în rîndul opiniei publice 
internaționale, dezaprobată printr-o 
rezoluție de Consiliul de Securitate. 
România socialistă a condamnat cu 
toată fermitatea acțiunea agresivă is- 
raeliană împotriva Irakului, reliefînd 
încă o dată necesitatea unei regle
mentări politice globale, juste și 
trainice a problemelor din Orientul 
Mijlociu, pentru asigurarea liniștii 
tuturor popoarelor și statelor din 
această regiune a lumii atât de fră- 
mintată.

PROBLEMELE ECONOMICE PRE
SANTE CARE AFECTEAZĂ ȚĂRI
LE OCCIDENTALE au format 
obiectul unui șîr de reuniuni in
ternaționale, ca, de pildă, Consiliul 
ministerial al O.C.D.E. (Organizația 
pentru colaborare și dezvoltarea e- 
conomică, din care fac parte 24 state 
capitaliste industrializate), sau re
uniunea la nivel inalt a Pieței co
mune. Concluziile acestor întâlniri ? 
Consecințele recesiunii, inflației și 
șomajului continuă să se manifeste 
cu virulentă sporită, depășirea lor 
necesitând acțiuni perseverente de 
lungă durată. Un accent deosebit a 
fost pus pe creșterea continuă a do- 
binzilor bancare, care constituie o 
gravă amenințare pentru stabilitatea 
economică a țărilor vest-europene, 
în general a tuturor țărilor și mai 
ales a celor în curs de dezvoltare. 
Este o concluzie menită să scoată în. 
evidentă însemnătatea pe care ar 
prezenta-o fixarea unor limite rațio
nale ale dobînzilor, măsură ce s-ar 
dovedi in avantajul tuturor țărilor.

Evenimentele lunii învederează, 
o dată mai mult, justețea politicii 
partidului și statului nostru, care, ur
mărind dezvoltarea socialistă a pa
triei. ridicarea bunăstării ponorului, 
depun totodată eforturi neslăbite 
pentru asigurarea condițiilor interna
ționale propice desfășurării acestei 
opere constructive, ceea ce corespun
de intereselor națiunii noastre socia
liste. aspirațiilor înaintate ale între
gii omeniri.

Tudor OLARU 
Dumitru ȚINU



Lucrările celei de-a XXXV-a ședințe 
a sesiunii C. A. L R.

SOFIA 3 (Agerpres). — Vineri au 
continuat la Palatul Culturii din 
Soția, în prezenta delegațiilor țărilor 
membre ale C.A.E.R. și a R.S.F. Iu
goslavia, lucrările celei de-a XXXV-a 
ședințe a sesiunii C.A.E.R. cu exami
narea problemelor privind rezultatele 
coordonării planurilor economice pe 
1981—1985.

Tovarășul Todor Jivkov a primit 
pe șefii delegațiilor participante

SOFIA 3 (Agerpres). — Vineri 
seara, tovarășul Todor Jivkov, secre
tar general al C.C. al P. C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria, a primit pe șefii de
legațiilor, secretarii comitetelor cen
trale ale partidelor comuniste și 
muncitorești și pe reprezentanții per- 
manenți la C.A.E.R., care participă 
la cea de-a XXXV-a ședință a sesi
unii Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

REUNIUNEA GENERAI-EUROPEANA DE LA MADRID 
Apelul Marii Adunări Naționale a României 

primit cu deosebit interes
MADRID 3 (Agerpres) — Cores

pondență de la Radu Adrian : Apelul 
Marii Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România — adoptat la re
centa sesiune — adresat parlamente
lor țărilor semnatare ale Actului final 
al Conferinței de la Helsinki, a fost 
difuzat ca document oficial al reuniu
nii C.S.C.E. de la Madrid, fiind pri
mit cu deosebit interes.

în cadrul ședinței plenare de vineri, 
șeful delegației române, ambasadorul 
Ion Datcu, a prezentat pe larg con
siderațiile președintelui Nicolae 
Ceaușescu in legătură cu stadiul ac
tual și obiectivele reuniunii de la 
Madrid, conținute in cuvintarea rosti
tă la cel de-al II-lea Congres al con
siliilor oamenilor muncii, precum,și 
principalele idei din Apelul M.A.N., 
arătînd că aceste importante luări de 
poziție evidențiază, o dată mai mult, 
preocuparea și interesul de prim or
din ale României socialiste față de 
procesul de edificare a securității și 
dezvoltare a cooperării pe continent, 
față de asigurarea continuității aces
tui proces.

Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România — a arătat 
vorbitorul — cheamă forurile legisla
tive ale statelor participante să ac
ționeze mai hotărit in scopul intensi
ficării activității reuniunii de la 
Madrid și încheierii lucrărilor sale cu 
rezultate substanțiale, de natură să 
contribuie la întărirea securității in 
Europa.

