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Prilejuind un rodnic dialog cu oamenii muncii, măsuri eficiente,
menite să ducă la perfecționarea activității economico-sociale,
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la îndeplinirea obiectivelor actualului plan cincinal, ieri s-a încheiat

Vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu în județul Hunedoara
Vineri, 3 septembrie, s-a
încheiat vizita de lucru pe care
secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii,’ to
varășul Nicolae Ceaușescu, a
efectuat-o, timp de două zile,
in unul dintre cele mai indus
trializate județe ale țării - Hu
nedoara. Ultima zi a fost con
sacrată analizei
programelor
de dezvoltare și modernizare a
importantelor unități metalul^,
gice amplasate in acest pu
ternic centru siderurgic al ță
rii, modului in care furnaliștii,
oțelarii, cocsarii, organele și
organizațiile de partid, consi
liile oamenilor muncii acțio
nează pentru îndeplinirea pla
nului anual la toți indicatorii.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
însoțit de tovarășa
Elena
Ceaușescu,
de
tovarășii
Constantin Dăscălescu, losif
Banc, Emil Bobu, Petru Enache,
precum și de Radu Bălan,
prim-secretar
al Comitetului
județean Hunedoara al P.C.R.,
a sosit, dimineața, la Călan,
centru siderurgic în plină dez
voltare, situat nu departe de
Hunedoara.

JgKI ®
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, vineri după-amiază, pe
Alberto Fait, prim-vicepreședinte al
Republicii Costa Rica, care face o
vizită in țara noastră, în fruntea unei
delegații guvernamentale.
La întrevedere au luat parte Ilie
Verdeț, vicepreședinte al Consiliului
de Stat, și Nicolae Constantin, mi
nistrul comerțului exterior și cooperării^economice internaționale.
Au fost prezenți Ekhart Peters,
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Costa Rica, Juan
Bonilla, președintele Corporației de
dezvoltare Codesa, care îl însoțesc
pe primul vicepreședinte al Republi
cii Costa Rica în țara noastră,
Alexander Guerra Alvarado, amba
sadorul Republicii Costa Rica la
București.
Oaspetele a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu un salut cordial
și urări de succese în activitatea pe
care o desfășoară în fruntea parti
dului și statului român, din partea
președintelui Republicii Costa Rica,
Luis Alberto Monge. Totodată, el *

și-a manifestat satisfacția de a fi
primit de președintele Nicolae
Ceaușescu și a adresat vii mulțumiri
pentru invitația de a vizita Româ
nia, de a cunoaște din realizările re
marcabile obținute de poporul ro
mân în dezvoltarea patriei sale.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru mesajul de priete
nie transmis și a adresat, la rîndul
său, președintelui Republicii Costa
Rica un salut călduros și cele mai
bune urări, 'iar poporului costarican
noi succese pe calea dezvoltării economico-sociale a țării.
In timpul întrevederii s-a eviden
țiat cu satisfacție evoluția pozitivă a
relațiilor româno-costaricane, care au
cunoscut o dezvoltare însemnată în
ultimii ani, in conformitate cu hotărîrile stabilite cu prilejul dialogului
la nivel inalt româno-costarican. De
ambele părți au fost relevate largile
posibilități existente in direcția
aprofundării colaborării dintre cele
două țări pe tărîm politic, economic,
tehnico-științific și cultural, precum
și pe arena internațională și s-a ex
primat hotărîrea de a se impulsiona

și extinde această conlucrare, spre
binele celor două țări și popoare, al
cauzei păcii și colaborării-interna
ționale.
Au fost abordate, de asemenea,
unele probleme ale actualității in
ternaționale, exprimîndu-se preocu
parea celor două țări față de încor
darea existentă în relațiile dintre
state, ceea ce impune să se acțio
neze cu fermitate pentru oprirea
agravării climatului politic mondial,
pentru reluarea și continuarea poli
ticii de pace și colaborare, de res
pect al independenței naționale a
tuturor statelor.
De ambele părți s-a evidențiat ne
cesitatea întăririi solidarității, uni
tății și colaborării țărilor în curs de
dezvoltare in lupta pentru lichidarea
subdezvoltării, pentru o nouă ordine
economică internațională care să
asigure condiții echitabile de dez
voltare tuturor națiunilor, și in pri
mul rind celor rămase în urmă,
precum și stabilitatea politică și eco
nomică mondială.
întrevederea a decurs într-o at
mosferă caldă, prietenească.

