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PRIORITĂȚI PE ȘANTIERELE MUNCII DIN INDUSTRIE $1 AGRICULTURĂ
Intrăm in ultimul trimestru 

al anului — trebuie asigurată

Este necesară participarea tuturor

locuitorilor satelor pentru

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

PUNEREA IN FUNCȚIUNE
A INVESTIȚIILOR PLANIFICATE

Apropierea ultimului trimestru 
al acestui an coincide cu in
tensificarea la maximum a activității 
în domeniul investițiilor. întreaga a- 
tenție fiind acum concentrată, pe 
șantiere, intr-o unică și esențială di
recție de acțiune: accelerarea ritmului 
de construcție și montaj, efectuarea 
temeinică a probelor mecanice și teh
nologice — preocupări subordonate in 
înț; egime punerii în funcțiune a tu- 

•> r capacităților productive plani- 
Jți e. In acest scop, pe majoritatea 

.erelor au fost stabilite și sint a- 
plîcate măsuri tehnice, organizatorice 
și politice pentru a se munci susținut, 
cu randament sporit, pe întreaga du
rată a zilei-lumină sau în mai multe 
schimburi. Comitetele județene de 
partid, organele și organizațiile de 
partid acordă un sprijin direct si 
permanent, sub multiple aspecte, șan
tierelor. La rindul lor. numeroși be
neficiari de investiții participă cu 
forțe proprii la accelerarea lucrărilor 
de montai tehnologic, organizat in 
două și trei schimburi. Săptăminal, 
iar Ia unele obiective de investiții 
chiar mai des. in prezența factorilor 
responsabili sint analizate la fata 
locului, pe șantiere, stadiul și calita
tea lucrărilor de construcții și montai 
și sint adoptate decizii operative 
pentru soluționarea problemelor, pen
tru înlăturarea greutăților.

Asemenea preocupări și eforturi 
susținute, care pot fi întilnite pe un 
mare număr de șantiere de investi
ții. n-au intîrziat să dea rezultatele 
așteptate. Ritmul de lucru intens. în
registrat in special pe șantierele 
Combinatului chimic din Giurgiu, in
stalației de piroliză de la Combinatul 
petrochimic Teleajen. Combinatelor 
de utilaj greu din Iași și Cluj- 
Napoca etc., a permis asigurarea 
fronturilor de montaj pentru însem
nate cantități de utilaje, fapt reflec
tat in scăderea accentuată a stocului, 
de utilaje nemontate, punerea în 
funcțiune a unui mare număr de ma
șini și echipamente tehnologice. De Ia 
începutul acestui an si pină în pre
zent au intrat in funcțiune la ter- 
rțisn sau în avans zeci și zeci de o- 
bieciive și capacități productive în in
el» istria construcțiilor de mașini, in-

»tria chimică, economia forestieră 
$> industria materialelor de con
strucții. care produc acum din plin. 
Alte zeci de obiective și capacități 
noi urmează să-și facă debutul pro

ductiv. potrivit planului, in perioada 
următoare. Ținînd însă seama că pe 
multe din aceste șantiere mai este 
de montat un volum important de 
utilaje tehnologice, rezultă limpede 
că prima și cea mai importantă con- 
■diție pentru finalizarea la timp a 
noilor investiții constă in intensifi
carea in continuare a ritmului de 
montaj al utilajelor tehnologice. In
tensificarea activității constructorilor 
și montorilor trebuie să aibă la bază 
o mai temeinică organizare a lucră
rilor și a muncii pe fiecare șantier. 
Perspectiva fiecărei zile de lucru se 
cere precizată de la primul la ultimul 
amănunt, sarcinile și răspunderile 
bine definite, condițiile tehnico-ma- 
teriale asigurate in totalitate, astfel 
incit munca să se desfășoare în rit
muri susținute, iar realizările efec
tive să se ridice la nivelul prevede
rilor din graficele de execuție. Pe 
șantierele noilor capacități și insta
lații din cadrul Combinatului petro
chimic Timișoara. Întreprinderii de 
feroaliaje din Tulcea, întreprinderii 
de prefabricate din Arad. Combina
tului petrochimic de la Midia-Năvo- 
dari și altele, printr-o energică con
centrare de forte, montorii in strînsă 
colaborare cu constructorii, sprijiniți 
îndeaproape de beneficiari, au datoria 
să lichideze stocurile actuale, să re
cupereze restantele la lucrările dă 
montaj, să se încadreze cu strictețe 
în programele de lucrări stabilite în 
comun. îndeplinirea acestor cerințe 
impune asigurarea fronturilor de 
lucru de către constructori. Iată de 
ce esențiale pentru executarea tu
turor lucrărilor și lichidarea rămîne- 
rilor în urmă sînt întronarea unei 
discipline riguroase in muncă, folo
sirea din plin a timpului de lucru, a 
utilajelor, a tuturor forțelor de care 
dispune fiecare șantier. Nu trebuie 
să se piardă nici o clipă din vedere 
că măsura rodniciei conlucrării din
tre constructori și montori o conferă 
evoluția in ritm accelerat a lucrări
lor pe șantiere. Acesta este criteriul 
esențial după care se apreciază dacă 
unul sau altul dintre cei doi factori 
și-a făcut datoria, și-a îndeplinit 
sarcinile ce-i revin. Alături de aceste 
măsuri cu caracter organizatoric un 
rol important îl au punerea la punct 
și aplicarea unor tehnologii de lucru 
avansate, sporirea gradului de in
dustrializare și mecanizare a lucrări-
(Continuare in pag. a IlI-a)

STRlNGEREA SI DEPOZITAREA 
GRABNICĂ A ÎNTREGII RECOLTE

Ritmul recoltării culturilor de toamnă se intensifică de la o zi la 
alta. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, floarea-soarelui 
a fost strînsă de pe 388 440 hectare - 80 la sută din suprafața cultivată. 
In județele Giurgiu, Buzău și Galați s-a încheiat această lucrare. Sfecla 
de zahăr a fost recoltată de pe 88 la sută din cele 58 640 hectare pre
văzute in graficul lunii septembrie. Ministerul Agriculturii a stabilit mă
suri să fie intensificate recoltarea și livrarea sfeclei de zahăr în jude
țele lași și Suceava, care trebuie să asigure materia primă pentru Fa
brica de zahăr Pașcani ; Botoșani - pentru fabrica Bucecea ; Mureș, 
Sibiu și Bistrița-Năsăud - pentru Fabrica de zahăr Tg. Mureș. Din această 
săptămînă se lucrează pe un front larg la culesul porumbului, lucrare 
executată pină acum pe 235 000 hectare - 10 la sută din suprafețe. 
Condițiile de lucru din cimp sînt foarte bune ; ele trebuie folosite din 
plin pentru a strînge, transporta și pune, în cel mai scurt timp, la adă
post întreaga recoltă.

IALOMIȚA

Pe cîmp, din zori și pină seara
în cele șase unități agricole din 

consiliul agroindustrial Grivița se 
muncește din zori și pină seara pen
tru stringerea recoltei de floarea- 
soarelui. de sfeclă de zahăr și de po
rumb. Cind spunem „din zori și pină 
seara" nu e nici □ exagerare. în fie
care dimineață, odată cu ivirea zo
rilor, mecanizatorii și cooperatorii 
sînt în lanuri. Ca urmare, recoltarea 
florii-soarelui de pe cele 2 700 hec
tare este pe terminate, cooperativele 
agricole din Smirna și Iazu încheind 
deja această lucrare. Producția este 
mai mare decît cea planificată, iar 
patru din cele șase unități vor depăși 
chiar și angajamentele asumate. Re
coltarea sfeclei de zahăr decurge po
trivit graficelor : din cele 1 625 hec
tare, producția a fost adunată — și 
transportată la Fabrica de zahăr de la 
Țăndărei — de pe 650 hectare. Pre
ședintele cooperativei agricole din 
Miloșești, Aurelian Cioc, se declara 
nemulțumit fiindcă are forță de mun-

Pe terenurile fermei nr. 3 a în
treprinderii agricole de stat Ti
mișoara se recoltează intens po

rumbul
Foto : E. Robitsek

că și mijloace de transport pentru 
recoltarea a 15 hectare pe zi. dar fa
brica nu primește decît producția ce
lor trei hectare din grafic. Culesul 
porumbului de pe cele 5 800 hectare 
a inceput doar de 3—4 zile. Cocenii 
sint adunați și insilozați imediat în 
amestec cu colete si tâiței de sfeclă 
de zahăr, cu masă verde din cultură 
dublă.

Din discuțiile cu tovarășul Nicolae 
Miu, președintele consiliului agroin
dustrial. a rezultat că se strinee cu 
prioritate recolta de pe suprafețele 
ce urmează să fie însămîntate cu 
pâioase. Din cele 120 de tractoare 
aflate la arat. 80 lucrează in schim
buri prelungite, iar 40 — în două
schimburi. La recoltarea mecanică a 
porumbului, cele trei grupe de com
bine C.A.R.P. funcționează bine, fiind 
supravegheate de specialiștii fiecărei 
unități.

La ora actuală, in afara camioane
lor venite din afară, mai sint folo
site 47 autocamioane. 36 tractoare cu 
72 remorci și 350 atelaje, proprieta
te a cooperativelor agricole. Unitățile 
agricole din această zonă, care ocupă 
primul loc ne iudet la DroducUa 
de griu și orz, au prevăzut să reali
zeze 6 100 kg porumb la hectar; prin 
înlăturarea pierderilor de orice fel și 
scurtarea perioadei de recoltare, pro
ducția prevăzută va fi insă depășită. 
Buna organizare a muncii din unită
țile consiliului Grivița, care nu în- 
tîmplător este fruntaș,' trebuie să 
constituie exemplu pentru toți locui
torii satelor ialomițene, pentru toți 
lucrătorii din I.A.S. Dar, ca să se 
ajungă la asemenea rezultate, munca 
trebuie începută pesțe tot odată cu 
ivirea zorilor. Pentru că. trebuie să 
recunoaștem, în unele unități agrico
le cum, sint cele din consiliile agro
industriale Horia, Condeești. Urziceni 
și Cosîmbești, recoltarea florii-soare
lui a intîrziat. Ca urmare, luni sea
ra, în județul Ialomița mai era de
(Continuare in pag. a Il-a)
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Străbătind cu mașina drumul de la Tismana spre Tg. 
Jiu și de aici, prin Bălănești, spre Rm. Vilcea, ești sur
prins să constați că inaintezi prin adevărate liziere de 
nuci. De o parte și de alta a șoselei, care străbate co
munele Pestișani, Arcani, Lelești, Drăgoieni, Bălănești 
și altele, au fost plantați in primăverile din urmă, dar 
mai ales in această primăvară, zeci de mii de nuci.

Oprim mașina și întrebăm pe unul din plantatori :
— Merită să osteniți atit cu plantatul nucului ?
— Merită — zice. Pentru că adevărul este că nici un 

pom nu răsplătește hărnicia omului ca nucul. Dacă știi 
să-l crești. Dacă ai răbdare cu el. lată acum, cind îl 
„batem", s-a umplut pămîntul de nuci.

Aflăm astfel că aici, sub poala Parîngului, a renăscut 
cultul pentru nuc. Un cult care se vrea înrădăcinat nu
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numai pe aceste meleaguri, ci in toată țara. Autorul 
acestei îndrăznețe opere de „renaștere a nucului" este 
colectivul Stațiunii de cercetări pomicole Tg. Jiu, care 
a creat aici — in apropierea' orașului de pe Jiu — o 
pepinieră națională pentru producerea nucului altoi Și 
selecționat. Inginerul Ion Ianc, șeful acestei ferme, e 
gata să ne demonstreze și „cit de mult s-a făcut in 
ultimii ani pentru cultivarea nucului, și cit de datori am 
rămas față de acesta". Și fade metodic demonstrația. 
In județul Gorj — „mama nucului" — au fost plantate 
pină acum 150 ha cu nuc, selecționat și 10 ha cu nuc 
altoi. în ultimii cinci ani, stațiunea de aici a liprat in 
țară aproape 1 milion de bucăți nuc selecționat.

Există un clasament al județelor, care au solicitat 
nucul. El arată astfel:' Mureș — 100 000 bucăți; 
Caraș-Severin — 80 000 ; Olt — 70 000; Mehedinți. — 
50 000 ; Tulcea — 40 000 ș.a. Asta ar fi ce s-a făcut 
bun pină acum pentru nuc. Datoriile ? Sint cel puțin 
două. Mari. Prima se referă la promovarea fără ezi
tare a unei tehnologii autohtone, cea cu vegetația 
după altoire rapidă, în dauna celei importate, cu 
vegetația întirziată. A doua este legată de creșterea 
și mai mare a interesului in toate județele pentru cul
tivarea nucului. Pentru că merită. Pentru că stațiunea 
de cercetări de la Tg. Jiu are în prezent capacitatea 
de a satisface orice cerere. Pentru că — așa cum 
zicea culegătorul intilnit pe marginea șoselei — „nici 
un pom nu răsplătește hărnicia omului cum o face 
nucul".
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Constantin PRIESCU

iN VALEA JIULUI

Tinărul „mecanic-șef“ a devenit 
un sprijin de nădejde al minerilor

în anii construcției so
cialiste. pe măsură ce me
canizarea a inceput să pă
trundă tot mai accentuat 
în minele Văii Jiului, mul
te din vechile unelte au 
devenit obiecte de muzeu. 
Cu precădere in ultimul 
deceniu si jumătate, com
bine de toate tipurile, com
plexe mecanizate, agregate 
hidraulice de înaltă presiu
ne. transportoare blindate, 
stații de telegrizumetrie. 
locomotive, compresoare de 
mare capacitate, alte și 
alte mașini și utilaje', care 
de care mai productive. în
locuind forța a zeci si sute 
de oameni au revoluționat, 
cu adevărat, mineritul ro
mânesc. Firesc. minerii 
s-au transformat în mi- 
neri-mecanizatori. în me
seriași de înaltă calificare, 
minele devenind adevărate 
uzine subterane. Utilajele 
l-au ajutat pe om să spo
rească producția, să ..ajun
gă" să exploateze mine
ralele utile considerate al
tădată inaccesibile sau ne
rentabile.

Dar. ca orice utilai, si 
cele miniere se uzează fi
zic si moral, se mai si ..îm
bolnăvesc" si. ca atare, tre- 

\ buie mereu readuse în sta

re de ..sănătate", adică de 
funcționare la parametrii 
normali. Iar acest lucru se 
impune cu atit mai mult 
cu cit o galerie în săpare, 
un abataj frontal, un cir
cuit ,de aerai, un agregat 
hidraulic nu oot aștepta, 
așteptarea însemnînd di
minuarea producției. Toc-

de Radu SELEJAN

mai pentru aceasta, la in
dicațiile secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, mine
rul de onoare al Văii Jiu
lui. s-a înființat la Petro
șani întreprinderea de re
parații și întreținere a uti
lajelor miniere. Dotată cu 
toate cele necesare, dar. în 
primul și în primul rind, 
cu oameni bine pregătiți 
profesional, buni cunoscă
tori ai utilajelor miniere, 
unitatea are un cîmp larg 
de acțiune. Si. lucru deo
sebit de important, ea tre
buie să funcționeze cu o 
precizie de metronom. I se 
lansează de la mina Lu-

peni. spre exemplu, un 
semnal, ea trebuie să fie 
prezentă. neîntirziat. la 
mina respectivă. Oamenii 
întreprinderii, constienti de 
faptul că implicarea ior în 
bunul mers al extracției 
cărbunelui este majoră, 
sini pregătiți în fiecare 
clină să se ..împartă" intre 
solicitările care li se adre
sează. De subliniat si fap
tul că această unitate tre
buie să știe în fiecare zi 
care este starea cutărui 
sau cutărui utilaj. Pen
tru că. Ia date anume sta
bilite prin grafice, fiecare 
mare utilaj al Văii Jiu
lui este ..internat", pen
tru refacere capitală. în a- 
cest ..spital", de unde, dună 
ce i se dau toate îngrijirile 
necesare, se reîntoarce in 
subteran ca nou. ..Acest lu
cru nu-i foarte ușor de 
realizat deoarece noi tre
buie să ținem seama si de 
necesitățile si posibilitățile 
minei respective si de fap
tul că. spre exemplu, repa
rația capitală a unui com
plex mecanizat dintr-un a- 
batai frontal durează pină 
la trei luni, iar valoarea
(Continuare în pag. a IlI-a)

a primit delegația Adunării Populare a R. P. Bulgaria

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, în 
cursul zilei de luni, delegația Adu
nării Populare a R.P. Bulgaria, con
dusă de tovarășul' Stanko Todorov, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.' Bulgar, președintele Adunării 
Populare, care, la invitația Marii 
Adunări Naționale, a făcut o vizită 
in țara noastră.

Din delegație au făcut parte depu
tății Țvetana Maneva, Lazar Mintov, 
Kostadin Stanev, Mincio Peicev, 
Țeta Ivanova.

La întrevedere au luat parte tova
rășii Nicolae Giosan, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Marii Adunări Naționale, Emilia So- 
nea, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al M.A.N., 
Virgil Teodorescu, vicepreședinte al 
M.A.N., Silviu Stănculescu. deputat.

A fost de față Petăr Danailov, am
basadorul R.P. Bulgaria la București.

Conducătorul delegației bulgare a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut din partea 
tovarășului Todor Jivkov. secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, împreună cu cele mai 
bund urări de noi succese poporului 
român in construcția socialistă. Tot
odată, oaspetele a adresat mulțumiri 
pentru invitația de a vizita România 
și a cunoaște marile realizări ale po
porului român in activitatea econo- 
mico-socialâ. de a face un schimb 
de experiență în domeniul activității 
parlamentare, pentru ospitalitatea 
de care s-au bucurat membrii delega
ției în timpul șederii în țara noastră.

