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Bînd expresie unității de neclintit a poporului 

în jurul partidului, al secretarului său general, 

intr-o atmosferă de entuziastă angajare 

muncitorească de a înfăptiri sarcinile de plan 

pe acest an și pe întregul cincinal, se desfășoară

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN JUO

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a început, joi, o vizită de lucru în județul Hune
doara.

împreună cu conducătorul partidului și statului nostru 
se află tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Constantin 
Dăscălescu, losif Banc, Emil Bobu, Petru Enache.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la murea adunare populară din municipiul Petroșani

Prima parte a vizitei, desfășurată 
în cursul dimineții, a fost consacrată, 
examinării căilor și modalităților prin 
care marele combinat minier din Va
lea Jiului poate să-și aducă o con
tribuție sporită la creșterea produc
ției de cărbune, la dezvoltarea bazei 
de materii prime a tării, la asigu
rarea independenței energetice a 
României, potrivit prevederilor ac
tualului cincinal, orientărilor și hotă- 
ririîpr Congresului al XII-lea al 
partidului.

La plecarea din municipiul Deva, 
numeroși locuitori ai acestei așe
zări au făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășei Elena Ceaușescu, ca și la so
sire, o caldă și entuziastă manifes
tare de simpatie. De la reședință și 
pînă la stadionul orașului, pe între
gul traseu, se aflau la această oră a 
dimineții mii de oameni ai muncii, 
care purtau cu dragoste, portrete ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și ale 
tovarășei Elena Ceaușescu, stegulete 
roșii și tricolore, lozinci și urări la 
adresa partidului, a secretarului său 
general, a patriei, pancarte pe care 
era înscris „Ceaușescu — pace !“ Ti
neri și tinere îmbrăcați în frumoase 
costume naționale au dat expresie 
acestei bucurii prin cîntece și dansuri 
specifice locului. Aceeași atmosferă 
sărbătorească s-a regăsit și la sta
dionul orașului, unde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și. tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu deose
bită stimă și. respect de reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat. Pionieri și șoimi ai patriei au 
oferit, cu emoție, din adîncul inimi
lor lor tinere, buchete de flori tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena Ceaușescu.

în aclamațiile și ovațiile mulțimii, 
elicopterul prezidențial a decolat, 
îndreptîndu-se spre Lupeni.

Minerii din cel mai important ba
zin carbonifer al țării au făcut 
o impresionantă primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. întimpinîndu-i cu toată 
căldura inimii. Reîritîlnirea cu secre
tarul general al partidului a consti
tuit pentru oamenii muncii din a- 
ceastă zonă a țării un așteptat și fe
ricit prilej spre a-i exprima direct, 
vibrant, nețărmurita dragoste, stimă 
și recunoștință pentru tot ceea ce a 
făcut și face ca înfățișarea localită
ților miniere din Valea Jiului, a ju
dețului Hunedoara, a întregii țări să 
devină mereu mai frumoasă- și mai 
prosperă, pentru grija statornică ce 
o poartă ca viața minerilor, a între
gului popor să fie tot mai luminoasă 
și mai îmbelșugată.

Aceste simțăminte profunde și-au 
găsit o expresie emoționantă încă, din 
primele clipe ale venirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Valea Jiului. Sosirea a 
avut loc în cunoscuta așezare minie
ră Lupeni.

La coborîrea din elicopter, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. și tovară
șa Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea de partid și de

Cu prilejul vizitei de 
lucru în județul Hune* 
doara a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, as
tăzi va avea loc în 
municipiul Hunedoara 
o adunare populară, pe 
care posturile de radio 
și televiziune o vor 
transmite direct în ju
rul orei 12,00. 

stat au fost salutați de tovarășii 
Radu Bălan, prim-secretar al Co
mitetului județean Hunedoara al 
P.C.R., Viorel Faur, prim-secretar al 
Comitetului municipal Petroșani al 
P.C.R., Horia Toma, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Lupeni al 
P.C.R., de alți reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de staț, care 
le-au urat un călduros și respectuos 
bun venit.

Se aflau de față Gheorghe Petrescu, 
viceprim-ministru al guvernului, Ion 
Lăzărescu, ministrul minelor, Ion 
Folea, ministrul geologiei, Ion Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, Neculai Agachi, ministrul in
dustriei metalurgice.

(j gardă alcătuită din membri ai 
gărzilor patriotice și ai formațiunilor 
de pregătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei a prezentat onorul.

A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

A urmat un moment deosebit. Bă- 
trinul miner pensionar Aron Cristea, 
care a lucrat 35 de ani la Întreprin
derea minieră din Lupeni, s-a a- 
propiat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și de tovarășa Elena 
Ceaușescu, adresindu-le cuvintele : 
„Cetățenii din Lupeni vă primesc cu 
drag și bucurie, cu pîine și sare, 
după un vechi obicei românesc — 
și din care vă rog să gustați". Tineri 
și tinere au invitat apoi pe iubiții 
oaspeți să guste din ploștile cu vin. 
Pionieri și șoimi ai patriei, tineri in 
uniforme de miner au oferit buche
te de flori.

La locul aterizării erau prezenți 
mii de mineri, care au ovaționat în
delung pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, man.ifestîndu-și intensa 
satisfacție de a-i avea din nou în 
mijlocul lor. Dind glas gîndurilor și 
sentimentelor pe care le împărtă
șeau, ei au scandat neîntrerupt, cu 
înflăcărare, „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu 
și minerii !“, „Ceaușescu .fiu iubit, 
la Lupeni bine-ați venit !“.. Mai 
multe ansambluri corale au inter
pretat cîntece închinate partidului 
și secretarului său general, patriei 
noastre socialiste. Fanfare și orches
tre ale minerilor, echipe de dansa
tori întregeau atmosfera sărbăto-
(Continuare în pag. a II-a)

Momente din timpul întilnirilor cu minerii și al dialogului de lucru din Valea Jiului

Dragi Jovarăși și prieteni,
Doresc să vă adresez dumnea

voastră, minerilor, tuturor- locuito
rilor Văii Jiului și municipiului 
Petroșani, un salut călduros din 
partea Comitetului Central al 
partidului, a Consiliului de Stat și 
guvernului, precum și a mea per
sonal, împreună cu cele mai bune 
urări — și „Noroc bun •!“■. (Aplau
ze și urale puternice, prelungite ; 
se scandează „Ceaușescu și mi
nerii !“).

Ne aflăm în județul Hunedoara 
într-o vizită de lucru. în acest ca
dru, am început cu Valea Jiului, 
cu municipiul Petroșani. Am dorit 
să discutăm cu minerii, cu condu
cerile colective, consiliile de con
ducere, cu organizațiile de partid, 
cu oamenii muncii, cum se înfăp
tuiesc hotărîrile Congresului al 
XII-lea al partidului și ce trebuie 
să facem pentru realizarea pro
gramului energetic, pentru asigu
rarea independenței energetice a 
țării. (Aplauze și urale puter
nice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

în vizitele și convorbirile pe 
care le-am avut am constatat cu 
multă satisfacție succesele impor
tante obținute în ultimii ani. în- 
tr-adevăr, de la ultimă vizită în 
Valea Jiului s-au realizat progre
se însemnate în mecanizarea și în 
dezvoltarea activității miniere și 
în creșterea producției de cărbune, 
în realizarea altor obiective indus
triale, social-culturale, în ridicarea 
bunăstării generale a oamenilor 
muncii. Toate acestea atestă cu 
putere faptul că partidul nostru 
face totul pentru a crea condițiile 
necesare înfăptuirii programului de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei, de asigurare a independenței 
energetice și de a realiza, pe aceas
tă bază — odată cu dezvol
tarea generală a țării — ridi
carea continuă a bunăstării po
porului — țelul suprem al poli

ticii partidului nostru. (Urale și 
aplauze puternice; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Deși tovarășii ne-au vorbit de u- 
nele rămîneri în urmă, de unele 
greutăți care s-au. ivit, am ajuns 
împreună la concluzia că acestea 
sînt trecătoare, că, de fapt, s-au 
creat condițiile pentru a fi depă
șite încă .în. s.eptem.briej-ș^pențru^a 
se trece la recuperarea unor'rămî
neri în urniă, astfel ca, pe întregul 
an, să se realizeze producția de 
cărbune stabilită. Pe ansamblu 
deci, impresiile noastre despre 
munca minerilor sînt bune. (Urale 
și aplauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Doresc să adresez minerilor din 
Valea Jiului felicitări pentru reali
zările din primii doi ani ai cinci
nalului și urarea de a obține rezul
tate cit mai bune, atît în încheierea 
cu succes a planului pe acest an, 
cît și în realizarea prevederilor 
pentru acest cincinal în domeniul 
producției de cărbune. (Urale și 
aplauze puternice, prelungite ; 
se scandează „Ceaușescu și mi
nerii !“).

Am vizitat, de asemenea, între
prinderea de utilaj minier. Am con
statat și aici, cu multă satisfacție, 
progresele înregistrate, utilajele 
moderne care se realizează acum 
în această uzină — ceea ce demon
strează că a fost un lucru bun tre- 
cînd la crearea unei întreprin
deri constructoare de mașini, de 
utilaje miniere, aici, în Valea Jiu
lui, pentru că aceasta va asigura, în 
condiții . mai bune și mai rapid, 
mecanizarea lucrărilor în Valea 
Jiului, realizarea de utilaje de 
înaltă calitate. Doresc să felicit pe 
constructorii de mașini pentru re
zultatele obținute și să le urez și 
lor succese tot mai mari pentru a 
da complexe și combine, utilaj mi
nier de calitate cît mai bună. 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează „Ceaușescu și poporul !“).

Dragi tovarăși,
După cum este bine cunoscut, 

Congresul al XII-lea al partidului 
— trasînd obiectivele dezvoltării 
pe noi trepte a societății noastre 
socialiste, realizării unei noi cali
tăți a muncii și vieții în toate do
meniile de activitate — a pus ca 
un obiectiv fundamental asigura
rea, pînă în 1990; a- independenței 
depline a țării din punct de vedere 
energetic. în acest cadru, producția 
minieră, de cărbune are un rol deo
sebit de important, deoarece în 
1990 cea mai mare parte din ener
gia electrică și termică trebuie să 
o realizăm pe cărbune. De aceea, 
Comitetul Central a elaborat, în 
primăvara acestui an, un pro
gram special pentru dezvolta
rea producției de cărbune, pentru 
problemele energeticii. în acest 
cadru, minerii din Valea Jiului și 
din întreaga țară au un rol deose
bit de important — și eu am con
vingerea că se vor achita cu cinste 
de această îndatorire de onoare 
față de patrie, față de socialism ! 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite).

De la această mare adunare 
populară din Valea Jiului doresc 
să adresez tuturor minerilor din 
patria noastră felicitări pentru re
zultatele obținute pînă acum, 
urarea și chemarea de a face to
tul pentru realizarea planului pe 
acest an, a programului pe între
gul cincinal, pentru a spori astfel 
contribuția deosebit de importan
tă a minerilor la dezvoltarea pa
triei, la făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
România. (Urale și aplauze puter
nice ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Pentru realizarea programului 
energetic am prevăzut lucrări în
semnate de investiții, de dezvolta
re, atît în Valea Jiului, cît și în 
alte zone miniere ale țării. Acum 
este necesar să acționăm cu toată 
fermitatea pentru realizarea în 

întregime și la timp a tuturor 
acestor programe. Și aici sînt anu
mite rămîneri în urmă, dar avem 
toate condițiile pentru a le recu
pera și a realiza programul pe 
cincinal atît în privința deschide
rii de noi mine, cît și în ce pri
vește creșterea producției miniere.

Desigur, este vorba să dezvol
tăm minele pe o bază nouă, să 
asigurăm mecanizarea completă a 
noilor unități și, în același timp, 
să le modernizăm pe cele vechi. 
Toate acestea cer eforturi serioase. 
Am alocat din bugetul statului, din 
veniturile întregii noastre națiuni, 
sume însemnate pentru activitatea 
minieră. Numai în Valea Jiului am 
realizat în ultimii 10 ani o creș
tere de 10 ori a fondurilor fixe. 
Am creat deci o puternică bază 
materială. Acum trebuie să acțio
năm pentru a obține, cu această 
bază materială, cu dotarea și cu 
mijloacele moderne pe care le 
avem, creșterea mai rapidă a pro
ducției. Aceasta înseamnă să folo
sim mai bine combinele, utilajele 
de înaltă tehnicitate, să asigurăm 
ca ele să funcționeze complet și să 
dea maximum de producție. Am 
investit mult, tovarăși, dar trebuie 
acum să dăm producție pentru a 
recupera aceste cheltuieli și a asi
gura dezvoltarea mai puternică a 
patriei noastre și ridicarea bună
stării generale a poporului. (Aplau
ze și urale puternice ; se scandea
ză „Ceaușescu și poporul!“).

Am discutat în cursul acestei di
mineți, în cadrul unei consfătuiri 
de lucru restrînse cu consiliile de 
conducere, cu conducerile între
prinderilor, cu reprezentanții or
ganelor centrale, problemele care 
trebuie soluționate rapid, în ve
derea realizării în bune condiții a 
programului de dezvoltare a acti
vității miniere în Petroșani. în 
general, este necesar să se lucreze 
mai organizat, mai disciplinat; 
trebuie să punem mai multă ordi
ne și disciplină în toate sectoarele 

de activitate. Este un lucru nu 
prea normal ca din 40 000 de oa
meni care lucrează în Combinatul 
minier din Valea Jiului numai 
5 800 să lucreze propriu-zis în pro
ducția de cărbune, iar restul 
în alte activități — importante, 
dar auxiliare. Pînă la urmă,’ to
varăși, esențialul este să scoatem 
cărbune cît mai mult! Este necesar 
să schimbăm acest raport, nu prea 
bun, între cei care lucrează direct 
pentru a da patriei cărbune și cei 
care lucrează în celelalte activități. 
Trebuie să crească numărul celor 
care lucrează Ia cărbune și să se 
reducă numărul celor care muncesc 
în alte activități. Baza organizării 
trebuie să fie cei care lucrează' în 
mină, cu combina, în abataje. Pe 
această bază trebuie să axăm în
treaga activitate minieră, și eâ tre
buie să stea în centrul activității 
atît a organizației de partid și sin
dicatului, cît și a consiliului de 
conducere al fiecărei întreprinderi 
și al centralei. Numai așa vom 
reuși să punem ordine și să asigu
răm, într-adevăr, ca minerii ade- 
vărați, cei care lucrează în mină, 
să constituie baza principală a în
tregii activități. (Urale și aplauze 
puternice; se scandează „Ceaușescu 
și minerii !“).

Ministerul Industriei Metalur
gice, Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini ne-au asigurat 
că vor da toate materialele și uti
lajele stabilite, în conformitate cu 
planul și cu necesitățile înfăptuirii 
programului, că vor recupera șl ei 
rămînerile în urmă și că vor asi
gura în întregime tot ceea ce este 
prevăzut pentru realizarea progra
mului, inclusiv măsurile de dez
voltare și perfecționare a utilajelor 
și mijloacelor tehnice. împreună cu 
Ministerul Minelor și consiliul 
de conducere al combinatului, 
am stabilit să se aducă îmbu
nătățiri în organizarea activită-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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rească a zilei. Aplauze, urale și ova
ții făceau să vibreze văzduhul. To
tul se constituia ;ihtr-,o imagine cu 
valoare de simbol, care punea preg- 
naht in lumină unitatea strinsâ, in
destructibilă a puternicului detașa
ment al minerilor-,, a; întregii noastre 
clase muncitoare, a tuturor cetățe
nilor patriei, fără deosebire de na- 
ț.iohalitate, in jurul partidului, al 
secretarului său general — unitate 
<?e reprezintă forța esențială a mer
sului înainte al țării spre socialism, 
spre comunism.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu prietenie manifestărilor entuzias
te ale mulțimii.
'în această ambianță însuflețită, a 

început vizita de lucru.
O prima discuție a avut loc la 

Lupeni in fața unor grafice. care 
înfățișau dezvoltarea actuală și în 
perspectivă a Combinatului minier 
din Valea Jiului. Directorul general 
âl combinatului, Dan Surulescu, a 
informat că, prin transpunerea în 
viată a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. intreprinderile 
miniere din Vaiea jiului au cunoscut 
o continuă extindere și modernizare. 
El a relevat realizările și preocupă
rile celor care lucrează in acest ba
zin carbonifer al țării, evidențiind 
hotărîrea lor de a da, patriei cit mai 
miilt cărbune. S-a arătat că. însufle
țiți de mobilizatorul indemn al 
secretarului general al partidului, 
minorii și specialiștii de aici, vor 
face totul pentru sporirea producției 
de cărbune a combinatului, care se 
prevede ca, la finele actualului cin
cinal, să fie de peste, 15 milioane 
tone, o atenție deosebită acordîn- 
dd-se cărbunelui cocsificabil. în 
acest scop, vor fi date in exploata
re noi cimpuri miniere, va 1'1 extin
să mecanizarea in subteran, vor fi 
luate măsuri care să asigure mai 
buna organizare a producției și a 
muncii, folosirea mai judicioasă a 
tehnicii de care .dispun acum minele 
din Valea Jiului, a forței de muncă, 
pregătirea și formarea noilor cadre 
de mineri.

în continuare a fost vizitată a ex
poziție care ilustrează rezultatele obți
nute de întreprinderea de reparații 
și întreținere a utilajului minier din 
Lupeni. , ■ ,

Problemele privind dezvoltarea 
producției Combinatului minier din 
Valea Jiului au fost reluate apoi și 
examinate pe larg in cadru! intilni- 
i’ii de lucru pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut-o la ț.u- 
peni cu reprezentanții organelor lo
cale de partid $i de Stat. Cți cadre 
de conducere din economie, cu mi
neri și specialiști.-

'.După intilnirea de lucru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășă Elena 
Ceaușescu. ceilalți conducători dc 
partid și de stat au fost invitați să 
viziteze stația automatizată de con
ducere. a proceselor dc producție și 
sectorul de transport al minereului 
de la întreprinderea minieră Lupeni.

Părăsind Lupeniul, coloana de ma
șini s-a Îndreptat spre întreprinde
rea de utilaj minier din Petroșani. 
S-au străbătut așezările Paroșeni. 
Vulcan. Iscroni. Pretutindeni, oame- , 
nii au ieșit in fața caselor. împodo
bite de sărbătoare, pe traseu, acla-' 
mind cil căldură pe'tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe ; tovarășa’ Elena 
Ceatișeșcu,' adrcsindu-le din suflet 
cuvinte de bun venit, oferindu-le' 
flori •— florile dragostei, și ale recu-j 
noș.tinței, ’ '

Stăruitoarea preocupare a secreta-, 
rul,ui general al. partidului pentru' 
realizarea programului cpergetic și. 
în acesț scop, pentrii mecanizarea 
lucrărilor miniere in vederea spo-. 
ririi productivității muncii in abata
je și reducerii efortului, fizic al mi
nerilor s-a reflectat elocvent și prin, 
vizita ele lucru efectuată ÎNTRE
PRINDEREA DE UTILAJ MI
NIER DIN PETROȘANI, ' 
prin producția de utilaje miniere 
este direct implicată in efortul co
lectivelor miniere de realizare a pro
gramului energetic.

Prin intermediul unor panouri 
care ilustrau dinamica principali
lor indicatori de plan, ca și a reali
zării utilajelor miniere noi. asimila
te sau de producție curentă, dircclo-

rul unității, ing. Iosif Kelemen. a in
format despre etapa a doua de 
dezvoltare, care după încheiere va 
asigura ' triplarea capacității de pro
ducție și Îndeplinirea in acest fel 
a sarcinii pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a trasat-o cu prilejul pre
cedentelor vizite de lucru efectuate 
in această importantă unitate a con
strucțiilor de mașini pentru industria 
minieră.

Vizita s-a constituit într-.un raport 
muncitoresc al acestui destoinic co
lectiv, prin care a fost reliefată pre
ocuparea pentru aplicarea exemplară 
a indicațiilor date cu prilejul vizite
lor precedente — din noiembrie 1977 
și august 1979 — raport ilustrat con
vingător și prin expoziția de utilaje 
miniere noi sau modernizate care 
i-au fost prezentate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. In cadrul expozi
ției —. o veritabilă demonstrație a 
capacității creatoare a constructorilor 
de acest tip de utilaje, a disponibili
tăților pe care le au — au fost pre- 
zehtate și diferite utilaje^ miniere 
ale întreprinderii „Unio“ din Satu 
Mare, din Filipeștii de Pădure, din 
Timișoara, Vaslui și Baia Mare.