Lazar Moisov,
secretar federal pentru afacerile externe al R. S. F. Iugoslavia

în întîmpinare au venit mii
de metalurgiști, precum și lo
cuitori ai localităților învecina
te pentru a exprima direct, cu
deosebită căldură, dragostea și
prețuirea sinceră pentru cel mai
iubit fiu al națiunii noastre, pen
tru grija sa statornică de a da
noi dimensiuni și perspective si
derurgiei românești, ce deține
un rol deosebit în dezvoltarea
economică generală a țării, in

(Continuare în pag. a Ii-a)
Dialog de lucru, în fața machetei Combinatului siderurgic Hunedoara

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populară din municipiul Hupedoara
Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc să vă adresez dumnea
voastră, tuturor locuitorilor jude
țului și municipiului Hunedoara,
în numele Comitetului Central al
partidului, al Consiliului de Stat și
guvernului, precum și al meu per
sonal, un salut călduros, revoluțio
nar, împreună cu cele mai bune
urări. (Aplauze și urale puter
nice, prelungite; se scandează
„Ceaușescu și poporul !“).
Ne aflăm în Hunedoara, de 2
zile, într-o vizită de lucru. Am
menționat ieri, la Petroșani, im
presiile bune pe care le avem des
pre rezultatele obținute în produc
ția de cărbune, despre activitatea
oamenilor muncii din Valea Jiului,
a minerilor. Astăzi am vizitat
Combinatul siderurgic din Hune
doara, întreprinderea siderurgică
de la Călan, precum și două uni

tăți ale industriei ușoare din Hune
doara. De asemenea, ieri am vizi
tat și hidrocentrala din Retezat,
care urmează să intre în funcțiune
pînă la sfîrșitul acestui an, iar în
anul viitor să livreze energie elec
trică.
Pe ansamblu, impresiile noastre
sînt bune. Am constatat cu multă
satisfacție că oamenii muncii din
Hunedoara — atît din Valea Jiu
lui, cît și metalurgiștii, siderurgiștii, cei din industria ușoară și din
alte sectoare de activitate — acțio
nează cu' înaltă răspundere și fac
totul pentru realizarea în cele mai
bune condiții a planului pe acest
an, a sarcinilor de mare răspunde
re pe care le au în cadrul dezvol
tării generale a economiei națio
nale.
Pentru rezultatele bune obținute
de metalurgiștii din Hunedoara, de
siderurgiștii din Călan, le adresez

cele mai calde felicitări și' urarea
de a obține realizări tot mai mari
în întreaga lor activitate 1 (Aplau
ze și urale puternice ; se scandea
ză „Ceaușescu să trăiască. Hune
doara să-nflorească !“).
Adresez, încă o dată, și de la această mare adunare populară,
calde felicitări minerilor din Valea
Jiului, calde felicitări constructo
rilor hidrocentralei din Retezat
— și le urez succese tot mai mari
în activitatea lor. (Aplauze și
urale puternice ; se scandează
îndelung „Ceaușescu și minerii
„Ceaușescu și poporul !“).
Adresez, de asemenea, felicitări
oamenilor muncii din industria
ușoară — atît din întreprinderile
pe care le-am vizitat astăzi, cît și
din întreaga industrie ușoară a ju
dețului — și le urez succese tot
mai mari în activitatea lor. (Aplau
ze și urale puternice).

în județul Hunedoara își desfă
șoară activitatea încă un număr
mare de întreprinderi industriale
— și aș dori ca, de la această mare
adunare populară, să adresez tutu
ror oamenilor muncii din Hune
doara felicitări pentru activitatea
lor, pentru rezultatele obținute și
urarea de a obține succese tot mai
mari în viitor ! (Aplauze și urale
puternice; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R.
„Ceaușescu și po
porul
- „Ceaușescu să trăiască,
Hunedoara să-nflorească !“).
Deși nu am vizitat unități din
agricultură, am putut vedea totuși,
în localitățile pe unde am trecut,
cum se prezintă agricultura. La re
centa consfătuire am discutat
despre agricultură, m-am informat
despre activitatea unităților agri
cole, despre posibilitățile dezvoltă(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, in
cursul zilei de vineri, pe tovarășul
Lazar Moisov, secretar federal pen
tru afacerile externe al Republicii
Socialiste Federative Iugoslavia, care
a făcut o vizită de lucru în țara
noastră.
La întrevedere au luat parte to
varășii Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor
externe,
z
Au fost de față Nicolae Mihai,
ambasadorul României la Belgrad, și
Milos Melovski, ambasadorul R.S-.F.
Iugoslavia la București.
Oaspetele a mulțumit pentru pri
mire și a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu un salut cordial
și urări de succes în activitatea sa.
din partea tovarășilor Petar Stambolici. președintele Prezidiului R.S.F.
Iugoslavia, și Mitia Ribicici, pre