Președintele Adunării Populare a 
R.P. Bulgaria a dat o înaltă anrecie- 
re succeselor dobindite de țara noas
tră in dezvoltarea economică și a a-

dresat calde felicitări poporului ro
mân pentru realizările obținute.

Mulțumind pentru sentimentele 
exprimate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășului Todor Jivkov un salut 
călduros și cele mai bune urări, iar 
poporului bulgar prieten urarea de 
noi succese in edificarea socialismu
lui și comunismului.

în timpul întrevederii s-a făcut o 
Informare reciprocă cu privire la 
construcția socialistă din cele două 
țări.

Cu acest prilej au fost evidențiate 
cu satisfacție bunele relații de prie
tenie și colaborare frățească dintre 
partidele, țările și popoarele noastre, 
apreciindu-se că în evoluția fruc
tuoasă a acestor raporturi o impor
tanță hotăritoare o au intilnirile frec
vente dintre conducătorii de partid și 
de stat ai României și Bulgariei. în
țelegerile stabilite cu aceste prilejuri.

A fost exprimată dorința recipro
că de a extinde și amplifica relațiile 
de prietenie, bună vecinătate și cola
borare pe multiple planuri dintre 
P.C.R. și P.C.B.. dintre România și 
Bulgaria, subliniindu-se convingerea 
că dezvoltarea raporturilor de conlu
crare româno-bulgară servește operei 
de edificare a noii orinduiri în cele 
două țări, este în folosul ambelor 
noastre popoare, al cauzei socialis
mului și păcii in întreaga lume.

. în acest cadru, s-a relevat rolul ce 
revine parlamentelor in mai buna 
cunoaștere reciprocă. în promovarea 
și aprofundarea colaborării dintre cele 
două țări, în întărirea prieteniei și 
solidarității dintre popoarele noastre.

Au fost abordate, de asemenea, u- 
nele probleme ale situației interna
ționale. S-a relevat că. în actualele 
condiții ale agravării climatului po
litic mondial și ale crizei economice, 
se impune întărirea colaborării, uni
tății și solidarității țări’dr socia’țsts, 
forțelor progresiste, antiimperialiste.

tuturor popoarelor în lupta pentru 
reluarea și continuarea politicii de 
destindere, pace și cooperare intre 
națiuni, pentru soluționarea stărilor 
conflictuale din lume pe cale pașni
că, prin tratative.

Referitor la situația din Europa, 
s-a relevat necesitatea intensificării 
eforturilor în vederea încheierii cu 
succes a reuniunii de la Madrid pen
tru ca aceasta să dea un imbold 
transpunerii in viață a documentelor 
de la Helsinki, să favorizeze organi
zarea unei conferințe consacrate în
crederii și dezarmării pe continent, 
în acest scop, s-a evidențiat însem
nătatea pe care o are pentru Europa 
întărirea solidarității și colaborării 
dintre țările din Balcani, pentru ca 
această zonă să devină o regiune a 
păcji, fără arme nucleare.

De ambele părți s-a exprimat în
grijorarea față de continuarea cursei 
înarmărilor și s-a subliniat însemnă
tatea concentrării eforturilor forțelor 
progresiste, ale dpiniei publice, ale 
tuturor popoarelor pentru trecerea la 
dezarmare, și in special la dezarma
re nucleară, pentru oprirea produce
rii bombei cu neutroni și amplasării 
de noi rachete în Europa, care peri
clitează pacea și securitatea întregii 
lumi.

S-a relevat necesitatea lichidării 
subdezvoltării și făuririi unei noi or
dini economice internaționale, care 
să favorizeze adoptarea de măsuri in 
vederea soluționării crizei economice 
și financiare mondiale, să înlăture 
politica discriminatorie de creștere a 
dobînzilor care creează dificultăți tu
turor țărilor, și în primul rind celor 
in curs de dezvoltare.

S-a subliniat, totodată, importanța 
actualei sesiuni a O.N.U., care este 
chemată să adopte măsuri concrete 
de rezolvare a marilor probleme ce 
confruntă omenirea.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

TOVARĂȘEI NICOLAE CEAUȘESCU
ȘI TOVARĂȘA ElENA CEAUȘESCU 

au primit pe Norman McLeod, președintele Partidului Liberal 
din Canada, și pe doamna Josephine McLeod

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. președintele 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, și tovarășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernului, au pri
mit. luni după-amiază, pe Norman 
McLeod, președintele Partidului Li
beral din Canada, și pe doamna Jo
sephine McLeod, care ne vizitează 
țara la invitația Consiliului Național 
al F.D.U.S.

La intrevedere a luat parte tova
rășul Aurel Duma, secretar al Consi
liului Național al F.D.U.S., ministru 
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe.

Au participat Gordon Ashworth, 
director executiv al partidului, și 
Peter McLaren Roberts, ambasadorul 
Canadei la București.

Președintele Partidului Liberal 
a exprimat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu gratitudinea pentru invi
tația de a vizita România , și întreve
derea acordată, pentru posibilitatea 
de a cunoaște realizările poporului 
român și a avea diverse contacte cu

reprezentanți ai vieții politice, eco
nomice, culturale, pentru ospitalita
tea cu care a fost primit în țara 
noastră.

El a dat o înaltă apreciere înfăp
tuirilor obținute de România, politicii 
externe promovate de statul român 
și de președintele său, in direcția 
soluționării marilor probleme inter
naționale care confruntă in prezent 
lumea.

în timpul convorbirii au fost rele
vate bunele relații existente intre 
România și Canada, intre organiza
țiile politice din cele două țări. 
Convorbirea a scos in evidență do
rința comună de a conferi dimen
siuni tot mai largi raporturilor ro- 
mâno-canadiene, prin dezvoltarea și 
mai puternică a colaborării bilate
rale pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific și cultural, precum și 
in domeniul vieții internaționale, in 
folosul și spre binele ambelor po
poare, al cauzei generale a păcii, 
cooperării și înțelegerii intre na
țiuni.

Schimbul de vederi în probleme 
actuale ale situației internaționale 
a evidențiat necesitatea de a se ac

ționa cu hotărîre și deplină respon
sabilitate pentru diminuarea tensiu
nii care persistă în lume, pentru re
luarea și continuarea politicii de 
pace, destindere, independentă și 
colaborare, pentru rezolvarea pe cale 
pașnică, prin tratative, a tuturor 
stărilor de încordare și conflict din 
diferite regiuni ale lumii, pentru 
adoptarea de măsuri ferme de redu
cere a cheltuielilor militare, pentru 
dezarmare, și in primul rind pentru 
dezarmarea nucleară. S-a relevat, de 
asemenea, urgenta opririi cursei 
înarmărilor și a producerii armei cu 
neutroni. împiedicării amplasării de 
noi rachete și arme nucleare pe con
tinentul european și in întreaga 
lume.

S-a subliniat, totodată, necesitatea 
lichidării subdezvoltării și a decala
jelor economice din lume, pentru 
măsuri urgente de soluționare a 
crizei economice șt financiare mon
diale. pentru reducerea nivelului 
nejustificat de mare al dobînzilor la 
împrumuturi, care împiedică dezvol
tarea popoarelor, și in special a ce
lor în curs de dezvoltare.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.
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PROIECT

LEGE
privind impozitele și taxele locale

CAPITOLUL V

Taxe pentru folosirea locurilor publice 
de desfacere

Pe baza hotărîrii Comitetului Politic Executiv al Comitetu* 
lui Central al Partidului Comunist Român, se supune dezbaterii 
publice proiectul de lege privind impozitele și taxele locale.

Propunerile, observațiile și sugestiile cetățenilor la acest 
proiect de lege se vor transmite la Marea Adunare Națională 
sau la Ministerul Finanțelor.

Sarcinile și angajamentele asumate 
în întrecere - exemplar îndeplinite 

PANOUL FRUNTAȘILOR PE PRIMELE OPT LUNI ALE ANULUI
Potrivit rezultatelor obținute și procentajului general 

stabilit pe baza îndeplinirii planului la indicatorii prevă- 
zuți in criteriile de organizare a întrecerii, in cele 
opt luni care au trecut din acest an *), pe primele locuri

Potrivit Programului Partidului 
Comunist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și main ta re a României spre comu
nism, statul a'.ocă an de an impor
tante fonduri pentru dezvoltarea 
echilibrată, in ritm susținut a tutu
ror localităților urbane și rurale, in 
vederea asigurării pentru toți cetă
țenii a unor condiții mai bune de 
muncă, de locuit și de viață.

De asemenea, la crearea resurselor 
financiare, necesare dezvoltării econo
mice și sociale a fiecărei localități 
participă unitățile economice, organi
zațiile cooperatiste și celelalte orga
nizații obștești, precum și populația 
prin plata impozitelor și taxelor lo
cale.

Pa-ticiparea populației și a unități

CAPITOLUL f

Dispoziții generale
Art 1. — Impozitele și taxele loca

le constituie un mijloc de participare 
a cetățenilor, a unităților socialiste și 
a altor persoane juridice Ia autoges- 
tiunea și autofinanțarea localităților, 
la formarea fondurilor bănești nece
sare finanțării obiectivelor și acțiuni
lor prevăzute in planul național unic 
de dezvoltare economico-socială.

Art. 2. — Fondurile bănești consti
tuite din impozitele și taxele locale se 
utilizează pentru realizarea unor 
obiective și acțiuni de care cetățenii 
și unitățile socialiste beneficiază în 
mod direct.

In calitatea lor de proprietari ai 
mijloacelor de producție, producători 
și beneficiari ai bunurilor materiale, 
oamenii muncii participă la înfăp
tuirea politicii partidului și statului 
oe dezvoltare multilaterală a tuturor 
localităților. Ia ridicarea gradului de 
civilizație al acestora, la utilizarea cu 
maximum de eficientă a fondurilor 
materiale și bănești, la cheltuirea cu 
simț gospodăresc a fondurilor publi
ce. păstrarea integrității avutului ob
ștesc și înlăturarea oricăror forme de 
risipă.

Participarea cetățenilor, in procesul 
autoconducerii, la crearea și utiliza
rea fondurilor necesare dezvoltării 
edilitar-gospodărești a localităților în
tărește răspunderea cetățenească față 
de nevoile generale ale societății, 
constituie contribuția acestora la ram
bursarea către societate a unei părți 
din cheltuielile făcute, de care cetă
țenii beneficiază in mod nemijlocit.

Art. 3. — Impozitele și taxele loca
le se utilizează, potrivit legii, pentru 
creșterea gradului de dotare edilitar- 
gosoodărească a tuturor localităților, 
extinderea șl modernizarea drumuri
lor, sporirea numărului de locuințe 
și a numărului de locuri în creșe si 
grădinițe de copii, dezvoltarea rețelei 
de 'nvățămint. sănătate, cultură și 
a-tă. asigurîndti-se astfel îmbunătă
ți’•ea permanentă a condițiilor de 
viată și muncă al» întregului nopor.

Art. 4. — Impozitele și taxele lo

CAPITOLUL II

Impozitul
Art. 8. — Sînt supuse impozitului 

pe clădiri, indiferent de locul unde 
sint situate și de destinația acestora, 
clădirile proprietatea persoanelor fi
zice și a persoanelor juridice altele 
decit unitățile socialiste, precum și 
clădirile proprietate de stat aflate în 
administrarea unităților economice de 
stat, clădirile în folosința sau. după 
caz. în proprietatea organizațiilor co
operatiste și a celorlalte organizații 
obștești, cu excepția cazurilor prevă
zute de lege.

Art. 9. — Impozitul pe clădirile 
proprietatea persoanelor fizice se 
calculează prin aplicarea unor cote 
de impozit asupra valorii de asigura
re prin efectul legii, determinată po
trivit normelor legale in vigoare.

Impozitul pe clădirile aparținind u- 
nităților economice de stat, coopera
tiste și organizațiilor obștești se 
determină prin aplicarea cotelor de 
impozit la valoarea de inventar a clă
dirilor supuse plății acestui impozit.

Art. 10. — Cotele de impozit pe 
clădiri se stabilesc în mod diferențiat 
în funcție de destinația clădirilor, lo
cul unde acestea sint situate si de 
categoria plătitorilor — unităti socia
liste. persoane fizice, persoane juri
dice. altele decit unitățile socialiste.

CAPITOLUL III

Impozitul pe terenuri
Art. 13. — Terenurile proprietatea 

persoanelor fizice, precum si tere- , 
nurile proprietate de stat aflate in 
administrarea unităților economice 
de stat, terenurile date in folosință 
sau. dună caz. în proprietatea orga
nizațiilor cooperatiste, a celorlalte 
organizații obștești si a persoanelor 
juridice altele decit unitățile socia- 

1 liste, situate in municipii, orașe si în 
looalitătile componente ale acestora, 
sînt supuse impozitului în conformi
tate cu prevederile prezentei legi.

Impozitul se stabilește în sumă 
fixă pe metru pătrat, diferențiat pe 
municipii Si orașe.

Art. 14. — Terenurile situate in lo
calitățile componente cu caracter a- 
gricol ale municipiilor si orașelor, 
stabilite potrivit legii, terenurile si
tuate în satele care aparțin munici
piilor si orașelor, precum si terenu
rile din comunele su’purbane sînt 
supuse impozitului prevăzut de Le

CAPITOLUL IV

Taxe asupra mijloacelor de transport
Ari. 18 — Mijloacele de transport 

cu tracțiune mecanică și mijloacele 
de transport pe apă. proprietatea 
persoanelor fizice și a persoanelor 
juridice, altele decît unitățile socia
liste. sint supuse unei taxe anuale în 
condițiile prezentei legi.

Art. 19. — Taxa asupra mijloace

lor socialiste la constituirea fonduri
lor bănești necesare acestor obiecti
ve. in conformitate cu principiile 
eticii și echității socialiste, reprezintă 
totodată o formă de materializare a 
relațiilor populației și a unităților so
cialiste cu statul, o expresie a pre
ocupării acestora privind îndeplinirea 
de către stat a funcțiilor și atribuții
lor sale.

în vederea perfecționării cadrului 
juridic privind stabilirea și încasarea 
impozitelor și taxelor locale care să 
contribuie la întărirea autogestiunii 
economico-financiare și a autofinan
țării municipiilor, orașelor și comu
nelor,

Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege.

cale. ca sursă de venituri ale bugete
lor municipiilor, sectoarelor munici
piului București, orașelor și comune
lor. stimulează răspunderea organelor 
locale in utilizarea veniturilor proprii, 
astfel încît aceste venituri să con
tribuie la dezvoltarea în ritm susținut 
a tuturor localităților țării, în con
cordanță cu prevederile planului na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială.

Art 5. — Impozitele și taxele loca
le care se plătesc de unitățile socia
liste de stat și cooperatiste, precum 
și de persoanele fizice și juridice, 
altele decit unitățile socialiste, sint 
cele reglementate prin prezenta lege, 
și anume:

al impozitul pe clădiri;
b) impozitul pe terenurile din mu

nicipii și orașe;
c) taxe asupra mijloacelor de trans

port;
d) taxe pentru folosirea locurilor 

publice de desfacere;
e) taxe pentru eliberarea autoriza

țiilor în domeniul construcțiilor:
f) taxe pentru folosirea mijloacelor 

de publicitate, afișai și reclamă:
g) taxa pentru șederea in stațiunile 

balneoclimatice;
h) taxa pentru vizitarea muzeelor, 

caselor memoriale, monumentelor is
torice. de arhitectură și arheologice;

i) taxa pentru deținerea de cîini.
Art. 6. — Nivelul cotelor de impo

zit și al taxelor locale, termenele de 
plată, modul de stabilire și încasare 
a acestora se stabilesc prin decret 
al Consiliului de Stat.
Art. 7. — Nivelul cotelor de impozit 

și al taxelor se revizuiește, cel puțin 
o dată la 5 ani. în raport cu dezvol
tarea generală a activității edilitar- 
gospodărești. extinderea și moderni
zarea rețelei de drumuri, creșterea 
gradului de urbanizare, diversificarea 
serviciilor prestate populației si alte 
elemente specifice, precum și in ra
port de creșterea veniturilor bănești 
ale populației.

pe clădiri
Art. 11. — In căzui locuințelor pro

prietate personală, situate în mediul 
urban, pentru camerele care depă
șesc numărul membrilor de familie 
si se încadrează în limitele prevăzute 
de Legea nr. 5/1973 privind adminis
trarea fondului locativ și reglementa
rea raporturilor dintre proprietari si 
chiriași, se aplică cote de impozit 
majorate.

Camerele care deoăsesc nevoile de 
locuit ale proprietarului si familiei 
sale, determinate potrivit Legii nr. 
5/1973. vor fi închiriate de proprietar 
altor persoane, iar în cazul in Care 
acesta nu le închiriază, comitetele 
sau birourile executive ale consiliilor 
populare le not închiria persoanelor 
îndreptățite. Prin unităti specializate 
pentru administrarea si închirierea 
fondului locativ de stat,

Veniturile obținute din închiriere 
se vor impune potrivit prevederilor 
legale, neaniicindu-se majorarea co
telor de impozit pentru camerele în
chiriate.

Art. 12. — Pentru clădirile situate 
în localitățile rurale care trec in ca
tegoria orașelor, cota de impozit pe 
clădiri corespunzătoare noii categorii 
de localitate se aplică încenînd cu 1 
ianuarie al anului următor acestei 
modificări.

gea nr. 2/1977 privind impozitul agri
col.

Ari. 15. — Impozitul pe terenurile 
situate în orașele care trec în cate
goria municipiilor sâu în comunele 
care trec In categoria orașelor, dună 
caz, se modifică corespunzător noii 
încadrări a localității în oare sînt si
tuate terenurile. încenînd cu data de 
1 ianuarie a anului următor celui în 
care a survenit această modificare.