Urmărind utilajele puse în funcți
une, ca pe un autentic stand de 
■probă, ca și explicațiile date privind 
strădaniile pentru eliminarea impor
tului prin asimilarea unor utilaje de 
înalt randament, corespunzător con
dițiilor specifice de exploatare, to
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
proiectanților, constructorilor de uti
laje miniere, forurilor de resort să 
aducă perfecționări utilajelor, con- 
struindu-ie pe module, astfel ca 
timpul de transport, de montaj și de
montare in abataje a combinelor, 
transportoarelor și altor utilaje să ' 
fie redus cit mai mult posibil.

în timpul vizitei, prin standuri de 
exponate aflate in ateliere, tovarășu
lui Nicoiae Ceaușescu i-au fost pre
zentate diferite scule și dispozitive 
realizate in cadrul acțiunii de auto- 
dotare, recuperare și recondiționare, 
precum și piese de schimb confecțio
nate in întreprindere pentru renun
țarea la procurarea lor din import.

Ambianța sărbătorească- in care s-a 
desfășurat vizita de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, primirea 
deosebit de Călduroasă ce a fost fă
cută de constructorii. de utilaje mi
niere din Petroșani, uralele care 
i-ail însoțit pe tot timpul vizitei — 
in atelierele de montaj combine, de 
prelucrări mecanice grele și prelu
crări mecanice ușoare, în secția de 
hidraulică miniera —- florile oferite 
au ilustrat in mod viu sentimentele 
de cea măi aleasă stimă și recunoș
tință față de conducătorul partidului 
și statului nostru, pentru neprecupe
țita sa preocupare de a asigura pro
gresul neîntrerupt al patriei noastre 
socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a vizitat, joi după- 
amiaza. BARELE ȘANTIER HI
DROENERGETIC DE LA 
RÎUL MARE - RETEZAT, im- 
portant obiectiv economic ce va fi 
terminat in cursul actualului cinci
nal și care va aduce o importantă 
contribuție la îndeplinirea programu
lui de asigurare a independenței e- 
nergetice a țării.

Elicopterul prezidențial aterizează 
p.e un. teren amenajat specia) deasu
pra barajului viitoarei hidrocentrale.

■ în inlimpinar.ea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. a celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului nos
tru se află Trandafir Cocârlă. mi
nistrul energiei electrice, Gheorghe 
Sălăgean, directorul Trustului de con
strucții hidroenergetice București, 
Vioreî Dănilâ, directorul grupului de 
șantiere Riul Mare — Retezat. Sil
vestru Jeledințean, secretarul comite
tului de partid.

O gardă alcătuită din membri ai 
gărzilor patriotice și ai formațiuni
lor de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei prezintă onorul.
. Este o atmosferă de mare sărbă
toare. Constructorii de pc impresio
nantul șantier hidroenergetic fac to
varășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, aici in deco

rul feeric al munților Retezat, o pri
mire deosebit de călduroasă, entuzi
astă. Ei iși exprimă satisfacția de 
a-1 avea in mijlocul lor pc conducă
torul iubit al partidului și statului, 
pe cel dinții bărbat al țării, pe omul 
care iși închină întreaga viață și-de
osebita sa putere de muncă binelui 
și fericirii întregului nostru popor, 
ridicării României socialiste . pe cele 
mai înalte culmi ale progresului și 
civilizației. Se scandează minute 
în șir „Ceaușescu și poporul!". 
„Ceaușescu — P.C.R. !“. Pe imensul 
perete al muntelui ce străjuiește de 
o parte și de alta barajul se pot 
citi lozincile : „Trăiască Partidul Co
munist Român in frunte cu secreta
rul său general. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu!"; „Trăiască scumpa noas
tră patrie, Republica Socialistă 
România !". Cei prezenți poartă cu 
bucurie, in semn de adine respect .și 
aleasă recunoștință, portrete ale to
varășului Nicolae Ceaușescu și ale 
tovarășei Elena Ceaușescu. Pe 
mari pancarte sint Înscrise urări 
la adresa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a partidului și a pa
triei. angajamentul minerilor și 
constructorilor hidroenergeticieni — 
l'ierarl-betoniști. dulgheri, maca
ragii, buldozeriști, șoferi — de a face 
totul pentru a Încheia in timp optim 
această grandioasă amenajare hidro
energetică, mindria de a fi autorii 
ei. Tineri și tinere, pionieri și șoimi 
ai patriei adresează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, cu emoție, cuvinte de 
bun venit, le oferă flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu răspund cu 
simpatie acestor manifestări.

Secretarul general al partidului 
este informat, de către ministrul de 
resort, asupra schiței de amenajare 
a bazinului Riul Mare — Re
tezat. Lucrarea, arată gazdele, este 
împărțită in două etape. In partea 
superioară se amenajează trei hidro
centrale ; Riul Mare — Retezat, cu o 
putere totală instalată de 335 MW. 
Clopotiva. ce va avea 14 MAU, și Os- 
trovul Mare, de 15.9 MW. Partea 
mijlocie va avea șapte centrale, in- 
sumind circ<i, 120

în etapa Următoare (1986—1990), in 
partea inferioară a bazinului, pe 
traseul cuprins intre confluența Riu- 
lui Mare cu Streiul și pină la văr
sarea in Mureș, se vor amenaja alte 
cinci hidrocentrale cu o putere tola- 
lă de. 3IL.MAU..

in continuare, ministrul energiei 
electrice prezintă stadiul de execu
ție al obiectivelor, arătind 'că, prin- 
tr-o mal intensă mobilizare a forțe
lor existente și a mijloacelor din 
dotare, la finele anului viitor lucră
rile vor fi terminale și vor începe 
probele de punere in funcțiune a 
primelor trei centrale. Construcția 
centralelor din etapa mijlocie se va 
încheia in perioada 1984—1985. Pro
ducția de energie electrică care va fi 

k livrată sistemului energetic național 
/ de către această importantă amena- 
\ jare se val ridica, la punerea el in 
/ ^funcțiune, ia 1 miliard kilowaț.i/oră 

^^~TSvariișului Nicolai). ’.'Ceaușescu 
i-au fost .prezentate machetele in
tregului bazin și soluțiile aduptate, 
tehnologiile utilizate in scopul impul
sionării ritmurilor de execuție. 
Secretarul general al partidului a 
vizitat șantierul barajului, care a 
prins vizibile contururi, șl a urmărit 
la fața locului tehnologia de depune
re și de compactare a miezului de 
argilă, a filtrelor barajului de anro- 
tamente.

La încheierea vizitei, secretarul ge
neral al partidului a felicitat pe 
constructori pentru aceasta minunată 
realizare și le-a urat să obțină succe
se tot mai mari in materializarea 
acestui important obiectiv energetic.

Cei prezenți s-au angajat că vor 
face totul pentru a grăbi punerea in 
funcțiune a amenajării de' la Riul 
Mare — Retezat.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost aclamați îndelung de cei pre
zenți. Din nou au fost adresate urări 
de salut la adresa secretarului ge
neral al partidului, dindu-se astfel 
expresie puternicelor sentimente de 
bucurie și satisfacție pentru această 
vizită.
pentru 
statul 
patriei

de recunoștință 
tot ceea ce fac 

pentru înflorirea 
noastre socialiste.

profundă 
partidul 
continuă

si
a

Marea adunare popula 
din municipiul Petroșani

Momentul culminant al vizitei de 
lucru efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, impreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in unități miniere 
din Valea Jiului l-a constituit marea 
adunare populară din municipiul Pe
troșani, la care au participat zeci de 
mii de oameni ai muncii, mi
neri de la intreprinderile din Lu
peni, Lonea, Petrila. Dilja. Livezeni, 
Aninoasa. Vulcan, Paroșeni. Uricani, 
Bărbăteni. de la cariera Cîmpu lui 
Neag, de la secțiile de preparație 
din Lupeni. Coroești-Vulcan și Pe
trila. precum și locuitori din alte 
așezări ale Văii Jiului.

Au ținut șâ fie prezenți la intil
nirea Xovtțrășului- Nicolae Ceaușescu 
cu cei ce țrâiesc 'și lucrează pe aces
te străvechi meleaguri românești 
numeroși oameni ai muncii veniți 
să lucreze in acest bazin carbonifer 
al țării, alături de vajnicii mineri de 
aici, pentru a da țării cit mai mult 
cărbune. El au venit să-și exprime 
bucuria și recunoștința nemărginită 
pe care o nutresc față de secretarul 
general al partidului pentru noul 
dialog de lucru deosebit de rodnic 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
minerul de onoare al țării — cu toți 
locuitorii din acest mare bazin car
bonifer al țării, să-și reafirme sen
timentele de prețuire și profundă 
recunoștință pe care le poartă con
ducătorului partidului și statului 
pentru grija sa permanentă acorda
tă îmbunătățirii condițiilor de mun
că și viață ale minerilor și fami
liilor ■ lor. . ale tuturor oamenilor 
muncii care trăiesc și muncesc aici, 
pentru activitatea sa neobosită pusă 
in slujba poporului și propășirii pa
triei noastre socialiste, pentru creș
terea prestigiului și rolului Româ
niei in lume.

mentele minerilor Văii Jiului, ale 
intregului nostru popor.

Pe mari pancarte se putea citi : 
„Trăiască Partidul Comunist Român, 
in frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae 
„Ceaușescu și minerii 
cirea țârii'!" : „Urarea 
rească — Ceaușescu 
„Minerii. Văii. Jiului

Mulțimea adunată in piața centru
lui civic al municipiului Petroșani 
poartă stegulețe roșii și tricolore, 
portretele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. ale . tovarășei Elena 
Ceaușescu. stemele partidului și ale 
tării. Clădirile ce înconjoară piața 
sint impodobitC sărbătorește eu dra
pelele partidului și statului nostru, 
cu urări ce exprimă pregnant senii-

Ceaușescu !" ; 
pentru feri- 

noâstră mine- 
sâ trăiască !“ ; 
vă spun Bun 

venit și Noroc bun,!"; „Ceaușescu
— pace!" ; „Ceaușescu să trăiască, 
Valea noastră să-hflorească !“. Erau 
Înscrise, de asemenea, angajamentele 
luate de mineri in cinstea apropiatei 
Conferințe Naționale a Partidului 
Comunist Român, angajamente de a 
depăși sarcinile anuale, de a da țârii 
cit mai mult cărbune, de a-și aduce 
o contribuție sporită la înfăptuirea 
programului pentru asigurarea inde
pendenței energetice a țării.

La sosirea in piață a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, participants — printre 
care se aflau tineri .-și tinere in fru
moase- costume populare din partea 
locului, artiști amatdri. tulnicăresele 
de la Bulzeștii de Sils și Blăjeni, că
lușarii de la Orâștioara de Sus, an
samblul de cintece ,și dansuri Ociu- 
Brotuna, numeroase formații corale și 
fanfare ale minerilor, premiate in ca
drul Festivalului național „Cintarea 
României" — dau glas bucuriei de 
a-1 avea in mijlocul lor pe secre
tarul general al partidului.

Pionieri și șoimi ai patriei, tineri 
și tinere oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, t o v a r ă ș e i Elena 
Ceaușescu frumoase buchete de flori. 
Se ovaționează îndelung „Ceaușescu-
— p.C-.R.!", „Ceaușescu și poporul!!*,■ 
„Ceaușescu și minerii!". „Ceaușescu 
fiu iubit, la noi bine ați venit !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu căldură manifestărilor de dragos
te și prețuire ale mulțimii.

Apariția secretarului general 
partidului, a celorlalți membri 
conducerea partidului și statului la 
balconul Casei de cultură a sindica
telor din municipiul Petroșani eite 
marcată prin aplauze și urale înde
lungi. Piața vibrează 
celor aproape 30 000

al 
din

In timpul vizitei Io Lupeni

de ovațiile 
participant!.

fost deschisă
Faur, prim- 

municipal
Adunarea populară a 

de tovarășul ViorcI 
secretar, al Comitetului 
Petroșani, al P.C.R., care a spus:

Mult stimate și iubite tovarășe 
secretai- general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată
Ceaușescu,

îngăduiți-ne să 
adineul inimilor, 
varășe Nicolae 
stimată tovarășă 
in numele participanților la marea 
adunare populară de la Petroșani, al 
tuturor oamenilor muncii de pe 
aceste meleaguri, un fierbinte „Bine 
ați venit" in Valea Jiului, împreună 
cu tradiționala urare minerească de 
„Noroc bun !".

Minerii din acest bazin carbonifer, 
toți locuitorii Văii Jiului vă intimpină 
și vă înconjoară, mult stimate tova
rășe secretai- general, cu nețărmurită 
bucurie, dragoste și profund respect, 
exprimind și cu acest prilej adeziu
nea lor deplină, fără șovăire la în
treaga politică internă și externă a 
partidului și statului nostru, al cărei 
prim arhitect vizionar sinteți dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general.

Valea Jiului reprezintă unul dintre 
acele centre muncitorești ale țării in 
care preocupările dumneavoastră 
pentru dezvoltare, pentru creșterea 
calității muncii și vieții producăto
rilor de bunuri materiale și spiri
tuale se relevă cu mare putere, se 
simt in abataje și in locuințele oa
menilor, in rlvna lor de a da țării 
cit mai mult cărbune.

■ Vă raportăm, cu cea mai deplină 
satisfacție, că in ultimii cinci ani — 
timp in care ne-ați vizitat in mai 
multe rinduri — au prins viață pre
vederile programelor pe care, cu 
generozitatea ce vă caracterizează, 
le-ați inițiat vlzind creșterea pro
ducției de cărbune și a nivelului de 
trai material și spiritual al mine
rilor.

Se înfăptuiește programul privind 
mecanizarea complexă a lucrărilor 
miniere din producția proprie de uti
laje, instalații și echipamente. Așa 
cum ne-ați indicat in timpul vizitei

tovarășă Elena

vă adresăm, din 
mult stimate t'o- 
Ceaușescu. mult 
Elena Ceaușescu,

din anul 1979, am trecut la producția 
de serie a complexelor mecanizate, a' 
combinelor de abataj, perl'ecțlonin- 
du-le in raport cu condițiile Văii 
Jiului. Astăzi, un Însemnat număr de 
asemenea agregate lucrează în mi
nele Lupeni, Vulcan, Aninoasa, Pe- 
trila, Lonea și Livezeni, bucurindu-se 
de aprecierea minerilor, care vă sînt 
profund recunoscători pentru grija 
părintească pe care le-o‘ purtați sta
tornic. Avem acum in asimilare com
plexul de susținere mecanizată pen
tru strate subțiri și instalația de 
rambleu pneumatic. In același timp 
s-a trecut la asimilarea și producerea 
altor utilaje noi. intra care instalația 
de. perforare, .cpneeputâ. și proiectată ■ 

colaborare cu Institutul de mine 
uu aici, din Petroșani. Am accelerat, 
de asemenea, lucrările de investiții 
destinate dezvoltării și modernizării 
Întreprinderii de utilaj minier, pe 
care ne-ați onorat să o vizitați astăzi.

Prezpntind doar una din dimensiu
nile uriașului efort financiar pe care 
partidul și statul nostru il fac pentru 
sporirea producției de energic și de 
materii prime, vă raportăm că mu
nicipiul Petroșani a beneficiat numai 
in ultimii cinci ani de un volum de 
investiții fără precedent — de peste 
opt miliarde lei.

Ne face o deosebită bucurie, mult 
stimate tovarășe secretar general, să 
vă raportăm că in aceeași măsură au 
prins viață-'.și orientările privitoare 
ia îmbunătățirea condițiilor de viață 
ale minerilor și familiilor acestora, 
ale celorlalte categorii de oameni ai 
muncii care trăiesc și muncesc pe 
această străveche vatră românească. 
Așa cum ați hotărit, in municipiul 
Petroșani au fost construite și puse 
in funcțiune opt unități productive 
de industrie ușoară și alimentară, in 
care lucrează aproape 9 000 de femei, 
soții și fiice ale minerilor din Valea 
Jiului, in ultimii 17 ani s-au con
struit aproape 20 000 apartamente, un 
spital modern. 17 unități școlare și 
12 grădinițe. 10 dispensare medicale, 
2 case de ■
magazinul 
2 moteluri 
„Jiul-'.

Vulcanul 
dern. la Lupeni se. edifică un oraș 
nou. bine dotat edilitar și social- 
cullural, se află in execuție cea de-a 
doua etapă a termoficări Văii Jiu
lui, in toate orașele se extinde și se 
modernizează rețeaua comercială și 
de prestări servicii, construim anual 
aproape 2 000 apartamente, cămine 
pentru nefamiliști. școli și grădinițe.

Pentru toate acestea, pentru tot ce 
ați întreprins și întreprindeți in fo
losul oamenilor muncii, pentru mi
nerii. pentru toți locuitorii Văii Jiu
lui. vă adresăm dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. cele mai fierbinți mul
țumiri și cea mai adincă recunoștin
ță. inalta noastră prețuire și consi
derație. văzind in aceste realizări 
nețărmurita dumneavoastră grijă 
față de cei ce muncesc, față de 
bunăstarea și prosperitatea intregu
lui nostru popor.

Stimați tovarăși,
Aflindu-ne intr-un important mo

ment de analiză-exigentă a propriei 
noastre activități avem datoria co
munistă de a privi cu toată respon
sabilitatea neajunsurile și lipsurile 
ce se manifestă in munca noastră, de 
a continua mai energic efortul 
furării acestora pentru sporirea 
tinuă a producției de cărbune.

Unele colective miniere ale 
Jiului nu-și realizează sarcinile de 
plan; incă nu am reușit să stăpinim 
destul de bine problemele completă
rii și menținerii la un nivel optim a 
efectivelor de oameni, indeosebi in 
abatajele de cărbune, precum și cele 
de la reparații și întreținerea utila
jelor și instalațiilor din dotare ; 
avem incă o. stare disciplinară nu 
tocmai bună, se lucrează in multe 
mine cu abateri de la tehnologiile 
date, de la normele de tehnica secu
rității muncii.

Considerăm eâ stă in puterea , or
ganizației municipale de partid, a 
comuniștilor, a tuturor celor .ce iși 
desfășoară activitatea în producția 
de cărbune să înlăture cit mai grab
nic lipsurile și neajunsurile pe care 
le mai avem. Sintem hotăriți să a- 
plicâm mai ferm in viață măsurile 
și indicațiile ce ni le-ați dat cu pri
lejul vizitei de azi, astfel incit in

in 
de

cultură. 5 cinematografe, 
universal din Petroșani, 
și noul complex sportiv

a deVenit un oraș mo

inlă-
con-

Văii

cel mai scurt timp producția de căr
bune să crească simțitor.

Ne angajăm in fața dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar 
general, că nu vom precupeți nici un 
efort, că organizațiile noastre de 
partid nu vor cunoaște liniște și 
tihnă pină clnd nu vom aduce pro-, 
ducția de cărbune la nivelul cerut, 
pină cind nu vom face ca toate co
lectivele șă-sl realizeze ritmic sar
cinile de plan. Vă asigurăm in ace
lași timp că minerii iși vor respec
ta mai mult ca oricind cuvîntul și 
se vor achita cu cinste și profund 
devotament revoluționar, așa cum 
ne-o cereți dumneavoastră, de toate 
îndatoririle.'.. pe. care.ide ;.au..-dată de 
partid, față , de scumpa noastră pa
trie, Republica Socialistă România.

Dorim să vă încredințăm, totodată, 
că minerii Văii Jiului dau o înaltă 
apreciere politicii externe a partidu
lui și statului nostru, elaborată și 
promovată cu consecvență și măies
trie de către dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
nenumăratelor inițiative pe care 
le-ati întreprins pentru soluționarea 
pe cale pașnică a tuturor probleme
lor lumii contemporane, pentru sta
tornicirea unui adevărat climat de 
pace, prietenie și colaborare intre 
toate popoarele, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale.

Reinnoim la această mare adunare 
populară din Petroșani angajamen
tul nostru ferm de a urma neabătut 
minunatul dumneavoastră exemplu 
de dăruire și pasiune revoluționară, 
că ne vom inzeci eforturile,, corisa- 
crîndu-nc întreaga energie, ori.cepe- 
re si putere de muncă îndeplinirii 
integrale și la un nivel inalt de 
calitate a tuturor sarcinilor ce ne 
revin din Programul gloriosului nos
tru partid comunist.

Luind cuvîntul. Dan Surulesen, 
directorul generai al Combinatului 
minier Valea Jiului, a spus :

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimați tovarăși.
Cu cele mai alese sentimente de 

bucurie, de dragoste și respect ne
țărmurit, vă rog să-mi permiteți, mult 
iubite tovarășe secretar general, să 
vă transmit atașamentul și recunoș
tința fierbinte ce v-o poartă cei pes
te 40 000 de oameni ai muncii din 
mineritul Văii Jiului, dumneavoastră, 
celui mai iubit și stimat fiu al po
porului român. Strălucit conducător 
al partidului și statului nostru, per
sonalitate de excepție a lumii con
temporane.