în continuare, reprezentantul țării 
noastre a subliniat că Apelul M.A.N. 
pornește de la analiza lucrărilor reu
niunii de la Madrid, de la situația in
ternațională actuală, marcată între 
altele de cursa irațională a înarmă
rilor, în primul rînd a celor nucleare, 
de amenințările și primejdiile cres- 
cînde la adresa păcii, libertății și in
dependenței popoarelor, el dînd ex
presie preocupărilor opiniei publice 
din România legate de faptul că 
forumul general european se prelun
gește de mult timp fără să înregis
treze progresele așteptate în activi
tatea sa. Rezultatele obținute pînă în 
prezent, cu toate că nu privesc pro

în cadrul lucrărilor a luat cuvîntul 
conducătorul delegației Republicii 
Socialiste România, tovarășul Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului.

Au luat, de asemenea, cuvîntul con
ducătorii celorlalte delegații.

Lucrările sesiunii continuă.

Tovarășul Todor Jivkov a oferit un 
dineu în cinstea conducătorilor dele
gațiilor care participă la cea de-a 
XXXV-a ședință a sesiunii Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc.

La dineu au luat parte șefii dele
gațiilor prezente la ședința sesiunii 
C.A.E.R., membri ai delegațiilor, 
precum și ai Secretariatului Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc.

blemele cheie ale reuniunii, ne în
tăresc convingerea că drumul pe care 
ne-am angajat — cel al dialogului și 
negocierii — este singurul capabil să 
conducă la adoptarea de măsuri de 
natură să întărească încrederea, secu
ritatea și destinderea — a continuat 
vorbitorul. Așa cum a subliniat, re
cent, președintele Nicolae Ceaușescu, 
este deosebit de important ca în ca
drul reuniunii să se ajungă la con
vocarea unei conferințe consacrate în
tăririi încrederii și dezarmării in Eu
ropa, la asigurarea continuității pro
cesului început la Helsinki, prin or
ganizarea de noi reuniuni.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că. timpul' care a mai rămas trebuie 
folosit în mod cît mai eficient, gru
pele de. redactare fiind chemate să-și 
sporească eforturile, să evite drama
tizarea divergențelor, în așa fel încît, 
pornindu-se de la proiectul de do
cument final prezentat de țările 
neutre și nealiniate, să poată fi găsite 
soluții de compromis unanim accep
tabile. România — a spus în înche
iere reprezentantul țării noastre — 
este hotărită, în ceea ce o privește, 
să continue eforturile sale, împreună 
cu alte state, pentru ca reuniunea din 
capitala Spaniei să se încheie cu suc
ces, pentru adoptarea de măsuri des
tinate să dea un nou impuls apli
cării unitare a documentelor adoptate 
în urmă cu aproape șase ani. Dele
gația română își exprimă convingerea 
că, tn pofida dificultăților existente, 
prin eforturi comune, responsabile, 
este posibil să se ajungă la înfăptui
rea obiectivelor fixate de comun 
acord.

în cursul aceleiași ședințe, au mai 
luat cuvîntul reprezentanții Franței, 
Suediei, Poloniei și Maltei.

Aprobînd programul de lucru 
pentru săptămîna viitoare, plenara a 
adoptat, prin consens, o decizie care 
evidențiază necesitatea ca lucrările 
grupelor de redactare să fie intensifi
cate. în acest scop, plenara a reco
mandat să fie organizate întilniri su
plimentare ale organelor sale de 
lucru.

MANILA

Convorbiri româno-filipineze
MANILA 3 (Agerpres). — Repre

zentantul personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, care a 
participat la manifestările ocazionate 
de reinyestirea președintelui Repu
blicii Filipine, Ferdinand Marcos, 
Iosif Kovacs, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, s-a întîlnit la Manila 
cu Carlos Romulo, ministrul filipinez 
al afacerilor externe. Au fost abor
date probleme ale extinderii raportu
rilor româno-filipineze pe plan bila
teral, relevîndu-se dorința de dezvol
tare a conlucrării dintre cele două

Sesiunea Adunării 
Naționale Franceze 

Declarația grupului 
parlamentar al P.C.F.