Art. 16. — Impozitul pe terenuri 
prevăzut la art. 13 nu se aplică tere
nurilor pentru care se plătesc taxele 
pentru folosirea terenurilor proprie
tate de stat sau taxele anuale pre
văzute de lege.

Ari. 17. — Terenurile improprii a 
fi construite sau cultivate, cele folo
site pentru recreere sau snort, poli
goanele de trageri, porturile, aero
porturile si alte asemenea, precum si 
terenurile care deservesc clădirile 
neimpozabile nu șînt supuse impozi
tului oe terenuri.

lor de transport cu tracțiune mecani
că se stabilește în funcție de capa
citatea cilindrică a motorului. Pen
tru mijloacele de transport pe apă. 
taxa se stabilește diferențiat. în 
funcție de felul mijlocului de trans
port.

Art. 20. — Persoanele fizice, orga
nizațiile cooperatiste și celelalte or- * 
ganizații obștești, precum și persoa- ■ 
nele juridice, altele decît unitățile 
socialiste de stat, plătesc o taxă zil
nică pentru folosirea locurilor publice 
de desfacere din municipii, orașe și 
comune.

Taxa pentru folosirea locurilor pu
blice de desfaceie se stabilește dife
rențiat. in raoort de gradul de do
tare a spațiilor puse la dispoziția 
producătorilor, de natura produselor 
desfăcute, de virsta și specia anima
lelor aduse spre vînzare, de servi
ciile prestate populației și de supra
fața ocupată.

Pentru ocuparea trotuarelor și a 
străzilor în municipii și orașe de că
tre persoanele fizice și persoanele ju
ridice altele decit unitățile socialiste.

CAPITOLUL VI

Taxe pentru eliberarea autorizațiilor 
în domeniul construcțiilor

Art. 22. — Autorizațiile eliberate, 
potrivit legii, persoanelor fizice și 
persoanelor juridice altele decit uni
tățile socialiste, pentru construirea, 
transfo-marea. modificarea, demola
rea. amenajarea și repararea con
strucțiilor și instalațiilor, alinierea 
construcțiilor, împărțirea sau înstrăi
narea terenurilor si constricțiilor, 
eliberarea de copii de pe planurile 
de construcții sau de pe alte planuri, 
avize tehnice, ridicări topografice, 
parcelări și pichetări de terenuri, eli
berarea de autorizații de preluare și 
împărțire a terenurilor de către moș
tenitori. precum și alte autorizații în 
acest domeniu sînt supuse unor taxe

CAPITOLUL VII

Taxe pentru folosirea mijloacelor 
de publicitate, afișaj și reclamă

Art. 24. — Persoanele fizice și per
soanele juridice altele decît unitățile 
socialiste care folosesc mijloace de 
publicitate sub formă de afișai și re
clamă datorează o taxă în sumă fixă 
pentru fiecare exemplar, diferențiată 
în funcție de dimensiunile afișelor.

CAPITOLUL VIII

Taxa pentru șederea în stațiunile 
balneoclimatice

Art. 25. — Pentru șederea în stațiu
nile balneoclimatice pe o durată mai 
mare de 48 ore. persoanele fizice în 
vîrstă de peste 16 ani datorează o 
taxă fixă, stabilită pentru toată du
rata șederii in stațiunea respectivă. 
Cuantumul taxei se stabilește distinct 
pentru personalul muncitor și, res
pectiv, studenti și elevi.

Art. 26. — Taxa pentru șederea în

CAPITOLUL IX

Taxa pentru vizitarea muzeelor, 
caselor memoriale, monumentelor istorice, 

de arhitectură și arheologice
Art. 27. — Pentru vizitarea muzee

lor. caselor memoriale, monumente
lor istorice, de arhitectură și arheolo
gice. încadrate ca atare potrivit legii, 
se stabilesc taxe de vizitare de către 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste. ,

Taxele de vizitare se stabilesc dife
rențiat în funcție de valoarea artis
tică. istorică și arhitecturală a obiec
tivelor respective.

CAPITOLUL X

Taxa pentru deținere de cîini
Art. 29. — Persoanele fizice care 

domiciliază in localități rurale sau 
urbane care dețin mai mult de un 
eiine de pază pentru o gospodărie, 
precum și persoanele fizice care dețin 
cîini de agrement. și de vînătoare

CAPITOLUL XI

Dispoziții comune și finale
Art 30. — Unitățile economice de 

stat, organizațiile cooperatiste și ce
lelalte organizații obștești, oersoanele 
fizice, precum și persoanele juridice, 
altele decît unitățile socialiste sînt 
obligate să depună declarații de im
punere la organele financiare ale co
mitetelor sau birourilor executive 
ale consiliilor populare, după caz. în 
termen de 15 zile de la data dobin- 
dirli bunurilor supuse impozitării sau 
de la data la care au intervenit 
schimbări care conduc la modificarea 
impozitului sau taxei datorate.

Arț. 31. — Pentru stabilirea sau 
perceperea greșită a impozitelor și 
taxelor reglementate prin prezenta 
lege se pot face intimpinări la orga
nul financiar' care a efectuat impu
nerea sau in contul căruia s-a înca
sat taxa.

Art 32. — Impozitele și taxele lo
cale reglementate prin prezenta lege, 
nestabilite la timp, se datorează. In 
cazul unităților socialiste de stat, or
ganizațiilor cooperatiste și celorlalte 
organizații obștești, pe o perioadă an
terioară de 18 luni, socotită de la 
data constatării, iar în cazul persoa
nelor fizice și persoanelor juridice, 
altele decît unitățile socialiste, pe doi 
ani anteriori anului în care se con
stată această situație.

Art. 33. — Pentru neachitarea în 
termen a Impozitelor și taxelor lo
cale reglementate prin, prezenta lege 
se aplică majorări de întirziere de 
2 la sută pe fiecare lună sau fracțiu
ne de lună in cazul persoanelor fizice 
și persoanelor juridice, altele decît 
unitățile socialiste și 0,05 la sută pen
tru fiecare zi de întirziere in cazul 
unităților socialiste de stat, coopera
tiste și obștești. Majorarea se calcu

in vederea depozitării diverselor ma
teriale, a vînzării de produse sau 
prestării de servicii ori pentru exe
cutarea unor lucrări de construcții, 
după caz. se datorează o taxă zilnică 
în raport cu suprafața ocupată.

Art. 21. — Comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și al 
municipiului București vor lua mă
suri pentru îmbunătățirea șt diversi
ficarea serviciilor prestate pentru 
producători în piețe, tirguri și oboa
re prin punerea. la dispoziție de ha
late. cintare, galantare, bascule, co
șuri. cărucioare de transport, spații 
de depozitare, de cazare și alte ase
menea, pe bază de tarife, stabilite 
potrivit legii, care să asigure auto
finanțarea activității respective și o 
rentabilitate corespunzătoare.

diferențiate în funcție de valoarea 
construcțiilor sau instalațiilor, supra
fața terenurilor și natura serviciilor 
prestate.

Art. 23. — Pentru prelungirea, in 
condițiile legii, a valabilității autori
zațiilor. taxa este de 25 lasută din 
taxa datorată Ia eliberarea autoriza
ției.

Pentru efectuarea unor lucrări care 
au ca obiect ridicări topografice sau 
măsurători solicitate de persoanele 
fizice sau juridice, altele decît uni
tățile socialiste, se datorează taxe 
diferențiate în funcție de natura 
serviciului prestat.

ale reclamelor tipărite, ale vitrinelor 
și panourilor de reclamă confecțio
nate din orice material. Pentru pu
blicitatea prin presă; taxa se percepe 
în cotă procentuală aplicată la suma 
încasată de organul de presă.

stațiunile balneoclimatice nu se da
torează in cazul cazării la cabanele 
turistice aflate in afara stațiunilor 
balneoclimatice, precum și de către 
persoanele care au domiciliul în a- 
ceste localități, cele aflate în depla
sare în interesul serviciului, elevii 
și studenții aflați în practica de pro
ducție sau în tabere de odihnă.

Art. 28. — Elevii, studenții și mi
litarii în termen care vizitează mo
numentele istorice, de arhitectură și 
arheologice în grupuri organizate de 
instituții de tnvățămînt sau de unităti 
militare nu datorează taxa pentru 
vizitarea acestor obiective; pentru vi
zitarea muzeelor și caselor memoriale, 
taxa se reduce cu 50 la sută.

plătesc o taxă anuală diferențiată în 
raport de numărul cîinilor deținuți.și 
scopul pentru care sint folosiți.

Deținerea și creșterea cîinilor în a- 
partamente situate in blocuri de lo
cuință sint interzise.

lează de la data cind impozitele și 
taxele erau datorate.

Ari. 34. — Impozitele si taxele lo
cale reglementate prin prezenta lege 
sc fac venit la bugetele municipiilor, 
sectoarelor municipiului București, 
orașelor și comunelor. după caz. 
sau constituie venituri proprii ale 
unităților care le încasează, potrivit 
legii.

Ari. 35. — Ministerul Finanțelor, 
administrațiile financiare, circum
scripțiile si serviciile financiare ale 
comitetelor si birourilor executive 
ale consiliilor populare au obligația 
de a verifica la unitățile socialiste, 
la persoanele fizice. precum si la 
persoanele juridice, altele decit uni
tățile socialiste, realitatea declarați
ilor de impunere si modul de stabi
lire si încasare a impozitelor si ta
xelor prevăzute in prezenta lege.

în cazul in care, din controalele 
efectuate, se constată diferente de 
Impozite și taxe, se vor lua măsuri 
pentru recalcularea si încasarea a- 
cestofa potrivit legii sau, după caz. 
pentru compensarea sau restituirea' 
lor. la cerere.

Ari. 36. — Dispozițiile prezentei 
legi se aplică si persoanelor fizice 
și juridice străine în măsura în 
cane prin convenții .sau alte acorduri 
Internaționale la care Republica So
cialistă România este parte ori pe 
bază de reciprocitate nu se Stabilește 
altfel.

Ari. 37. — Nerespectarea prevede
rilor prezentei legi atrage răspunde
rea disciplinară. materială, civilă, 
contravențională sau penală, dună 
Caz.

Art. 38. — Prezenta lege intră în 
vigoare la 1 ianuarie 1982.

Prezentăm in continuare rezultatele obținute in între
cerea socialistă pe opt luni'ale anului in curs de alte co
lective de oameni ai muncii din industrie, transporturi, 
construcții, agricultură, circulația mărfurilor și unități 
prestatoare de servicii pentru populație.

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI ENERGIEI 

ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de rețele 

electrice Iași, eu 358,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 8,9 la sută la pro
ducția netă șl cu 8,4 la sută la pro
ductivitatea muncii ; unitatea s-a în
cadrat în repartițiile de energie e- 
lectriCâ. iar consumul propriu teh
nologic s-a redus cu 0,5 la sută ; 
cheltuielile prevăzute în buget au 
fost reduse cu 1,4 la sută.

Locul II : întreprinderea de rețele 
electrice Suceava.

Locul III : întreprinderea de re
țele electrica Pitești,
ÎN DOMENIUL PROSPECȚIUNILOR 
ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
Locul I : întreprinderea de pros

pecțiuni și explorări geologice Ma
ramureș, cu 666,5 puncte.

Principalii indicatori de olan au 
fost depășiți cu : 4,7 la sută la vo
lumul lucrărilor geologice. 2,6 la 
sută Ia viteza medie de lucru la fora
jul cu sondeze. 8,3 la sută Ia volu
mul producției normate pe o persoa
nă și 25 la sută la beneficii ; chel
tuielile planificate la 1 000 lei lu
crări geologice s-au redus cu 0,8 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de foraj 
și lucrări geologice speciale Bucu
rești.

Locul III : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Hune
doara.

IN INDUSTRIA PRODUSELOR 
REFRACTARE

Locul I : întreprinderea „Carbo- 
chim" Cluj-Napoca. cu 981,9 puncte.

Principalii indicatori de olan au 
fost depășiți cu : 17 ia sută la pro
ducția netă. 13,9 la sută la produc
ția fizică : 11,9 la sută la producția 
marfă vîndută șl încasată. 7,3 la sută 
la productivitatea muncii -si 6,5 la 
sută la beneficii ; consumurile nor
mate de energie electrică si com
bustibili au fost reduse cu 5,7 la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
duse refractare ..Răsăritul" Brașov.

Locul III : întreprinderea de pro
duse refractare Pleașa. județul Pra
hova.
ÎN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE 

DE RULMENȚI ȘI ORGANE 
DE ASAMBLARE. M AȘINI-UNELTE, 

MECANICĂ FINA SI SCULE, 
ECHIPAMENT SPECIAL 

ȘI AERONAUTIC
Locul I : întreprinderea „Metrom" 

Brașov, cu 2 437,2 puncte.
Principalii indicatori de olan au 

fost depășiți cu : 2,3 la sută la pro
ducția netă. 67,5 la sută la export,
5,8 Ia sută la producția marfă vîn
dută si încasată. 3,7 Ia sută la pro
ductivitatea muncii si 13,9 la sută 
la beneficii : consumurile normate de 
energie electrică si combustibili au 
fost reduse cu 2.7 la sută.

Locul II : întreprinderea mecani
că Orăstie. județul Hunedoara.

Locui III : întreprinderea de 
avioane Bacău.
ÎN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI — ALTE MINISTERE

Locul I : Întreprinderea mecanică

•) Indicatorii privind producția 
netă, productivitatea muncii, costu
rile de producție si beneficiile lint 
calculați pe șapte luni.

întreprinderea de porțelan Curtea de Argeș — una dintre unitățile fruntașe 
in întrecerea socialistă desfășurată pe primele opt luni ale anului.

Este necesară participarea tuturor locuitorilor satelor pentru

$MEA $1IMITAREA GRABNICA AÎNTREGII RECOLTE
(Urmare din pag. I)
strins floarea-soarelui de ne 6 500 
hectare. Se acționează pentru inten
sificarea recoltării porumbului, lu-. 
crate care a fost executată ne 7 350 
hectare din 108 000 hectare.

Mihai V1ȘOIU

DOLJ: La Melinești, 
lăutarii cîntă-n sat, 

iar porumbul 
stă pe cîmp

Unitățile agricole din consiliul a- 
groindustrial Melinesti sint situate 
în partea de nord a județului Doii. 
acolo unde culturile ajung ceva mai 
tirziu la maturitate. Totuși, campa
nia agricolă de toamnă a demarat 
sub bune auspicii, recoltarea florii- 
soareiui este pe terminate, iar po
rumbul a fost strins de pe 200 hectare 
din cele 4 263 hectare cultivate. ..Sin- 
tem la început cu recoltarea porum
bului — ne spunea tovarășul Victor 
Stefănescu, inginerul-sef al consiliu
lui. De aceea încă nu am mobilizat 
toate forțele in cimp. Suprafața ce 
poate fi recoltată in prezent nu de
pășește 250 hectare".

Aflîndu-ne in acest consiliu am în
cercat să vedem cum se muncește în 
cimp. La ferma nr. 1 a C.A.P. Golești 
aflăm de la ing. Emilia Iacob că. in 
primele zile, cei 70 de lucrători pre
zent! în lanurile de porumb au strins 
recolte de ne 40 din cele 2'95 hectare. 
Aceeași bună organizare — si la fer
mele nr. 3 și 4, unde peste 150 de

se situează :

de material rulant „16 Februarie" 
Cluj-Napoca cu 2 453,6 puncte.

Principalii indicatori de olan au - 
fost depășiți cu : 320 la sută la ex
port. 2,3 la sută la producția fizică,
3,3 la sută la producția marfă vîn
dută și încasată si cu 23 la șută la 
beneficii ; consumurile normate de 
materii prime si materiale de bază 
au fost reduse cu 2,4 la sută, iar cele 
de energie electrică si combustibili 
cu 5.2 la sută.

Locul II : întreprinderea de ma
trițe și piese din fontă Odorheiu 
Secuiesc.

Locul III : întreprinderea de con
strucții metalice și prefabricate 
București.
ÎN INDUSTRIA DE MEDICA MENTE, 

COSMETICE, COLORANȚI 
Șl LACURI

Locul I : întreprinderea „Sinto- 
farm" București cu 822,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 9 la sută la produc
ția netă, 30 Ia sută la export. 9,5 la 
sută la producția fizică. 9,6 la sută 
la producția marfă vindută și înca
sată, 9 la sută Ia productivitatea 
muncii șl cu 15 la sută la beneficii; 
cheltuielile materiale planificate la 
1 000 lei producție marfă au fost re
duse cu 1,9 la sută, iar consumurile 
normate de materii prime și mate
riale de bază și cele de energie e- 
lectrlcă și combustibili cu 1.1 la sută 
și, respectiv, 2,8 la sută.

Locul ÎL întreprinderea „Nivea" 
Brașov.

Locul III: întreprinderea de medi- . 
camente București.

ÎN INDUSTRIA CELULOZEI 
ȘI HIRTIF.I

Locul I: întreprinderea de hirtic 
c.retatâ și carton ondulat Ghimbav, 
județul Brașov, cu 1501,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 9,1 la sulă la pro
ducția netă, 71,4 la sută la export, 5,4 
la sută la producția fizică. 10,5 Ia sută 
la producția marfă vindută și încasa
tă, 9,5 la sută la productivitatea mun
cii și cu 22,3 la sută la beneficii; 
cheltuielile materiale planificate la 
1 000 lei producție marfă au fost re
duse cu 1,3 la sută.

Locul II: întreprinderea de cartoa
ne și confecții Scăeni, județul Pra
hova.

Locul III: întreprinderea de car
toane și confecții Cluj-Napoca.

IN INDUSTRIA TEXTILA 
(MĂTASE, IN, CINEPĂ, LINĂ) 
Locul I: întreprinderea Filatura de 

lină pieptănată București, cu 847,2 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 6 Ia sută la produc
ția netă, 49,3 la sută la export, 0,9 la 
sută la producția fizică. 1,7 la sută la 
producția marfă vîndută și încasată, 
4,2 la sută la productivitatea muncii 
șl cu 12,3 la sută la beneficii, con
sumurile normate de energie electri
că și combustibili au fost reduse cu
1,4 la sută.