ședintele Prezidiului Comitetului
Central al Uniunii Comuniștilor din
Iugoslavia.
Mulțumind,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a adresat tovarășilor
Petar Stambolici și Mitia Ribicici un
salut călduros și cele mai bune
urări.
în timpul întrevederii au fost ana
lizate stadiul și perspectivele relații
lor româno-iugoslave și a fost ex
primată satisfacția față de evoluția
ascendentă a raporturilor tradițio
nale de prietenie și conlucrare fră
țească dintre Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Comuniștilor din
Iugoslavia, dintre România și Iugo
slavia, care se dezvoltă cu succes pe
baza, trainică a înțelegerilor"’stabilite,
cu prilejul întîlnirilor tradiționale
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu
și președintele Iosip Broz Tito și
continuate în ultimii ani cu conducă
torii de partid și de stat ai R.S.F.
Iugoslavia. Totodată, s-a apreciat că

este necesar să se acționeze pentru
extinderea și aprofundarea conlucră
rii dintre partidele și țările noastre,
pentru ridicarea la un nivel superior
a colaborării româno-iugoslave, în
deosebi în domeniul schimburilor co
merciale și al conlucrării economice,
în folosul popoarelor celor ' două
țări, al cauzei generale a socialis
mului și păcii.
Au fost abordate, de asemenea,
unele probleme ale actualității in
ternaționale, relevîndu-se caracterul
deosebit de complex al situației mon
diale, care reclamă eforturi susținute
pentru diminuarea încordării din
lume, pentru reluarea și continuarea
politicii de destindere, colaborare și
respect al independenței naționale,
pentru soluționarea, ne cale pașnică,
prin tratativâ, a stărilor de încordare
și conflict din diferite zone ale lumii,
a tuturor problemelor care confruntă
omenirea.