PARIS 3 (Agerpres). — La Paris, 
în cadrul primei ședințe a noii Adu-, 
nări Naționale Franceze, a fost 
dată publicității o declarație a 
Grupului parlamentar al Partidului 
Comunist Francez, care subliniază 
hotărîrea deputaților comuniști din 
Adunarea Națională de a contribui 
la promovarea unei politici în con
formitate cu interesele poporului. De
putății comuniști — arată declarația 
— sînt conștienți de îndatoririle ce le 
revin din apartenența lor la noua ma
joritate de stînga. Ei își reafirmă ata
șamentul față de principiile democra
tizării instituțiilor de stat, democra
tizare a cărei înfăptuire va permite 
Adunării Naționale să-și îndeplineas
că plenar rolul său constituțional.
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FOLOSIREA PAȘNICA A SPAȚIULUI COSMIC. La sediul din New 
York al Națiunilor Unite s-au incheiat lucrările sesiunii Comitetului O.N.U. 
pentru folosirea pașnică a spațiului cosmic. Participanta au audiat rapoar
tele prezentate de subcomitetele tehnico-științific și juridic și au examinat 
stadiul pregătirilor în vederea celei de-a doua Conferințe a O.N.U. pentru 
folosirea spațiului cosmic in scopuri pașnice, care va avea loc în au
gust 1982. A fost adoptat un raport care subliniază necesitatea extinderii în 
continuare a colaborării internaționale în domeniul cuceririi pașnice a spa
țiului cosmic.
. ZIUA TURISMULUI ROMANESC. 

In cadrul pavilionului românesc 
din complexul expozițional „Terre 
des Hommes" din Montreal a fost 
organizată „Ziua turismului româ
nesc". A avut loc, cu acest prilej, 
o conferință de presă și a fost pre
zentat un program de filme docu
mentare ilustrînd cadrul și condi
țiile de care beneficiază turismul 
in, țara noastră.

MAJORĂRI DE PRETURI. în 
Berlinul occidental au intrat in 
vigoare noi majorări, ale tarifelor 
pentru transportul în comun și elec
tricitate. Astfel, de la 1 iulie, pre
țul călătoriilor cu autobuzele șl 
metroul a sporit, în medie, cu 15 la 
sută. Prețul energiei electrice a 
fost, de asemenea, majorat cu 9,2 la 
sută. Se 
ultimele 
electrice 
sută.

AEROBUZUL SOVIETIC 
a efectuat vineri prima sa 
internațională pe ruta Moscova— 
Berlin. Aeronava, cu 316 locuri, pre

menționează însă că în 
energiei 
cu 19 la 

12 luni costul 
a sporit in total

„IL-86" 
cursă

l_

țări pe plan internațional. Vicepre
ședintele Consiliului de Stat s-a în
tîlnit. de asemenea, cu Luis Villafuer- 
te, ministrul comerțului, și cu Con- 
rado Estrella, ministrul reformei 
agrare, cu care a avut un schimb de 
păreri privind dezvoltarea comerțu
lui și adîncirea cooperării economice 
dintre România și Filipine.

La întrevederi au participat Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și Constantin 
Nistor, însărcinat cu afaceri a.i. al 
României la Manila.

Plenara C.C. al F.L.N. 
al Algeriei

ALGER 3 (Agerpres). — La Alger 
s-au încheiat lucrările plenarei C.C. 
al Frontului de Eliberare Națională 
al Algeriei. Comitetul Central a ales 
Biroul Politic al F.L.N., din care fac 
parte Chadli Bendjedid, președintele 
republicii și secretar general al 
F.L.N., Rabah Bitat, președintele 
Adunării Populare Naționale, Moha
med Benahmed Abdelghani, primul 
ministru, Mohamed Benyahia, minis
trul afacerilor externe, și alții. Ple
nara a adoptat o rezoluție în care 
Comitetul Central, subliniind carac
terul neabătut al pozițiilor antiimpe- 
rialiste ale Algeriei, reafirmă atașa
mentul țării față de mișcarea de ne
aliniere și se pronunță pentru instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale, echitabile, pentru întă
rirea cooperării și păcii internațio
nale.

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

acestei țări, s-a anunțat oficial la 
Bruxelles. Cu un an în urmă, relevă 
agenția -Associated Press, rata șo
majului belgian era de 7,2 la sută.

ACCIDENT. 40 de persoane au 
pierit arse de vii în două autobuze 
care au luat foc după ce au intrat 
în coliziune, în apropiere de loca
litatea Natagaina, la 200 km sud- 
est de Bogota. Cele două vehicule 
s-au ciocnit frontal, iar flăcările au 
izbucnit imediat fără ca pasagerii 
să mai poată ieși.

O NOUĂ MAJORARE A RATEI 
DOBÎNZII ÎN S.U.A. Două dintre 
cele mai mari bănci americane — 
Chase Manhattan Bank" și „First 
National Bank of Chicago" — au 
procedat la majorarea ratei dobin- 
zii primare cu 0,5 la sută, care 
ajunge astfel la 20.5 la sută.