Locul II: întreprinderea de stofe 
de mobilă București.

Locul III: întreprindarea „Liberta
tea" Sibiu.
IN INDUSTRIA BEREI, SPIRTULUI, 
AMIDONULUI, APELOR MINERALE 

ȘI TUTUNULUI
Locul I: Întreprinderea de bere 

București cu 3 032,2 puncte.

lucrători dau zor de dimineață Si 
pină seara.

Cu totul altfel se prezintă situația 
în celelalte două cooperative agricole 
de producție din Fărcasu si Meli
nești. unde suprafețele de porumb 
recoltate nu depășeau, la data raidu
lui nostru. 79 și, respectiv, 17 hecta
re. Unde sint oamenii locurilor 7 Ei 
bine, multi dintre aceștia. încă de la 
ora 10 se aflau în bufetele și restau
rantele comunelor.‘în ziua investiga
ției noastre, aceste unităti erau arhi
pline. iar. ca tacimul să fie întreg, la 
restaurantul din Melinesti vreo 5—6 
lăutari iei făceau meseria la urechile 
mesenilor care, la sfirsit de săptămi- 
nă. cine știe ce eveniment fericit 
aveau de sărbătorit. în acest timp, 
primarul Melineștiului. Ion Badea, 
nu era in cimp potrivit atribuțiilor 
sale actuale, ci la sediul comitetului 
comunal de partid. Ne spune că a 
considerat normal să nu aplice deci
zia Consiliului popular județean cu 
privire la închiderea unităților de a- 
limentatie bublică pe parcursul zilei, 
întrucit vor primi ajutoare la cu
les ( ? !). Considerăm că organele ju
dețene au obligația să ia măsuri 
pentru curmarea unor asemenea ati
tudini dăunătoare.

Nlcolae PETOLESCU

SATU MARE: 
Ritmul trebuie 

Intensificat
Pină in dimineața zilei de 21 sep

tembrie, in județul Satu Mare sfecla 
de zahăr a fost recoltată de Pe 685

Principalii indicatori de plan au fost 
depășiți cu: 16,8 la Sută lă producția 
netă, 216 la sută la export ; 44,6 la 
sută la producția fizică. 11,7 la sută 
la producția marfă vindută și înca
sată, 10,4 la sută la productivitatea 
muncii. 22,7 la sută la beneficii și cu 
7,0 Ia sută Ia livrări la fondul pieței: 
cheltuielile totale planificate la 1 000 
lei producție marfă au fost reduse cu
8.3 la sută, iar cele materiale cu 9,2 
la sută.

Locul II: întreprinderea de spirt 
Ozun. județul Covasna.

Locui III: întreprinderea de țiga
rete București.

ÎN ÎNTREPRINDERI 
AGRICOLE DE STAT 

CU PROFIL ZOOTEHNIC-MIXT 
Locul I: întreprinderea agricolă de 

stat Prejmer, Județul Brașov, cu 409,7 
puncte.

Principalii indicatori de plan au fost 
depășiți cu: 22.3 la sută la produc
ția de lapte de vacă, 6,4 la sută Ia li
vrările la fondul de stat de lapte de 
vacă și cu 9,5 la sută la carne; efec
tivele de bovine la sfîrsitul perioadei 
au fost mai mari cu 3.9 la sută, iar 
planul la beneficii a fost depășit cu
16.2 la sută: cheltuielile planificate la 
1 000 let producție marfă s-au redus 
cu 2,6 la Sută.

IN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I: întreprinderea poligrafică 

„Arta grafică" București, cu 407,6 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1.6 la sută la pro
ducția netă. 36,6 la sută la export,
3.4 Ia sută la productivitatea muncii,
7.8 la sută I« beneficii și cu 96 la 
sută la livrări la fondul pieței ; 
cheltuielile totale planificate la 1 30 
lei producție marfă au fost red *. 
cu 2 la sută, iar cele materiale u
3.2 la sută.

Locul II : Întreprinderea poligra
fică Bucureștii Noi.

locul III : Combinatul poligrafie 
„Casa Scinteii" București.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— STAȚII DE CALE FERATA 
Locul I : Stația de cale ferată Si- 

meria triaj, cu 426.2 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 2,1 la Sută Ia va
goane intrate-iesite, 1,8 la sută la 
greutatea medie brută a trenului de 
marfă ; staționarea vagoanelor de 
marfă la încărcare-descărcare s-a 
redus cu 3,4 la sută : s-a încadrat 
în timpul de staționare planificat a 
vagoanelor de marfă în tranzit cu 
manevră.

Locul II: Stația de cale ferată 
Fetești.

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA 

Locul I : întreprinderea comercia
lă de stat pentru alimentație publi
că Iași, cu 525 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,3 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul, 4.4 
la sută la producția proprie, 61.9 la 
sută la beneficii ; 7 la sută la volu
mul desfacerilor de mărfuri pe un 
lucrător ; cheltuielile de circulație 
planificate la 1 009 lei desfacere au 
fost reduse cu 1.2 la sută.

Locul II : întreprinderea comercia
lă de stat pentru alimentație publi
că Suceava.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat pentru alimentație pu- , 
blică Botoșani. ' "
ÎN DOMENIUL TURISMULUI — 

OFICII JUDEȚENE
Locul I : Oficiul județean de tu

rism Alba, cu 317 puncte. ,
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 7.3 la sută la pres
tări de servicii pentru populație. 4.6 
la sută la desfaceri de alimentație 
publică, 29 la sută la beneficii șl cu
8.9 la sută la încasări medii pe un 
lucrător ; a realizat sarcinile de plan 
la încasările valutare în devize 
libere ;

Locul II : Oficiul județean de tu
rism Dîmbovița.

Locul III : Oficiul județean de tu
rism Cluj.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea județeană 

dc transport local Sibiu, cu 1151,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 19,8 la sută la pro
ducția netă, 15.8 la sută la venitdri 
brute din activitatea de transport, 
26,5 la sută la productivitatea mun
cii și cu 4,4 la sută la beneficii ; 
cheltuielile materiale planificate la 
1 000 de lei venituri brute au fost 
reduse cu 5.6 la sută. (Agerpres) 

hectare, din cele 6 500 hectare culti
vate în cooperativele agricole. Pină 
la aceeași dată a fost livrată între
prinderii de zahăr din Oradea o can
titate de 11 430 tone sfeclă, aproape 
de graficul prevăzut. Avînd in ve
dere cerințele crescînde de sfeclă de , 
zahăr pentru întreprinderea prelu- I 
crătoare din Oradea, ritmul recoltării 
și livrărilor se cere intensificat. Or, 
in această privință, unele unităti nu 
s-au achitat satisfăcător de obligații
le ce le revin. C.A.P. Vezendiu. din 
cauza unei slabe mobilizări a forte- 
lor.»a livrat doar 90 tone zilnic in loc 
de 120 cit prevede graficul. Coope
rativele agricole Odoreu. Doroit au 
Însemnate cantităti de,sfeclă recolta
tă care stă în cimo netransportată. 
La C.A.P. Odoreu sfecla de zahăr a- 
flată in cimp de 3 zile ajunge la cir
ca 100 de tone. Referitor la această 
situație, tovarășul Petre Nichita, 
președintele cooperativei, ne-a spus : 
..Dată fiind producția mare nu mai 
facem fată cu atelaiele proprii la 
transportul sfeclei de la Odoreu la 
Satu Mare I.T.S.A.I.A. Satu Mare, 
care trebuia să ne asigure 3 autoca
mioane zilnic, nu ne-a trimis în ulti
mele zile decit unul-două. si acelea 
sosind cu întirziere de citeva ore. De 
ce mașinile de la I.T.S.A.l.A. aiung 
tirziu in unitățile agricole 7 La fata 
locului găsim un adevărat lanț al 
slăbiciunilor : defectarea mașinilor, 
neprezentarea la vreme a magazine
rului la serviciu pentru a elibera pie
se de schimb. Dacă asemenea nere
guli ar fi înlăturate si ar fi asigurate 
mijloacele de transport necesare, nu
mai de la C.A.P. Odoreu cantitatea 
de sfeclă livrată s-ar dubla zilnic.

Octav GRUMEZA
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internațional „George Enescu“
Opera „Oedip“

intr-un excepțional spectacol-concert

A apărut broșura :

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. cu cadrele din cercetare și invățămînt din 
agricultură, industria alimentară, silvicultură și 

gospodărirea apelor
10 septembrie 1981 EDITURA POLITICA

În interesul clasei muncitoare, al întregului 
popor polonez, al dezvoltării ferme a Poloniei 
pe calea socialismului, independenței și păcii

Opera Oedip și-a găsit în anul 
centenarului nașterii marelui mu
zician variate ipostaze, in ceea ce 
privește viziunea scenică și acest 
fapt este deosebit de important 
pentru viața ei viitoare. Desigur, 
filmul realizat de televiziune a fost 
un stimulent deosebit, îndemnind 
și la alte formule decit punerea in 
scenă inițială, ascultînd de tradi
țiile teatrului liric. Este foarte in
teresant de subliniat faptul că fil
mul ne-a revelat în primul rînd 
virtuțile cinematografice ale muzi
cii, care este în sine purtătoare de 
imagine. Poate că acest lucru' l-a 
făcut pe profundul cunoscător al 
universului enescian care este Ion 
Baciu — realizatorul strălucit al 
„coloanei sonore" a filmului de 
televiziune — să gindească specta
colul de la Sala mare a Palatului 
ca pe un tot, în care muzica .și 
vizualul se contopesc, prin prezen
ța orchestrei pe scenă. Instrumen
tiștii și corul, inconjurindu-i pe 
protagoniștii dramei, care evoluea
ză în centru, întregesc o concep
ție modernă despre angajare in 
cadrul actului teatral. Printr-o tri
mitere Ia teatrul în teatru din 
Hamlctul Shakespearian, Ion Baciu 
șterge bariera dintre protagoniști

Un remarcabil concert de muzică veche
...Cronica lui Gall-Anontmul (se

colul XII) descrie talentul unor ti
neri polonezi de a cînta la lăută, 
farmecul unor reprezentații de ver
suri si muzică. Apoi sînt numeroa
se documentele care vorbesc despre 
acei „trubaduri" ai secolului XIII, 
muzicanți ambulanți care luminau 
viata tîrgurilor cu cîntecele lor. 
care știau să compună ne loc rime 
și melodii si să le transpună la di
ferite instrumente muzicale. Prin 
secolul XIV. este știut, existau deja 
la Lublin. Poznan orchestre de su
flători de coarde, iar la Cracovia 
(secolul XV) — o școală a cîntului 
coral și instrumental, portativele, 
clăvicordurile. lăutele fiind cunos
cute nu numai în breasla muzican
ților. Cînd Polonia il dădea lumii 
pe Copemic, umaniștii polonezi do
vedeau in lucrările lor adinca legă
tură cu arta pooulară. motivele lai
ce pătrundeau în cînturi si versuri, 
limba polonă era auzită pe estrade, 
străluceau ritmurile de dans polo
nez. Se fac cunoscuți : Waclav, 
„magistru în arte libere" (secolul 
XVI), maestru in tehnica lucrărilor 
polifonice ne care le compune la 
început in texte latine, apoi în lim
ba polonă. Mikolaj Radomski — 
demn reprezentant al „ars novei", 
care chiar dezvoltă o polifonie tipic 
poloneză si o îndrăzneață armonie. 
Jan din Lublin, autorul unei Tabu- 
laturi pentru orgă... Sînt acele pa
gini de istorie care povestesc des
pre o deosebită naturalețe melodi
că. despre intonații si imagini de 
mare prospețime, despre originali
tate. culoare, despre bogatele tradi-

Agenda
9 Astă-seară (ora 20), la .Ateneul 
Român, Orchestra simfonică și co
rul „Gavriil Musicescu", ale Filar
monicii „Moldova" din Iași, diri
jate de Emil Simon, avînd ca so
list pe Li Mingqiang (Li Min 
Cean), pianist din R. P. Chineză, 
prezintă pagini de S. Toduță, Mo
zart, Enescu, Ravel.
• La ora 17, la Sala mică a Pa

latului concertează : corul de copii 
„Camerata infantls" al Filarmonicii 
„Gh. Dima" din Brașov, dirijat de 
Nicolae Bica, și corul „Preludiu"

t V
PROGRAMUL 1

S,00 Teleșcoală
10,00 Curs de limba engleză
10,20 Curs de limba germană
10,40 Invățămînt preșcolar. Reînttlnlrea 

cu grădinița
10,55 Șoimii patriei
11,05 Film serial „Sfidarea". Reluarea 

episodului I
12,00 Orchestra de muzică populară 

„Doina Giurgiului"
12.25 In lumea enigmelor — serial știin

țific
13,15. Telex
13.25 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală — Atlas geografic
16,30 Fotbal : România — Ungaria în 

preliminariile campionatului euro
pean de tineret. Transmisiune di
rectă de la Timișoara. In pauză : 
Moment folcloric 

și public, făcindu-1 pe acesta din 
urmă participant efectiv la trage
die. în nici un caz doar un con- 
cert-spectacol, formula dirijorului 
Ion Baciu pare una din cele mai 
adecvate căi spre realizarea cadru
lui ideal de desfășurare a acestei 
opere, modern și respectînd totoda
tă modalitățile teatrului antic, care 
i-au fost scumpe lui Enescu. Poate 
că un spațiu teatral circular, cu 
publicul de iur-împreiur. ar fi fost 
mai potrivit : viitoare căutări ne-o 
vor spune.

în plan muzical, o splendidă reu
șită. întilnirea dintre Ion Baciu și 
David Ohanesian a atins cote ar
tistice dintre cele mai înalte. O dis
tribuție strălucită, aceeași care a 
participat la realizarea filmului 
•ieja amintit, a contribuit la succe
sul spectacolului, alături de Filar
monica „Moldova" din Iași, care 
ne demonstrează de fiecare dată 
că este un colectiv de prestigiu.

Coregrafia, semnată de Elsa 
Klink, conducătoarea ansamblului 
„Eurytmeum" din Stuttgart, care a 
întregit mișcarea scenică, a fost 
funcțională și de o sigură muzica
litate.

Vladimir POPESCU- 
DEVESELU

tii ale scolii naționale poloneze de 
muzică — pagini care au fost de 
fapt subiectul concertului ansam
blului de muzică veche .JFistulato- 
res et tubicinatores varsovienses. 
Sase muzicieni care prezintă, pre
tutindeni în lume, așa cum au fă
cut-o si pe podiumul Ateneului Ro
mân. muzică din Renaștere. Evul 
mediu, avînd ca argumente instru
mentele construite de către condu
cătorul formației, Kazimierz Piw- 
kowski, un cercetător pasionat, așa 
cum le-a găsit descrise, spre exem
plu. în cartea „Sintagma musicus" 
a lui Michael Praetorius (secolul 
XVII) : cornete încovoiate, un dul- 
zian — bunicul fagotului, o trom
petă mică, un trombon de propor
ții reduse, o violă cu trei corzi, un 
psalterium (harpă portativă), un re
gal. un organetto. două-trei instru
mente de percuție. Si. „Muzicanții 
varsovieni care cintă la instrumen
te de suflat din lemn si alamă", 
(așa cum sună în traducere denu
mirea latjnă a formației), te incintă 
cu sunete parcă venite dintr-o 
piesă shakespeariană, cu sonorități 
drepte, tonuri simple. Vocea con- 
tratenorului dă si mai multă auten
ticitate cîntecelor lui Diomedes 
Cato.' iar dansurile lui Jan din Lu
blin au culoarea instrumentală a 
unei mici fanfare. • Literatura veche 
prinde viată, întinerește, muzicie
nii polonezizdeaoănă fantezii, bala
de si cu ultima lor piesă — să spu
nem un dans polonez — nu încheie 
un concert obișnuit, ci un remarca
bil act de cultură.

Smaranda OȚEANU

muzicală
al Ansamblului C.C. al U.T.C., con
dus de Voicu Enăchescu.
• Primul recital de chitară din 

cadrul manifestărilor închinate cen
tenarului Enescu aparține lui Leo 
Brouwer — Cuba și va putea fi as
cultat, la ora 18, în Studioul de 
concerte al Radioteleviziunii.
• Din nou o intîlnire cu colec

tivul Teatrului Mare Academic de 
stat al U.R.S.S. : la ora 19, la Opera 
Română, în program fiind anunța
te operele : ,,Iolanta" de Ceai-
kovski și „Mozart și Salieri" de 
Rimski-Korsakov.

18.20 Agenda Festivalului international 
„George Enescu"

18.50 1001 de seri
19,00 T-'ejurnal
19.20 Actualitatea economică
19.40 Ancheta TV : Totul de-a gata
20.20 Din sălile de concert șl de specta

col ale Festivalului international
George Enescu"

20.40 Teatru TV : „Iată femela pe care 
o iubesc" de Camil Petrescu. Pre
mieră pe țară

32.20 Telejurnal
PROGRAMUL 2

17,00 Festivalul internațional „George 
Enescu"

19,00 Telejurnal
19.20 Film serial pentru copil : „Jache

tele galbene"
10.50 Jocul cu lutul, cu apa șl cu focul. 

Regla : Micei Iiieșlu. Producție a 
Studioului „Sahlafilm"

20,00 Festivalul internațional „George 
Enescu". Transmisiune directă de 
la Ateneul Român. In pauză: Viata 
economică

22.20 Telejurnal

Vizita delegației Adunării Populare a R. P. Bulgaria
Cu prilejul vizitei pe care o efec

tuează în țara noastră delegația 
Adunării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria, condusă de Stanko 
Todorov, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P. C. Bulgar, președin
tele Adunării Populare, ambasadorul 
Bulgariei la București, Petăr Danai- 
lov, a oferit luni seara o recepție.