(Continuare în pag. a V-a)
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asigurarea independenței patriei. Ei
purtau portretele tovarășului Nicolae
Ceaușescu, ale tovarășei Elena
Ceaușescu, stegulețe roșii și trico
lore, pancarte pe care au înscris
saluturi în cinstea partidului nos
tru comunist și a secretarului său
general, pentru patria noastră so
cialistă, chemări de pace și în
țelegere intre popoare. Pe cele
mai înalte construcții ale combina
tului se aflau chemări la muncă in
tensă pentru ca patria să primească
mai multă fontă, mai mult oțel.
Neîntrerupt cei veniți în întâmpina
re scandau : „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu
fiu iubit — la Călan bine-ați ve
nit !“, „Stima noastră și mîndria,
Ceaușescu — România !“.
La coborîrea din elicopterul pre
zidențial, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
salutați de Viorel Păcurar, secreta
rul Comitetului orășenesc Călan al
P.C.R.
.. Secretarul general al partidului a
fost primit și aici cu cele mai înalte
onoruri, la fel ca în toate unitățile
și localitățile vizitate.
La intrarea în combinat. înalții
oaspeți au fost salutați de Neculai
Agachi, ministrul industriei metalur
gice, Vladimir David, directorul Com
binatului siderurgic Călan, de repre
zentanți ai consiliului oamenilor
muncii.
în fata unei machete se prezintă
stadiul actual și perspectiva dezvol
tării acestei unități siderurgice. Re
ține mai întîi atehția că, prin apli
carea indicațiilor date de secretarul
general al partidului, aici, la Călan,
s-a realizat o platformă siderurgică
cu cea .mai mare densitate din țară.
Pe această platformă, aflată acum in
stadiu de finalizare, au fost puse în
funcțiune, în ultimii doi ani, un fur
nal cu o capacitate de 1 000 metri
cubi, două baterii de cocsificare, care
produc anual 660 000 tone cocs me
talurgic, o fabrică de aglomerare cu
o capacitate anuală de 1 650 000 tone
și alte unități siderurgice compli
mentare. La aceste unități, cit și la
cele ce urmează ,să se mai constru
iască, atît proiectele, cît și utilajele
sint realizate integral în țară, âsigurîndu-se astfel importante econo
mii valutare.
în prezenta tovarășului Nicolae
Ceaușescu, cronica muncii și vieții
acestui tînăr și important centru si
derurgic al țării a înregistrat două
momente importante : secretarul ge
neral al partidului a inaugurat, în
aplauzele miilor de constructori și
siderurgiști, a tovarășilor din condu
cerea partidului și statului nostru,
probele tehnologice la furnalul nr, IV
de pe noua platformă, avînd o capa
citate de 1 0Q0 metri cubi, și ampla
sarea a încă două cocserii, III și
•IV, una dintre ele profilată pe
cocs de turnătorie și dimensionată la
o. producție anuală de 330 000 tone.
Și. aceste unități sint rodul gindirii și
muncii proiectanților și constructori
lor de utilaje siderurgice din țara
noastră.
Pe parcursul vizitării secțiilor fur
nale și cocserie, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a fost informat de minis
trul de resort și de directorul gene
ral,.al combinatului că la această
unitate, datorită soluțiilor tehnice de
înălță eficiență ce se aplică, gazele
de furnal și cele de cocsificare se
recuperează și se folosesc aproape
integral.
Secretarul general a apreciat această preocupare și a cerut ca ea
să fie extinsă în toate unitățile noas
tre siderurgice. De asemenea, a cerut
ca la amplasarea și ridicarea celor
lalte ' construcții siderurgice să se
aplice experiența acumulată pină
acum, folosindu-se cît mai rațional
și eficient terenul.
La plecare, siderurgiști! au făcut
tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu o manifes
tare deosebit de caldă, dînd expre
sie, încă o dată, bucuriei lor de a-i
avea ca oaspeți dragi. Răspunzînd
acestor manifestări, secretarul gene
ral a spus : „Doresc să adresez oame
nilor muncii din Călan calde felici
tări pentru realizările deosebite do
pină acum și urarea de a obține suc
cese tot mai mari în îndeplinirea
planului pe acest an. Vă doresc dum
neavoastră și familiilor dumneavoas
tră multă sănătate și multă fericire !
La revedere, dragi tovarăși".
Văzduhul se umple de ovații și
urale. Din nou se aclamă pentru
partid și secretarul său general, pen
tru patria socialistă.
în această atmosferă vibrantă, eli
copterul . prezidențial decolează îndreptindu-se spre vechea vatră a
siderurgiei românești — Hunedoara.
Aici este vizitată OȚELĂRIA ELECTRICĂ NR. 2 a combinatului,
unde se face o analiză concretă a
posibilităților de care dispune mare
le combinat siderurgic hunedorean
pentru a furniza economiei naționa
le produse de tot mai înaltă cali
tate.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu sint întimpinați de ministrul industriei meta
lurgice, Neculai Agachi, precum și de
directorul general al combinatului,
Sabin Faur. în cadrul discuției de
lucru, specialiștii au relevat extin
derea pe care a cunoscut-o și o cu
noaște combinatul, care acum dă
anual o producție de aproape 4 mi
lioane tone de oțel. S-a arătat că in
centrul atenției colectivului se află
—- ca probleme prioritare — diver
sificarea producției de oțel și creș
terea continuă a calității acesteia,
asimilarea unor noi sortimente, în
vederea reducerii importului, di
minuarea consumurilor . materiale,
îndeosebi a consumului energetic,
modernizarea instalațiilor, promova
rea progresului tehnic și perfecțio
narea tehnologiilor existente.
O imagine sugestivă a dezvoltării
combinatului, a valorosului său po
tențial tehnic și uman, a capacității
creatoare a siderurgiștilor hunedoreni, o oferă oțelăria electrică nr. 2,
pe care sînt invitați să o viziteze
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și
statului. Gazdele au prezentat aceas
tă importantă unitate industrială,
care este un obiectiv nou, dispunind
de două cuptoare a cite 100 de tone
fiecare și realizînd o producție de
peste 300 000 tone de oțel pe an. Ea
este profilată in producerea de oțe
luri aliate și slab aliate, de oțeluricarbon de calitate superioară, desti