FURTUNA DE NISIP PE COAS
TA DE AZUR. Pe Coasta de Azur 
s-a produs vineri o puternică fur
tună de nisip, frumoasele locuri de 
vacanță căpătînd aspectul de deșert 
saharian. O mare cantitate de ni
sip a fost adusă de vînt din nor
dul Africii pe riviera franceză.
GUVERN ITALIAN. Noul guvern

al Italiei, condus de Giovanni Spadolini, secretar general al Partidului 
Republican, s-a întrunit, vineri, în prima sa reuniune de la constituire. 
Cabinetul a examinat listele de candidați la funcțiile de subsecretari de 
stat avansate de către cele cinci partide ale coaliției guvernamentale. 

Premierul Spadolini a prezentat un raport asupra problemelor eco
nomice și sociale critice cu care se confruntă Italia.

zintă nu numai avantajul unei curse 
rapide, ci și al rapidității formelor 
de ambarcare a pasagerilor și a 
bagajelor, ceea ce reduce substan
țial durata călătoriei. în viitor, 
„IL-86" va asigura transportul de 
pasageri pe cele mai solicitate linii 
aeriene interne și internaționale ale 
„Aeroflotului".

POPULAȚIA FRANȚEI este în 
prezent de 53,8 milioane locuitori. 
30 la sută dintre aceștia au sub 20 
de ani, iar 14 la sută — peste 65 de 
ani, informează agenția France 
Presse, citind statisticile oficiale 
date publicității la Paris.

ȘOMAJUL ÎN BELGIA. Numărul 
șomerilor înregistrați oficial în Bel
gia la sfîrșitul lunii iunie a fost de 
379 052, ceea ce reprezintă 9,2 la 
sută din totalul forței de muncă a

PRIMA REUNIUNE A NOULUI

Adunarea generală 
a Asociației de prietenie 

Austria-România
VIENA 3 (Agerpres). — La Viena 

a avut loc adunarea generală a Aso
ciației de prietenie Austria — Româ
nia, în cadrul căreia a fost prezentat 
raportul de activitate și a fost aleasă 
noua conducere.

în funcția de președinte al asocia
ției a fost ales Viktor Heller, ad
junct al ministrului federal pentru 
învățămînt și artă, iar ca secretar 
general a fost reales Stephan Kukla. 
Fostul președinte al asociației, Adolf 
Marz, prim-ădjunct al ministrului 
federal pentru învățămînt și artă, a 
fost ales președinte de onoare.

în alocuțiunile lor noul președinte, 
președintele de onoare și secretarul 
general și-au exprimat satisfacția în 
legătură cu dezvoltarea relațiilor de 
prietenie pe multiple planuri dintre 
România și Austria. Ei au exprimat 
mulțumiri pentru posibilitatea oferi
tă de a fi primiți de președin
tele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul recentei vizite 
de stat în Austria, apreciind că 
aceasta va rămîne o întîlnire istorică 
pentru asociație.

Plenara C.C. 
al P.C. din Austria
VIENA 3 (Agerpres). — La Viena 

a avut loc plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Aus
tria, la care au fost examinate pro
bleme de politică internă și externă.

Plenara a hotărît convocarea con
gresului extraordinar al Partidului 
Comunist din Austria pentru data de 
30 ianuarie 1982. Congresul urmează 
să adopte noul program al partidului.

ZIUA INDEPENDENȚEI STATELOR UNITE 
ALE AMERICII

Excelenței Sale Domnului RONALD REAGAN
Președintele Statelor Unite ale Americii

CASA ALBA WASHINGTON D. C.
Stimate domnule președinte,
Ziua Independenței Statelor Unite ale Americii este pentru mine un 

prilej plăcut de a vă adresa, în numele poporului român și al meu personal, 
calde felicitări și cele mai bune urări pentru prosperitatea și progresul 
poporului american prieten, pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră 
personală.

Doresc să folosesc și această ocazie pentru a-mi exprima convingerea 
că vom putea conlucra in mod fructuos pentru extinderea și adîncirea 
raporturilor bilaterale pe multiple planuri dintre Republica Socialistă România 
și Statele Unite ale Americii, cît și în rezolvarea justă și echitabilă a marilor 
probleme ale lumii contemporane, în interesul cauzei păcii, colaborării 
internaționale și independenței naționale a popoarelor.

Poporul american aniversează as
tăzi 205 ani de la proclamarea in
dependenței Statelor Unite, eveni
ment istoric care a deschis drumul 
afirmării sale ca națiune liberă. 
Datorită însușirilor acestui popor 
— hărnicie, tenacitate, spirit între
prinzător — S.U.A. se înfățișează 
astăzi ca un stat care deține un loc 
de prim rang în lume în ce priveș
te potențialul economic, științific 
și tehnologic, explorarea spațiului 
cosmic etc.

După cum atestă -paginile istoriei, 
„Declarația de independență", sem
nată la Philadelphia la 4 iulie 1776, 
a avut ecou și pe meleagurile noas
tre, unde poporul român lupta îm
potriva dominației străine, pentru 
libertate și neatîrnare. După cuce
rirea independentei de stat a țării 
noastre, raporturile româno-ameri- 
câne au cunoscut o evoluție favo
rabilă, numeroase momente ale is
toriei relevînd sentimentele priete
nești dintre cele două popoare.