Oamenii muncii din minerit trăiesc 
plenar binefacerile politicii revolu
ționare, profund umaniste a Partidu
lui Comunist Român, al cărei ctitor 
sinteți dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general. în. minerit 
pătrund puternic tehnica nouă, me
canizarea și automatizarea, urmare a 
înfăptuirii programului de măsuri în
tocmit pe baza indicațiilor stabilite 
de dumneavoastră eu prilejul vizite
lor de lucru ce le-ați efectuat la noi 
in anii 1977 și 1979.

Față de anul 1979, astăzi in minele 
din Valea Jiului dispunem in plus de 
17 complexe de susținere mecanizată, 
42 combine de abataj și 25 combine 
de Înaintare. în ultimii cinci ani. ca 
urmare a grijii dumneavoastră pen
tru dezvoltarea producției de cărbu
ne, fondurile fixe din întreprinderile 
miniere din Valea Jiului au sporit de 
patru ori. S-a introdus mai accelerat 
mica mecanizare, s-a modernizat dls- 
pecerizarea producției.

Realizăm in prezent un vast pro
gram de investiții.^ cu un volum a- 
nual de peste 2.3 miliarde lei. pentru 
punerea în valoare a noi cimpuri mi
niere la Valea de Brazi. Hobiceni, 
Lupeni-Est. Lupeni-Sud, Petrila-Sud, 
Răscoala și pentru extinderea ex
ploatării cărbunelui la suprafață in 
cariera Cîmpu lui Neag și Lupeni.

Exprimind Cele mai vii mulțumiri 
conducerii partidului și statului, 
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu. pentru grija 
statornică ce o manifestați pentru 
sporirea și modernizarea dotării teh
nice a unităților miniere, pentru asl-
(Continuare in pag. a XV-a)
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ții în Valea Jiului, să acționăm în 
așa fel incit să se asigure un sistem 
complex de mecanizare a tuturor 
activităților, inclusiv a transportu
lui. pentru desfășurarea în condiții 
cit mai bune a întregii activități. 
Putem deci afirma că, din punct de 
vedere material, al bazei, tehnice, 
avem condiții și vom dispune, atît 
în Valea Jiului, cit și în toate mi
nele din țara noastră, de tot ce este 
necesar pentru realizarea progra
mului de dezvoltare a. mineritului, 
de asigurare a independenței ener
getice a țării. (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușcscu 
și minerii !“).

Este însă necesar ca, odată cu 
^preocuparea pentru a asigura o 
bună bază tehnică, să acordăm mai 
multă atenție ridicării nivelului de 
calificare a oamenilor muncii, a 
cadrelor, pregătirii temeinice a 
viitorilor mineri. Din păcate, și în 
discuțiile de azi am constatat că 
în această privință sînt defecțiuni 
foarte mari, că atît combinatul, cît 
și ministerul nu au o concepție 
clară, nu au un program bine pus 
la punct privind necesarul de mun
citori calificați, nu au stabilit prea 
clar ce fel de muncitori calificați 
să avem în viitor în minerit și cum 
să asigurăm pregătirea minerilor 
de care avem nevoie. Aceasta este 
una din problemele cele mai im
portante, tovarăși. Nu se poate face 
o industrie minieră modernă, me
canizată, cu utilaje de înaltă teh
nicitate, fără mineri cu o înaltă 
pregătire tehnică, fără mineri 
cu temeinice cunoștințe elec
tromecanice. Acest lucru — pe 
care l-am mai discutat, dealtfel, 
și în 1979 — trebuie să ne propu
nem să-l realizăm ! Să luăm toate 
măsurile și, încă din acest an, să 
trecem la pregătirea temeinică, 
tehnică și profesională, a munci
torilor mineri, pentru a putea mî- 
nui utilajele de .înaltă, tehnicitate. 
Același lucru este necesar să fa
cem și în ce privește pregătirea 
inginerilor, a maiștrilor, a tuturor 
cadrelor din domeniul minier.

Consider că. aceasta reprezintă 
una din cele mai importante pro
bleme pentru realizarea progra
mului de dezvoltare a mineritului, 
pentru că, pînă la urmă, oricît de 
moderne ar fi utilajele, comple
xele. dacă nu avem oameni care 
să le minuiască, ele nu produc ni
mic. Deci hotărîtor sînt tot oa
menii, minerii ! Și trebuie să fa
cem totul pentru a avea mineri cu 
o înaltă pregătire tehnico-profe- 
sională, care să poată, intr-adevăr, 
mînui în cele mai bune condiții 
utilajele de înaltă tehnicitate. 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează „Ceaușcscu și mine
rii !“).

In același timp va trebui să se 
stabilească un program precis de 
perfecționare a cunoștințelor mun
citorilor și cadrelor existente — de 
reciclare, cum se numește în lim
bajul mai general, tehnic — pen
tru a asigura pregătirea și ridica
rea continuă a nivelului de cu
noștințe al tuturor oamenilor mun
cii. Trebuie să înțelegem că mese
ria de miner a devenit acum o 
meserie de înaltă tehnicitate, 
că minerul devine un om . cu 
o înaltă cultură tehnică. Mi
nerii trebuie să acționeze pen
tru a-și ridica necontenit ni
velul profesional, cunoștințele teh
nice și, desigur, nivelul de cul
tură și nivelul politic, spre a de
veni astfel un detașament și măi 
puternic al clasei noastre munci
toare — detașamentul minerilor 
revoluționari în lupta pentru so
cialism și pentru comunism ! (U- 
rale și aplauze puternice. îndelun
gate ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu și mine
rii !“).

După cum vedeți, tovarăși, eu 
folosesc calitatea de miner de 
onoare, și vă vorbesc deschis atît 
despre ceea ce e bun, cît și despre 
ce e rău, precum și despre ceea ce 
trebuie să facem ; vă vorbesc ca 
miner — și trebuie să lucrăm ca 
atare! (Urale și aplauze puter
nice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu și minerii!“).

Dragi tovarăși,
în cursul acestei vizite de azi 

am constatat că s-au obținut rea
lizări însemnate și în ce privește 
înfăptuirea celor stabilite cu cîțiva 
ani în urmă privind dezvoltarea 
industriei care să asigure mai 
multe locuri de muncă și pentru 
femei, condiții mai bune de mun
că și de viață pentru toți oamenii 
muncii din Valea Jiului. Am con
statat că s-au dezvoltat și activi
tățile de comerț, și activitățile cul- 
tural-artistice. Am auzit că ați con
struit și un nou centru sportiv — 
chiar prea scump și cu unele nere
guli — dar, din păcate, nu aveți o 
echipă prea bună. (Aplauze puter
nice). Vedeți, chiar și în sport, to
varăși, nu e suficient să aveți un 
complex sportiv foarte bun ; tre
buie să aveți sportivi foarte buni! 
Chiar dacă terenul e mai prost, 
dacă aveți sportivi buni, puteți 
cîștiga ! (Aplauze și urale puterni
ce, prelungite).

Trebuie ca sindicatele, tineretul, 
organizațiile de partid să acorde 
mai multă atenție atît activității 
politico-educative, cît și activității 
culturale și sportive, pentru ca. 
intr-adevăr, și din acest punct de 
vedere Valea Jiului să cunoască o 
dezvoltare puternică.

Am dezvoltat puternic unitățile 
de comerț. în general, după infor
mațiile mele, există o bună apro
vizionare. Mai apar, din cind în 

cînd, unele lipsuri. Și în comerț, 
ca și în minerit, mai avem mulți 
birocrați, care nu-și fac întotdeau
na datoria. Dar avem condiții și 
facem totul pentru a asigura și 
minerilor, tuturor oamenilor mun
cii — odată cu dezvoltarea țării — 
o bună aprovizionare din toate 
punctele de vedere, creșterea 
bunăstării generale a poporului. 
(Urale și aplauze îndelungate ; se 
scandează „Ceaușescu și poporul!'1).

Am deplina convingere că oa
menii muncii din Valea Jiului, mi
nerii, consiliile de conducere, orga
nizațiile de tineret, de sindicat, de 
femei, organizațiile de partid, co
mitetul municipal de partid vor 
acționa în așa fel încît să asigure 
realizarea în cele mai bune condi
ții, și în toate domeniile, a sarcini
lor pe acest an și pe întregul cinci
nal, astfel ca Valea Jiului să re
prezinte o puternică citadelă mun
citorească, dar și o citadelă revolu
ționară, un detașament de frunte 
al partidului și al patriei noastre 
în lupta pentru înfăptuirea Progra
mului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
România. (Urale și aplauze pu
ternice, îndelungate ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și minerii!11, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Nu trebuie să uităm nici un mo
ment că cea mai bună coptribuție 
și cel mai bun sprijin dat politicii 
externe de pace și independență 
desfășurate de partidul și de patria 
noastră îl reprezintă dezvoltarea 
tot mai puternică a întregii activi
tăți, înfăptuirea Programului parti
dului, a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea, pentru că de felul în care 
fiecare țară socialistă își asigură 
dezvoltarea tot mai accelerată 
pe calea făuririi noii orînduiri 
depind creșterea prestigiului socia
lismului, întărirea forței sale în 
lume, precum și trecerea a noi și 
noi popoare pe calea socialismului, 
a libertății și bunăstării. (Urale și 
aplauze puternice; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

Dragi tovarăși,
în strînsă concordanță cu poli

tica internă, cu hotărîrile Con
gresului al XII-lea, România so
cialistă desfășoară o activitate in
tensă pe plan internațional pentru 
dezarmare, pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru o politică de- 
pace și de independență a fiecărei 
națiuni.

Deși în viața internațională sînt 
multe complicații, există încă zone 
unde se desfășoară lupte, războaie, 
cad victime, se intensifică cursa 
înarmărilor, totuși, putem afirma 
că — cu toate problemele grele 
existente în lumea de azi — popoa
rele își manifestă cu tot mai multă 
hotărîre voința de a lichida cu' 
desăvîrșire colonialismul și impe
rialismul, de a asigura dezvoltarea 

fiecărei națiuni pe calea pe care o 
dorește, fără nici un amestec din 
afară. Și avem ferma convingere 
că, acționînd în deplină unitate, 
forțele antiimperialiste, popoarele 
de pretutindeni dispun de capaci
tatea necesară pentru a pune capăt 
politicii de război, cursei înarmări
lor, pentru asigurarea păcii, a 
dreptului vital al oamenilor, al 
națiunilor la existență, la viață, la 
libertate. (Urale și aplauze pu
ternice, îndelungate; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

Precum este bine cunoscut, pu
ternica mișcare pentru pace din 
Europa și de pe alte continente — 
la care poporul nostru s-a alăturat 
în întregime, atît prin marile ma
nifestări din toamna anului trecut 
și din prima parte a acestui an, 
cît și prin cele 18 milioane 
de semnături pe Apelul pentru 
dezarmare și pace — demonstrea
ză, cu putere forța popoarelor, 
care, pină la urmă, au cuvîntul 
hotărîtor și care, acționînd tot 
mai unite, voi- . impune pacea, 
dezarmarea, o nouă ordine econo
mică internațională, respectul in
dependenței fiecărei națiuni ! (A- 
plauze și urale puternice,' prelun
gite ; se scandează „Ceaușescu — 
pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
în încheiere, aș dori, încă o 

data, să exprim satisfacția noas
tră pentru lucrurile bune pe care 
le-am constatat în Valea Jiului, 
cît și convingerea că toți oamenii 
muncii, consiliile de conducere, 
organizațiile de masă, organizații
le de partid, comitetul municipal 
și comitetul județean de partid vor 
acționa pentru lichidarea cît mai 
rapidă a unor lipsuri și rămîneri 
în urmă, astfel încît, la sfîrșitul 
acestui an, Valea Jiului să se pre
zinte ca un detașament fruntaș 
în rîndul detașamentelor clasei 
muncitoare din România. (Aplau
ze și urale puternice ; se scan
dează „Ceaușescu și minerii!*1, 
„Ceaușeseu și poporul

Cu această convingere și cu 
această dorință, vă urez, dragi to
varăși, succese tot mai mari în 
întreaga activitate ! Vă adresez 
tuturor urarea minerească de 
„Noroc bun !“ Multă sănătate și 
fericire ! (Aplauze și urale puter
nice. prelungite ; se scandează în
delung „Ceaușescu și minerii !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
— pace !“. într-o atmosferă de 
mare însuflețire și de puternică 
unitate, toți cei prezenți la marea 
adunare populară aclamă și ova
ționează minute în șir pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
secretarul general al partidului și 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).)

La sosirea în municipiul Petroșani

Atmosferă entuziastă, calde strîngeri de mină

Întîlnire de lucru la Lupeni
îndată după sosirea în cel mai im

portant centru minier al țării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat care 
ii însoțesc în noua vizită de lucru in 
județul Hunedoara au participat, la 
Lupeni, la o întîlnire de lucru cu 
secretarii comitetelor de partid,, di
rectorii, șefii de brigăzi și de sec
toare de la toate întreprinderile mi
niere din Valea Jiului. în cadrul in- 
tîlnirii s-a analizat stadiul indepli- 
nirii planului la producția, de cărbu
ne pe primele opt luni ale acestui 
an și măsurile ce se impun pentru 
creșterea în continuare a producției 
de cărbune cocsificabil și energetic.

„Minerul de onoare al țării11 a fost 
primit, și aici, cu cele mai alese sen
timente de stimă și dragoste,, cu 
profundă recunoștință pentru neince- 
tata sa preocupare pentru munca și 
viața celor care, neîntrerupt, scot la 
suprafață cărbunele.

Deschizind consfătuirea de lucru, 
primul secretar al Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R.. Radu Bă
lan, a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, 
în numele tuturor minerilor din Va
lea Jiului, tradiționalul salut mine
resc „Noroc bun !“, multă sănătate 
și fericire personală și a asigurat câ 
organele de partid, consiliile oame
nilor muncii vor acționa cu mai mul
tă hotărîre pentru a crea condiții în
deplinirii, la toți indicatorii, a pla
nului de extracție.

în continuare, în cadrul întilnirii 
de lucru au luat cuvîntul Dan Su- 
rulescu, director general al Combi
natului minier al Văii Jiului, Cos- 
taclie Titus, directorul minei Lupeni, 
Gheorghe Scorpie, șef de brigadă la 
mina Uricani. Arpad Crișan, secre
tarul comitetului de partid de la mina 
Vulcan, Vasile Mirăuță, șef de bri
gadă la Aninoasa, Ion Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, Neculai Agachi, ministrul 
industriei metalurgice. Ștefan Alba, 
șef de brigadă la mina Petrila, Ion 
Buduliceanu. șef de brigadă la mina 
Lupeni, Ion Lăzărescu. ministrul 
minelor, Dolha Tivadar. maistru mi
ner la mina Lonea, și Grigore Grăj- 
dan, inginer-șef la mina Petrila.

Vorbitorii au adresat secretarului 
general al partidului cele mai vii 
mulțumiri și profunda recunoștință 
pentru sprijinul permanent pe care 
il acordă activității de extracție a 

cărbunelui, pentru grija neostenită 
manifestată față de munca «si viața 
minerilor. Ei. au informat despre 
modul in care se acționează pentru 
îndeplinirea planului de extracție la 
toți indicatorii, arătînd ca minele 
din Valea Jiului au rămas da
toare economiei naționale cu o canti
tate de cărbune, ca rezultat al nein- 
deplinirii cu șapte procente a pla
nului pe cele opt luni care au trecut 
din acest an.

în spirit muncitoresc, de responsa
bilitate comunistă, cei ce au luat 
cuvîntul au scos in evidență lipsu
rile care s-au manifestat in activi
tatea de extracție a cărbunelui, pre
cum și măsurile ce au fost luate de 
organele și organizațiile de partid, 
de conducerea minelor, a Combina
tului Văii Jiului, de ministerele eco
nomice care concură la buna desfă
șurare a muncii în această ramură de 
o deosebită importanță a economiei 
noastre naționale. Vorbitorii au fă
cut, in același timp, numeroase pro
puneri vizind mai buna organizare a 
producției și a muncii, asigurarea 
forței de muncă și ridicarea califi
cării acesteia, buna aprovizionare a 
minelor cu toate cele necesare.

In numele puternicului detașament 
al minerilor din Valea Jiului, vorbi
torii l-au asigurat pe secretarul ge
neral al partidului că vor acționa cu 
dăruire patriotică și in spirit mine
resc revoluționar pentru recuperarea 
integrală a producției restante, pen
tru îndeplinirea ritmică, la toți indi
catorii. a planului de extracție pe 
perioada care a mai rămas din acest 
an. cît și pe întregul cincinal.

în încheierea întilnirii de lucru a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Secretarul general al partidului a 
subliniat că s-a organizat această 
intilnire, avîndu-se in vedere sarci
nile mari și complexe ce Ie pune în 
fata minerilor programul de extra
gere, pină in 1985, a peste 15 mili
oane tone de cărbune, din care 5 mi
lioane cărbune cocsificabil, produc
ție ce poate fi realizată în întregime, 
pornindu-se de la baza tehnico-ma- 
terială de care dispune acum indus
tria minieră. în legătură cu rămine- 
rile in urmă înregistrate de la înce
putul anului, conducătorul partidului 
și statului nostru și-a exprimat con
vingerea că această cantitate de căr
bune restanță va fi recuperată.

Referindu-se la problemele ridi

cate in cadrul discuțiilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a precizat că în 
minele din Valea Jiului se menține 
incă un raport neechitabil între nu
mărul de muncitori ce participă 
nemijlocit la procesul de extracție a 
cărbunelui și restul personalului 
muncitor, indicînd ca, într-un timp 
scurt, să fie luate măsuri pentru 
îndreptarea acestei situații, să fie 
prezentate măsuri pentru simplifi
carea organizării muncii și pro
ducției, pornindu-sc de la unita
tea de lucru, de Ia utilajul folosit 
in abataj. în acest cadru, secretarul 
general al partidului s-a referit pe 
larg la problema transportului in 
mină, apreciind-o ca o latură esen
țială a mecanizării muncii in subte
ran. De aceea, a indicat să se for
meze un colectiv — subordonat Con
siliului de Miniștri — și alcătuit din 
specialiști ai institutelor de cerce
tări, ai ministerelor minelor. con
strucțiilor de mașini și metalurgiei, 
care, pină Ia sfîrșitul lunii octom
brie, să elaboreze programul mecani
zării complete în subteran — tăie
rea sterilului, scoaterea la suprafață 
a cărbunelui, transportul în subteran 
al muncitorilor, al materialelor.

în scopul evitării întreruperii func
ționării combinelor și a celorlalte 
mijloace de mecanizare din subteran, 
ce influențează negativ îndeplinirea 
planului, s-a indicat ca fiecare uni
tate să dispună de un stoc propriu 
de piese de schimb, cele de dimen
siuni mici depozitîndu-se chiar în 
subteran. în acest scop — a precizat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — mi
nisterul care produce utilajele trebu
ie să-și dezvolte capacitatea de pro
ducere a pieselor de schimb și să 
aibă in vedere fabricarea pieselor de 
schimb pentru toate tipurile de uti
laje pe care le produce. Pentru a 
cunoaște temeinic problemele con
crete ale mecanizării muncii în sub
teran și modul de comportare a teh
nicii pe care o produc, constructorii 
de mașini, metalurgiștii trebuie să 
viuă mai des în mijlocul minerilor, 
să colaboreze strins cu ei în scopul 
producerii mașinilor, pieselor de 
schimb, materialelor care să cores
pundă cît mai bine nevoilor reale, 
condițiilor specifice muncii în sub
teran.

Arătind că industria noastră dis
pune de tot ceea ce este necesar

pentru a»asigura mecanizarea com
pletă a extracției de cărbune, secre
tarul general al partidului a subliniat 
necesitatea luării de măsuri ferme 
pentru pregătirea cadrelor de mineri 
in numărul și la nivelul de cunoș
tințe cerut de tehnica avansată care 
se folosește acum in industria noas
tră carboniferă. Ne trebuie acum un 
miner — a precizat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — care să știe să conducă 
combină, să știe să o întrețină și 
să-i facă reparațiile curente. Por
nind de la această necesitate, s-a 
cerut să fie revăzut grabnic progra

mul școlilor și al institutelor de spe
cialitate și, în termen de două luni, 
să fie elaborat un program de per
fecționare a pregătirii cadrelor de 
muncitori și specialiști pentru in
dustria extractivă la nivelul sarci
nilor și exigențelor ei actuale. în a- 
celași timp, este necesar să se folo
sească mult mai rațional, cu mai 
mult spirit gospodăresc, cadrele e- 
xistente în fiecare mină, avînd grijă 
zilnic să fie complet personalul mun
citor ce lucrează în subteran ; orice 
lipsă din subteran trebuie automat

acoperită cu personal de la supra
față.