nate fabricației tractoarelor și auto
Nicolae Ceaușescu. Dealtfel, cinci din
varăși din conducerea de partid și
camioanelor. Dacă, în primii ani de
cele șase întreprinderi ale acestei ra
de stat se îndreaptă apoi spre .între
funcționare aici se turnau Circa 20
muri, existente în județul Hune
prinderea vecină — cea de tricotaje
de mărci de oțeluri, in 1982 se ela
doara, sînt rodul indicațiilor secreta
tip lînă. Și aici, oamenii muncii fac
borează peste 100 de mărci. Numai
rului general al partidului. După
o primire entuziastă oaspeților dragi.
în acest an au fost asimilate șapte
1973, în urma directivelor trasate,
Sint prezenți Iulia Stamatoiu, direc
.noi mărci de oțeluri speciale, utili
alături de „Vidra“-Orăștie, în „județ
tor general al Centralei industriei
zate in ramuri de virf ale economiei
tricotajelor, și Cornelia Vizitiu, di
au fost înălțate Țesătoria de mătase
naționale : aeronautica, energetica
de Ia Deva, întreprinderea de trico
rectoarea întreprinderii,' care infor
nucleară și altele. Cuptoarelor oțetaje de la Petroșani, cea de confecții
mează că în această unitate, ca ur
lăriei le-au fost aduse recent o serie
de la Vulcan, precum și cele două
mare a măsurilor luate pentru creș
de îmbunătățiri constructive, care au
unități hunedorene, care toate reali
terea eficienței economice, produc
contribuit la creșterea siguranței lor
zează o producție industrială anuală
tivitatea muncii anuale, calculată pe
în exploatare și la sporirea durabili
în valoare de peste 1,7 miliarde lei.
baza producției nete, atinge peste
tății zidăriei refractare din vetre.
Ca urmare, forța de muncă feminină
118 000 lei pe muncitor. Din 1978, an
Elaborarea, cu aceeași zidărie re
din care întreprinderea funcționează
existentă în județ. este eficient utili
fractară, a peste 3 500 de șarje într-o
zată, in mai puțin de zece ani creînla întreaga capacitate, aici se reali
campanie — ultimul nivel atins —
zează anual 1,8 milioane bucăți tri
du-se 7 000 de locuri de muncă in în
constituie cea mai bună performanță
treprinderi moderne.
cotaje, în exclusivitate din materii
din țară.
prime românești: melană. poliesteri,
Mii de femei au ținut să fie pre
diverse amestecuri și combinații de
Tovarășului Nicolae Ceaușescu și
zente la acest emoționant și semnifi
fire, lină indigenă. Secretarului ge
tovarășei Elena Ceaușescu le-a fost
cativ eveniment — vizita tovarășului
neral al partidului'îi sint prezentate
înfățișată o modernă instalație —
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena
o serie de produse realizate pe baza
aflată in curs de realizare — pentru
Ceaușescu în întreprinderile lor. Ele
unor tehnologii superioare puse la
decarburarea avansată și dezoxidarea
au ovaționat îndelung pentru secre
punct în întreprindere. Sînt apre
superioară a oțelului, in scopul îm
tarul general al partidului, uralele și
ciate în mod deosebit compleurile
bunătățirii calității. Cu ajutorul aces
aplauzele, florile oferite cu drag fiind
pentru femei, vestele și puloverele
tei instalații vor putea fi elaborate
elocvente dovezi ale prețuirii și res
realizate prin ingenioase îmbinări
cele mai bune mărci de oțeluri.
pectului pe care muncitorimea hunedin bucățile de tricot rezultate in
doreană le nutresc față de tovarășul
în timpul vizitei, apreciind realiză
urma croirii. Un interes deosebit au
Nicolae Ceaușescu, ca dealtfel, în
rile și preocupările siderurgiști
stîrnit tricotajele din melană în
treaga noastră clasă muncitoare.
lor hunedoreni, tovarășul Nicolae
amestec cu materiale refolosibile
Ceaușescu a cerut să se ia măsuri
La intrarea în întreprindere, dis
obținute în urma prelucrării gogoși
hotărîte pentru asigurarea necesaru
tinșii oaspeți sînt întîmpinați de Lina
lor de mătase, fustele plisate direct
lui de profile grele pentru toată pro
Ciobanu, ministrul industriei ușoare,
în
mașina de tricotat, bluzele și ja
ducția de rulmenți a țării, astfel in
și de Dumitru Pintilescu, directorul
chetele din fire fine. Aplicarea unor
cit să se elimine importul de ase
general al Centralei industriei pielă
tehnologii proprii a asigurat redu
menea profile. Tot în legătură cu
riei, cauciucului și încălțămintei,
cerea normelor de consum și crește
aceasta, s-a indicat să se extindă
care-i invită să viziteze ,o expoziție
rea productivității muncii. Pe aceas
gama sortimentală de oțeluri desti
ce’ găzduiește produse reprezentative
tă bază au fost obținute tricotaje cu
nate fabricației rulmenților. Secreta
ale unităților industriei ușoare din
tușeu
plăcut, de calitate superioară,
rul general al partidului a subliniat,
județe Țesăturile de mătase, într-o
cu stabilitate dimensională și dura
de asemenea, necesitatea de a se ac
bogată paletă coloristică, tricotajele
bilitate la purtare, astfel incit 80 la
ționa, în continuare, pentru diversifi
din fire fine, cu o croială elegantă,
sută din volumul total al producției
carea producției, pentru obținerea
încălțămintea suplă și durabilă, hai
realizate îl constituie cele de calitate
unor oțeluri de calitate tot mai bună,
nele din blănuri naturale etalate in
lux și extra. Specialiștii întreprin
pentru reducerea consumurilor ener
expoziție probează buhul gust și
derii au obținut, rezultate deosebit
getice, pentru recuperarea și valorifi
preocuparea permanentă a produ
de bune și' în reducerea consumuri
carea materialelor secundare rezulta
cătorilor pentru realizarea unor Măr
lor de materii prime prin modifica
te din procesul de elaborare a me
furi de calitate superioară, într-o
rea parametrilor de structură ai tri
talului.
gamă sortimentală bogată, care răs
cotului. creșterea fineței firelor și
pund
celor
mal
variate
exigențe
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
reducerea numărului acestora Ia sis
ale beneficiarilor din țară și de
varășa Eiena Ceaușescu vizitează, în
temele de alimentare, prin folosirea
peste
hotare.
Fiind
informat
că
în
de fire cu efecte speciale, de
continuare, UZINA DE LAMI
acest an industria va dispune de 40
amestecuri de fibre naturale cu chi
NOARE, Și aici, secretarului ge
de milioane de piei de iepure, secre
mice și prin reducerea pierderilor
tarul general al partidului a subli
de fabricație. Rezultatul acestor ac
neral al partidului i se face o pri
niat necesitatea pregătirii minuțioase
țiuni — consumul de materii prime
mire entuziastă, deosebit de căl
a
tăbăcirii
și
industrializării
pentru
s-a redus pe primele opt luni ale
duroasă. Tineri și tinere oferă tova
ca produsele realizate din aceste piei
anului cu aproape 22 la sută. Din
rășului Nicolae Ceaușescu și tova
să
fie
oferite
cît
mai
repede
cumpă