Aceste vechi legături prietenești 
își găsesc continuare și amplificare 
în condițiile actuale, demonstrînd 
concludent că între două state, 
diferite ca orînduire social-politică, 
mărime,, potențial și grad de dez
voltare, pot să se statornicească re
lații bune de colaborare atunci cînd 
la baza lor sînt așezate principiile 
deplinei egalități în drepturi, res
pectului independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în 
treburile interne, avantajului re
ciproc. Cursul ascendent al rela
țiilor româno-americane a fost pu
ternic stimulat de intîlnirile și con
vorbirile la nivel prezidențial de la 
București și Washington, de do
cumentele semnate cu acele prile
juri, ca „Declarația comună a pre
ședinților României și S.U.A." și

Evoluții monetare
La 2 iulie, dolarul a înregistrat co- 

tații superioare în raport cu principa
lele monede vest-europene, iar cursul 
aurului a continuat să scadă. La des
chiderea Bursei de la Londra, pre
țul metalului galben a fost cu 17 do
lari mai mic decît miercuri, la în
chidere, respectiv de 408,75 dolari 
uncia — cel mai redus nivel înregis
trat din noiembrie 1979. De aseme
nea, la Zurich, aurul a fost cotat la 
408,50 dolari uncia, față de 422,50 
dolari uncia, în ajun.

Rata de schimb a dolarului a cres
cut, îndeosebi, în raport cu lira ster
lină, al cărei curs de revenire era joi 
dimineața de 1,8940 dolari, față de 
1,903 dolari, miercuri la închidere, 
fiind cel mai redus nivel înregistrat 
de moneda britanică din decembrie 
1977.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

„Declarația comună cu privire la 
cooperarea economică, industrială 
și tehnică".

S-au creat astfel premisele unei 
colaborări fertile, pe diverse pla
nuri, deosebit de semnificativă fiind 
sfera relațiilor economice. Schim
burile comerciale bilaterale au cres
cut de la 69 milioane dolari în 1970 
la peste un miliard de dolari in 
1980, concomitent cu dezvoltarea 
unor acțiuni de cooperare în do
menii de vîrf ale tehnicii — ener
getica, electronica, construcțiile de 
mașini etc. Această tendință a fost 
evidențiată și cu prilejul ultimei 
sesiuni a Comisiei economice mixte 
româno-americane, ale cărei lucrări 
s-au desfășurat la Bujy cești, care 
a consemnat progrese!, țjregistrate 
în dezvoltarea cooperării econo
mice. industriale și tehnice. în ace
lași cadru au fost semnate noi 
contracte și înțelegeri de colaborare 
economică și comercială.

S-au amplificat, totodată, schim
burile culturale, contribuind la mai 
buna cunoaștere a valorilor spiri
tuale autentice ale celor două po
poare.

Contactele și convorbirile româ
no-americane au evidențiat în ace
lași timp posibilități de dezvoltare 
a conlucrării celor două țări pe 
plan internațional, în spiritul prin
cipiilor coexistenței pașnice, pentru 
întărirea securității, pentru relua
rea cursului spre destindere, înțe
legere și colaborare între toate na
țiunile lumii.

Corespunzînd pe deplin interese
lor reciproce, adîncirea continuă a 
raporturilor dintre România și 
S.U.A. se înscrie ca o contribuție 
importantă la afirmarea cauzei ge
nerale a păcii și înțelegerii inter
naționale.

Neliniște In R.F.G. fată de
1 J

recrudescența terorismului
BONN 3 (Agerpres). — Gruparea 

neonazistă autointitulată „Grupul 
sportiv paramilitar Hoffmann", in
terzisă în prezent, preconiza asasi
narea unui procuror de la tribunalul 
din Niirnberg, a anunțat parchetul 
federal vest-german. după cum infor
mează agenția France Presse.

Potrivit acestei declarații, grupul 
„Hoffmann" — al cărui șef, Karl- 
Heinz Hoffmann", a fost arestat — 
avea în vedere o asemenea „acțiune 
de represalii", apreciind că „justiția 
se interesează prea îndeaproape de 
activitățile sale".

Agenția France Presse subliniază 
că Helmut Schmidt, cancelarul R.F.G., 
și-a exprimat „neliniștea fată de 
recrudescenta actelor de violentă 
comise de extremiștii de dreapta".

Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

LA CONGRESUL CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII

România promovează larg prietenia 
și colaborarea cu toate țările lumii

In timp ce pe glob se cheltuie anual 500 

miliarde de dolari pentru înarmări

Din marea bogăție de idei ce ca
racterizează Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se evidențiază cu 
putere Însemnătatea primordială a- 
cordată de România dezvoltării rela
țiilor cu toate statele lumii, orientare 
principială consecventă înscrisă în 
documentele programatice ale parti
dului, care izvorăște din înseși ce
rințele făuririi noii orînduiri pe pâ- 
mîntul românesc și răspunde, în ace
lași timp, aspirațiilor lumii contem
porane, cauzei păcii, progresului și 
înțelegerii între popoare.

Constituie o realitate de necontes
tat că tabloul legăturilor internațio
nale ale României, care întreține re
lații diplomatice și consulare cu 137 
de state, este astăzi mai bogat decît 
oricînd de-a lungul istoriei sale, con
ferind o viguroasă expresie dinamis
mului și caracterului constructiv al 
politicii externe a țării noastre în 
anii puterii populare, îndeosebi în 
perioada de după Congresul al 
IX-lea al partidului.

Fără îndoială că dezvoltarea largă, 
fără precedent, a relațiilor noastre 
internaționale este indisolubil legată 
de activitatea vastă, teoretică și 
practică, a secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
principalul arhitect al întregii poli
tici externe a României socialiste. 
Prin viziunea largă asupra înțelegerii 
cu toate țările lumii, prin vizitele e- 
fectuate în țări de pe toate continen
tele, ca și prin multiplele contacte șl 
întilniri avute pe pămîntul patriei cu 
șefi de stat și de guvern, cu alți oa
meni politici de seamă din întreaga 
lume — întilniri soldate cu încheie
rea unui impresionant număr de do
cumente de mare însemnătate bilate
rală și internațională — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut și are un 
rol hotărîtor în amplificarea conti
nuă a raporturilor noastre de prie
tenie și colaborare multilaterală.

Fundamentul trainic al legăturilor 
de conlucrare ale României cu toate 
țările, indiferent de orînduire socia
lă, de mărime sau potențial, îl con
stituie, așa cum s-a subliniat încă o 
dată în Expunere, principiile depli
nei egalități în drepturi, respectului 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, nere- 
curgerii la forță și la amenințarea 
cu forța, dreptului fiecărui popor de 
a fi stăpin pe propria soartă.

Așa cum se subliniază în Expu
nere, România pune pe prim plan 
întărirea prieteniei și colaborării cu 
toate statele socialiste, care se afirmă 
tot mai mult în primele rînduri ale 
forțelor revoluționare contemporane, 
influențează în măsură crescindă 
evoluția mondială. Prioritatea acor
dată de țara noastră dezvoltării con
lucrării cu statele socialiste are pu
ternice temeiuri. Este vorba, în pri
mul rînd, de comunitatea de orîn- 
duire, de ideologia atotbiruitoare a 
materialismului dialectic și istoric, 
de țelurile comune ale edificării so
cialismului și comunismului. Tot
odată, România pornește de la consi
derentul — puternic subliniat în Ex
punere — că dezvoltarea colaborării 
și solidarității dintre aceste state 
constituie o condiție esențială pentru 
făurirea noii orînduiri in fiecare țară 
și asigurarea progresului mai rapid 
al tuturor țărilor socialiste, pentru 
întărirea pozițiilor și influenței so
cialismului in lume.

Tocmai în virtutea acestor consi
derente majore, România promovea
ză cu țările alături de care făurim 
noua orînduire o largă colaborare 
pe toate planurile, în toate sferele 
de activitate. Așa cum se subliniază 
în Expunere, o atenție deosebită este 
acordată extinderii și diversificării 
continue a relațiilor economice. Spo
rind într-un ritm înalt, în medie de 
circa 10 la sută pe an în ultimul 
cincinal, volumul schimburilor de 
bunuri materiale cu aceste țări con
tinuă să dețină constant ponderea 
principală în ansamblul raporturilor 
noastre economice externe. Ca o 
caracteristică generală a acestor ra
porturi, se aprofundează și se diver
sifică an de an cooperarea și specia
lizarea în producție — forme mo
derne și de eficiență ridicată a con
lucrării — îndeosebi în ramuri de vîrf, 
de care depind dezvoltarea ansamblu
lui forțelor de producție, creșterea a- 
vuției materiale a țărilor noastre. Por
nind de la nivelul înalt al legături
lor existente, de la posibilitățile spo
rite pe care le prezintă progresul 
economiilor naționale ale țărilor so
cialiste, Expunerea înfățișează un 
amplu program de amplificare a re
lațiilor economice ale României cu 
statele respective în actualul cincinal 
și într-o perspectivă mai îndepărtată.