Secretarul general al partidului a 
subliniat că programul de creștere 
a extracției de cărbune, atît energe
tic cît mai ales cocsificabil, însu
mează sarcini deosebite pentru mi
nisterele minelor, geologiei, con
strucțiilor de mașini, metalurgiei, 
pentru cercetarea științifică, pe care 
Consiliul de Miniștri trebuie să le 
urmărească cu toată hotărîrea. Rea
lizarea lui integrală incumbă răs
punderi deosebite pentru conduce

rea întreprinderilor miniere, pentru 
organele și organizațiile de partid, 
pentru fiecare om ai muncii din a- 
cest sector deosebit de important al 
economiei naționale.

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat ferma con
vingere că minerii -- detașament de 
frunte al clasei muncitoare, stimați 
și aprcciați de întregul popor — își 
vor face pe deplin datoria, contri
buind la asigurarea independenței 
energetice a țării, la progresul în
tregii economii naționale.
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VIZITA DE LUCRU A TDVARASULIH NICOLAE CEAUSESCU IN JUDEȚUL HDNEDOARA
Marea adunare populară 
din municipiul Petroșani
(Urmare din pag. a H-a)
gurarea unor condiții tot mai bune 
de muncă și viață minerilor Văii 
Jiului, trebuie să recunosc că pînă 
in prezent producția de cărbune nu 
este pe măsura posibilităților de care 
dispunem. Sintem comuniști și tre
buie să arătăm deschis în fața 
secretarului general al partidului că' 
ceea ce am realizat in ultimele trei 
luni este departe de a ne mulțumi. 
Avem restanțe mari la producția de 
cărbune, deficiențe în exploatarea 
rațională a utilajelor, în calitatea 
lucrărilor miniere de întreținere, re
vizii și reparații, in aprovizionarea 
și deservirea sectoarelor și brigăzi
lor miniere, in formarea și folosirea 
rațională a personalului muncitor.

tn această direcție, doresc să sub
liniez că nici conducerea combina
tului nu a reușit să ajute mai con
cret întreprinderile miniere pentru 
organizarea mai judicioasă a produc
ției și a muncii in subteran, pen
tru folosirea rațională a forței de 
muncă și a utilajelor din dotare, 
stabilizarea oamenilor in unitățile 
noastre. Trebuie să subliniez că e- 
forturile însemnate pe care le-a fă
cut și ie face conducerea partidului 
și statului nostru de a ne dota teh
nic, de a fi la înălțimea dotării mon
diale nu au fost pe deplin răsplă
tite de rezultatele obținute și care 
ar fi trebuit să se regăsească in 
creșterea corespunzătoare a produc
ției de cărbune.

Insușindu-ne in întregime aprecie
rile critice ce le-ați făcut la obiec
tivele miniere vizitate, aplicind cu 
strictețe toate indicațiile pe care ni 
le-ați dat. ne angajăm și vă asigu
răm că, inCepînd cu această etapă, 
sarcina de producție pentru cărbune 
de cocs se va realiza la cote ascen
dente. Acum, cind vă aflați din nou 
în mijlocul nostru, dind expresie sen
timentelor de dragoste și stimă ale 
tuturor oamenilor muncii din unită
țile miniere din Valea Jiului, vă do
rim, dumneavoastră și tovarășei 
Elena Ceaușeseu, multă sănătate, ani 
multi și fericiți pentru a putea con
duce națiunea noastră pe noi culmi 
de civilizație și progres. Noroc bun !

Tovarășul Ioan Buduliceanu, miner 
șef de brigadă, sectorul VI, între
prinderea minieră Lupenl, luind cu
vintul, a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușeseu,

Tovarăși,
Trăiesc împreună cu ortacii mei de 

ia mina Lupeni'momente de intensă 
satisfacție șl bucurie pentru noua 
prezență aici, în Valea Jiului, a 
scumpului nostru secretar general, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu. Am 
marea cinste ca la această adunare 
populară să aduc vibrantul omagiu 
conducerii partidului și statului nos
tru, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, care zi de zi se preocupă 
pentru a face munca și viata poporu
lui, a minerilor noștri tot mai fru
moasă și îmbelșugată.

Noi, tovarășe secretar general, vă 
sintem profund recunoscători pentru 
grija permanentă pe care o purtați 
îmbunătățirii continue a condițiilor 
de muncă in abataje, ridicării per
manente a nivelului de trai material 
și spiritual al familiilor noastre. Sin

tem conștient! că statul a făcut efor
turi mari pentru mecanizarea lucră
rilor miniere, pentru ca munca să ne 
fie mai ușoară și mai spornică. Azi 
în exploatările miniere avem mașini 
și utilaje moderne, de mare randa
ment. Eu însumi împreună cu cei 56 
ortaci din brigada pe care o conduc 
lucrăm intr-un abataj frontal, echi
pat cu un complex mecanizat de sus
ținere și tăiere a cărbunelui. Avem 
datoria patriotică, obligația morală 
să întreținem și să exploatăm ratio
nal aceste utilaje, să dăm cu ele can
tități tot mai mari de cărbune de 
care țara are mare nevoie.

Noi ne-am confruntat in ultima 
vreme cu unele greutăți de natură 
tectonică și de exploatare a comple
xului. Le-am depășit insă și gcum 
treaba merge bine. De fapt, întreg 
sectorul nostru este în redresare. 
Sintem hotărîți să depunem eforturi 
stăruitoare pentru recuperarea res
tanțelor și îndeplinirea ritmică și 
integrală a planului de producție.

Ați fost de multe ori la noi, stimate 
tovarășe secretar general. Ne cunoaș
teți bine bucuriile și necazurile. Pen
tru tot ce ați făcut și faceți pentru 
noi. vă făgăduim că vom răspunde 
acestei griji, dind mai mult cărbune 
patriei, sporindu-nc contribuția la 
obținerea independenței energetice a 
țării.

Acum, cind vă aflați din nou în 
mijlocul nostru, minerii Văii Jiului 
vă adresează din toată inima, dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușeseu — minerul de onoare al 
țării — distinsei tovarășe Elena 
Ceaușeseu, tradiționalul salut mine
resc „Noroc bun !“, împreună cu 
urările de a trăi ani mulți și fericiți, 
spre binele și fericirea întregului 
nostru popor.

Dind glas dorinței tuturor celor 
prezenți, a tuturor locuitorilor Văii 
Jiului, primul secretar al comitetu
lui municipal de partid a adresat to
varășului Nicolae Ceaușeseu rugă
mintea de a lua cuvintul in cadrul 
marii adunări populare.

întimpinat cu deosebit entuziasm, 
cu puternice sentimente patriotice, 
a luat cuvintul tovarășul ^j^olaO 
Ceaușeseu, sccretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Cuvintarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deosebit 
interes, cu deplină aprobare și sa
tisfacție, ea fiind subliniată în repe
tate rinduri de îndelungi aplauze, 
uralc și ovații. Se scandează cp în
flăcărare : „Ceaușeseu și minerii !“, 
„Ceaușeseu — P.C.R.i", „Ceaușeseu și 
poporul !“.

Adresindu-șe tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu la sfirșitul cuvîntării. pri
mul secretar al comitetului munici
pal de partid, dind expresie gindu- 
rllor și sentimentelor comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii din 
bazinul Văii Jiului, a spus :

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușeseu,

Vibranta dumneavoastră cuvintare 
la marea adunare populară de la 
Petroșani, prețioasele indicații pe 
care ni le-ați dat de-a lungul vizitei 

. vor constitui pentru noi un adevă
rat program de muncă, o călăuză 
permanentă pentru perfecționarea 
intregii noastre activități.

Ne angajăm să nu precupețim nici 
un efort pentru a da viață înălță
toarelor indemnuri, tuturor orientă

rilor formulate cu atita generozitate 
in cadrul acestui nou dialog al dum
neavoastră cu cei care muncesc aici, 
pentru a ne aduce o contribuție și 
mai mare la realizarea tuturor o- 
biectivelor stabilite de partidul nos
tru comunist.

Vă mulțumim pentru noua dovadă 
a grijii ce ne-o purtați și vă dorim, 
din adîncul inimii, dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușeseu, stimatei tovarășe Elena 
Ceaușeseu, multă sănătate, ani mulți 
și rodnici spre binele și fericirea 
întregului nostru popor.

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân. în frunte cu cel mai iubit fiu 
al poporului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu !

Mulțimea aclamă minute în șir 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru secretarul său general, adu
narea populară încheindu-se în a- 
ceeași atmosferă vibrantă, însufleți
tă, de înălțător patriotism.

La sfirșitul vizitei in munici
piul Petroșani, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu. tovarășa Elena Ceaușeseu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului s-au îndreptat 
spre stadionul orașului, unde .s-a 
desfășurat ceremonia plecării.

Pe întregul traseu, mii de cetățeni 
și-au manifestat cu deosebită căldu
ră dragostea și stima față de secre
tarul general al partidului, recunoș
tința față de grija sa statornică pen
tru dezvoltarea necontenită a locali
tăților Văii' Jiului, laolaltă cu toate 
celelalte așezări ale țării. Ei flutu
rau stegulețe și flori, scandau cu 
însuflețire și mindrie numeie parti
dului și al secretarului său general. 
Formații artistice, printre care și 
cea de dansuri pădurărești din Fe- 
regi. comuna Cerbăl, formație la care 
participă tot satul, interpretau cîn- 
tece și dansuri din bogatul folclor 
al Văii Jiului. Totul s-a constituit 
într-o imagine sărbătorească, cu va
loare de simbol, devenită atit de fa
miliară, relevind unitatea de ne
zdruncinat a poporului în jurul par
tidului și a! secretarului său general.

La plecare, o gardă alcătuită din 
membri ai gărzilor patriotice și ai 
formațiunilor de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei a pre
zentat onorul. Tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu trece în revistă garda de 
onoare.

Răsună acordurile Imnului de Stat 
al Republicii Socialiste România.

Adresindu-se celor prezenți pe sta
dion, secretarul general al partidului 
le-a urat multă sănătate și fericire.

Pionieri și șoimi ai patriei, tineri 
și tinere oferă flori oaspeților dragi.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, to
varășa Elena Ceaușeseu și-au luat 
rămas bun de la reprezentanții or
ganelor locale de partid și de stat, 
de la petroșănenii prezenți la cere
monia plecării.

Primul secretar al comitetului 
municipal de partid, tovarășul Viorel 
Faur, a adresat încă o dată cele mai 
calde mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, tovarășei Elena Ceaușeseu 
pentru vizita efectuată, r’eafirmind 
voința fermă a minerilor, a tuturor 
locuitorilor Văii Jiului pentru trans
punerea in practică a sarcinilor ce 
le revin pe acest an și pe întregul 
cincinal, pentru creșterea continuă a 
producției de cărbune și consolida
rea independenței energetice a țării.

In aplauzele și uralele mulțimii, 
elicopterul prezidențial a decolat.

La întreprinderea de utilaj minier din Petroșani

■

Primire caldă, entuziastă la Lupeni

LUCRĂRI URGENTE ÎN AGRICULTURA: cinemaRECOLTAREA FLORII-SOARELUI
OLT;

Exemplul unităților avansate — cea mai 
bună dovadă că ritmul poate fi sporit
Culesul florii-soarelui a început și 

se desfășoară in toate unitățile agri
cole din județul Olt. Pentru ca in- 
treaua recoltă să fie strinsă repede 
și pusă la adăpost in cel mai scurt 
timp, la executarea acestei lucrări 
au fost concentrate 529 de combine 
prevăzute cu echipamentele necesa
re. Ce măsuri deosebite au fost lua
te de către organele agricole pentru 
desfășurarea in cele mai bune con
diții a recoltării '! întrebarea am 
adresat-o inginerului Doru Radules
cu. directorul direcției agricole ju
dețene.

— In cadrul fiecărei unități agri
cole. al fiecărei ferme, precum și la 
nivelul județului — ne spune direc
torul — au fost stabilite programe 
privind recoltarea florii-soarelui. în- 
care se prevăd măsuri privind folo
sirea mijloacelor mecanice și a for
ței de muncă. Prin decizii, consiliile 
populare au stabilit ca pentru aceas
tă perioadă ..ziua lumină" — de la 
răsăritul soarelui și pină se lasă în- 
tunerțeu) — să fie orarul de lucru 
în agricultură. întreaga activitate se 
desfășoară pe baza unor programe 
precise, in care se prevăd norme zil
nice. obligatorii pentru toate forma
țiile de lucru. Acum, culesul se al'lă 
in toi. Pină aseară au fost recoltate 
aproape 8 800 de hectare cu floarea- 
soarelui. din cclw 31 400 hectare afla
te in cultură. Se acordă prioritate 
parcelelor ce urmează a fi insămin- 
țate cu griu. Și incâ o precizare : 
toate combinele pregătite pentru 
floarea-soarelui sint echipate și cu 
colectoare pentru strînsul capitule- 
lor — dispozitive fabricate la între
prinderea mecanică pentru agricul
tură și industrie alimentară de la 
Balș. Se asigură in acest fel atit re
coltarea operativă a florii-soarelui. 
cit și importante cantități de furaj 
de foarte bună calitate.

în cadrul unui raid întreprins in 
unități agricole ale Județului ne-am 
convins la fața locului că se acțio
nează intr-adevăr cu toate forțele

mecanice și manuale la culesul flo
rii-soarelui. In consiliul agroindus
trial Vișina, de exemplu, toate cele 
15 combine pregătite pentru floarea- 
soarelui sint in cimp. Tovarășul Ion 
Florea. directorul stațiunii pentru 
mecanizarea agriculturii din Vișina, 
ne prezintă programul de acțiune 
pentru stringerea acestei plante : din 
cele 600 hectare cultivate cu floarea- 
soarelui. jumătate vor fi recoltate 
mecanic, iar jumătate manual, așa 
incit in trei-patru zile să se încheie 
culesul. Dealtfel, pină asâară au și 
fost recoltate peste 130 de hectare. 
La cooperativa agricolă Vișina Ve
che. din același consiliu agroindus
trial. pe lingă formația de mecani
zatori care lucra cu patru combine, 
la recoltat se aflau și 100 de coope
ratori. Pentru a nu se pierde nimic 
din producție, capitulele de floarea-

soarelui erau adunate în coșuri și 
în saci. Cu aceeași grijă pentru re
coltă. pentru evitarea oricărei risipe 
se acționează si in alte unități agri
cole din consiliile agroindustriale 
Vlădila. Valea Mare și Găneasa, 
unde ritmul recoltării se situează 
peste media pe județ.

Cu toate acestea, pe ansamblul ju
dețului ritmul zilnic de recoltare nu 
este încă cel posibil de realizai, dacă 
avem in vedere utilajele din dotare 
și forța de muncă existentă. Și 
aceasta pentru că nu in toate unită
țile combinele funcționează cores
punzător. In ziua de l septembrie, 
bunăoară, in consiliul agroindustrial 
Verguleasa. din 14 combine, șapte 
erau incă la sediul S.M.A. pentru... 
remedierea unor mici defecțiuni 
constatate abia acum de comisia 
de recepție. Este drept că, ince- 
pind de joi. ele au intrat in la
nuri. Dar ■ de ce abia ieri, și nu 
atunci cind s-a declanșat recoltarea 
florii-soarelui in această zonă a ju
dețului ?

Se impune ca timpul bun de lucru 
să fie mai deplin folosit, astfel ca. in 
citeva zile, recoltarea florii-soarelui 
să se încheie pe toate suprafețele. 
Experiența unităților fruntașe tre
buie generalizată in așa fel incit în
treaga forță mecanică și manuală să 
fie folosită cu randament maxim.

STRINGEREA FURAJELOR
MUREȘ:

Deocamdată, rezultatele de ansamblu 
nu pot fi considerate satisfăcătoare

Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scînteii"

Pe terenurile C..A.P. Cooodin, județul Constanța, se desfășoară intens recol 
' tarea florii-soarelui

Foto : Sandu Cristian

în multe unități agricole din ju
dețul Mureș se acționează cu stăru
ință spre a so asigura furajele ne
cesare pentru . perioada de iarnă. 
Exemplul cdoperativelor agricole din 
comunele Band, Ernei, Săulia de 
Cimpie. Nazna, Păsăreni. Dumbra
va. Cuci și altele, este edificator in 
acest sens. Acestea sint de fapt și 
unitățile care, nu intîmplâtor. au ob
ținut. in opt luni, cele mai mari pro
ducții de lapte și carne. „Nu am 
cumpărat fin niciodată — ne spune 
tovarășul Vajda Gâza, inginerul-șef 
al cooperativei agricole din Band, 
în unitatea noastră campania de 
stringers a furajelor ține practic din 
primăvară pină se lasă zăpada. 
Ne-am asigurat, pe sortimente. în
tregul necesar de furaje, dar adu
năm. in continuare, tot ce poate fi 
cosit și depozitat".

Dar nu numai la Band există o 
asemenea concepție sănătoasă cu 
privire la asigurarea furajelor, ci și 
in multe alte unități. O dovadă in 
acest sens o constituie înseși reali
zările celorlalte unități agricole din 
consiliul agroindustrial Band : față 
de planul dc 1 830 tone grosiere, uni
tățile agricole din acest consiliu au 
realizat 6 803 tone ; totodată, ele au 
depozitat pină acum 4 OHO tone fin 
din necesarul de 4 250 tone. Acțiu
nea este insă in curs de desfășurare, 
astfel că pînă la sfirșitul toamnei 
toate aceste unități vor depăși canti
tățile prevăzute in programele de 
asigurare a nutrețurilor pe acest an. 
.Cu aceeași răspundere se acționează 
și în cooperativele agricole din Mu- 
reni. Miheș. Chiheru. Tirnăveni. 
unde cooperatorii sint pe punctul de 
a-și asigura integral necesarul de 
furaje.

Adevărul este insă că. pe ansam
blul județului, recoltarea furajelor, 
și cu deosebire însilozarea nutrețu
rilor, se. desfășoară neOorespunzător. 
Din datele existente la direcția agri
colă județeană rezultă că. pină acum, 
la fînuri, din programul de 152100 
tone prevăzute pentru acest an s-au 
depozitat numai 95 025 tone ; la gro

siere s-a asigurat abia 55 la sută 
din necesar, iar ia suculente doar 14 
la sută din cantitățile stabilite.

Un număr însemnat de unități 
agricole din consiliile agroindus
triale Morăreni. Sovata. Reghin, 
Miercurea Niraj și Singiorgiu de Pă
dure —- zone in care există dealtfel 
mari suprafețe de pajiști — prelimi
na de pe acum însemnate deficite 
de fin. Așa, de exemplu, cooperati
vele agricole din Fînațe, Frunzeni, 
Deag, Măgherani, Sâcalu de Pădure. 
Vătâva, Ripa și Gurghiu nu și-au 
asigurat nici 50 la sută din necesarul 
de fin. Și aceasta in timp ce produc
ția existentă se degradează pe cimp. 
Motivele invocate de unii ingineri- 
șeti, anume că a întârziat prima coa
să la finețe din cauza pășunării 
acestora in primăvară, nu sint deloc 
plauzibile. Animalele au nevoie de 
fin. și nu de justificări I De neînțe
les este și faptul că în aceste unități 
este neglijată chiar și stringerea 
paielor.

Dar cele mai mari restanțe se în
registrează în realizarea programu
lui de înslloz.are. Pe ansamblul uni
tăților agricole din județ, față de rit- . 
mul zilnic de insilozare stabilit, de 
1 1 460 tone, s-au realizat pină acum 
abia 2 000 tone, cantitățile însilozate 
itisumind doar 125 000 din cele 750 000 
tone planificate.

Aspectele la care ne-am referit 
pun în lumină necesitatea interven
ției specialiștilor de la organele agri
cole și din consiliile agroindustriale, 
a factorilor de răspundere din comi
tetele de partid șt consiliile popu
lare comunale pentru stringerea mai 
grabnică a cantităților mari de nu
trețuri existente pe cimp. Cu deose
bire este necesară suplimentarea cu 
oameni a echipelor de cosași in ve
derea recoltării in ritm mai intens 
a tinetelor a ierburilor din zonele 
greu accesibile. Și aceasta acum, 
cind tirnpul este prielnic și cîmpul 
oferă resurse din belșug.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

Ei AșteptiiKt un tren: SCALA (11 03 72)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
w Combinația (spectacol de galii in 
cadrul „Zilelor filmului din R.P. Bul
garia") : STUDIO (59 53 18) — 19.