Au luat parte Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim-secretar 
al Comitetului municipal București 
al P.C.R., primarul general al Capi
talei. Nicolae Giosan, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R, președintele 
Marii Adunări Naționale, Emilian 
Dobrescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R, viceprim-ministru al guver-

★
Luni, tovarășul Stanko Todorov, 

membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Adunării 
Populare a Republicii Populare Bul
garia. conducătorul delegației Adună
rii Populare, care, la invitația Marii 
Adunări Naționale, face o vizită în 
țara noastră, s-a întîlnit, în cadrul 
unei conferințe de presă, cu repre
zentanți ai ziarelor centrale, radio
televiziunii și ai Agenției române 
de presă — Agerpres. In deschiderea 
conferinței, oaspetele a spus :

„Cu puțin timp în urmă, delegația 
a fost primită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. Con
ducerea partidelor și statelor noastre 
apreciază în mod deosebit colabo
rarea dintre popoarele noastre fră
țești și. in primul rînd, întilnirile 
frecvente dintre conducătorii noștri 
de partid și de stat, tovarășii Nicolae 
Ceaușeșcu și‘Todor Jivkov, întilnlri 
care impulsionează colaborarea noas
tră multilaterală". în continuare, el 
s-a referit la rolul și răspunderea 
ce revin parlamentelor lumii in 
apărarea păcii și civilizației umane, 
subliniind aprecierea dată de Adu
narea Populară a Republicii Popu
lare Bulgaria Apelului adresat de 
Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România parlamen
telor tuturor statelor lumii pentru 
traducerea în viață a prevederilor 
Actului final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare de la Hel
sinki, precum și colaborarea dintre 
reprezentanții parlamentelor român 
și bulgar în cadrul lucrărilor Confe
rinței Uniunii Interparlamentare de 
la Havana.

„Apreciem că vizita delegației

Cronica
Luni a avut loc la Academia 

„Stefan Gheorghiu" dezbaterea cu 
tema : „Democrația socialistă ; parti
ciparea maselor la conducere : func
tionarea sistemului institutional al 
democrației socialiste în România : 
rolul F.D.U.S. și al organizațiilor de 
masă si obștești".

Dezbaterea a fost organizată de 
Academia „Ștefan Gheorghiu". Aca
demia de științe sociale și politice 
si revista ..Era socialistă".

ȘTIRI SPORTIVE
• Campionatele europene de tir 

au continuat la Titograd. în penulti
ma zi a competiției, țintașul român 
Corneliu Ion a obținut medalia de 
argint în proba de pistol viteză, ea
598 puncte, într-un concurs de deo
sebită valoare, cistigătorul. sovieti
cul Igor Puzîrev. reușind să stabi
lească un nou record mondial, cu
599 puncte, la numai un punct de 
cifra absolută. Pe echipe, victoria a 
revenit reprezentativei U.R.S.S.. cu 
un total de 2 382 puncte.
• în campionatul european de 

volei, ce se desfășoară în aceste zile

Punerea in funcțiune
(Urmare din pag. I)
lor, generalizarea experiențelor înain
tate de muncă, a inițiativelor valo
roase. întrucit pe unele șantiere per
sistă unele greutăți datorită aprovi
zionării neritmice cu materiale de 
construcție — ciment, oțel-beton, con
strucții metalice, materiale de izolații 
— furnizorii au datoria de a acțio
na mai energic pentru a grăbi ritmul 
livrărilor.

Eforturile pentru intensificarea rit
mului de lucru se cer strins îmbina
te cu o desăvîrșită exigență față de 
nivelul calitativ al fiecărei lucrări 
realizate, cu o maximă răspundere pe 
întreaga durată a probelor tehnolo
gice ce trebuie efectuate în strictă 
concordanță" cu prevederile din pro
iecte. Organele și organizațiile de 
partid de pe șantiere sînt chemate 
să desfășoare o intensă muncă po- 
litico-educativă. să sădească în con
știința constructorilor și montorilor 
răspunderea și mindria muncito
rească față de îndeplinirea exem
plară a sarcinilor încredințate și ca
litatea ireproșabilă a lucrărilor e- 
xecutate.

Introducerea unei ordini desăvîrși- 
te in livrarea utilajelor tehnologice 
constituie, de asemenea, o cerință 
esențială pentru accelerarea ritmului 
de montaj. Dacă unele obiective de 
investiții n-au intrat pînă acum în 
funcțiune, cauza principală a consti
tuit-o lipsa unui important volum de 
mașini și utilaje. Trebuie înțeles 

nulul, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, președintele păr
ții române în Comisia mixtă guver
namentală româno-bulgară de co
laborare economică și tehnico-științi- 
fică, Vasile Vîlcu, președintele Co
misiei Centrale de Revizie a P.C.R., 
Emilia Sonea și Virgil Teodorescu, 
vicepreședinți ai M.A.N., Dumitru 
Turcuș. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, deputați.

★
în cursul zilei de duminică, dele

gația parlamentară bulgară a vizitat 
Muzeul colecțiilor de artă, Muzeul 
satului și de artă populară și a au
diat un concert simfonic prezentat în 
cadrul Festivalului internațional 
„George Enescu".

★
parlamentare bulgare pe care o efec
tuăm în țara dumneavoastră. îhtîl- 
nirlle și convorbirile pe care le-am 
avut cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste Româhia, cu ceilalți 
conducători de partid și de stat din 
București, din județele și localitățile 
pe care le-am vizitat vor contribui 
la dezvoltarea în continuare a rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre țările și popoarele noastre", a 
spus în continuare conducătorul de
legației bulgare.

După ce a arătat că, în cincinalul 
trecut, volumul schimburilor de măr
furi între țările noastre a atins 1,2 
miliarde ruble, iar Acordul comun 
de lungă durată prevede ca acest 
volum să atingă cifra de 2,7 miliar
de, oaspetele a subliniat că un 
exemplu concret al specializării și 
cooperării este edificarea în momen
tul de față a întreprinderii de nia- 
șini și utilaj greu Giurgiu-Ruse, 
precum și faptul că în cadrul Co
misiei mixte guvernamentale de co
laborare economică și tehnico-știin- 
țifică au fost semnate peste 20 de 
acorduri de cooperare și speciali
zare pe perioada actualului cincinal 
în domeniile chimiei, electronicii, 
electrotehnicii, metalurgiei și în alte, 
domenii.

în încheiere, tovarășul Stanko To
dorov și-a manifestat satisfacția, in 
numele tuturor membrilor delegației, 
pentru faptul de a fi avut prilejul 
să cunoască Unele din realizările po
porului român în edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
pentru cordialitatea, căldura și ospi
talitatea cu care au fost intîmpinați 
în toate localitățile vizitate.

zilei
La cinematograful „Studio" din 

Capitală s-a desfășurat, luni, cea 
de-a treia ediție a Festivalului fil
melor de amatori cu tematică din 
domeniul ocrotirii sănătății si al ac
tivităților de Cruce Roșie, organizat 
în cadrul manifestărilor înscrise în 
programul tradiționalei Săptămini a 
Crucii Roșii.

(Agetpres)

în Bulgaria, echipa masculină a 
României a întrecut, după un meci 
maraton de aproape 3 ore. formația 
Bulgariei cu scorul de 3—2 (8—15, 
15—7, 15—11. 12—15, 16—14). Pentru 
turneul final, locurile 1—6, s-au ca
lificat din această grupă selecționa
tele României (neînvinsă) și Bulga
riei,

In competiția feminină. în grupa 
de la Pernik, reprezentativa U.R.S.S. 
a întrecut cu scorul de 3—0 (15—9,
15—13, 15—6) echipa României. For
mația țării noastre va juca în turneul 
pentru locurile 7—12.

a investițiilor planificate
limpede că ritmul de montaj pe șan
tierele Fabricii de zahăr Calafat, 
instalației de acid sulfuric de la 
Combinatul de îngrășăminte chi
mice din Turnu Măgurele, laminoru
lui de semifabricate de la Combina
tul siderurgic Galați ș.a. nu poate fi 
intensificat decit cu aportul ne
mijlocit al furnizorilor restantieri. 
îndeosebi al întreprinderii mecanice 
de utilaj minier Baia Mare. între
prinderii de pompe din București, 
întreprinderii de utilai chimic si 
forjă din Rîmnicu Vilcea, întreprin
derii de utilai chimic Făgăraș.

Realizarea planului de investiții din 
acest prim an al cincinalului cere e- 
forturi mari, dar în deplină concor
dantă cu capacitatea pe care con
structorii și montorii, furnizorii și 

' beneficiarii au dovedit-o în atîtea 
rînduri pină acum. Deopotrivă an
gajați în îndeplinirea obligațiilor ce 
le revin, printr-o conlucrare perma
nentă, manifestînd un înalt spirit 
de răspundere, acești factori sînt 
chemați să soluționeze neîntîrziat 
problemele legate de punerea în 
funcțiune la termen a tuturor obiec
tivelor economice prevăzute. Numai 
acționînd în acest mod se va asigura 
o puternică bază tehnico-productivă 
pentru realizarea cu eficiență sporită 
a sarcinilor din anul viitor și pe în
tregul cincinal. în interesul dezvoltă
rii puternice a economiei naționa
le, al ridicării bunăstării poporu
lui nostru.

Comuniștii, oamenii muncii din 
țara noastră au urmărit și urmăresc 
cu atenție situația din Polonia, mo
dul în care se acționează pentru 
ieșirea din actuala criză, pentru asi
gurarea unei evoluții in consens cu 
interesele vitale ale clasei munci
toare, ale națiunii poloneze, ale cau
zei socialismului.

Subliniind că nu dorește să se 
amestece în treburile interne ale 
Poloniei, să dea lecții partidului și 
poporului polonez, partidul nostru 
și-a expus, în repetate rînduri, po
ziția în legătură cu1 situația din 
această țară, manifestînd dezapro
bare față de acțiunile cercurilor 
ostile socialismului și, totodată, spri
jinul față de forțele care luptă pen
tru depășirea dificultăților, pentru 
reluarea activității normale, con
structive. pentru dezvoltarea Polo
niei pe calea socialismului și prospe
rității.

Faptele demonstrează că, în ulti
ma perioadă, în viața politică a Po
loniei se manifestă tendințe deosebit 
de periculoase, se intensifică acțiu
nile elementelor antisocialiste, care 
își îndreaptă atacurile împotriva 
orînduirii sociale și de stat, a prin
cipiilor fundamentale ale socialis
mului. Se înregistrează o scădere 
continuă a activității economice, se 
manifestă o diminuare a productivi
tății muncii, stagnează producția de 
bunuri materiale de importanță fun
damentală, ceea ce a agravat și mai 
mult dificultățile aprovizionării 
populației cu produse de primă ne
cesitate, echilibrul economic al țării, 
a dus la sporirea tensiunii sociale. 
Ca prieteni sinceri și apropiați aî 
poporului polonez, comuniștii, clasa 
muncitoare, întregul nostru popor 
își exprimă via îngrijorare față de 
această evoluție periculoasă a vieții 
economice și sociale din Polonia 
frățească.

Un element agravant l-a constituit 
desfășurarea primei părți a Congre
sului sindicatului „Solidaritatea". La 
acest congres s-au proferat atacuri 
virulente la adresa orînduirii socia
liste și a Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, mergîndu-se pînă la 
pretenția ca sindicatul „Solidarita
tea" să preia puterea politică. S-au 
făcut, totodată, auzite instigări la 
acțiuni, antisociale, huliganice, ame
nințări cu întreruperea muncii, de 
natură să creeze stare de haos, să 
dezorganizeze activitatea economică 
și socială.

Nu mai reprezintă un secret pen
tru nimeni că, din rindul elementelor 
antisocialiste care au dominat con
gresul „Solidarității", un rol esențial 
l-au jucat membri ai conducerii 
„K.O.R." și ai așa-zisel „Confederații 
a Poloniei independente" — cunoscu
te organizații reacționare — al căror 
obiectiv declarat îl constituie restabi
lirea orînduirii burghezo-moșierești 
în Polonia. Reține, totodată, atenția 
faptul că în aceste activități nocive 
s-au antrenat și unii reprezentanți ai 
clerului, care și-au manifestat des
chis ostilitatea față de socialism și de 
puterea populară, susținînd si incu- 
rajînd forțele reacționare în acțiu
nile lor aventuriste, iresponsabile.

Rezultă clar faptul că este vorba 
nu de o activitate îndreptată spre 
soluționarea constructivă a proble
melor cu care se confruntă Polonia, 
de apărare a intereselor oamenilor 
muncii — cum în mod demagogic 
afirmă unii lideri ai „Solidarității" — 
ci de o orientare politică antimunci- 
torească, contrarevoluționară, de na
tură să frîneze procesul de înnoire 
socialistă a Poloniei, să dăuneze grav 
vieții economico-sociale a tării, să 
aducă prejudicii profunde intereselor 
clasei muncitoare, ale maselor largi 
de oameni ai muncii din această 
țară. Poziția arătată mai sus nu are 
nimic de a face cu adevăratele teluri 
ale mișcării sindicale, chemată să 
contribuie la mobilizarea forțelor 
pentru soluționarea problemelor eco
nomico-sociale. la construcția socia
listă, la ridicarea nivelului de trai al 
poporului. Aceste orientări politice 
amintesc într-un mod deosebit de în
grijorător de rolul nefast jucat de 
anumite cercuri și forțe sociale înain
te de cel de-al doilea război mondial, 
inclusiv în Polonia, și care a dus la 
pierderea independenței naționale și 
la declanșarea catastrofei ce a cu
prins o serie de țări din Europa.

Atrage, de. asemenea, atenția pre
tenția liderilor „Solidarității1' de a 
Juca un așa-zis rol internațional, in
clusiv in rindul țărilor socialiste, de 
a-și promova orientarea reacționară 
in mișcarea sindicală mondială.

Biroul Politic al C.C. al P.M.U.P. 
a arătat că la congresul „Solidarită
ții" „a triumfat linia creării unei or

(Urmare din pag. I)

unui asemenea complex 
trece de .40 milioane lei. Ca 
atare, noi. mecanicii, tre
buie să pășim mereu în a- 
celasi ritm cu minerii. Alt
fel ne-am trezi, la un mo
ment dat. • puși în situația 
de a nu putea acoperi toa
te necesitățile", tine să 
sublinieze inginerul loan 
Cretu.

Deși înființată cu numai 
trei ani în urmă. întreprin
derea de reparații Si între
ținere a utilajelor miniere •. 
din Petroșani a reușit — 
după cum aflăm de la di
rectorul ei. dr. ing. Anton 
Bacu — unele rezultate no
tabile. Astfel, fată de 1978, 
în 1981, producția netă a 
crescut cu 44.4 la sută, pro- 
ducția-marfă cu 55.4 la 
sută, productivitatea mun
cii cu 22.2 la sută, benefi
ciile cu 26.8 la sută. In a- 
celasi timp, volumul mași
nilor miniere, al armături
lor de mină fabricate aici 
a sporit cu peste 20 la 

ganizații politice de opoziție care și-a 
propus în mod fățiș drept stop pre
luarea puterii și înlocuirea orînduirii 
social-politice din Polonia", că a fost 
adoptat „un program de opoziție po
litică ce lovește în interesele vitale 
ale poporului și statului polonez, care 
înseamnă o orientare spre confrun
tare ce amenință cu vărsare de 
singe".

La rindul său. Consiliul de Miniștri 
al R.P. Polone arată că, proclamînd 
lozinci exaltate, liderii sindicatului 
„Solidaritatea" „introduc in mod de
liberat anarhie in viata social-econo- 
mică, pornind de la ideea că cu cit 
situația este mai grea, cu atit poate 
fi mai ușor folosit potențialul de 
nemulțumire socială pentru a lupta 
împotriva guvernului, aparatului de 
stat și administrației economice".

Apare, de asemenea, deosebit de 
semnificativ faptul că în cercurile 
imperialiste crește sprijinul fată de 
liderii sindicatului „Solidaritatea" și 
ai altor cercuri oare se situează pe 
poziții contrare intereselor socialis
mului. Presa burgheză abundă in 
materiale de încurajare a liderilor 
reacționari, de stimulare a acțiunii 
cercurilor contrarevoluționare.

In aceste condiții apare pe deplin 
îndreptățită poziția adoptată recent 
de conducerea de partid și de stat a 
Poloniei. In Declarația Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P. se arata: 
„Vom apăra socialismul așa cum 
apărăm independența Poloniei. Pen
tru această apărare, statul va folosi 
mijloacele pe care le va impune si
tuația". în același sens, in Comuni
catul Consiliului de Miniștri se sub
liniază că „Guvernul) toate organele 
puterii populare sint obligate să 
apere cu fermitate statul socialist și 
interesele supreme ale tării și po
porului de primejdia creată de for
țele contrarevoluției. Guvernul de
clară că — în caz de supremă nece
sitate — nu va ezita să aplice orice 
mijloace conform prerogativelor sta
tului".

Comuniștii,, oamenii muncii din țara 
noastră salută cu satisfacție poziția 
partidului și guvernului polonez, de
clarațiile privitoare la necesitatea a- 
doptării unor măsuri ferme de apăra
re a cauzei socialismului, a interese
lor vitale ale poporului, de întărire a 
orînduirii de stat și sociale existente 
în Polonia. Ei își exprimă deplina 
solidaritate cu partidul și guvernul 
polonez, cu forțele revoluționare din 
această țară în frunte cu clasa mun
citoare în lupta împotriva elemente
lor antisocialiste. reacționare, pentru 
orientarea cursului înnoirii democra
tice a Poloniei socialiste pe un drum 
just, corespunzător aspirațiilor în
tregii națiuni, cauzei propășirii so
cialiste, întăririi independenței și su
veranității Poloniei.