Amplificînd legăturile bilaterale, 
țara noastră se preocupă, în același 

timp, de extinderea colaborării pe 
plan multilateral în cadrul C.A.E.R. 
Astfel, Expunerea subliniază că ac
tualul plan cincinal prevede intensi
ficarea relațiilor cu țările membre ale 
acestui organism economic, accen
tuarea specializării și cooperării în 
producție. Dezvoltarea cu precădere 
a formelor de conlucrare de înaltă 
eficiență are menirea, așa cum se 
subliniază ,în Expunere, de a duce 
la satisfacerea, intr-o măsură cres- 
cîndă, a necesităților reciproce de 
materii prime și energetice, mașini 
și utilaje etc., în scopul modernizării 
forțelor de producție in fiecare țară 
membră, al apropierii și egalizării ni
velurilor lor de dezvoltare. Avîndu-se 
în vedere însemnătatea deosebită a 
atingerii acestui obiectiv — care ar 
consacra în modul cel mai convin
gător superioritatea relațiilor dintre 
statele ce făuresc noua orînduire — 
România va acționa, relevă Expune
rea, împreună cu celelalte țări, pen
tru perfecționarea întregii activități 
consacrate dezvoltării relațiilor eco
nomice dintre statele membre ale 
C.A.E.R. Tocmai în acest sens, tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a pronun
țat din nou în vederea organizării, 
în cel mai scurt timp, a unei con
sfătuiri la nivelul secretarilor gene
rali ai partidelor din țările membre 
ale C.A.E.R. In același timp. Expu
nerea subliniază că România va ac
ționa, în continuare, pentru dezvol
tarea colaborării și cooperării în 
producție cu celelalte țări socialiste.

Pe plan internațional, România 
conlucrează cu celelalte țări socialiste 
în eforturile consacrate soluționării 
unor probleme majore ale lumii con
temporane. In această lumină apare 
întreaga semnificație a apelului în
flăcărat, adresat de secretarul gene
ral al partidului, de a se întări unita
tea și solidaritatea țărilor noastre în 
munca și lupta pentru socialism, des
tindere, independență și pace în 
lume.

în Expunere se relevă că România 
acordă, in același timp, o atenție de
osebită întăririi relațiilor de colabo
rare și solidaritate cu țările în curs 
de dezvoltare. Harta politică a lumii 
cuprinde 119 țări în curs de dezvol
tare, care încorporează două treimi 
din omenire și, în mod firesc, obiec
tivele acestor state — profund inte
resate in lichidarea subdezvoltării 

moștenite, tn accelerarea progresului 
economico-social și consolidarea in
dependenței — se întîlnesc cu țelu
rile politicii României socialiste.

Cu deosebită satisfacție se poate 
aprecia că, prin transpunerea în 
practică a politicii sale principiale, 
relațiile de conlucrare ale României 
cu țările în curs de dezvoltare, cu 
statele nealiniate, majoritatea lor 
țări in curs de dezvoltare — relații 
care au înregistrat un moment de 
cotitură în perioada de după Con
gresul al IX-lea al P.C.R. — devin 
mereu tot mai strinse. Avîndu-se în 
vedere că ponderea țărilor respective 
în ansamblul raporturilor economice 
ale României a crescut de la 4,9 la 
sută în 1965 la 22 la sută în 1980 
și pornindu-se de la avantajele va
lorificării mai depline a caracterului 
complementar al economiilor noastre 
naționale, relațiile economice reci
proce se vor amplifica în continuare. 
Experiența acumulată prin construi
rea a numeroase obiective economice 
în diferite țări din Africa, Asia și 
America Latină evidențiază posibi
litățile sporite de extindere a coo
perării dintre țările noastre, ceea ze 
își va găsi materializare în sporirea 
numărului de societăți mixte in pro
ducție, în ridicarea unor noi unități 
economice și în alte activități de coo
perare reciproc avantajoasă. O în
semnată contribuție la înfăptuirea 
programelor economico-sociale ale 
unui mare număr de țări in curs de 
dezvoltare aduc cei peste 15 mii de 
ingineri, tehnicieni și alți specialiști 
români care lucrează în țările res
pective.

în cadrul internațional, România 
conlucrează cu țările în curs de dez
voltare pentru democratizarea rela
țiilor dintre state, pentru eliminarea 
decalajelor economice și făurirea 
unei noi ordini economice mondiale, 
ceea ce se înscrie organic — așa cum 
se arată în Expunere — în politica 
noastră generală de luptă împotriva 
imperialismului și colonialismului, 
pentru afirmarea dreptului popoare
lor la dezvoltare liberă și indepen
dentă.

O componentă organică a relațiilor 
externe ale României o constituie 
promovarea colaborării, in spiritul 
coexistenței pașnice, cu țările capi
taliste dezvoltate, cărora le revine 
peste 30 la sută din volumul general 
al schimburilor noastre economice. Și 

cu aceste țări se dezvoltă, pe baze 
reciproc avantajoase, cooperarea și 
specializarea în producție, îndeosebi 
în ramuri cu tehnologii moderne, 
sînt în curs de realizare obiective 
comune, se extinde conlucrarea pe 
terțe piețe.