Intilnirea: FEROVIAR (50 51 40) — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15, FLA
MURA (85 77 12) - 9; 11: 13,15; 15,30; 
17,45; 20, CENTRAL (14 12 24) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Ultimul cartuș: DRUMUL SĂRII 
(3121113) — 16; 18; 20.
H Păcală: PROGRESUL (23 94 10) — 
15,30; 19.
E Nea Mărln miliardar: VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19.30.
ffi Viață sportivă: UNION (13 49 04) — 
9,.'10; 12; 14.30; 17; 19,30.
is Rapidul 34: PATRIA (11 86 25) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 13; 20,15, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,45; 18; 20.
Q Cursa infernală: SALA MICA A 
PALATULUI — 14,30: 17,15: 20. ț’ALA- 
TUL SPORTURILOR ȘI CULTURII 
(75 77 20) — III.
S Micile stele: TIMPURI NOI (15 81 10)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 19,45.
E Goz.lan: FESTIVAL (15 63 84) — 8.30; 
10,45; 13; 15,30; 18: 20,15. MELODIA 
(12 06 88) — 9: 11.15; 13,30: 15.45 ; 18; 
20.15. MODERN (23 71 01) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină — 20,45. 
KS Vremea paginilor: CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18; 20. 
a Colonia: ARTA (213186) — 9; 11,15: 
13,30: 15,45; 18; 20.
H Două semnale lungi in ceață: LIRA 
(3! 71 71) — 15,30; 18; 20.
S3 AH Baba șl cei 40 de ho(i: MUNCA 
(2150 97) — 14 ; 17: 19,45. GRADINA 
GLORIA (47 46 75) — 20,30.
H Trei tineri: PACEA (60 30 85) —
15,30; 17,30; 19.30.
E Yankeii: LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
9; 11,30; 14,15; 17: 19,30.
B Toss: BUZEȘTI (50 43 58) — 9: 12,15; 
16; 19,15, la grădină — 20,15.
Ui Safari Express: AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. TOMIS 
(21 49 46) — 8,45; II; 13,15; 15,30; 17,45; 
20, la grădină — 20,45.
ffl In arșița nopții: COSMOS (27 54 95)
— 9.30; 11,30; 13.30: 15,30: 17,30; 19.30.

E5 Pilot de formula 1: COTRO'
(49 48 48) — 15,30; 17,45; 20.
13 Polițist sau delincvent: DACIA 
(50 3 5 94) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
H Desene animate — 9; 19,30; Parisul 
vesel — 12; 14; 16; 18; 19,45: DOINA 
(16 35 38),
H Acel blestemat tren blindat: EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 11; 13: 15,30 : 17.45; 20.
B Colosul din Rhodes: FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 12; 16,30; 19,30.
H Contrabandiștii din Santa Lucia: 
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 
19,30, FLACĂRA (20 33 40) — 15,30;
17,30; 19,30.
S O fală fericită: CIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18: 20, MțO- 
RIȚA (14 27 14) — 9: 11,15: 13,30; 15,45; 
18; 20.
13 Sphinx: GRIVFTA (17 03 M) — 9; 
11,15; 13,30; 13,45; 18; 20.15, POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17.15; 19,30.
H Provocarea dragonului: VICTORIA 
(16 28 79) — 9 ; 11.15; 13,30; 15,45; 13; 
20,15.
B Corleone: GRĂDINA ARTA
(21 31 86) — 20.30.
■ Bătălie pentru apa grea: GRADI
NA CAPITOL (16 29 17) — 20.30.
K Atac împotriva lui Rommel: GRĂ
DINA FESTIVAL (15 63 84) — 20,15.
B Bonner fini: GRĂDINA LIRA 
131 71 71) — 20,30.
S Apgșil: GRĂDINA LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 20,15.
B Teheran ’43: PARC HOTEL (17 08 58)
— 20,115.
S Transamerican Express: ARENELE 
ROMANE (75 77 20) — 20,13.

teatre
H Teatrul Național (14 7171, sala 
mica): Romului cel Mare — 10,30.
R Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Cum s-a făcut de-a rămas ca- 
tinca fată bătrînâ -- 19,30.
E3 Teatrul satirie-muzleal ,,C. T<7na
șe" (15 56 78j grădina Boema): Stela, 
stelele și Boema — 19,30; (grădina Ba- 
tiștei): Funcționarul de lâ Domenii 
— 20.
SI Ansamblul „Rapsodia rdrnâpă* 
(13 13 00): La îzvot de dor și cintce 
— 13,30.

DE LA
Administrația Asigurărilor de 

Stat aduce la cunoștință auto- 
mobiliștilor care au contractate 
asigurări pentru avarii . auto- 
casco cu plata primelor în rate 
că este necesar să achite la ter
men aceste rate, pentru a nu

ADAS
prejudicia continuitatea raportu
rilor de asigurare.

Plata rateloi- de prime »e 
poate face la responsabilii cu 
asigurările din unitățile socialis
te. la agenții și inspectorii de 
asigurare sau. direct, la orice 
unitate ADAS.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului și al meu personal adresez Excelenței Voastre 
vii mulțumiri pentru felicitările cordiale transmise cu ocazia sărbătorii unei 
noi aniversări a independenței Republicii Orientale a Uruguayului.

Reiterind Excelenței Voastre expresia înaltei mele considerațiuni,. am 
plăcerea să vă adresez urări de fericire personală și de prosperitate hațiUnii 
române prietene.

General-locotenent GREGORIO C. ALVAREZ
Președintele

Republicii Orientale a Uruguayului

Plecarea delegației parlamentare kuweitiene
Joi după-amiază a părăsit Capita

la delegația parlamentară kuweitia- 
nă. condusă de MOhammad Yousif 
Al-Adsani, președintele Adunării 
Naționale din Kuweit, președintele 
grupului kuweitian din Uniunea in
terparlamentară, care, la invitația 
Marii Adunări Naționale, a făcut o 
vizită oficială în țâra noastră.

Adunare festivă cu prilejul celei Pe-a 37-a aniversari 
a Zilei naționale a Republicii Socialiste Vietnam

Cu Ocazia celei de-a 37-a aniver
sări a Zilei naționale â Republicii 
Socialiste . Vietnam, joi după-amiază 
a avut loc in Capitală o adunare 
festivă organizată de Comitetul mu
nicipal București al P.C.R. și Con
siliul municipal al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste.

La adunarea festivă, desfășurată 
la Clubul întreprinderii „Filatura 
românească de bumbac", au luat 
parte Eleonora Cojoearu, secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., vicepreședinte al consiliu
lui popular municipal, membri _ ai 
consiliului municipal al F.D.U.S., 
activiști de partid și de stat, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, numeroși oameni ai. muncii 
din unități industriale bucufeștene.

Ap fost prezent! Tan Phong, am
basadorul R.S. Vietnam la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Despre semnificația politică și is
torică a evenimentului sărbătorit a 
vorbit Gheorghe Turcu, director ge
neral adjunct al Centralei industriei 
bumbacului, director al F.R.B., care 
a subliniat că proclamarea, cu 37 de 
ani in urmă, a noului stat a con
stituit o strălucită încununare a lup
tei eroice, pline de sacrificii,, â po
porului vietnamez, sub conducerea 
partidului comunist, pentru 'înlătu
rarea dominației colonialiste și a re- 
■ mului feudal, pentru împlinirea 
dealurilor de libertate și indepen

dență națională. Trecînd în revistă 
principalele etape ale luptei eroice 
â poporului vietnamez pentru eli
berare națională și sbcială, pentru 
apărarea independenței șl suvera
nității de stat, pentru realizarea uni
tății naționale și consolidarea cuce
ririlor revoluționare, vorbitorul a 
subliniat că, în spiritul solidarității 
internaționale, poporul român a 
sprijinit lupta dreaptă a poporului 
vietnamez, salutind cu profundă 
satisfacție eliberarea Vietnamului de 
sud, reunificarea. țării și proclama
rea Republicii Socialiste Vietnam.

Referindu-se în continuare la fap
tul că relațiile de prietenie dintre 
popoarele noastre cunosc o continuă 
dezvoltare, vorbitorul a subliniat 
rolul ho.tărîtor. pe care l-au avut in 
evolutia7:-p'ozitivA?a--aceștOm-—îrrti'lniȚ 
rile și convorbirile dirîtrb tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Le Duan, secretar

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

HANDBAL: Tragerea la sorți în cupele europene
La Basel a avut loc tragerea la 

sorti a meciurilor din primul tur al 
cupelor europene masculine de 
handbal.

Tn „Cupa campionilor europeni", 
Steaua București va intîlni formația 
lonikos Atena, iar in „Cupa cupe
lor". Dinamo București va juca cu 
echipa Maccabi Petach Tikva. în

LA GALAȚI : Finalele „Ceferiadei" '82
“recerlle finale ale „Ceferiadei" 

JL >b’ — competiție polisportivă de 
masă organizată de Comitetul Uniu
nii sindicatelor din transporturi și 
telecomunicații împreună cu Depar
tamentul căilor ferate — vor avea 
loc in zilele de 4 și 5 septembrie la

In cîteva rinduri
• Joi, în cadrul campionatului națio

nal masculin de handbal au fost în
registrate următoarele rezultate : U- 
niverșitatea Craiova — Constructo
rul Arad 29—23 ; Politehnica Timi
șoara — Constructorul C.S.U. Oradea 
28—21 ; Dinamo Brașov — Relon Să- 
Vinești 18—15 : Universitatea Cluj- 
Napoca — H.C. Minaur Baia Mare 
26—25 ; Steaua — Independența Car- 
pați Mirșa 36—15.

© Pe terenurile hotelului „Peli
can" din Mamaia au început joi 
campionatele internaționale de tenis 
pentru juniori ale tării noastre, com
petiție care contează pentru campio
natul mondial al juniorilor. Rezulta
te tehnice : juniori : Moravek (Ce
hoslovacia) — Moroșan (România) 
6—3. 4—6. 3—6 ; Vanța (România) — 
C-omănescu (România) 4—6, 6—4,
6—2 ; Lazarov (Bulgaria) — Suc (Ce
hoslovacia) 6—2, 6—7, 6—3 ; Hnat 
(România) — Wehner (R.D. Germa
nă) 6—4, 7—6 ; junioare : Alice Dă- 
nilă (România) — Hanak (Ungaria) 
6—4. 6—2 ; Tesarova (Cehoslovacia) 
— Ried (Ungaria) 6—1, 6—2 ; Tro- 
can (România) — Pop (România) 
6—2, 2—6, 7—5.

9 Astăzi la Codlea (Brașov) va 
Începe finala celei de-a IX-a ediții

La plecare, pa aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost, salutați de Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale. Stan Soare, președintele 
Comisiei pentru invățămint, știință 
și cultură, președintele grupului bo- 
man din Uniunea interparlamentară, 
Constantin Teodorescu, deputat.

(Agerpreș)

general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Vietnam, 
care au dat puternice impulsuri 
pentru intensificarea conlucrării ro- 
mâno-vietnameze pe multiple pla
nuri.

în încheiere, exprimînd sentimen
tele sincere pe care poporul român 
le nutrește față de poporul vietna
mez, vorbitorul a transmis oameni
lor muncii, întregului popor vietna
mez calde felicitări cu ocazia celei 
de-a 37-a aniversări a zilei națio
nale, urări pentru obținerea unor 
noi și importante succese în trans
punerea in viață a hotâririlor celui 
de-al V-lea Congres al Partidului 
Comunist din Vietnam, In dezvolta
rea multilaterală a patriei, pe calea 
progresului și prosperității.

A luat apoi cuvihtul ambasadorul 
R.S. Vietnam la București, Tan 
Phong, care a evocat pe larg impor
tanța istorică a zilei de 2 septem
brie 1945 pentru poporul vietnamez, 
lupta sa gfea, eroică, dusă timp de 
30 de ani împotriva colonialismului 
și imperialismului pentru obținerea 
independenței totale, pentru reunifi
carea patriei și înaintarea ei spre 
socialism. Vorbitorul a arătat jn 
continuare că, în cei 37 de ani săr
bătoriți, revoluția vietnameză a în
registrat succese importante in trans
formarea Vietnamului dintr-o țară 
colonială, semifeudală, într-0 țară 
independentă, reunificată. socialistă. 
Poporul vietnamez îndeplinește cu 
succes hotăririle istorice ale Con
gresului al V-lea al Partidului Co
munist din Vietnam, opera de trans
formare socialistă a patriei.

Referindu-se apoi la prietenia tra
dițională româno-vietnameză. am
basadorul a exprimat recunoștința 
întregului popor vietnamez față de 
partidul, guvernul șl poporul român 
pentru sprijinul și ajutorul acordat 
Cauzei eliberării naționale și con
strucției socialiste in Vietnam. Vor
bitorul a arătat că poporul vietna
mez privește cu .mare Satisfacție ma
rile realizări obținute de poporul 
român, condus de partidul săit comu
nist, in frunte ■ cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, in opera de con
struire a societății socialiste multi- 
lăteraF’dezvoltnte- ți a urat 'oamenilor 
muneii din România succese tot mai 
mari in Înfăptuirea importantelor 
sarcini economico-sociale ce le stau 
în față.

(Agerpreș)

„Cupa I.H.F.", echipa H.C. Minaur 
Baia Mare, va evolua în compania 
formației Philippos Veria (Grecia). 
Conform tragerii la sorți, Steaua și 
Dinamo vor disputa primul joc pe 
teren propriu, iar H.C. Minaur Baia 
Mare in deplasare.

Meciurile se vor desfășura în peri
oada 4—17 octombrie.

Galați și vor reuni 350 de sportivi și 
sportive, clasați pe primele locuri la 
fazele pe regionale de cale ferată. 
Finalele se desfășoară la cinci spor
turi : atletism, volei, popice, șah 
(echipe mixte), tenis de masă.

a concursului național sătesc de oină, 
dotat cu „Cupa U.N.C.A.P.". Orga
nizat sub genericul „Daciadei" de 
către Uniunea Națională a C.A.P., 
împreună cu Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, Con
siliul Național pentru Educație Fi
zică și Sport și federația de specia
litate. acest concurs s-a impus, de-a 
lungul anilor, ca un autentic cam
pionat național sătesc, menit să con
tribuie la popularizarea și dezvolta
rea sportului nostru național și să 
desemneze, anual, cea mal bună e- 
chipă de oină din mediul rural.

Pentru etapa finală s-au calificat 
12 echipe.

® Campionatul european de polo 
pe apă pentru echipe de juniori a 
continuat la Varna cu meciuri din 
cadrul turneelor semifinale. Selecțio
nata României a întilnit formația 
Spaniei, pe care a invins-o cu' scorul 
de 10—5 (3—1. 5—2, 1—0, 1—2), avind 
ca principal realizator pe Hagiu, au
torul a șase goluri.

® în primul tur al campionatelor 
internaționale de tenis ale S.U.A., ce 
se desfășoară pe terenurile arenei 
„Flushing Meadow". Ilie Năstase l-a 
invins in trei seturi, cu 6—3, 7—6, 
6—2 pe americanul Mike Estep.

VIZITA SECRETARULUI FEDERAL PENTRU AFACERILE
EXTERNE AL R. S. F. IUGOSLAVIA

Joi dimineața a sosit la București 
tovarășul Lazar Moisov, seefetâr fe
deral pentrii afacerile externe al Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia, care, la invitația ministrului 
afacerilor externe al Republicii Socia
liste România, Ștefan Andrei, face 
o vizită de lucru in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășul 
Ștefan Andfel. de Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex- 
terne, Nicolae Mih.ai, ambasadorul 
țării noastre la Belgrad, de alte per
soane oficiale.

Au fost de față Milos MelOvSkl, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavi^ la 
București, și membri ai ambasadei.*

In aceeași zi, Ia Palatul Victoriei 
au început convorbirile între tova
rășul Ștefan Andrei, ministrul afar 
cerilor externe al Republicii Socialis
te România, și Lazar Moisov, secre
tar federal pentru afacerile externe 
al Republicii Socialiste Federative 
iugoslavia.

Cu acest prilej a avut loe O In
formare reciprocă asupra preocupă
rilor actuale privind dezvoltarea e- 
oonomico-socială in cele două țări. 
Au fost relevate, cp satisfacție, ba
nele relații statornicite între țările 
noastre vecine și prietene, relații 
care cunosc o continuă amplificate 
și aprofundare, în conformitate cu 
înțelegerile și hotăririle convenite 
între secretarul general al Partidului

Sesiunea științifică națională 
și de perspectivă in domeniul
Ieri au început Ia Vaslui lucrările 

sesiunii științifice naționale pe tema 
„Probleme actuale și de perspectivă 
în domeniul muncii și ocrotirilor so
ciale". Lucrările acestei importanțe 
reuniuni științifice, organizate de Mi
nisterul Muncii și Direcția pentru 
probleme de muncă și ocrotiri sociale 
Vaslui, au fost deschise de tovarășul 
Ion Frățilă, prim-sectetar al Comi
tetului .județean Vaslui ăl P.C.R., 
președintele comitetului executiv al 
consiliului popular județean. A fost 
prezent inginerul Ilie Cișu, adjunct 
al ministrului muncii.

Timp de trei zile, cei peste 400 de

Elementul definitoriu pentru viața 
social-politică a țării în cursul lunii 
încheiate este neîndoielnic climatul 
de încredere, mîndrie patriotică și 
elan revoluționar ou care poporul 
nostru a sărbătorit a 38-a ANIVER
SARE A REVOLUȚIEI DE ELIBE
RARE SOCIALĂ ȘI NAȚIONALĂ, 
ANTIFASCISTA ȘI ANTI1MPERIA- 
LISTA, moment de răscruce in des
tinele țării, strălucită încununare 
a unor îndelungate lupte care âu 
deschis calea împlinirii idealurilor 
de libertate ale poporului, a cuce
ririi independenței și suveranității 
naționale, a făuririi socialismului și 
comunismului pe pămînțul Româ
niei.

Largul evantai al acțiunilor polir 
tico-reducative și cultural-artiștice 
organizate de la un capăt la altul al 
țârii, culmiriind cu adunarea festivă 
și mareâ demonstrație din Capitală, 
desfășurată în prezența secretarului 
general âl partidului, a celorlalți 
conducători de partid și de stat, 
a evidențiat din nou acea reali
tate fundamentală a societății noas
tre pe care o reprezintă unita
tea indisolubilă dc gindire și simți
re a uâțiunii in jurul încercatei 
călăuze — Partidul Comunist Ro
mân, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Patosul revoluționar ma
nifestat in zilele premergătoare 
marii noastre sărbători naționale a 
dat expresie puternică devotamen
tului și încrederii neabătute eu care 
toți fiii patriei înfăptuiesc politica 
partidului, însuflețiți de certitudinea 
că aceasta le chezășuiește, ca si 
pinâ acum, posibilitatea transpune
rii in viață â celor mai gvintate as
pirații.

Cinstirea marii sărbători a prile
juit un inșuflețitor bilanț al pro
fundelor transformări înnoitoare 
realizate în ansamblul sferelor vie
ții sociale în decursul celor 38 de 
ani care au trecut de Ia 23 August 
1944. ca și exprimarea voinței una* 
nime a întregului popor de a acțio
na fără preget spre a înfăptui obiec
tivul. fundamental stabilit de Con
gresul al XÎI-lea al P.C.R. — reali
zare» unei calități superioare în toa
te domeniile de activitate, punerea 
mai eficientă in valoare a resurselor 
umane și materiale ale societății 
noastre, trecerea României de la sta
diul de țară in curs dc dezvoltare in 
rindul statelor cu nivel mediu de 
dezvoltare economică.

Tn spiritul tradițiilor patriotice, re
voluționare. ale clasei muncitoare și 
poporului nostru, zilele fierbinți ale 
lui august ’44 au fost omagiate prin 
remarcabile succese in întrecerea so
cialiști — îndeplinirea de către nu
meroase colective înainte de termen 
a planului pe 8 luni lă produc
ția fizică: rezultatele obținute în 
multe întreprinderi în reducerea con
sumurilor energetice și de materii 
prime, îndeplinirea prevederilor pla
nului de export, modernizarea și 
ridicarea nivelului calitativ al produ
selor; efectuarea la timp și în bune 
condiții a lucrărilor agricole de sezon 
în numeroase unități din agricultură: 
accelerarea de către constructori a 
ritmului de execuție și montaj pe 
șantiere șl darea în funcțiune a im
portante caoacități productive.

Forța mobilizatoare a politicii par
tidului. încrederea și abnegația cu 
care este înfăptuită de masele popu
lare de la orașe și Sate .Au fost grăi
tor reliefate în cursul VIZITELOR 
DE LUCRU ALE TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN CAPI
TALA ȘI ÎN JUDEȚELE ARGEȘ. 
TULCEA ȘI BRAȘOV. S-a vădit din 
nou cu acest prilej rodnicia stilului 
de muncă propriu secretarului gene
ral ăl partidului, caracterizat prin a- 
nallza la fața locului, împreună cu 

Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, șl conducătorii de 
partid Și de stat ai R.S.F. Iugosla
via. A fost reafirmată dorința co
mună de a acționa in continuare 
pentru întărirea colaborării și coope
rării româno-iugoșlave Corespunzător 
aspirațiilor fundamentale ale popoa
relor român și iugoslave, cauzei ge
nerale . a socialismului și progresului 
in lume.