Deosebit de elocventei privitor la 
poziția partidului nostru, sînt cuvin
tele secretarului general al partidu
lui nostru, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care spunea: „Partidul, 
România socialistă nu doresc să se 
amestece și nu se amestecă in nici 
un fel in treburile interne ale altor 
țări, dar, în spiritul relațiilor de 
prietenie dintre poporul român și po
porul polonez, considerăm că avem 
obligația să spunem deschis că 
sîntem preocupați de unele stări de 
lucruri ce se manifestă în Polonia 
prietenă... Ne exprimăm convingerea 
și dorința ca oamenii muncii, clasa 
muncitoare, poporul polonez, sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, să depășească grabnic ac
tualele stări de lucruri, să asigure 
dezvoltarea socialistă a tării, să facă 
astfel ca Polonia să aibă un loc tot 
mai demn in rindul țărilor socialis
te, al națiunilor lumii, in lupta pen
tru destindere și pentru pace".

în mod evident. învingerea dificul
tăților și reluarea cursului normal al 
vieții economice si sociale nu sînt de 
conceput fără îndeplinirea rolului 
conducător al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, care, ca detașament de 
avangardă al clasei muncitoare, al 
tuturor celor ce muncesc, are înalta 
misiune de a uni forțele poporului 
în soluționarea problemelor complexe 
ale construcției socialismului din Po
lonia, in apărarea intereselor vitale 
ale celor ce muncesc, în dezvoltarea 
tării pe calea progresului și prospe
rității.

în actualele împrejurări este ab
solut necesar să se acționeze pen
tru ca masele populare să înțelea
gă pericolele ce amenință orînduirea 
socialistă din tară, precum si fac
torii care le generează, astfel ca oa
menii muncii din întreprinderi, de 
la sate, exponenții vieții culturale și 
științifice, toti cetățenii să știe cum 
să acționeze, ce au de făcut pen

sută, respectiv, cu circa 40 
la sută. Dincolo de faptul 
că cifrele de mai sus sînt 
elocvente, ele însumează 
mii si mii de fapte de mun
că. sute de nopți albe, mii 
de răspunsuri de nota zece

sehi. maiștrii Mihai Gudasz 
și Francisc Maties. munci
torii de înaltă calificare 
Constantin Iovan. loan 
Borbely. Vasile Jina au 
trecut la asimilarea piese
lor de schimb — peste 150

în Valea Jiului
'date întrebărilor puse de 
utilajele „bolnave".

Dar. după cum bine se 
știe, repararea și întreți
nerea utilajelor nu se pot 
face numai folosind șu
rubelnița. ciocanul sau 
domul. Piesele uzate tre
buie înlocuite cu altele noi 
și, dacă se poate, de mai 
bună calitate. Echipe spe
ciale formate din cei mai 
buni oameni ai unității, 
printre care inginerii loan 
Cretu si Ioan Herman, sub- 
inginerul Ernest Rakov-

de repere si subansamble 
— atit pentru utilajele fa
bricate în țară, cit și pen-' 
t.ru cete aduse din import. 
Drept urmare. repararea 
utilajelor n-a mai fost în-’ 
tîrziată din cauza lipsei 
pieselor- de schimb.

An de an. colectivul în
treprinderii și-a diversifi
cat paleta preocupărilor. 
Astfel, instalația automată 
de preparare a emulsiei 
necesare susținerilor mi
niere. sistemul de transport 
paletizat al armăturilor de

tru depășirea crizei și asigurarea 
propășirii patriei.

Evoluția situației evidențiază ce
rința ca organele de stat — principa
lul instrument de apărare a cu
ceririlor socialismului — să acțio
neze cu toată intransigenta fată de 
activitățile antistatale, fată de orice 
încercare de subminare a noii orin- 
duiri sociale. Interesele poporului 
Dolonez impun să se manifeste cea 
mai mare fermitate fată de elemen
tele reacționare care profită de ac
tualele dificultăți pentru a lovi in 
interesele socialismului în Polonia.

Esențial în momentul de fată pen
tru oprirea degradării vieții econo
mice din Polonia, care are conse
cințe atit de grave pentru viata ma
selor populare, este instaurarea unei 
atmosfere de muncă intense, de or
dine si disciplină depline. în toate 
ramurile de activitate. Este de la 
sine înțeles că numai prin munca sa 
proprie, pătrunsă de spirit patriotic 
si de răspundere pentru destinele 
națiunii, poporul polonez îsi poate 

'asigura mijloacele de existentă, poa
te face să producă puternica bază 
tehnico-materială creată în anîi so
cialismului. Continuarea stării de 
dezorganizare si indisciplină in pro
ducție. recurgerea în continuare la 
acțiuni greviste sînt de natură să a- 
ducă cele mai grave prejudicii in
tereselor vitale ale clasei muncitoa
re. ale celorlalte categorii sociale, să 
slăbească forța Poloniei, să impin- 
gă societatea la o criză fără ieșire.

De asemenea, hotăritoare pentru 
instaurarea unui climat sănătos in 
viața socială a Poloniei sint asigura
rea aplicării și respectării neabătute 
a legilor țării, apărarea legalității so
cialiste, riposta categorică fată do 
orice acțiune menită să slăbească or
dinea și disciplina de stat în Po
lonia, să introducă arbitrariul și a- 
narhia. instabilitatea socială si poli
tică. Fată de cei ce batjocoresc le
gile tării, normele de viată socială 
si de conduită în socialism nu tre
buie să se manifeste nici cea mai 
mică ezitare, nici cea mai mică to
leranță.

Situația din Polonia impune, de a- 
semenea. introducerea unui spirit 
nou. sănătos în domeniul suprastruc
turii. în viata ideologică, dîndu-se o 
ripostă puternică tuturor ideilor 
străine de esența socialismului, de 
concepțiile despre lume si viată ale 
proletariatului, influentelor gindi- 
rii și spiritului lumii capitalis
te. ale imperialismului contem
poran. Dezvoltarea socialismului 
nu se poate asigura fără ca ideile 
socialismului științific, ideologia cla
sei muncitoare, să devină dominante 
în socialism, să fie factorul esențial, 
călăuzitor al mndirii și acțiunii ma
selor largi populare.

Partidul revoluționar al clasei 
muncitoare este acela care trebuie 
să aibă permanent inițiativa, in îtn- 

■ fruntarea cu elementele ostile socia
lismului. să-si întărească legătura cu 
masele largi populare pentru a le in
fluenta și conduce în acțiune, să 
unească strins activul de partid pe 
toti comuniștii. intr-un spirit de 
înaltă combativitate revoluționară. 
Partidul clasei muncitoare poate si 
trebuie să devină cu adevărat si în 
fapt organizatorul forțelor celor 
mai înaintate ale poporului, stegarul 
intereselor supreme, conducătorul 
operei de edificare a societății so
cialiste.

Este convingerea neabătută a par
tidului si poporului nostru că numai 
pe această cale se pot asigura 
propășirea Poloniei populare. înfăp
tuirea programului de reînnoire ela
borat de partid, dezvoltarea socia
listă a tării. Clasa muncitoare, co
muniștii din România, partidul nos
tru își exprimă convingerea că Par
tidul Muncitoresc Unit Polonez va 
ști să acționeze pentru a asigura 
înfrîngeirea forțelor reacționare, des
fășurarea corespunzătoare a vieții 
constructive a poporului, apărarea 
orindulvif sociale si de stat, dezvol
tarea Poloniei pe calea socialismului, 
asigurarea libertății, independentei si suveranității țării.

în spiritul tradiționalelor legături 
de prietenie si solidaritate existente 
între partidele, popoarele si țările 
noastre, al telurilor comune de fău
rire a societății noi. socialiste, co
muniștii români, clasa muncitoare, 
oamenii muncii din România adre
sează comuniștilor polonezi. P.M.U.P.. 
clasei muncitoare si întregului ponor 
polonez urarea de a asigura cit mai 
grabnic solutionarea problemelor și 
depășirea actualei situații, garantînd 
înaintarea fermă a Poloniei ne calea 
socialismului, corespunzător intere
selor supreme ale națiunii poloneze, 
ale cauzei generale a socialismului, 
securității și păcii în Europa si în 
lume.

mină, instalația de montat 
a ventilatoarelor in subte
ran ș.a. poartă pe certifi
catele lor de naștere sem
năturile unor oameni ini
moși. harnici, • între care 
Stefan Furdui. Francisc 
Moraru. Iosif Kolbert. Au
rel Stoiciu. Carol Oliver. 
Ioan Nicola. Emeric Ger- 
gely ș.a., care s-au aflat 
mereu în primele rînduri. 
Desigur, despre oamenii 
acestui veritabil .jnecanic- 
șef" al Văii Jiului se pot 
spune încă multe lucruri, 
faptele lor de fiecare zi 
fiind demne de laudă, 
după cum sună și aprecie
rile minerilor față de ca
litatea muncii lor.

Văziridu-i în halele de 
producție, descifrîndu-ie 
preocupările. înțelegi pu
ternica lor angajare mun
citorească de a contribui 
în cit mai mare măsură la 
realizarea unei producții de 
cărbune sporite prin dez
voltarea continuă a meca
nizării în subpămîntul 
„diamantelor negre".

BRAȘOV • întreprinderea cine
matografică Brașov prezintă, pe 
ecranele mai multor cinematografe 
din localitate și județ, un ciclu de 
filme documentare pe tema „Știința 
în slujba idealurilor de pace și 
progres". Cîteva titluri : „Marele 
univerS", „Echilibrul energiei uma
ne", „Un drum al cunoașterii". 
• La galeriile „Victoria" din Bra
șov a fost vernisată expoziția re
trospectivă a unuia dintre cei mai 
reprezentativi artiști plastici bra
șoveni. Helfried Weiss. Sînt prezen
tate cîteva zeci de lucrări din în
treaga sa activitate, care redau as
pecte din viața ți activitatea oame

nilor muncii de la noi, din peisajele 
României socialiste. (Nicolae Mo
canii).

TELEORMAN «La Biblioteca ju
dețeană din Alexandria a fost orga
nizată o seară omagială „George 
Enescu". manifestare la care și-au 
dat concursul muzicologi, cadre di
dactice, ziariști. Au fost prezentate 
prelegeri despre viața și activitatea 
celui mai mare muzician român, s-a 
lecturat din paginile literare dedi
cate compozitorului. Totodată, au 
fost audiate cîteva din cele mai fru
moase creații enesciene. (Stan 
Stefan).

VASLUI • Deschisă de curînd cu 
spectacolele „Alegerea apelor" (de 
Constantin Popa, regia Cristian 
Nacu), „La sediu" și „Țării mele" 
(montaj de versuri din lirica patrio
tică românească, pe platforma in
dustrială a Întreprinderii de rul
menți din Bîrlad), noua stagiune a 
Teatrului „Victor Ion Popa" a și în
registrat întîia sa premieră pe țară 
cu piesa „Bani pentru Maria" a 
scriitorului sovietic Valentin Raspu
tin, in regia lui Emil Mândrie și sce
nografia lui Dragoț Georgescu. 
(Petru Necula).

VtLCEA 9 La Casa de cultură 
dtn orașul Ocnele Mari a avut loc 
vernisajul unei inedite expoziții de 
arheologie. Sînt prezentate aici 
multe dintre obiectele descoperite pe 
șantierul arheologic al vechii cetăți 
Buridava — puternic centru de 
cultură și civilizație dacică. Prin
tre exponate se află ceramică lu
crată cu mina și la roată, ceramică 
pictată și cu inscripții, numeroase 
alte unicate cu deosebită valoare do

cumentară și artistică. (Ion 
Stanclu).

GORJ • In cadrul unei re
cente intîlniri, la Tirgu Jiu, a crea
torilor gorjeni cu reputați umoriști 
din țară, a luat ființă cenaclul local 
de satiră și umor. Tinerii umoriști 
gorjeni grupați în noul cenaclu, su
gestiv intitulat „Țăpliga", și-au pro
pus să cultive o varietate de ge
nuri : epigrama, fabula, parodia, ca
ricatura, textul de brigadă artistică 
și altele, pentru a se integra activ 
în actul de creație și educație socia
listă. • Casa pionierilor din Tirgu 
Jiu a editat recent un frumos 

album cu desene și lucrări în acua
relă și tehnica colajului, realizate 
de cei mai tineri artiști plastici lo
cali. (Dumitru Prună).

MUREȘ • Secția română a Tea
trului național din Tg. Mureș a pre
zentat în premieră spectacolul cu 
piesa „Steaua fără nume" de Mihail 
Sebastian. Regia e semnată de' Ra- 
luca Iorga Mîndrilă ; decorurile — 
Constantin Russu: muzica — Sărossy 
Endre. (Gh. Giurgiu).

SUCEAVA • La Combinatul de 
prelucrare a lemnului din Suceava 

s-a deschis o expoziție de pictură 
care cuprinde 26 de lucrări realizate 
de Ion Carp Fluierici, secretarul ce
naclului din Suceava al U.A.P, La o 
altă unitate economică din muni
cipiu — întreprinderea de confecții 
— sora medicală Maria Bucaciuc, 
absolventă a Scolii populare de artă 
din Suceava, expune 16 miniaturi în 
ac de o mare frumusețe. Iubitorii 
de frumos mai pot admira la gale
ria de artă cele 26 de compoziții, 
portrete și peisaje ale tinărului 
plastician Sorin Albu. (Sava Be- 
jinariu).

t.ru


„România - o țară puternic angajată in 
opera constructivă de promovare a păcii, 
progresului și colaborării internaționale"
Manifestări și comentarii de presă consacrate țării noastre

Presa de peste hotare publică articole si comentarii in care reliefează 
succesele remarcabile obținute de poporul român in toate domeniile de 
activitate, subliniază rolul determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Roman, președintele Republicii 
Socialiste România, in elaborarea și transpunerea in practică a politicii 
interne și externe a României socialiste. De asemenea, in diferite țări au 
loc noi manifestări dedicate României.

La întreprinderea „Kozak". din o- 
rașul cehoslovac Klatovy, a avut loc 
o adunare festivă, la care au parti
cipat reprezentanți ai organelor loca
le de partid și de stat, ingineri, teh
nicieni și muncitori din întreprindere, 
în alocuțiunile rostite. A. Michie, di
rectorul general al întreprinderii, și 
M. Mămularu. însărcinatul cu afaceri 
a.i. al tării noastre în R. S. Ceho
slovacă. au subliniat marile realizări 
obținute de poporul român, sub con
ducerea P.C.R.. în ultimii 37 de ani. 
Vorbitorii au evidențiat cursul ascen
dent al relațiilor de prietenie și co
laborare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre. în spiritul înțele
gerilor convenite cu prilejul în
tâlnirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak.

Revista indiană „Socialook" con
sacră un amply articol României, in 
care prezintă realizările poporului 
nostru în dezvoltarea social-econo- 
mică, opțiunile pentru o diplomație 
de largă deschidere spre lume, activi
tatea președintelui Nicolae Ceaușescu. 
consacrată ridicării nivelului de viată 
al întregului popor, democratizării 
relațiilor internaționale. păcii în 
lume.

O altă revistă indiană. „Neutral 
Eye", publică un articol despre poli
tica României sub titlul „Calități ale 
diplomației deschise și rolul opiniei 
publice". Este reliefată concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind 
necesitatea promovării. în scopul so
luționării problemelor lumii, a unor 
dezbateri multilaterale și democrati
ce, în care un rol important trebuie 
să fie jucat de statele mici si mijlocii 
și de opinia publică. „Opțiunea pen
tru o diplomație deschisă poate aduce 
lumii noi șanse", arată revista, adău
gind: „Mulți experți s-au referit la 
România ca fiind o țară cu capaci
tatea de a se constitui intr-o punte de 
legătură și la faptul că. din acest 
punct de vedere. Bucureștiul este un 
centru de importanță mondială, nu în 
semnificația tradițională a unui cen
tru de putere, ci a acelui centru care 
generează legături capabile să ate
nueze multe conflicte".

Ediția din Bombay a cotidianului 
„Indian Express" scrie intr-un arti
col, în centrul căruia e prezentat 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. despre transformările re
voluționare care au avut loc în tara 
noastră in toate domeniile de activi
tate. subliniind realizările deosebite 
obținute de ponorul român in perioa
da care s-a deschis prin alegerea în 
fruntea partidului’ si statului a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Ziarul 
face, totodată, aprecieri elogioase la 
adresa politicii externe a României.

La o adunare publică, ambasado
rul român în India, Dumitru Nicu- 
lescu, a prezentat realizările Româ
niei socialiste, precum și aspecte ale 
relațiilor româno-indiene.

Principalul cotidian sirian „AI 
Baas" publică un amplu articol refe
ritor la pavilionul României din ca
drul actualei ediții a Tirgului interna
țional de la Damasc, pe care-1 apre
ciază ca unul dintre cele mai repre
zentative pavilioane. Ziarul arată că 
produsele industriilor constructoare 
de mașini și de utilaj petrolier, ca 
și celelalte exponate, s-au bucurat 
de un interes general. în continuare 
este relevată cooperarea fructuoasă 
româno-siriană. oglindită in obiecti

vele industriale construite în Siria cu 
sprijinul României, subliniindu-se că 
la baza acestei cooperări în continua 
dezvoltare stau relațiile de strinsă 
prietenie dintre poporul român și cel 
sirian, dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Hafez 
Al-Assad.

Revista egipteană „Alam AI-Fikr" 
consacră un amplu articol realizări
lor economice, sociale și culturale 
ale poporului român, reliefînd per
sonalitatea marcantă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, eforturile sale 
consacrate propășirii României pe 
toate planurile, politica de largă 
cooperare internațională pe care o 
promovează.