Totodată, România aprofundează 
conlucrarea cu toate țările in scopul 
edificării unei securități trainice pe 
continentul nostru și în întreaga 
lume, în eforturile pentru opri
rea agravării situației internațio
nale și asigurarea continuării politicii 
de destindere, pentru dezarmare și 
solutionarea altor probleme majore, 
potrivit cerințelor păcii.

Cu deplin temei se poate afirma 
că dezvoltarea amplă a raporturilor 
de conlucrare a României cu toate 
țările, indiferent de orînduire socia
lă, constituie un exemplu de spirit 
constructiv și înaltă responsabilitate 
față de destinele păcii și securității 
internaționale, demonstrînd că este 
întru totul posibil să fie promovate 
asemenea relații atunci cînd ele 
pornesc de la interesele majore ale 
popoarelor și se bazează pe stimă și 
încredere reciprocă. Fără îndoială, o 
asemenea politică reprezintă o con
tribuție efectivă Ia promovarea țe
lurilor generale ale colaborării și 
dezvoltării pașnice a întregii umani
tăți. Tocmai de aceea România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și-au 
ciștigat un binemeritat prestigiu și 
o înaltă autoritate pe plan interna
țional, niciodată țara noastră neavînd 
atît de mulți prieteni, pe toate me
ridianele globului, ca în prezent.

Pornind de la realitățile lumii de 
azi, de la justețea verificată a poli
ticii externe, principiale și consec
vente, a țării noastre, Expunerea re
afirmă hotărîrea României de a pro
mova cu aceeași perseverență 
această fertilă orientare. Nu încape 
îndoială că traducerea tn viată a 
generoaselor idei ale tovarășului 
'Nicolae Ceaușescu privind dezvol
tarea în continuare a unor ample re
lații de colaborare, pe cele mal di
verse planuri, cu toate țările lumii 
corespunde în cel mai înalt grad ce
rințelor făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România, 
cauzei progresului, destinderii și 
păcii în lume.

Al. CAMPEANU

Numărul săracilor absoluți
„Numărul persoanelor trăind 

într-o stare de sărăcie absolută ar 
putea depăși 800 de milioane pînă 
in 1990", a declarat Kurt Wald
heim, secretarul general al O.N.U., 
cu prilejul începerii lucrărilor se
siunii de vară a Consiliului Eco
nomic și Social (ECOSOC). Agen
ția France Presse, care transmite 
această știre, subliniază că secre
tarul^ general al O.N.U. a mențio
nat în continuare : Și in acest an 
aproape 500 miliarde de dolari 
vor fi afectați cheltuielilor mili
tare, in timp ce ajutorul pentru 
dezvoltare bate pasul pe loc". O 
sporire a ajutorului public echi-
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Sub titlul „1981 : An al crizei economiei mondiale", revista „Developement 
Forum" publică în ultimul său număr graficul de mai sus, evidențiind agra
varea situației in principalele țări capitaliste. In partea superioară a grafi
cului este prezentată scăderea vertiginoasă, în perioada 1976—1981, a 
ritmului de dezvoltare pe ansamblul țărilor capitaliste, iar în partea infe
rioară este pusă în relief situația din fiecare țară în parte în acest an. Din 
aceasta rezultă că, potrivit datelor existente, numai Norvegia, Japonia și 
Austiia vor înregistra un ritm de dezvoltare pozitiv ; S.U.A., Franța și Elveția 
vor marca o „creștere zero", iar Suedia, Olanda, Belgia, R.F.G., Italia, 
Danemarca și Marea Britanie vor înregistra scăderi între 0,5 și 2 la sută. 
„Șomajul - scrie revista — este pretutindeni în continuă creștere, urmînd 
să atingă 18 milioane în țările occidentale industrializate, ceea ce repre

zintă cu 2 milioane mai mult față de anul trecut"

depășește 800 de milioane
valent doar cu cinci la sută din 
această cifră ar fi suficientă pen
tru a atinge obiectivul strategiei 
internaționale pentru dezvoltare, 
adoptat de către Adunarea Ge
nerală" — a subliniat secretarul 
general al O.N.U. Concretizarea 
strategiei respective, a adăugat el, 
a fost afectată prin măsuri \nila- 
terale pe piețele financial? prin 
noi obstacole ridicate in "comerțul 
exterior, ceea ce a determinat, in
tre altele, creșterea datoriilor ex
terne ale statelor ih curs de 
dezvoltare, precum și recurgerea la 
măsuri protecționiste ce afectează 
exporturile acestei categorii de țări.
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