în cadrul schimburilor de păreri 
în probleme ale actualității interna
ționale a fost exprimată îngrijora
rea celor două țări față de agrava
rea încordării situației. S-a subliniat 
voința chiot două guverne de a con
lucra tot mai activ be plan extern 
pentru reducerea încordării interna
ționale, pentru o politică de pace, 
destindere, respect al independenței 
șt suveranității popoarelor, de secu
ritate și colaborare în Europa și in 
lume, pentru relații de conlucrare, 
prietenie Și bună vecinătate în Bal
cani, pentru dezangajare militară șl 
dezarmare, in primul rînd dezarma
re nueleară, pentru lichidarea politi
cii de forță și soluționarea pe cale 
pașnica a tuturor stărilor de război 
și încordare dintre state, pentru edi
ficarea unei no! ordini economice 
internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie.

(ÂgerpreS)

pe tema „Probleme actuale 
muncii și ocrotirilor sociale" 
participant! din aproape toate jude
țele țării, cercetători, cadre didactice 
universitare, activiști de partid și de 
stat, economiști, sociologi, ziariști vor 
susține, in plen și pe cele 5 secțiuni, 
comunicări și referate științifice axa
te pe probleme de mare actualitate 
ale politicii partidului nostru privind 
resursele de muncă și repartizarea 
acestora, productivitatea muncii, pre
gătirea și utilizarea forței de muncă, 
asigurările sociale, expertiză și re
cuperarea capacității de muncă, le
gislația . muncii și asistență socială. 
(Petru Necula, corespondentul „Scin- 
teil").

producătorii bunurilor materiale și 
spirituale, a problemelor fundamen
tale âle dezvoltării economiCo-sOcia* 
le a țării. în acest cadru larg demo
cratic au fost examlhate rezultatele 
obținute în îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe anul 1982, căile și modalită
țile de înfăptuire, la uh nivel cali
tativ și de eficiență superior, a 
obiectivelor actualului cincinal, cu- 
vîntările rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu constituindu-se in înflă
cărate și profund raționale îndem
nuri adresate națiunii noastre.

. Preocuparea permanentă a parti
dului pentru dezvoltarea agriculturii 
socialiste, pentru asigurarea realiză
rii sarcinilor ce revin acestei ramuri 
de bază a economiei noastre națio
nale. în actualul cincinal și in per
spectivă. pentru înfăptuirea obiecti
velor noii revoluții agrare, și-a gă
sit expresia elocventă in CONSFĂ
TUIREA DE LUCRU DE LA C.C. 
AL P.C.R. consacrată problemelor de 
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agricultură, precedată de intilnirca 
de lucru a secretarului general al 
partidului cu oameni ai muncii și 
specialiști din domeniul construcții
lor de mașini agricole, in cursul că
reia a fost analizat stadiul realizării 
utilajelor complexe necesare extin
derii mecanizării agriculturii.

CUVÎNTAREĂ TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU la consfă
tuirea de lucru — evidențiind o dată 
mai mult rolul determinant al se
cretarului general al partidului în 
procesul de perfecționare a organi
zării și conducerii întregii activități 
economico-sociale. capacitatea sa de 
a identifica cele mai potrivite soluții 
de punere in valoare a marilor re
zerve de sporire a producției indus
triale și agricole — constituie un 
amplu și cuprinzător program de ac
tivitate. stabilind cu claritate obiec
tive precise și modalități practice de 
acțiune pentru ansamblul sectoare
lor producției agricole, ca și pentru 
toate organismele și instituțiile care 
acționează in acest domeniu. Esen
țial este acum ca. pretutindeni, șă se 
treacă fără întirziere la înfăptuirea 
sarcinilor ce decurg din documen
tele consfătuirii.

tn același context, al preocupărilor 
vițind perfecționarea ansamblului 
conducerii activității ’ economico-so- 
ciale, se Înscrie ȘEDINȚA COMITE
TULUI POLITIC EXECUTIV AL 
C.C. AL P.C.R., care a dezbătut as
pecte referitoare la reglementarea 
stocurilor la principalele materii pri
me, materiale, produse, ca si Ia re
zolvarea operativă a cerințelor jus
tificate âle oamenilor muncii potri
vit legilor, a problemelor ridicate de 
aceștia in scrisori, sesizări și au
diențe.

înalta prețuire acordată de partid 
tradițiilor revoluționare ale clasei 
noastre muncitoare și-a găsit expre
sie, in cursul lunii încheiate. în ME-

Cronica zile»
In perioada 28 august — 2 septem

brie. la invitația Ministerului. Apără
rii Naționale, o delegație militară a 
Republicii Elene, condusă de amiral 
Theodores Deyannis, șeful Statului 
Major general al apărării naționale, 
a efectuat o vizită oficială in țara 
noastră.

Delegația militară elenă a avut 
convorbiri lă Ministerul Apărării 
Naționale, a vizitat unități și insti
tuții militare, de invățămint, obiecti
ve economice și turistice.

(Agerpreș)

t V
PROGRAMELE 1 ȘI 2

In jurul orei 12,09 — Transmi
siune directă : Adunarea populară 
din municipiul Hunedoara, prile
juită de vizita de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu in județul 
Hunedoara
PROGRAMUL 1

15,66 Telex
15,05 Invitație de vacantă. La Muzeul de 

iStârie șl arheologie din Cluj-Na- 
poca

15,36 Lâ volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

15,45 Emisiune în limba germană
17.40 Tragerea Loto
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,55 Pagini celebre din muzica vocală 
21,05‘Fllni artistic : „Meciul secolului"

— premieră TV. Producție ă stu
diourilor „Gruzia-Film" — U.R.S.S.

22,20 Telejurnal
PROGRAMUL 2

15.00 Varietăți... varietăți...
16,00 Din Cartea naturii : Păstrăvi și 

ape de munte. Un film de. Alex. 
Satmarl. O producție a Studioului 
de film TV

16,25 Melodii populare
16.50 Caseta cu imagini
17.50 1001 de seri
ia,oo închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,55 stagiunea muzicală estivală TV. 

Festival Ceaikovski
22,20 Telejurnal

SAJUL TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU ADRESAT GAZETEI 
„LUPTA C.F.R." cu prilejul Împli
nirii a 50 de ani de la apariție. în
demn adresat colectivului redacțio
nal de a-și perfecționa continuu ac
tivitatea in vederea realizării in 
condiții tdt mai bune a sarcinilor 
care ii revin in lumina hotâririlor 
Congresului al Xlt-lea.*

Sărbătorirea zilei de 23 August a 
pus din nou in evidență prestigiul 
și considerația de care se bucură 
România socialistă, președintele ei. 
pe toate meridianele. Mesajele de 
felicitare adresate conducerii parti
dului și statului, prezența la aduna
rea festivă și la tribuna din Piața 
aviatorilor a numeroși oaspeți de 
peste hotare, manifestările priete
nești ce au avut loc în capitalele 
lumii cu prilejul sărbătorii naționale 
a poporului român — toate acestea 
au dgt expresie sentimentelor de 

înaltă prețuire nutrite față de țara 
noastră, față de polițiea constructivă 
promovată de România. în consens 
cu cerințele păcii, progresului și co
laborării internaționale.

Activitatea desfășurată de tara 
noastră in luna august pe plan extern 
aduce noi confirmări consecvenței 
cu care sint traduse in viață orien
tările fundamentale ale Congresului 
al XÎI-lea al partidului. Noi fapte 
confirmă, in acest sens, DEZVOL
TAREA RELAȚIILOR DE COLA
BORARE ALE ROMÂNIEI CU 
TOATE ȚĂRILE, INDIFERENT DE 
ORÎNDUIREA LOR SOCIALA. Un 
eveniment major l-a constituit pe a- 
ceastă linie de preocupări vizita efec
tuată in țara noastră de Gaafar Mo
hamed Nimeiri, președintele Uniunii 
Socialiste Sudaneze, președintele Re
publicii Democratice Sudan, convorbi
rile eu tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
importantele documente încheiate, 
înțelegerile convenite deschizînd noi 
perspective cooperării noastre re
ciproc avantajoase. Un alt moment 
notabil l-a constituit vizita între
prinsă in România de prințul Noro
dom Sianuk. președintele Kampu- 
chiei Democrate, in cadrul convor
birilor purtate președintele Nicolae 
Ceaușescu reafirmind poziția țării 
noastre in sprijinul unei soluții poli
tice, bazate pe reconciliere națională 
între toate forțele sociale și politice 
care doresc și acționează pentru o 
Kampuchie independentă, democra
tică și nealiniată, pe stabilirea de 
relații prietenești, de Colaborare în
tre Kampuchia și vecinii săi. înte
meiate pe principiile dreptului in
ternațional.

Totodată, schimburile de mesaje 
prietenești între șeful statului ro
mân. pe de o parte, și Mohamed 
Hosni Mubarak, președintele Egip
tului, Saddam Hussein, secretar ge
neral al Partidului Baas Arab Socia
list, președintele Republicii Irak, 
Belisafio Betancour Cuartas, noul

ZIUA NAȚIONALĂ' A STATULUI QATAR

Alteței Sale ' ■ •
Șeic KHALIFA BIN HAMAD AL THANI

Emirul Statului Qatar
DOHA

Cu prilejul aniversării Zilei hațidnâle a Statului Qatar — 3 septembrie, 
doresc să vâ adfeSez cele mai sincere felicitări, Împreună cu urările mele 
calde de sănătate și fericire personală, de pace, progres continuu și 
prosperitate poporului țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste Romqnia

Poporul emiratului 
Qatar marchează as
tăzi împlinirea a 11 
ani de la proclamarea 
independenței țării 
șale, eveniment care 
a pus capăt dominației 
coloniale și a deschis 
calea valorificării re
surselor naturale în 
folosul propriu. Așa 
cum se știe, micul stat 
din. zona Golfului (su
prafața — 22 000 kmp ; 
populația — circa 
250 000 locuitori) dis
pune de uriașe rezer
ve de petrol și mai a- 
les de gaze naturale. 
Potrivit datelor publi
cate de presa din 
Doha, capitala țării, 
zăcămintele descoperi
te recent la North 
West Doom Sint prin
tre cele mai mari din 
lume, echivalind cu a- 
proximativ 51,8 mili
arde barili de petrol.

în anii care au tre
cut de la proclamarea

independenței. Qata
rul a înregistrat suc
cese notabile pe calea 
dezvoltării economice 
și sociale, ca tțrmare p 
preluării controlului a- 
supfa companiilor pe
troliere străine și a a- 
Jocării unor importan
te fonduri provenite 
din comercializarea 
aurului negru pentru 
realizarea de proiecte 
industriale. Astfel, in
tr-o perioadă scurtă, 
pe harta emiratului 
au apărut un lamihof 
dc oțel cu o capacitate 
de 400 000 de tone ă- 
nual, o fabrică de li
chefiere a gazelor na
turale, un combinat 
petrochimic și alte 
obiective economice, 
care au schimbat în
fățișarea multor re
giuni ale țării. Ulti
mele descoperiri <Je 
zăcăminte petrolifere și 
de gaze naturale au 
dat un și mai puter

vremea
Timpul probabil pețitru 3 septembrie, 

ora 21 — 6 septembrie, ora 21. In țară : 
Vremea va fi în general frumoasă, în
deosebi în sudul țării. Cerul va fi va
riabil. Ploi izolate, care vor avea și 
caracter de averse, Insolite de descăr
cări electrice se vor semnala mai ales 
în nordul țârii și zonele de deal șl dă 
munte. Vîntul va sufla slab, pînft la 

președinte al Columbiei, au Bus în 
evidentă bunele relații dintre Româ
nia și țările respective, voința co
mună de a dezvolta îh continuare 
aceste raporturi, in interesul reci
proc, al cauzei progresului și păcii, 

întilnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al P.C. din 
Spania, primirea tinor lideri ai 
P. S. Portughez, ca și a delegației 
parlamentare din India au adus noi 
dovezi ale preocupării statornice a 
partidului nostru uentru EXTIN
DEREA LEGATURILOR DE SOLI
DARITATE CU PARTIDELE CO
MUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI. CU 
PARTIDELE SOCIALISTE SI SO- 
CIAL-DEMOCRATE, CU FORȚELE 
PROGRESISTE, DEMOCRATICE, 
in lupta pentru progres social, pen
tru soluționarea. în interesul tuturor 
popoarelor, a marilor probleme ce 
confruntă omenirea.

Problema vitală a OPRIRII CURSEI

ÎNARMĂRILOR ȘI DEZARMĂRII 
a polarizat, și in luna august, 
atenția popoarelor lumii. îmbogățin- 
du-și mereu conținutul și formele 
de acțiune, mișcarea pentru pace a 
cuprins noi și noi categorii sociale, 
s-a extins continuu. Impresionanta 
adunare de la Viena, la care și-au 
dat intilnire reprezentanți ai mișcă
rilor pentru pace din Europă. Asia, 
Africa. America, manifestațiile, sim
pozioanele, conferințele ce au avut 
loc in Japonia cu prilejul comemo
rării a 37 de ani de la lansarea bom
belor atomice asupra orașelor Hiro
shima și Nagasaki, variatele acțiuni 
de masă din aproape toate țările 
lumii au dat glas voinței nestrămu
tate a popoarelor de pretutindeni 
de a face totul pentru scoaterea in 
afara legii a armelor nucleare, pen
tru preîntimpinarea unui război 
pustiitor. Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, marile manifes
tații pentru pace au demonstrat că 
acționind unite popoarele au forța 
și capacitatea de a determina guver
nele să tină seama de voința lor și 
să treacă la dezarmare.

Expresie a activității sale consec
vente in vederea înfăptuirii acestui 
obiectiv major, România a depus in 
Comitetul pentru dezarmare de la 
Geneva un set de documente care, 
sintetizînd considerentele Marii Adu
nări Naționale, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, sint destinate, 
prin ansamblul de măsuri pe care 
le preconizează, să conducă la dema
rarea unui autentic proces de dezar
mare, la realizarea de pași concreti 
de natură să ferească omenirea de 
pericolul distrugerii nucleare.

O profundă îngrijorare în rindul 
opiniei publice mondiale aii stirnit 
EVENIMENTELE TRAGICE DIN 
LIBAN, ca urmare a acțiunilor mi
litare agresive ale Israelului. Deza
probate și condamnate din primul 
moment de țara noastră, alături de 
opinia publică de pretutindeni, aces

nic avint acțiunii de 
valorificare a resurse
lor naturale. Recent a 
început construirea u- 
nei noi rafinării cu b 
capacitate de 2.5 mili
oane tone de petrol și 
s-a anunțat că. vor fi 
investiți circa 6 mili
arde de dolari pentru 
cphstruirea unui com
plex de lichefiere a 
gazului cu o producție 
de peste 6 milioane 
tone pe an.

Prieten sincer al po
poarelor arabe, po
porul român urmăreș
te cu simpatie trans
formările Înnoitoare 
din viața Qatarului, 
între Republica Sociâr 
listă România și Statul 
Qatar S-au statornicit 
relații de prietenie și 
colaborare, care se 
dezvoltă In interesul 
ambelor țări și po
poare. al cauzei păcii 
și înțelegerii interna
ționale.

moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 8 șl 18 grade, iar cele 
maxime între 20 și 3<J de grade. Dimi
neața pe alocuri ceață. în București : 
Vremea vă fi în general frumoasă, cu 
cerul variabil mal mult senin noaptea. 
Tendință de ploi de scurtă durată în a 
doua parte a intervalului. Vîntul va 
sufla slab, pinft la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 14 
și 16 grada, iar cele maxime intre 26 ți 
28 de grade. Dimineața ceață slabă, 
(ileana MihăHâ, meteorolog de ser
viciu).

te acțiuni împotriva poporului liba
nez și a poporului palestinian, mare
le număr de victime omenești, uria
șele distrugeri materiale nu au făcut 
decit să creeze noi obstacole, să ri
dice* noi piedici in calea unei solu
ționări drepte și trainice, să agra- 
veze și mai mult situația din Orien
tul Mijlociu. Apreciind ca un fapt 
pozitiv că s-a ajuns la o dezangajare 
militară in Beirut, România consi
deră că acum este necesar să se 
acționeze pentru retragerea tuturor 
trupelor israeliene din Liban, să se 
asigure liniștea, independența și su
veranitatea Libanului, să se inten
sifice eforturile pentru o reglemen
tare politică globală in Orientul 
Mijlociu, care impune ca un element 
esențial soluționarea problemei pa
lestiniene, * pe baza recunoașterii 
dreptului său la autodeterminare, la 
crearea unui stat propriu. Poporul 
palestinian are dreptul la o patrie 
a sa, are dreptul de a trăi liber, de 
a-și organiza viata in mod indepen
dent -r- si geeasta idee justă ciștigă 
tot mâi mult teren, așa cum au do
vedit și rezoluțiile adoptate de se
siunea specială a Adunării Generale 
B O.N.U, Nu încape îndoială Ică 
în Orientul Mijlociii este loe at.ît 
pentru un stat palestinian indepen
dent, cit și pentru statul Israel, iar 
conviețuirea pașnică și colaborarea 
dintre cele două părți ar constitui o 
contribuție majoră la statornidiiiei 
unei păci drepte și trainice in zonă, 
în folosul tuturor popoarelor din a- 
ceastă regiune, al cauzei păcii în ge
neral.

CONJUNCTURA ECONOMICA 
MONDIALA in luna >a egre *e 
referă cronică â continuat să evi
dențieze un șir de aspecte ne
gative. în țările capitaliste s-au 
înregistrat mai departe ritmuri 
lente, stagnante sau chiar regre
sive ale creșterii nroducttel, cote 
înalte, fără precedent, ale gra
dului de nefolosire a forței de 
muncă — șomajul atingînd in aceas
tă perioadă aproape II milioane de 
oameni In C.E.E., peste 10 milioane 
in Ș.U.A. și mai mult de 30 milioa
ne in totalitatea statelor capitaliste 
dezvoltate. Au. slăbit. în continuare, 
fluxurile comerciale, s-au accentuat, 
totodată, dezechilibrele in balanțele 
de plăți, în special ale țărilor in 
curs de dezvoltare, ca urmare. în 
primul rînd. a dobînzilor expeșiv de 
înalte. Agravarea crizei economice șl 
financiar-valutare internaționale, 
proliferarea protecționismulț’l co
mercial și a măsurilor restrictive în 
domeniul creditului, accentuarea de
calajelor dintre țările cp un puter
nic potențial economic și cele în 
curs de dezvoltare afectează, intr-o 
măsui-ă sau alta, toate statele lumii, 
se repercutează in mod negativ asu
pra dezvoltării întregii omeniri. îh 
această lumină, apare și mai evi
dentă justețea concepției și acțiuni
lor României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, privind necesita
tea făuririi unei noi ordini econo
mice internaționale — obiectiv Care 
reclamă eliminarea măsurilor cu ca
racter restrictiv, a barierelor artifi
ciale. a oricăror discriminări si ob
stacole comerciale, intensificarea 
conlucrării egale in drepturi și re
ciproc avantajoase intre toate sta
tele.

Evenimentele lunii august confir
mă pe deplin justețea politiei! Româ
niei de pace și Largă colaborare care, 
corespunzind intereselor majore ale 
poporului nostru, se înscrie, în ace
lași timp, pe linia cerințelor funda
mentale ale epocii actuale, a preocu
părilor și aspirațiilor tuturor po
poarelor.

Tudor OLARV 
AI. CÂMPEANU

• MATERIALELE 
PLASTICE IN CON
STRUCȚIA MOTOARE
LOR DE AUTOMOBIL. 
Firma americană „Polimotor 
Research Inc." a realizat din 
mase plastice, în combinație 
cu metale, un motor cu pa
tru cilindri (capacitatea de 
2 3 litri), care cîntărește numai 
76 kg. în timpul încercărilor, 
motorul a funcționat continuu 
timp de 100 ore. La construcția 
sa au fost utilizate patru tipuri 
de materiale plastice armate cu 
fibre de sticlă : din oțel au fost 
executate numai cămășile cilin
drilor. arborii cotiți și de dis
tribuție, arcurile supapelor și 
camera de ardere. Motorul ur
mează a fi folosit — intr-o pri

mă etapă — in construcțiile na
vale. și' abia mai tirziu la con
strucția autoturismelor.

• GRAVIOCHIRUR- 
GIA. La Institutul central ds 
hematologie și transfuzii din 
Moscova se folosește o nouă 
metodă pentru tratarea bolna
vilor de leucemie, hemofilie și 
de alte citeva boli ale sînge- 
lui. Celulele bolnave se înde
părtează din singe cu ajuto
rul graviochirurgiei. Esența el 
constă în trecerea singelui bolna
vului printr-o centrifugă, ca ur
mare a gravitației celulele bol- 
năve stratificindu-se și puțind 
fi eliminate: restul singelui se 
reintroduce in organism. O astfel 
de operație durează 5—6 Ore. 
Singele este scos din vena unui 
braț, iar, după ce este purificat. 

se reintroduce în vena celuilalt 
braț.