Ziarul italian „II Popolo", referin- 
du-se la politica externă de pace și 
colaborare internațională promovată 
cu consecvență de președintele 
Nicolae Ceaușescu, arată : „Fermita
tea cu care acest conducător apără 
independența și suveranitatea națio
nală reprezintă premisa întregii sale 
politici ; de fapt ceea ce reclamă 
pentru țara sa președintele Ceaușescu 
propune cu tenacitate și pentru cei
lalți, angajîndu-se într-o operă con
structivă de edificare a păcii, a pro
gresului și a colaborării internațio
nale". în articol este evidențiată, de 
asemenea, dezvoltarea impetuoasă a 
țârii noastre pe plan economico- 
social, menționindu-se marele avînt 
din perioada ultimilor 16 ani.

■Ziarul grec „Makedonia", din Sa
lonic. într-un amplu articol intitulat 
„Dezvoltarea economică și socială a 
României, transformări radicale și o 
consecventă promovare a tot ceea ce 
este nou în toate domeniile", trece 
în revistă marile realizări ale țării 
noastre în epoca postbelică. Un ca
pitol special este dedicat politicii 
externe a țărfi noastre, relațiilor 
dintre România și Grecia, viziunii 
președintelui Nicolae Ceaușescu in 
domeniul politicii interne și externe 
a României socialiste.

Cotidianul peruan „La Cronica" 
dedică o pagină României, inserînd, 
totodată, fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Ziarul scoate în 
evidență realizările obținute de țara 
noastră in toate domeniile, perspec
tiva de dezvoltare în viitor, precum 
și activitatea internațională construc
tivă a României, în direcția instau
rării unui climat de pace, securitate 
și colaborare in lume.

Ziarul „Rumbo Nuevo", din statul 
mexican Tabasco, a consacrat spații 
largi istoriei României, continuității 
poporului român pe teritoriul țării.

La centrul cultural „San Martin", 
din Buenos Aires, s-a deschis expo
ziția „Artele grafice românești con
temporane", cuprinzind lucrări ce 
înfățișează aspecte din istoria pa
triei și realizările poporului român. 
Directorul Muzeului national de arie. 
Roberto Del Villando, a evidențiat 
riivelul artistic ridicat al artelor gra
fice românești, varietatea domeniilor 
abo-date, diversitatea de stiluri, teh
nicile și soluțiile plastice.

Televiziunea libiană a prezentat 
selecțiuni din spectacolele susținute 
de ansamblul folcloric „Semenicul" 
din Reșița la Festivalul folcloric din 
Jamahiria Libiană.

La Universitatea tehnică „Orientul 
Mijlociu" din Ankara a fost deschi
să expoziția „Aspecte ale vieții co
tidiene din România".

(Agerpres)

IN CADRUL SESIUNII O. N. U.

Au început dezbaterile generale
NAȚIUNILE UNITE. De Ia tri

misul nostru Romulus Căplescu : 
După soluționarea problemelor de 
ordin procedural, lucrările celei 
de-g 36-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. au intrat, luni, 
in faza dezbaterilor generale, în 
cadrul cărora urmează a fi ex
puse pozițiile de- principiu, propu
nerile și ideile statelor membre în 
legătură cu modalitățile de reglemen
tare a principalelor probleme ale 
vieții internaționale care se regăsesc 
în cele 134 puncte ale ordinii de zi. 
încă din prima zi a dezbaterilor s-a 
desprins preocuparea ce domnește în 
rindul delegațiilor față de accen
tuarea încordării pe plan mondial, 
de extinderea continuă a cursei înar
mărilor, de existenta a multiple fo
care de conflict în diferite părți ale 
lumii, ca și de adincirea decalajelor 
dintre țările bogate și cele sărace, 
evidențiindâ-se urgența adoptării 
unor măsuri care să ducă la oprirea 
acestor evoluții primejdioase, la crea
rea unor condiții menite să permită 
reluarea politicii de pace, destindere 
și încredere între state.

Reflectînd această preocupare. Ra
miro Saraiva Guerreiro, ministrul re
lațiilor externe al Braziliei, țară care, 
potrivit tradiției, deschide dezbaterile, 
a subliniat că tensiunile și conflictele 
existente azi în lume afectează în
tregul sistem de relații internaționale, 
că, departe de a constitui un factor 
de securitate, dimpotrivă, spirala 
înarmărilor diminuează securitatea 
tuturor statelor. După ce a stăruit 
asupra importantei pe care o pre
zintă negocierile de dezarmare și a 
exprimat dezideratul ca mecanismele 
create in acest scop în cadrul O.N.U. 
să fie mult mai bine valorificate

decît pină acum, vorbitorul s-a ocu
pat pe larg de problema dialogului 
Nord-Sud, a statornicirii unor relații 
cu adevărat echitabile între țările 
dezvoltate și cele în curs de dezvol
tare.

în ciuda faptului că idealul care 
însuflețește O.N.U. este acela de a 
feri generațiile viitoare de flagelul 
războaielor, se constată o prolifera
re a acțiunilor agresive pe plan in
ternațional, încordarea nu slăbește, 
ci, dimpotrivă, se adîncește. există 
primejdia unei reveniri la războiul 
rece — a declarat președintele Venc- 
zuelei, Luis Herrera Campins, sco- 
țînd în relief că omenirea nu mai 
poate accepta discrepanța dintre 
vorbe și fapte, dintre principiile 
proclamate și acțiunile anumitor 
state, așa cum indică actuala situa
ție internațională. O mare parte a 
cuvîntării președintelui venezuelean 
a fost consacrată dimensiunilor tra
gice ale subdezvoltării, relevindu-se 
că aceasta reprezintă una din cele 
mai sfidătoare realități. Insistind 
asupra cauzelor acestei situații, vor
bitorul a menționat, între altele, po
vara crescindă a datoriilor, inclusiv 
ca urmare a ratei ridicate a dobin- 
zilor practicate de țările occidentale, 
și a subliniat necesitatea concentrării 
eforturilor pentru o schimbare ra
dicală a raporturilor economice in
ternaționale.

Cuvihtarea ministrului de externe 
al Australiei, Anthony Street, a 
fost axată în întregime asupra pro
blemelor legate de dialogul Nord- 
Sud. Vorbitorul a recunoscut că 
există o interdependență de interese 
între țările dezvoltate și cele în curs 
de dezvoltare.

Raportul Băncii Mondiale relevă :

Instabilitate financiară, credite scumpite — 
in detrimentul țărilor in curs de dezvoltare
WASHINGTON 21 (Agerpres). — 

în raportul său intitulat „Plafonarea 
ajutorului pentru dezvoltare".. Ban
ca Mondială prevede limitarea la 13 
miliarde de dolari a programului de 
împrumuturi pentru dezvoltarea sur
selor de energie ale țărilor în curs 
de dezvoltare in exercițiul financiar 
1981—1985. în timp ce obiectivul fi
xat era de 25 miliarde de dolari. Ra
portul adaugă că programul ..total" 
de dezvoltare a surselor de energie 
ale țărilor în curs de dezvoltare ar 
trebui să fie cel puțin de 450 miliar
de dolari în deceniul 1980—1990.

Raportul arată că angajamentele 
financiare ale Băncii Mondiale si ale 
filialelor sale au rămas, practic, ne
schimbate în termen* reali în cursul 
exercițiului financiar 1981. care s-a 
încheiat la 30 iunie, in comparație 
cu cel precedent. Ele au fost de 13.10 
miliarde dolari, cu 8 la sută mai mari

ca în 1980. creștere practic anulată 
de inflație.

Referindu-se la posibilitatea con
stituirii unei filiale energetice a Băn
cii Mondiale, raportul menționează 
că dacă în 1979 deficitul bugetar a! 
țărilor importatoare de petrol a fost 
de 26 miliarde, dolari, la sfîrșitul lui 
1930 el s-a ridicat la 70 miliarde dolari.

Deși sistemul financiar actual e 
dereglat și datorită dobânzilor exce
siv de mari, artificial ridicate — ca 
o modalitate de spoliere a țărilor 
sărace — banca prevede că. in conti
nuarea noii politici de împrumuturi 
destinate finanțării aiustărilor struc
turale in unele țări in curs de dez
voltare. se vor percepe dobînzi pen
tru împrumuturile acordate în scornii 
realizării unor proiecte de dezvo'ta- 
re. Dobinzile vor spori de la 10.6 la 
sută Ia 11.6 la sută începînd de la 
1 octombrie. Rină 'a 30 iunie, a- 
cestea au fost de 9.6 la sută.

Consecințe nefaste ale dobînzilor excesive
Opinii ale unor specialiști americani

„Lupta poporului namibian 
se bucură de sprijinul intregii 
comunități internaționale*' 
Declarația Iul Sam Nuloma
LUANDA 21 (Agerpres). — Orga

nizația Poporului din Africa de Su(l- 
Vest (S.W.A.P.O.) nu va accepta să 
se aducă nici o modificare rezoluției 
435/78 a Consiliului de Securitate cu 
privire la independenta Namibiei, a 
declarat Sam Nujoma, președintele 
organizației, într-o conferință de pre
să ținută la Centrul educațional al 
S.W.A.P.O. din Cabuta, provincia an- 
goleză Cuanza. „Republica Sud-Afri- 
cană nu poate înșela întreaga lume. 
Lupta de eliberare în Namibia a în
ceput și se dezvoltă din interiorul 
Namibiei, și nu din Angola, Zambia 
sau Zimbabwe, a subliniat președin
tele S.W.A.P.O. Regimul de la Pre
toria nu poate fi înîrînt din exterior, 
ci de acele forțe care, ca și in cazul 
Namibiei, luptă împotriva colonialis
mului și a rasismului". „Lupta po
porului namibian se bucură de spri
jinul întregii comunități internațio
nale, exceptind Administrația Rea
gan, iar recenta sesiune specială de 
urgență a Adunării Generale a 
O.N.U. în problema Namibiei a do
vedit acest sprijin in vreme ce ocu- 
panții sud-africani trebuie să facă 
față unei izolări internaționale fără 
precedent", a arătat Sam Nujoma.

în ultimele luni, a menționat pre
ședintele S.W.A.P.O., luptătorii forțe
lor militare ale organizației (PLAN) 
au provocat pierderi însemnate tru
pelor regimului rasist de la Pretoria 
pe diferite fronturi din interiorul 
Namibiei, aflată sub ocupație ilegală.

Consecințele tragice 
ale agresiunii R.S.A. 

împotriva Angolei
1 400 de persoane ucise

LUANDA 21 (Agerpres). — In 
cursul recentei agresiuni a Repu
blicii Sud-Africane împotriva Ango
lei au fost ucise cel puțin 1 400 de 
persoane — civili și militari ; un nu
măr dublu de persoane au fost ră
nite. Guvernul angolez a făcut cu
noscut că pagubele materiale pro
vocate de trupele rasiste se ridică la 
mai multe milioane de dolari, în 
vreme ce trupele regimului de la 
Pretoria continuă să mențină sub 
ocupație o parte considerabilă a pro
vinciei Cunene, la frontiera cu Na
mibia.

Pe teritoriul ocupat, militarii sud- 
africani continuă să devasteze satele 
angoleze, masacrind populația civilă, 
distrugînd' locuințe, școli, spitale și 
alte obiective de interes social-cul
tural, relevă agențiile internaționale 
de presă.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MAU

Excelenței Sale General MOUSSA TRAORE
Secretar general al Uniunii Democrate a Poporului Malian, 

Președintele Republicii Mali

Cea de-a XXI-a aniversare a proclamării independenței Republicii Mali 
îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite cordiale felicitări, precum și urări 
de sănătate și fericire personală, de pace, prosperitate și progres poporului 
malian prieten.

Sint încredințat că relațiile de prietenie, solidaritate și cooperare stator
nicite intre Partidul Comunist Român și Uniunea Democrată a Poporului 
Malian, între cele două țări și popoare ale noastre se vor întări pe mai 
departe, spre binele și avantajul reciproc, in folosul cauzei păcii, indepen
dentei naționale, înțelegerii și colaborării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul Republicii Mali sărbăto
rește astăzi împlinirea a 21 de ani 
de la proclamarea independenței 
tării sale.

Stat situat în regiunea Africii de
vest, Republica Mali are o supra
față de 1234 000 kmp și o popu
lație de aproximativ 7 milioane de 
locuitori, dintre care 90 la sută se 
ocupă cu agricultura și creșterea a- 
nimalelor. în perioada ce a urmat 
proclamării independentei, și cu 
deosebire în ultimii ani, poporul 
malian a depus eforturi susținute 
în vederea lichidării înapoierii eco
nomice moștenite din trecut, reușind 
să obțină o serie de realizări nota
bile pe calea făuririi unei vieți noi; 
au fost puse bazele unei industrii 
proprii, s-a trecut la valorificarea 
zăcămintelor de minereuri și a fost 
inițiată o vastă acțiune de irigare 
a pămînturilor aride prin amena
jarea cursului fluviului Niger. Ulti
ma măsură are o importantă deose
bită pentru o țară a cărei agri
cultură este grav afectată de seceta 
persistentă din Sahel. Amenajarea 
fluviului a însemnat crearea unui 
sistem de baraje și lacuri de acu
mulare. între care barajul de la 
Sankarani, care va permite iriga
rea unei suprafețe de 60 000 hec
tare.

Accelerarea procesului de dezvol
tare economică și socială a țării

constituie o preocupare centrală a 
partidului unic. Uniunea Democrată 
a Poporului Malian. creat in 1979, 
și își găsețte o largă reflecta
re în prevederile planului cinci
nal 1981—1985. Pornind de la ne
cesitatea valorificării resurselor na
ționale in folosul propriu și a con
solidării pe această cale a indepen
denței naționale, planul respectiv 
preconizează construirea mai multor 
obiective de seamă în industrie, 
agricultură, transporturi, pentru a 
căror realizare sînt alocate inves
tiții în valoare de 1 605 miliarde 
franci malieni (circa 3 miliarde de 
dolari).

în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate militantă cu 
tinerele state africane, cu toate 
statele în curs de dezvoltare. Româ
nia socialistă urmărește cu interes 
succesele obținute de poporul ma
lian în lupta pentru lichidarea sub
dezvoltării și făurirea unei vieți 
noi. între Republica Socialistă 
România și Republica Mali s-au 
statornicit relații de prietenie si 
colaborare, bazate pe stimă și res
pect reciproc, care cunosc un curs 
mereu ascendent. Dezvoltarea con
tinuă a acestor legături corespunde 
intereselor celor două țări și po
poare. ale cauzei păcii, progresului 
și înțelegerii internaționale.

BELIZE - STAT INDEPENDENT

Excelenței Sale Domnului GEORGE PRICE
Prim-ministru al statului Belize

BELMOPAN

Proclamarea independenței statului Belize imi oferă plăcutul prilej de 
a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de succes pe calea dez
voltării libere și independente a țării dumneavoastră.

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
în cercurile financiare nord-ameri- 
cane se manifestă in continuare te
meri privind nivelul ridicat al do- 
binzilor bancare, situație care, dacă 
se va menține va duce ne te"men 
lung la o adevărată penurie de lichi
dități pe Piața monetară a StatelO” 
Unite. Totodată, o serie de experți, 
printre care si cei de la ..Chase Man
hattan Bank", apreciază că există 
pericolul izbucnirii unei crize finan
ciare. în momentul în care marile 
firme si municipalitățile nu vor mai 
putea obține împrumuturi pe termen 
lung pentru a-si finanța activitățile, 
fiind constrinse să recurgă la credite 
pe termen scurt, cu toate consecin
țele nefavorabile care decurg dintr-o 
astfel de decizie. Cererilor acestora 
li se va adăuga cea a statului, care

are nevoie de fonduri pentru* finan
țarea datoriei nublice Si a deficitu
lui bugetar, ceea ce — se subliniază 
— alături de dobinzile ridicate, va 
genera o situație dificilă.

Pe de altă narie. economiștii ame
ricani relevă faptul că din cauza ni
velului ridicat al dobînzilor. unele 
sectoare importante a'e economiei 
Statelor Unite, cum sînt constriictiile 
și automobilele, se află „in pierdere 
de viteză", ceea ce are conserinte 
grave imediate in ramurile auxiliare, 
ca si pe olan social. De pe urma 
acestor dobinzi există însă si profi
tori. subliniază economiștii ameri
cani. si anume întreprinderile legate 
de producerea de armament, care 
continuă să aibă un nivel ridicat de 
activitate.

ITALIA

Festivalul ziarului „L’Unitâ“

—— (bZTV ACTUALITATEA POLITICĂ)
După unele momente euforice pe 

la mijlocul verii, cind măsurile și a- 
ranjamentele din domeniile economic 
și social ale guvernului Calvo Sotelo 
se oglindiseră intr-o creștere verti
ginoasă a indicilor valorilor bursei 
madrilene, pulsul cotațiilor s-a tem
perat treptat, pentru a slăbi și ajunge 
acum sub nivelurile inițiale. Aceasta 
fiindcă planul de relansare a activi
tății industriale întîrzie în a-și arăta 
roadele: fenomenele de stagnare a 
producției se mențin, iar acordul 
pentru ocuparea forței de muncă n-a 
lăsat deocamdată vreo urmă cit de cit 
semnificativă. Negociat mult timp de 
guvern, sindicate și patronat, acordul 
în cauză, destinat să combată cele 
„două rele" ale economiei — inflația 
și șomajul — prevede în esență pen
tru sfîrșitul anului viitor menținerea 
actualului procent al folosirii forței 
de muncă, prin crearea a 350 000 de 
noi posturi, credite pentru a asigura 
indemnizații celor privați de slujbă, 
ca și un spor salarial de 9—11 la 
sută. în ipoteza optimistă că guvernul 
va reuși să-și atingă obiectivul de a 
coborî. în aceeași perioadă, rata in
flației la 12 la sută. înseamnă oricum 
că sindicaliștii au acceptat o reducere 
a puterii de cumpărare de 1—3 la 
sută, in schimbul garanțiilor contra 
extinderii șomajului.