• CONVERTIZOR DE 
VALURI. O nouă metodă de 
conversie a energiei valurilor în 
energie utilizabilă a fost de cu- 
rînd testată in Suedia. Conver- 
tizorul — un corp cilindric cu 
vane longitudinale pe suprafața 
sa exterioară — se rotește sub 
acțiunea valurilor ; el este an
corat pe suprafața mării, avind 
axa orientată aproximativ per
pendicular pe coama valului. 
Viteza de rotație a convertizo- 
rului este relativ mică, dar forța 
produsă este puternică.

• FRESCELE DE LA 
ADJANTA, vestitul complex 
niinăstiresc săpat in stîncă, pe

DE PRETUTINDENI
malul rîului Vaghorâ din sudul 
Indiei, vor cunoaște o a doua 
perioadă de strălucire ca ur
mare a lucrărilor de restaurare 
începute aici de către un colec
tiv de specialiști indieni. Aceste 
dperș de artă de o valoare ex
cepțională au fost create de un 
întreg șir de generații de artiști 
indieni, începind din veacul al 
II-Iea i.e.n. și pină tn veacul al 
VUI-lea âl erei noastre. Ca ur
mare a cercetărilor întreprinse, 
ș-a stabilit că principala cauză 
a deteriorării frescelor inspirate 
din mitologia budistă o consti

tuie gradul înalt de umiditate a 
aerului din sălile subterane.

e CULTURI LEGU
MICOLE PE STRATURI 
DE VATĂ MINERALĂ. în 
prezent, în unele țări (Marea 
Britanic, Olanda, R.P. Bulgaria 
etc.) s-a extins cultivarea hjdfo- 
ponică a legumelor pe straturi 
din fibre artificiale (vată mine
rală). în aceste straturi există 
condiții de umiditate optime 
pentru dezvoltarea sistemului 
radicular; de asemenea, substan
țele nutritive sint ușor asimila^ 
bile.

® UNDE VA FI OR
GANIZATĂ EXPOZIȚIA 
UNIVERSALĂ DIN 1992? 
Orașul Miami, din statul ameri
can Florida, a intrat în competi
ție cu un alt oraș din S.U.A. — 
Chicago — și cu orașul spaniol 
Sevilla pentru a obține dreptul 
de a organiza Expoziția univer
sală din 1992. Oficialitățile locale 
ar dori ca expoziția să coincidă 
in timp cu a 500-a aniversare a 
descoperirii Anierlcii de către 
Columb. După cum relatează a- 
geriția France Presse, un proiect 
in acest sens a fost prezentat la 
Ministerul Comerțului al S.U.A. 
La rindul său, acesta urmează 
să-1 înainteze spre examinare 
președintelui Ronald Reagan, 
care se va pronunța in cursul 
lunii viitoare. Oficiul pentru ex

pozițiile internaționale, al cărui 
sediu este la Paris, trebuie să-și 
anunțe pină la finele anului de
cizia in privința orașului ce va 
fi gazda Expoziției universale.

© PREISTORIE AUS
TRALIANĂ. într-o regiune 
nelocuită situată in peninsulă 
Cap York din nordul Australiei, 
o expediție arheologică a desco
perit urme vechi de peste 6 mi
lenii ale unei civilizații autoh
tone necunoscute ptnâ acum. 
Desenele rupestre și uneltele 
din piatră găsite aici sint apre
ciate ca avind O importanță 
deosebită, această descoperire 
deschizind o nouă viziune și in
terpretare a istoriei populației 
aborigene din Australia.

• NUMĂRUL MOR
SELOR ce trăiesc de-a lun
gul litoralului sovietic in mările 
Bering, Ciukotka și Est-Siberia- 
nă a crescut de trei ori in ulti
mii 21) de ani, ajungînd în pre
zent la circa 18 000. La această 
concluzie au ajuns participanții 
expediției aeriene a Institutului 
de piscicultura și oceanografie 
pentru Pacific. Numărătoarea 
s-a țăeuț din avion, cu ajutorul 
unei aparaturi speciale de fo
tografiat. Rezultatele ei arată că. 
drept urmare a respectării stric
te a legilor de ocrotiră a natu
rii. turmele de morse, al căror 
număr scăzuse în mod îngrijo
rător. s-au refăcut, ajungînd la 
nivelul optim.



Manifestări consacrate 
sărbătorii naționale a României

Cea de-a 38-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă din România a fost marcată prin noi 
manifestări peste hotare.

CASA DE CULTURA A PRIETE
NIEI ELENO-ROMÂNE și editura 
Barbpnakis au organizat, la Salonic, 
o expoziție de carte românească. La 
loc de frunte figurează operele to
varășului Nicolae Ceaușescu, traduse 
In limba greacă, precum și în limbi 
de circulație universală. De aseme
nea, în standul lucrărilor științifice, 
de un interes deosebit s-au bucurat 
cele trei lucrări de specialitate ale 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, traduse în limba 
greacă. Expoziția prezintă, totodată, 
realizări editoriale din domeniile ar
tei. literaturii etc. Despre -semnifica
ția evenimentului au vorbit T. Ka- 
trivanos. secretar general' al casei 
de cultură, V. Sakelaris, prefectul 
Salonicului, și Ion Brad, ambasado
rul României. la Atena. Posturile de 
radio și televiziune au transmis as
pecte de la deschiderea expoziției, 
care se bucură de un deosebit succes.

La manifestarea organizată la 
CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU 
PRIETENIE, SOLIDARITATE ,ȘI 
PACE DIN KHARTUM a rostit o cu- 
vintare Gaafar Shanteir, secretar 
general adjunct al Consiliului su
prem pentru sport, vicepreședinte al 
Asociației de prietenie :sudanezo-ro- 
mânft. Vorbitorul a evidențiat sem
nificația și importanța evenimentu
lui de la 23 August 1944 pentru po
porul român, rolul conducător al 
P.C.R. in lupta de eliberare, națio
nală și socială, marile realizări ob
ținute de țara noastră. Au fost rele
vate. în mod deosebit. activitatea 
plină de dăruire și de înalt patrio
tism a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și succesele deosebite obținute de 
țara noastră in ultimii 17 ani. De 
asemenea, au fost reliefate bunele 
relații existente între România și 
Sudan. între președinții celor două 
țări și s-a subliniat dorința adincirii 
in continuare a relațiilor de priete
nie și de colaborare economică din
tre cele două state.

La manifestare au participat dr. 
Ahmed El Sayed Hamad, membru 
al C.C. pregătitor al Uniunii 
Socialiste Sudaneze. președintele 
N.C.F.S.P.. El Fathi El Țigani, mem
bru al C.C. pregătitor al U.S.S., pre

ședintele Asociației de prietenie su- 
danezo-română, Kamal Mahgoub, 
membru al C.C. pregătitor al U.S.S., 
un numeros public. Cu ocazia aces
tei manifestări au fost donate cărți 
Asociației de prietenie sudanezo- 
română, a fost organizată o expozi
ție de fotografii și de artizanat, au 
fost prezentate filme documentare 
românești.

ASOCIAȚIA DE PRIETENIE IN
DIA-ROMANIA din statul Bihar a 
organizat o adunare festivă, în 
cursul căreia a fost scoasă în evi
dență personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, „un conducător 
excepțional al socialismului, un pro
motor al păcii și prieteniei".

Filiala din Osaka a ASOCIAȚIEI 
DE PRIETENIE JAPONIA-ROMA- 
NIA a organizat, in colaborare cu 
Ambasada română din Tokio, o zi 
a prieteniei .’ japono-române. Despre 
semnificația zilei de 23 August a 
vorbit Kyoko Kawamura, secretarul 
asociației din Osaka. Cu același pri
lej a fost inaugurată expoziția docu
mentară de fotografii „Nicolae Titu- 
lescu", dedicată împlinirii a 100 de 
ani de la nașterea marelui diplomat 
român. Despre viața și activitatea 
lui, Nicolae Titulescu. precum și 
despre politica externă a României 
socialiste a vorbit vicepreședintele 
asociației, prof. Ito Taigo, de la 
Universitatea din Osaka.

AMBASADA ROMÂNIEI DIN 
NOUA ZEELANDA a. donat Univer
sității Victoria din Wellington un set 
de cărți românești din domeniile ști
inței, culturii, artei.

Sărbătoarea națională a poporului 
român a prilejuit, totodată, apariția 
în continuare în presa din diferite 
țări a unor articole în care sînt evi
dențiate marile realizări ale țării 
noastre în dezvoltarea social-econo- 
mică, pozițiile constructive și iniția
tivele românești în probleme majore 
ale actualității Internaționale.. rolul 
determinant al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în afirmarea pe plan 
mondial a României socialiste.

(Agerpres)

moscovă: Deschiderea expoziției

Pavilionul României - vizitat de persoane oficiale sovietice
MOSCOVA 2 (Ager- 

preș). — Joi s-a des
chis la Moscova ex
poziția internațională 
„Chimia ’82". Aflată la 
cea de-a V-a ediție, a- 
ceastâ importantă ma
nifestare economică 
internațională reuneș
te peste ■ 900 firme și 
întreprinderi din 27 de 
țări, printre care și 
România.

Intr-unui din noile, 
pavilioane ale com
plexului expozițional 
„Krasnaia Presnia", 
întreprinderile româ
nești de comerț exte
rior „Chimimpor.tex- 
port“, „Danubiana" și 
..Petrolexport" expun,

pe o suprafață de pes
te 400 mp, o gamă lar
gă de produse chimice 
de bază,, produse pe
troliere și petrochimice, 
îngrășăminte, lacuri, 
vopsele, coloranți, fire 
și fibre sintetice, an
velope, articole tehni
ce din cauciuc, medi
camente, produse cos
metice și altele.

în ziua deschiderii, 
pavilionul României a 
fost vizitat de L. A. 
Kostandov, vicepre
ședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.SiS., 
V. V, Listov, ministrul 
industriei chimice, de 
alte persoane oficiale 
sovietice.

Întîmpinați de mi
nistrul român al in
dustriei chimice, 
Gheorghe Caranfil, de 
însărcinatul cu ifaceri 
a.i. al României la 
Moscova, Ion Mielcioiu, 
oaspeții au avut cu-, 
vinte de. apreciere la 
adresa calității și di
versității exponatelor, 
precum și a modului 
original de prezentare. 
A fost exprimată con
vingerea că relațiile 
de colaborare și co
operare dintre indus
triile chimice ale 
României și Uniunii 
Sovietice vor cunoaște 
și pe mai departe un 
curs ascendent.

R. F. GERMANIA:

Noi acțiuni împotriva înarmărilor,A
pentru pace

U.R.S.S.: Miting al oamenilor muncii din Moscova
MOSCOVA 2 (Agerpres). — La Moscova a avut loc un miting pentru 

pace al oamenilor muncii din capitala sovietică, informează agenția 
T.A.S.S.-Participant!) la miting purtau pancarte cu inscripții ca „Nu ! armei 
nucleare și cu neutroni", „Să se pună capăt cursei înarmărilor I", „Pace 
popoaielor lumii A fost adoptată o rezoluție in care este exprimată 
hotărîrea oamenilor muncii de a se situa in primele rinduri ale luptăto
rilor pentru pace și dezarmare, pentru destinderea internațională.

BULGARIA : Pentru un larg front antirăzboinic
SOFIA 2 (Agerpres). — Agenția 

B.T.A. informează că la marele 
combinat metalurgic „Kremikovți", 
din Bulgaria, a avut loc un miting 
pentru pace, împotriva unui război 
puclear. Vorbitorii au evidențiat că 
in actuala situație internațională 
complexă pericolul unei conflagrații 
termonucleare este real. Subliniind

roiul mișcării mondiale pentru 
pace, ei au apreciat că există con
diții pentru crearea unor largi fron
turi populare antirăzboinice, care 
să reunească milioane de oameni de 
condiții sociale diferite, cu aparte
nență politică diferită, de religii di
ferite.

BERLINUL OCCIDENTAL: „Nu dorim noi bombe, 
ci un sistem al păcii"

BERLINUL OCCIDENTAL 2 (A- 
gerpres). — Mai multe mii de lo
cuitori ai Berlinului occidental au 
participat la. un marș de protest îm
potriva hotăririi N.A.T.O. de a am
plasa noi rachete nucleare ameri- 

^cane cu rază medie de acțiune pe

teritoriul Europei occidentale. De
monstranții, printre care numeroși 
tineri și copii, purtau pancarte cu 
inscripțiile „Vrem să trăim !“, „Sa 
acționăm împreună pentru a opri 
înarmările N.A.T.O. !“, „Nu dorim 
noi bombe, ci un sistem al păcii

Naționalizarea băncilor 
particulare din Mexic
CIUDAD DE MEXICO 2 (Ager

pres).— Președintele Mexicului, Jose 
Lopez Portillo, a anunțat naționali
zarea băncilor particulare din țară, 
excepție făcînd cele străine — in
formează agenția Notimex. în rapor
tul anual prezentat parlamentului, 
șeful statului mexican a justificat 
decizia amintită prin dificultățile e- 
conomice și financiare pe care le cu
noaște în prezent Mexicul și a. ară
tat. totodată, că existența sistemului 
bancar privat a facilitat specula și 
exodul de capitaluri. Naționalizarea 
băncilor și instituirea unui control 
total asupra schimburilor din acest 
sector vor permite „combaterea spe
culei fățișe și chiar instituționaliza- 
te, precum și suprimarea aspectelor 
de domeniul speculei ale inflației" — 
a spus președintele.

Președintele s-a pronunțat, pe de 
altă' parte, pentru aplicarea in rela
țiile internaționale a principiilor e- 
galității statelor, neamestecului în 
treburile interne, respectului reci
proc, pentru independența și suve
ranitatea națională, pentru autode
terminarea popoarelor. El a arătat 
că. în contextul unei situații mon
diale greu încercate din punct de 
vedere economic, dar și poliție, cînd 
cursa înarmărilor cunoaște o nouă 
relansare, se impune cu stringență 

, multiplicarea eforturilor consacrate 
edificării unei noi ordini economice 
internaționale, dezangajării militare 
și dezarmării, in primul rînd nuclea
re, soluționării tuturor diferendelor 
prin mijloace pașnice, prin nego
cieri politice,

GEIMȚIILE DE PRESA 
pe scurt

UN „MARȘ AL ȘOMERILOR", început in orașul Kassel, a inaugurat 
o suită de acțiuni ale tinerilor din landul Hessa (R.F.G.), care urmează 

cadrul acestor acțiuni, desfășurate 
toți", vor fi străbătute numeroase 
să-și încheie acțiunea la Frankfurt

să dureze pină la 9 septembrie. In 
sub deviza „Pace și muncă pentru 
orașe din land. Tinerii intenționează 
pe Main.

CONVORBIRI CEHOSLOVACO- 
BULGARE. Gustav Husak. secretar 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele R. S. Ceho
slovace. l-a primit pe Grișa Fili- 
pov, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria. Au fost examinate rela
țiile cehoslovaco-bulgare. eviden- 
țiindu-se că acestea se dezvoltă în 
toate domeniile. Totodată, s-a sub
liniat necesitatea imperioasă de a 
se înlătura pericolul unui conflict 
militar mondial.

tru instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale și pentru o 
cooperare mai strînsă între țările 
în curs de dezvoltare.

telor de către firmele britanice care 
' s-au angajat să livreze U.R.S.S. e- 

chipament pentru conducta de gaze 
dintre Europa occidentală și Sibe
ria, în pofida opoziției guvernului 
S.U.A. — transrrțite agenția Reuter;.. 
Vorbind la o reuniune organizată în 
Scoția, regiune puternic afectată de 
recesiune, ea a spus că, deși Marea 
Britanie este un aliat, al S.U.A., 
nu-și poate permite să lase fără lu
cru alte mii de britanici.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SAN MARINO

Domnilor
GIUSEPJPE MAIANI și MARINO VENTURINI

Căpitani regenți ai Republicii San Marino

SAN MARINO

Vă rog să primiți, cu prilejul Zilei naționale a Republicii San Marino, 
călduroase felicitări și urări de prosperitate și progres pentru poporul 
sanmarinez prieten, cu convingerea că bunele relații existente între țările 
noastre se vor dezvolta tot mai mult.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

San Marino, unul 
dintre cele mai vechi 
state de pe continent 
unde s-a impus for
ma de guvernămînt a 
republicii, sărbătoreș
te astăzi ziua sa na
țională, mârcind a 
1681-a aniversare a 
întemeierii sale de 
către legendarul cio
plitor în piatră* Ma
rino.

Situată în inima 
Peninsulei Italicei pe 
culmile verzi ale 
muntelui Titan din 
Apenini, această țară 
se numără printre 
cele mai mici din 
lume (61 kmp), cen
trul ei aflîndu-se ra
reori situat la o dis
tanță mai mare de 10 
km de graniță. Dirze- 
nia locuitorilor săi a 
asigurat țării indepen
dența de-a lungul 
milenarei sale istorii. 
Sistemul politic-admi- 
nisțrativ, durînd de 7 
secole, este unic în 
felul său în lume. Șe

fii statului — doi că
pitani regenți — sint 
aleși din rindul depu- 
taților pe o durată de 
șase luni.

Grație frumuseții 
peisajului, turismul și, 
legat de acesta, in
dustria hotelieră au 
luat o deosebită am
ploare în ultima vre
me, devenind o ramu
ră economică de bază 
și o importantă sursă 
de venituri. Specifi
cul geografic și-a pus 
amprenta asupra ocu
pațiilor locuitorilor: 
cam jumătate dintre 
aceștia trăiesc în me
diul rural și se înde
letnicesc cu creșterea 
vitelor și cultura viței 
de vie. Artizanatul, 
exploatarea materia
lelor de construcție și 
a marmurei întregesc 
peisajul economic.

Vocația de pace și 
libertate a poporului 
sanmarinez se traduce 
printr-o participare 
activă la eforturile

popoarelor europene, 
indiferent de mărimea 
lor, de a instaura un 
climat de conlucrare 
și securitate pe conti
nentul nostru.

Raporturile de prie
tenie și colaborare din
tre România și San 
Marino, întemeiate pe 
stimă și respect reci
proc. au cunoscut o 
continuă dezvoltare, 
culminînd cu vizitele 
efectuate de președin
tele României. to
varășul Nicolae 
Ceaușescu, în San 
Marino și de căpita
nii regenți in Româ
nia. Convorbirile pur
tate, documentele sem
nate cu aceste pri
lejuri au evidențiat 
dorința comună de a 
adinei și diversifica 
cooperarea în dome
nii multiple, în inte
resul reciproc, pre
cum și al cauzei păcii 
și destinderii in în
treaga lume.

lucrările Congresului național al P. C. Chinez
BEIJING 2 (Agerpres). — Dezbate

rile celui, de-al XII-lea Congres na
țional al Partidulții Comunist Chinez 
ău continuat joi pe grupuri de lucru, 
relatează agenția China Nouă.

Partjcipanții dezbat cuvîntarea ros

tită la deschiderea congresului de 
Deng Xiaoping, vicepreședinte al 
C.C. al P.C. Chinez, și Raportul de 
activitate al Comitetului Central, ’*L 
zentat de Hu Yaobang, președintele 
C.C. al P.C. Chinez.

COOPERAREA INTRE CHINA 
ȘI U.N.C.T.A.D. La Beijing a avut 

I loc o convorbire intre Chen Muhua, 
consilier de stat și ministru al co- 

I marțului exterior și relațiilor eco- 
I nomice al R.P. Chineze, și Gamani 

Corea, secretar general al Conferin- 
| ței Națiunilor Unite pentru Co

merț și Dezvoltare — U.N.C.T.A.D. 
I Au fost discutate probleme ale coo

perării dintre guvernul R.P. Chi
neze și U.N.C.T.A.D. Chen Muhua 
a exprimat dorința părții chineze 
de a

I_____

CONGRESUL CONSILIULUI NA
ȚIONAL PENTRU APĂRAREA 
SUVERANITĂȚII ȘI A PĂCII se 
deschide azi în capitala Republicii 
Panama. Vor participa peste 300 de 
delegați din țară, precum și invitați 
de peste hotare, care vor dezbate 
aspecte ale luptei popoarelor pen
tru autodeterminare, pentru pace și 
cooperare, împotriva colonialismu
lui și neocoionialismului.

O LEGE ÎMPOTRIVA „AMESTE
CULUI STRAIN", prezentată de 
guvernul laburist condus de pre
mierul Dom Mintoff, a fost adop
tată de parlamentul Maltei. între 
altele, noua lege interzice tuturor 
partidelor și asociațiilor malteze să 
primească ajutor financiar din ex
terior în scopuri politice.

După retragerea combatanților palestinieni 
din Beirut

• Măsuri destinate să întărească ordinea șl legalitatea în 
capitala libaneză • Bilanț provizoriu al victimelor invaziei 
israeliene • Reuniune la Atena a Comitetului Executiv al 
O.E.P. • Propunerile președintelui Reagan în legătură cu 

o soluție de pace în Orientul Mijlociu

colabora cu U.N.C.T.A.D. pen-

PR.IMUL MINISTRU AL fMARII 
BRITANII,; Margaret Thatcher, a 
declarat că guvernul său este hotă- 
rît să impună respectarea contrac-

PRELUNGIREA STĂRII DE A- 
SEDIU ÎN SALVADOR. Adunarea 
Constituantă a Salvadorului a apro
bat miercuri un decret prin 
este prelungită cu o lună 
asediu, in vigoare pe tot 
țării.

care 
starea de 
teritoriul

Președin-DESCHIDEREA CAMPANIEI ELECTORALE IN BRAZILIA.
tele Braziliei, generalul Joao Baptista de Figueiredo, a inaugurat, prin- 
tr-un discurs, campania electorală in perspectiva alegerilor generale din 
noiembrie, cînd vor fi desemnați noii guvernatori ai statelor federale bra
ziliene, deputății și senatorii federali, deputății adunărilor provinciale, 
primarii și consilierii municipali. în discurs, el a reafirmat atașamentul 
guvernului său față de principiile democrației,

(din actualitatea politică)

„PACEA ÎNSEAMNĂ SUPRAVIEW
Noi acțiuni ale mișcării antinucleare

„Pacea înseamnă supraviețuire". 
Pe cit de simplu, pe atît de grav se 
pune in R.F.G., ca și în alte țâri ale 
lumii, această problemă fundamenta
lă a vremurilor noastre. în condițiile 
perfecționării continue a mijloacelbr 
de distrugere in masă și amplorii 
fără precedent atinse de cursa înar
mărilor, lupta pentru pace a devenit 
o constantă a peisajului social-politic 
vest-german.

La chemarea Uniunii sindicatelor 
vest-germane (D.G.B.) „ZIUA DE 
LUPTA ÎMPOTRIVA RĂZBOIULUI" 
— I septembrie — a marcat începu
tul unui lung șir de manifestații, în- 
tilniri. demonstrații, simpozioane, 
marșuri pentru pace — programate a 
se desfășura pe parcursul mai mul
tor săptămîni, proclamate „SĂPTĂ- 
MÎNI ALE PĂCII".

„D.G.B. și-a conturat in mod clar 
opțiunea pentru pace și dezarmare, 
dar nu in forma sterilă a cuvintelor 
frumoase presărate în discursuri fes
tive, ci a faptei", a declarat vice
președintele sindicatului din industria 
lemnului și maselor plastice. Peter 
Riemer, iar manifestul antirăzboinic 
al filialei D.G.B. din Frankfurt pe 
Main, intitulat „PACE ȘI LOCURI 
DE MUNCA PENTRU TOȚI", a lan
sat un avertisment solemn în legă
tură ’ cu eventualitatea unui răzb.oi : 
„Tot ce a făurit omul cu mina sa, 
tot ce a născocit mintea sa — totul 
ar fi distrus, natura însăși ar .fi pir- 
jolită și fără, viață. Pacea, problema
tica păcii au de aceea prioritate ab
solută. Nu există alternativă la po
litica de destindere și coexistență 
pașnică". Arătind că înarmarea de
turnează fonduri tot mai mari de la 
nevoile sociale presante, manifestul 
aduce un șir de elocvente exempli
ficări : .

• Un tanc = 36 de locuințe
0 Manevrele militare ale unui 

batalion de tancuri ■“ 2G de 
grădinițe

• Un submarin atomic ■= chel
tuielile de școlarizare pe un 
an a 16 milioane de copii

• O rachetă intercontinentală «=■ 
5 spitale

• Un avion de vinătoare <=■ 9 
școli

O Un portavion «= o hidrocen
trală

Sindicatul lucrătorilor din poștă și 
telecomunicații iși desfășoară acțiu
nile sub lozinca „PENTRU O VIAȚĂ 
FĂRĂ BOMBE'!, prin care iși pro

pune să mobilizeze cît mai mulți 
membri. Cadrele didactice, la rindul 
lor, se pronunță în sprijinul Apelului 
pentru pace de la Krefeld semnat 
pină in prezent de mai multe mili
oane de cetățeni și protestează împo
triva amplasării de noi rachete nu'- 
cleare. Inițiatorii congresului „PE
DAGOGII ÎMPOTRIVA DEMENȚEI 
ÎNARMĂRILOR", desfășurat la Ham
burg la începutul acestei veri, pre
gătesc acum un m’âre simpozion care 
se va -desfășura în cadrul „Săptămî- 
r.ilor păcii". Tema acestei manifes
tări, care va avea loc la 12 
septembrie la Dortmund, o constituie 
politică de inarmare a N.A.T.O. și 
hotărîrea de a amplasa în Europa 
occidentală noi rachete nucleare a- 
mericane. între obiectivele lor se nu
mără atragerea in mișcarea pentru 
pace a cit mai multor cadre didacti
ce, dar, totodată, o mai strînsă con
lucrare cu elevii și părinții.

Organizatorii manifestației „MEDI
CII IN FAVOAREA APELULUI DE 
LA KREFELD" atrag atenția asupra 
faptului că „pericolul unei confrun
tări nucleare este azi dintre cele mai 
acute", datorită proiectelor de am
plasare a noilor rachete cu rază me
die de acțiune, precum și deciziei de 
producere a bombei cu neutroni. Ca
drele sanitare, la rindul lor, cheamă 
la . sprijinirea apelului, și transfor
marea acestuia intr-o mișcare popu
lară de masă.

„ARTIȘTII PENTRU PACE" — este 
lozinca sub care se va desfășura peste 
cîteva zile la Bochum o intilnire cu 
participare internațională. Printre cei 
care vor lua parte la această acțiune 
se numără renumiți oameni de artă, 
ca Miriam Makeba, Mikis Theodora- 
kis, Harry Belafonte. Dincolo de na
ționalitate, pe toți ii animă „gindul 
că distrugerea de către oameni a tot 
ce este viață pe Pămînt poate fi îm
piedicată tot de către oameni", cum 
sună un vers dintr-o baladă antirăz
boinică a lui Hannes Wader. Întîl- 
nirea de la Bochum se dorește un 
apel la rațiune, la mobilizarea con
științelor. „Lozincile noastre să fie 
mai convingătoare, muzica noastră 
mai înălțătoare, verbul nostru mai 
percutant decît al potrivnicilor noș
tri doritori de război", se spune în- 
tr-unul din manifestele răspîndite in 
preajma întâlnirii. Iar cunoscutul poet- 
rapsod Udo Lindenberg proclamă în- 
tr-unul din cintecele sale pe care le 
va prezenta cu această ocazie : „Nu

vreau să fiu poetul ce-așterne flori 
pe mormîntul rațiunii".

Sportivi și antrenori de frunte se 
alătură și ei mișcării pentru pace 
care domină scena politică vest-ger- 
mană în această lună. Inițiativa lor, 
intitulată „SPORTIVII ÎMPOTRI
VA RACHETELOR NUCLEARE — 
SPORTIVII PENTRU PACE",, a în
trunit de pe acum sute de semnături. 
Congresul pe care il pregătesc, sub 
acest moto, iși propune să dezbată 
situația politică actuală prin prisma 
responsabilității ce revine sportivilor 
în apărarea păcii. „Mișcarea ' pentru 
pace ciștigă pretutindeni în lume tot 
mai multă forță și tot mai mulți ade
renți. Noi, sportivii, ne considerăm 
parte a acestei mișcări, nu numai 
pentru că baza existenței noastre 
sportive o poate constitui doar o lume 
a păcii; ci, înainte de toate, din cauza 
responsabilității deosebite ce ne re
vine, mișcarea sportivă propunîn-

du-și, prin definiție, să contribuie la 
mai buna înțelegere intre oamenii de 
toate rasele, convingerile politice și 
religioase. Acestor idealuri vrem să 
le dăm viață, nu numai in cadrul 
întrecerilor sportive, ci și în viața de 
zi cu zi", Se spune în manifestul spor
tivilor. >

Mișcările de o deosebită amploare 
și cu o participare fără precedent, 
care se desfășoară în aceste zile pe 
intreg teritoriul R.F.G. și care vor 
continua pc tot. parcursul lunii sep
tembrie, se înscriu, desigur, ca o con
tribuție importantă la cauza salvgar
dării păcii. Politicii de înarmare și 
de ațîțare la război. Daturile cele mai 
largi din această țară sînt hotărite 
să-i opună „un NU categoric și ne
condiționat" — cum sună una din nu
meroasele lozinci sub care se desfă
șoară aceste acțiuni.

Mariana SASĂRMAN

PORTUGALIA:DIFICUITAȚILE ECONOMICEȘI REDEFINIRILE CONSTITUȚIONALE
Revizuirea Constituției — proble

ma centrală a Vieții politice lusitane 
din ultimii doi ani — este de acum 
un fapt implinit. Așa cum s-a anun
țat, parlamentul portughez a votat 
textul final .al revizuirilor propuse 
cu 197 voturi pentru (partidele ma
jorității de centru-dreapta coalizate 
in . „Alianța Democratică" și socia
liștii). 40 contra (comuniștii) și o 
abținere. Revizuirile prevăd în spe
cial desființarea Consiliului Revolu
ției și o reducere a preroga
tivelor președintelui țării. Pen
tru ■ mulți observatori politici de 
la Lisabona, acest act marchează 
încheierea unei etape in evoluția 
societății portugheze de după „re
voluția garoafelor" din aprilie 1974 
și începerea unei noi perioade, ale 
cărei trăsături caracteristice — poli
tice, economice și sociale — vor fi 
determinate tocmai de modificările a- 
duse Cartei fundamentale naționale.

Potrivit prevederilor noii Consti
tuții, puterile deținute pină in pre
zent de Consiliul Revoluției vor fi 
distribuite intre alte organe guver
namentale : un tribunal constituțio
nal, un Consiliu superior al apărării 
naționale și un Consiliu de Stat. 
Șeful statului nu va mai desemna 
singur pe comandanții militari : el 
va trebui să-i numească pe baza 
propunerilor tăcute de guvern — 
ceea ce înseamnă că, pentru prima 
oară după revoluția din aprilie ’74,

guvernul va exercita un control asu
pra forțelor armate. În sfirșit. noua 
Constituție consideră ireversibile 
naționalizările decretate în anii din 
urmă, inclusiv cele din domeniul 
bancar și al societăților de asigu
rare.

Desigur, toate aceste modificări 
nu au constituit surprize pentru 
opinia publică din țară, uncie din
tre ele — cum ar fi desființarea 
Consiliului Revoluției — fiind pre
văzute de vechea Constituție, accep
tate de militari și, in principiu, de 
partidele politice, altele negociate 
îndelung intre majoritatea guverna
mentală și partidul socialist. Parti
dul comunist, lansînd un apel la 
„unitatea tuturor democraților și pâ- 
trioților", in special a comuniștilor 
și socialiștilor. în vederea concreti
zării unei alternative democratice 
la actualul guvern de centru-dreap
ta al lui Pinto Balsemăo, a criticat 
conducerea socialistă pentru acordul 
cu majoritatea guvernamentală în 
vederea revizuirii Constituției. Pen
tru partidul comunist, alternativa 
democratică implică demisia guver
nului Balsemăo, dizolvarea Parla
mentului, formarea unui guvern de 
tranziție și organizarea de alegeri 
anticipate. Pentru dizolvarea parla
mentului și alegeri generale antici
pate. după promulgarea noii Con
stituții s-a pronunțat și partidul so
cialist, conșiderind necesară realiza

rea unul consens politic la scară na
țională în vederea soluționării crizei, 
economice din țară.

De fapt, dificultățile economice și- 
sociale rămîn problema fundamen
tală, acestea explicînd toate mișcă
rile mai importante sau mai puțin 
importante de pe scena politică por
tugheză. „Tara se află cufundată a- 
dinc intr-o criză economică" — scrie 
ziarul elvețian „NEUE ZURCHER 
ZEITUNG". La sfîrșitul anului 1981, 
Portugalia avea un deficit al balan
ței de plăți de 2.6 miliarde dolari, 
iar in prezent, numai dobinzile ac
tualelor datorii externe — cum a- 
răta un reprezentant al guvernului 
— se ridică la peste 100 de miliarde 
de escudos (2 miliarde de dolari). 
Importurile de petrol coroborate cu 
creșterea valorii dolarului și ratele 
înalte ale dobinzilor, plus seceta care 
a provocat o scădere simțitoare a 
recoltelor stau, între altele, la baza 
acestei stări de lucruri. Portugalia 
a importat anual, după 1974, 50 pină 
Ia 60 la sută din produsele alimen
tare. Anul trecut, după cum s-a re
cunoscut oficial, aceste importuri au 
crescut pină la 75 la sută. Diferitele 
programe guvernamentale, fie de re
dresare economică, fie de soluționa
re a unor probleme sociale, cum ar 
fi. de pildă, diminuarea șomajului, 
care cuprinde a șasea parte din 
populație, sau a inflației — 24 la 
sută, cea mai înaltă din Europa occi
dentală— nu s-au încheiat cu rezul
tatele așteptate. Recent.1 guvernul a 
anunțat că va adopta o serie de mă
suri în intenția „de a face față cri
zei economice și sociale și de a de
termina o schimbare in societatea 
portugheză". Este vorba, după cum 
arăta comunicatul difuzat de Consi
liul de Miniștri, de un pachet de ,,26 
de măsuri cu caracter poliție și eco
nomic", vizînd importante schimbări 
in structura întreprinderilor publice, 
a căror gestiune va putea fi încre
dințată sectorului particular sau celui 
de tip mixt. Într-o primă reacție, 
ziarul „DIARIO" din Lisabona apre
ciază că asemenea măsuri violează 
noua Constituție și tind „să lichi
deze sectorul public" al economiei. 
Dealtfel, o vie controversă a suscitat, 
în acest sens, și desființarea Agen
ției de presă „A.N.O.P.", care avea 
caracter public, creată în 1975, și în
locuirea ei cu o agenție pe baze coo
peratiste. private. Marea majoritate 
a ziariștilor portughezi au făcut o 
grevă generală de 24 de ore, protes- 
tînd astfel împotriva măsurii luate 
de guvernul Balsemăo.

Ca de ătîtea ori, in ultimii ani, 
realitățile lusitane se dovedesc mult 
mai complexe decit se întrevedea 
imediat după înlăturarea vechiului 
regim, succesivele redefiniri ale op
țiunilor probînd elocvent acest lucru.

Valentin PAUNESCU

BEIRUT 2 (Agerpres). — Guvernul 
Libanului a anunțat o serie de mă
suri destinate să întărească ordinea 
și legalitatea în capitala țării, a anun
țat postul de radio Beirut, citat de 
agențiile Reuter și United Press 
International.

Potrivit acestor măsuri, sint inter
zise portul armelor și uniformelor mi
litare Ia Beirut, ridicarea de barica
de și de puncte de control pe drumu
rile publice. Este interzisă, de ase
menea, organizarea de demonstrații 
fără permisiunea guvernului.

Pe de altă parte, se anunță că pa- 
sajul „Sodeco“, care leagă sectoarele 
de est și de vest ale Beirutului, a 
fost deschis joi pentru circulație. La 
redeschiderea acestei importante căi 
rutiere a participat primul ministru 
libanez, Shafic Al-Wazzan.

Intr-un bilanț provizoriu, publicat 
de cotidianul libanez „An Nahar", se 
relevă că în cursul invaziei israeliene 
în Liban, care durează de aproape 
trei luni, 17 825 de persoane au fost 
ucise și. alte 30 103 rănite.

ATENA. — „Grecia va continua să 
sprijine cauza palestiniană" — a de
clarat primul ministru elen, Andreas 
Papandreu, cu prilejul convorbirilor 
cu președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat. „Sintem ală
turi de Yasser Arafat in lupta pe 
care o duce", a adăugat șeful guver
nului Greciei. , ,

Totodată, s-a anunțat că Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv a! Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, a prezidat, la Atena, 
o reuniune restrînsă a acestui comi
tet, relatează agenția, palestiniană de 
presă WAFA. citată de France Presse. 
In cursul reuniunii, informează a- 
genți'a Reuter. Faruk Kaddoumi, șe
ful Departamentului Politic al O.E.P., 
a prezentat o informare referitoare 
la rezultatele recentei conferințe din 
Maroc a miniștrilor de externe arabi, 
precum și la agenda apropiatei re
uniuni arabe la nivel înalt de la Fes.

împreună cu oamenii binevoitori 
din toată lumea, noi, palestinienii, 
deplingem încetarea din viață a dr. 
Nahum Goldmann, om politic evreu 
care h luptat'pentiti justiție șl drep
turile tuturor popoarelor, se spune în 
declarația dată publicității de pre
ședintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, YasseT Arafat, in legătură cu 
decesul fostului președinte al Con
gresului Mondial Evreesc — transmi
te agenția WAFA. . .

Primarul orașului ocupat Bethleem 
din Cisiordania, Elias Freij, va pre
zenta condoleanțe în numele lui 
Yasser Arafat familiei defunctului, la 
Ierusalim, adaugă agenția WAFA.

WASHINGTON. — Intr-un discurs 
televizat, consacrat situației din O- 
rientul Mijlociu — transmis de agen
țiile U.P.I. și A.P. — președintele 
Ronald Reagan a declarat că, după 
acordul de. dezangajare din Beirut, 
Statele Unite consideră că este ne
cesar „un nou început" pentru ela
borarea „unei baze viabile de pace" 
în regiune. El a susținut că „guver
narea autonomă a palestinienilor de 
pe malul occidental al Iordanului și 
din Gaza, în asociație cu Iordania 
ar oferi „cea mai bună șansă pentr., 
o pace justă și durabilă în Orientul 
Mijlociu".

Agențiile internaționale de presă 
au remarcat, ca un element esențial 
al discursului președintelui american, 
faptul că, deși a declarat că Statele 
Unite nu sprijină „anexarea sau con
trolul permanent" al Israelului asu
pra Cisiordaniei și Gâzei, el a res
pins crearea unui stat palestinian in
dependent în aceste teritorii.

Ronald Reagan a mai declarat că 
„Statele Unite nu sprijină crearea de 
așezări israeliene pe noi teritorii, în 
perioada de tranziție" și a cerut în
ghețarea de către Israel a activită
ților de acest fel.

Referitor la Ierusalim, președinte
le S.U.A. a afirmat că acest terito
riu „trebuie să rămînă indivizibil", 
dar statutul său final ar urma să fie 
decis prin negocieri.

Rezultatele activității echipajului mixt la bordul 
laboratorului orbital „Saliut-7“

MOSCOVA 2 (Ager
pres). — în cadrul unei 
conferințe de presă care 
a avut loc la Moscova 
au fost prezentate re
zultatele activității cos- 
monauților sovietici Leo
nid Popov, Aleksandr 
Serebrov și Svetlana 
Savițkaia la bordul la
boratorului orbital „Sa- 
liut-7".

Acad. Oleg Gazenko a 
relevat că, în linii mari, 
activitățile desfășurate 
de cei trei cosmonaut! 
s-au referit Ia probleme

de geofizică și astrofizi
ca, biotehnologie și me
dicină. în cadrul zboru
lui și după reîntoarcerea 
echipajului pe Pămînt, 
a arătat omul de știință, 
nu s-au constatat dife
rențe esențiale in reac
țiile organismelor celor 
doi bărbați și al Svetla- 
nei Savițkaia față de 
condițiile limită legate 
de zborul cosmic. Pe 
de altă parte, Gazenko 
a arătat că Anatoli Be- 
rezovoi și Valentin Le

bedev, care se află da 
112 zile în spațiu, con
tinuă să aibă o bună ca
pacitate de muncă, iar 
starea sănătății lor nu 
provoacă îngrijorarea 
medicilor.

La rindul său, gene
ralul Beregovoi, condu
cătorul centrului de 
pregătire a cosmonauți- 
lor. a arătat că deocam
dată nu se prevede zbo
rul unor noi echipaje 
spre complexul orbi
tal „Saliut-7“ — „Soiuz 
T-7".

DANEMARCA:

Acțiuni teroriste împotriva imigranților
COPENHAGA 2 (Agerpres). — 

Poliția daneză a făcut cunoscut că 
incendiul care s-a produs la o dis
cotecă din cartierul Noerrebro din 
Copenhaga, proprietate a unui imi
grant turc, a fost pus la cale de
liberat. Surse polițienești au preci
zat că incendiul face parte dintr-un 
șir de acțiuni teroriste împotri
va imigranților, care s-au soldat 
cu rănirea gravă a patru persoane.

în cartierul amintit s-au semna
lat în ultimul timp mai multe ca
zuri in care au apărut pe ziduri 
inscripții ostile imigranților și sem
nate „Puterea albă" sau „Ku Klux 
Klan".

Agenția Associated Press mențio
nează că în Danemarca există apro
ximativ 50 000. de muncitori imi
granți.
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