Dealtfel. în împrejurările de fată 
Inversarea preferințelor era practic 
exclusă, căci flagelul șomajului afec
tează peste 13 la sută din populația 
activă, ajungindu-se să se înregistre
ze cite un nou șomer în fiecare mi
nut. Rezultă deci o stare de lucruri 
realmente ingrijorătoare pentru gu
vern, cu atît mai mult cu cit rata 
înaltă a dobinziîor — instituită de 
băncile americane si generalizată 
apoi in lumea occidentală — restrin- 
ge serios posibilitățile de contractare 
a noi credite financiare din străină
tate. în fine, o seamă de dificultăți 
sint legate, direct sau indirect, de 
reajustările economice preconizate în 
vederea intrării Spaniei în Piața co
mună.

Pe deasupra, guvernul Sotelo este 
confruntat cu complicații de ordin po
litic, unele încă latente, altele aflate 
acum intr-o fază acută, asa cum a 
arătat-o demisia ministrului justiției. 
Fernandez Ordofiez, intervenită în 
ultima zi a lunii trecute și urmată, 
prompt, de o miniremaniere ministe
rială.

Ceea ce concentrează insă acum cel 
mai mult atenția autorităților guver
namentale. a partidelor politice și a 
opiniei publice este prqfectata ade
rare a Spaniei la N.A.T.O. Opțiunea 
în sine a fost anunțată oficial mai

demult, fiind însă menționată ca o 
posibilitate latentă, un deziderat oa
recum platonic — dar acum guvernul 
a trecut-o brusc în categoria priori
tăților politico-militare, întreprinzind 
o serie de demersuri pentru ca pro
blema să și ajungă pe agenda parla
mentului. care urmează să înceapă 
dezbaterea ei în următoarele’ zile, 
între obiectivele urmărite de guvern 
printr-o asemenea opțiune, observa
torii de presă menționează. între al
tele, un „preț" plătit pentru condiții 
și termene mai adecvate pentru in
cluderea tării in Piața comună, șanse 
mai mari de'succes la tratativele cu 
Anglia in privința retrocedării Gi-

Pe lingă reacțiile de împotrivire 
ale partidelor de stingă și ale unor 
personalități ale vieții publice (chiar 
unele apropiate de partidul de gu- 
vernămint) față de proiectata adera
re, s-au înregistrat și forme tot mai 
ample de protest popular, în pri
mul rind mitingul de la Madrid, cu 
participarea a circa 50 000 de persoa
ne. Desigur, există categorii ale popu
lației fără o poziție clar definită, dar 
ele de regulă ridică întrebarea : dacă 
Spania a rămas neutră în cele două 
războaie mondiale — și acest lucru 
a fost bun pentru ea — de ce să-și 
abandoneze acum poziția avantajoa
să ? Ce are de cîștigat Spania prin

SPANIA: Proiectul—ipotetic, 
opoziția —certă

Reacții dezaprobative față de intențiile 
aderării la N. A. T. O.

braltarului, ca și părerea că aceasta 
ar constitui un anumit gir de stabi
litate. în același timp, unii observa
tori nu exclud posibilitatea unor 
„insistențe" mai pronunțate din afa
ră, in cadrul resuscitării, pe arena 
mondială, a -manifestărilor politicii 
de forță.

Chestiunea aderării în general și 
precipitarea ei în special au declan
șat puternice reacții de dezaprobare, 
in primul rind în sinul opoziției de 
stingă. Partidul Comunist din Spa
nia a inițiat, incă la mijlocul lunii 
trecute, o campanie de semnături în 
favoarea unui referendum, propu- 
nind. în același timp, ca problema 
să fie aminată pină după viitoarele 
alegeri parlamentare. Pe poziții ase
mănătoare se situează Partidul So
cialist Muncitoresc Spaniol, care de
clară că dacă o decizie cu atit de 
serioase implicații pentru Spania va 
fi luată prin votul parlamentarilor și 
nu prin consultarea poporului, atunci 
P.S.M.S. se va simți in drept să o 
anuleze, tot prin vot parlamentar. în 
cazul că va cîștiga alegerile din 1983. 
Atit socialiștii, cit și comuniștii duc 
actualmente o susținută campanie, 
prin manifeste. întruniri și declarații 
îndreptate contra aderării tării la 
N.A.T.O.

intrarea în N.A.T.O. ?“ — întreba și 
secretarul general al P.S.M.S., Felipe 
Gonzales, adăugind : „Pină acum 
nici un membru al guvernului nu 
a reușit să dea un răspuns convingă
tor la problema centrală ridicată de 
această întrebare".

Mai simplu apare in schimb răs
punsul la întrebarea ce are de cîști
gat N.A.T.O. prin intrarea Spaniei și 
de ce anumite cercuri ale pactului 
încurajează insistent proiectul aderă
rii. Răspunsul îl sugerează intr-o for
mă destul de limpede ziarul „Iater- 
national Herald Tribune", care scria: 
„Din punct de vedere strategic, Spa
nia domină strîmtoarea Gibraltar 
(adică accesul în Marea Mediterană 
— n.a.) și in zona sud-estică a 
Atlanticului. Arhipelagul Canarelor, 
care-i aparține, se mărginește cu 
foarte importante căi maritime de a- 
provizionare cu petrol. Teritoriul 
Spaniei poate servi ca «spate strate
gic adine» al N.A.T.O. în cazul unui 
conflict militar in Europa, el puțind 
fi utilizat, de asemenea, ca punct de 
transbordare lesnicios pentru trimi
terea trupelor in Europa Centrală, in 
Orientul Mijlociu. în alte «puncte fier
binți» ale globului". Chiar fără cele 
înșirate mai sus. se scontează, bine
înțeles, pe adăugarea la trupele 
N.A.T.O. a 40 de divizii.

) ............V

Criticînd aceste opțiuni, adversarii 
aderării susțin în mod categoric — 
și nu le lipsesc argumentele — că, 
înainte de toate. aderarea, despre 
care un ziar madrilen scria că „pro
mite avantaje ipotetice și riscuri 
certe", înseamnă expunerea țării 
la mari pericole, transformarea te
ritoriului ei intr-o „țintă" în caz de 
conflagrație în Europa. Dar temerile 
vizează, în același timp, consecințele 
pe plan internațional. O serie de co
mentarii ale presei madrilene relie
fează că proiectata aderare a tării la 
N.A.T.O. n-ar putea să nu ducă la 
accentuarea stării de tensiune de pe 
continentul nostru și din lume, con
travenind cerințelor reluării cursului 
spre destindere. O cunoscută per
sonalitate militară spaniolă. Luis 
Otero, declara in acest sens că „lăr
girea oricărei alianțe militare, atit pe 
seama Spaniei, ca și pe seama altor 
state, contravine spiritului de la 
Helsinki și se va răsfrînge negativ 
asupra destinderii".. Se arată. în acest 
sens, că aderarea tării la N.A.T.O. 
ar fi in contradicție evidentă cu ma
rele deziderat, de însemnătate capi
tală pentru reducerea încordării, 
acela al desființării blocurilor mili
tare. Dealtfel, de mult s-a subliniat 
că o premisă importantă în această 
direcție ar fi neadmiterea lărgirii 
blocurilor, respectiv neprimirea de 
noi membri. Cit despre cazul con
cret al aderării Spaniei, unii de
legați prezenți la lucrările Conferin
ței de la Madrid pentru securitatea 
europeană subliniau că în timp ce lu
crările acesteia bat pasul pe loc. 
Madridul se îndreaptă spre N.A.T.O. 
— adică două aspecte simultane care 
n-ar putea fi apreciate ca de bun au
gur pentru climatul de liniște, încre
dere și pace dorit de popoarele conti
nentului. Declarația ministrului de 
externe Perez Llorea !n sensul că, 
„chiar în cazul aderării la N.A.T.O., 
în Spania nu vor fi denoritate nici 
un fel de focoase nucleare" a fost 
primită de forțele opoziției ca o în
cercare de a deplasa problema reală, 
căci disputa și controversa n-ivesc 
aderarea și nu caracterul armamen
tului.

Adversarii aderării insistă cu deo
sebire asupra faptului că extinderea 
ariei geografice a N.A.T.O. și spo
rirea potențialului său tocmai într-un 
moment atît de delicat al relațiilor in
ternaționale; cum este cel de fată, nu 
ar face decît să adauge un nou factor 
negativ climatului mondial, un nou 
subiect de dispută și o nouă sursă 
de tensiune.

Vaslle OROS

Marele complex expozițional „Italia 
’61“. din Torino, a găzduit intre 5—20 
septembrie tradiționalul festival na
țional al ziarului ,L’Unită“. organ 
central de presă al P.C. Italian. Re- 
prezentind un adevărat eveniment in 
viața politică națională, festivalul 
„L’Unită“ a prilejuit ample dezbateri 
cu caracter politic și economic, la 
discuții, luind parte membri ai con
ducerii P.C.I.. ai altor partide poli
tice, ai guvernului italian, primari ai 
marilor orașe din țară, reprezentanți 
ai cercurilor economice. La aceste 
manifestări, ca și la cele cu caracter 
cultural-sportiv, desfășurate in zilele 
festivalului, au luat parte peste două 
milioane comuniști și alți italieni, 
veniți din întreaga țară.

La festival au fost prezente cu 
standuri proprii peste 70 de organe 
de presă ale unor partide comuniste 
și muncitorești.

Ziarul „Scinteia" a fost prezent la 
festival cu un stand propriu, cuprin
zind expoziții ce au înfățișat aspecte 
ale dezvoltării multilaterale a Româ
niei socialiste, precum și o expoziție 
de cărți, in cadrul căreia un loc deo
sebit l-au ocupat operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care au fost pri
mite cu deosebit interes de numero
sul public ce a vizitat standul. Festi
valul ziarului „L’Unită" s-a încheiat 
cu o mare adunare populară. în ca
drul căreia a luat cuvântul Enrico 
Berlinguer, secretar general al P.C. 
Italian. (C. Moraru, V. Păunescu).

Ziua de 21 septembrie 1981 va fi 
înscrisă în cronica luptei de elibe
rare a popoarelor ca o dată de re
ferință cu semnificații aparte, ea 
evocînd pentru teritoriul Belize 
momentul dobîndirii independenței 
totale, astfel realizindu-se abolirea 
ultimei enclave coloniale din Ame
rica Latină.

Situată în bazinul Mării Carai
bilor, la sud de Mexic și în vestul 
Guatemalei. Belize este un terito
riu întins pe 22 963 kmp și populat 
din cele mai vechi timpuri. înce- 
pind din secolul al XVII-lea. în 
cadrul luptei pentru dominația co
lonială. se intensifică disputele 
dintre așezările spaniole si cele 
engleze, care se soldează cu depo
sedarea suveranității Spaniei asu
pra teritoriului, devenit oficial. în 
anul 1862, Hondurasul Britanic.

Nici acordarea, in ianuarie 1964, 
a statutului de autonomie sub ad
ministrație engleză, nici manevrele 
Guatemalei de a obține alipirea Be- 
lizelor la teritoriul național nu au 
reușit să frineze lupta populației 
pentru o independentă reală. Aceas
ta a dat un sprijin masiv în alegeri 
Partidului Unit al Poporului, con
dus de primul ministru George 
Price, care s-a pronunțat ferm pen
tru independență și dezvoltare eco
nomică.

Proclamarea independentei noului 
stat latino-american, salutată cu 
satisfacție de forțele democratice, 
antiimoerialiste. deschide calea 
făuririi unei vieți noi. Autoritățile 
de la Belmopan, noua capitală, au 
conturat cîteva direcții principale 
de dezvoltare. în domeniul agricul
turii se prevede stimularea meca
nizării. concomitent cu afectarea 
vastelor terenuri încă nefolosite 
pentru culturi care să asigure ne
cesarul de alimente. Totodată, se 
vor pune bazele unei producții in
dustriale capabile să contribuie la 
modernizarea agriculturii si a in
dustriei extractive.

în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate fată de lupta 
popoarelor pentru obținerea și con
solidarea independenței naționale. 
România a susținut ferm cauza 
populației din Belize, a militat în 
cadrul Adunării Generale a O.N.U. 
pentru acordarea imediată â inde
pendenței acestui teritoriu djn 
America Centrală. Poporul român 
salută apariția pe harta politică a 
lumii a statului independent Belize 
— încă o expresie a marilor prefa
ceri revoluționare din perioada 
postbelică — și adresează locuito
rilor lui urarea de a obține succese 
pe calea dezvoltării de sine stătă
toare, prosperitate și pace.

★ ★
BELMOPAN 21 (Agerpres). — La Belmopan a avut loc luni ceremo

nia proclamării unui nou stat independent pe harta politică a lumii : 
Belize, fostul teritoriu colonial Hondurasul Britanic. La ceremonia înăl
țării drapelului oficial au luat parte primul ministru, George Price, alte 
oficialități locale. Intr-o declarație a primului ministru se arată că pe 
teritoriul Belizelor se află acum o națiune de sine stătătoare, care va 
adera la mișcarea de nealiniere. El a anunțat că printre obiectivele de 
prim ordin se înscriu îmbunătățirea situației interne și stabilirea de re
lații economice și comerciale cu. toate națiunile lumii. Primul ministru 
a anunțat că țara sa va cere să fie admisă in Organizația Națiunilor 
Unite și in Organizația Statelor Americane și ,va acorda o atenție deose
bită relațiilor cu statele învecinate.

-AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

♦

CENTENARUL GEORGE ENESCU. — In cadrul manifestărilor desfă
șurate in Portugalia pentru marcarea centenarului „George Enescu" a avut 
loc vernisajul unei expoziții documentare de fotografii consacrate vieții și 
creației marelui compozitor, organizată de Ambasada română din Lisa
bona, in colaborare cu fundația Calouste Gulbenkian și cu Consiliul muni
cipal din Vila Real. Mezzosoprana Liliana Bizineche și pianistul portu
ghez Adriano Jordao au prezentat apoi un recital muzical George Enescu. 
Au asistat oficialități portugheze, personalități ale vieții cultural-artistice 
și un numeros public. A fost 
ceri a.i., al ambasadei noastre

SESIUNEA A.I.E.A. La 21 
tembrie. la Viena s-a deschis a 
sesiune a Conferinței generale a 
Agenției Internaționale pentru E- 
nergia Atomică (A.I.E.A.). la ale 
cărei lucrări participă peste 90 de 
state membre ale organizației. Din 
țara noastră ia parte o delegație 
condusă de Cornel Mihulecea. pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Energia Nucleară.

prezent, de asemenea, însărcinatul cu afa- 
la Lisabona, N. Vulpașin.
sep-
25-a

i INTÎLNIRE BULGARO-YEME-
NITA. La Sofia a avut loc o în- 
tilnire între Todor Jivkov. secretar 

| general al C.C. al P.C.B.. președin
tele Consiliului de Stat al R.P. Bul- 

I garia. si Aii Nasser Mohammed,
secretar general al C.C. al Parti
dului Socialist Yemenit. președin- 

I tele Prezidiului Consiliului Suprem 
al Poporului, președinte al Consi
liului de Miniștri al R.D.P. Yemen, 
aflat in vizită în Bulgaria — trans-

mite agenția B.Ț.A. Au fost e- 
xaminate relațiile dintre cele două 
partide si dintre cele 
si s-a procedat la un 
vederi in probleme ale 
ternationale actuale.

EXPOZIȚIE A INOVATORILOR. 
La Moscova s-a deschis, luni, Ex
poziția internațională a inovatorilor 
din țările socialiste in construcțiile 
de mașini. Uniunea sindicatelor din 
metalurgie și construcții de mașini 
din țara noastră participă cu peste 
50 de exponate reprezentative pen
tru activitatea de inovații și inven
ții din ramurile construcțiilor de 
mașini, electrotehn'cii, electronicii, 
tehnicii de calcul, mașinilor-unelte 
și mecanicii fine.

două state 
schimb de 
situației in-

REPREZENTANȚII A OPT PAR
TIDE ALE STÎNGII CHILIENE, 
reuniți la Ciudad de Mexico, au

.nhotărît să sprijine „recunoașterea 
de către Mexic și Franța a forțe
lor democratice salvadoriene ca re
prezentante autentice și legitime ale . 
poporului din Salvador", informea
ză agenția I.P.S. Această recunoaș
tere „contribuie la crearea condiții
lor pentru o soluție democratică si 
progresistă la criza salvadoriană". se 
arată in declarația semnată de re
prezentanții în exterior ai partide
lor comunist, socialist. radical. 
M.A.P.U.. stîngii creștine. Mișcării 
Stîngii Revoluționare și altor gru
pări progresist-democratice din 
Chile.

SATELIȚI EXPERIMENTALI 
LANSAȚI ÎN R.P. CHINEZA. în 
R.P. Chineză au fost lansați, pen
tru prima oară, trei sateliți expe
rimentali cu aceeași rachetă pur
tătoare. anunță agenția China 
Nouă. Sateliții s-au plasat pe or
bitele fixate, iar sistemele de la 
bord funcționează normal, transmi- 
țind date 
cosmic.

științifice din spațiul

COLABORARE SPAȚIALA SOV1E- 
TO-FRANCEZA. Potrivit programului 
de colaborare spa’ială sovieto-fran- 
cezâ pentru explorarea și folosirea 
spațiului cosmic in scopuri pașnice, 
la 21 septembrie, in U R S S. a fost 
lansat satelitul artificial al Pămintu- 
lui „Oreol-3". La bordul său sînt 
instalate aparate științifice pregătite 
de specialiști sovietici și francezi 
pentru cercetarea proceselor fizice 
din magnetosfera și ionosfera Pă- 
mintului, precum și pentru studierea 
naturii aurorelor boreale.
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