economiile obținute astfel s-au con
rășei Elena Ceaușescu flori, îe adre
rătorilor.
fecționat peste 200 000 bucăți trico
sează emoționante cuvinte de bun
Se
intră
în
întreprinderea
de
în

taje.
venit.
călțăminte unde sînt produse peste
Secretarul general al partidului a
Vizita începe în laminorul de sîrmilioane perechi de încălțăminte
felicitat colectivul de oamerii ai
mă nr. 3, laminor pus în funcțiune jj 1,3
anual.
Aici,
unde
tinerețea
este
la
ea
muncii
pentru produsele foarte fru
în anul 1979. După modelul acestuia,
acasă — media de vîrstă a oameni
moase realizate, exprimîndu-și în
realizat, în proporție de 95 la sută
lor muncii, din care 98 la sută sînt
crederea că și în continuare nu va
cu utilaj românesc, au fost proiecta
femei, nu depășește 23 de ani —, pre
fi precupețit nici un efort pentru ca
te unități similare la Zalău, Beclean
ocuparea
permanentă
a
colectivului,
activitatea desfășurată aici să poarte
și Focșani. Aici se laminează cord
puternic
stimulat
de
sarcinile
mobi

amprenta unei înalte eficiențe, a
metalic, sîrmă destinată construcții
lizatoare
trasate
de
conducerea
de
calității
șl competitivității.
lor de la centralele nuclearo-electripartid
și
de
stat,
o
constituie
-valo

ce și celor pentru producția de apă
De
la
întreprinderea de tricotaje,
rificarea superioară a materiilor pri
grea.
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
me, obținerea unor produse ușoare,
varășa Elena Ceaușescu s-au îndrep
Următorul moment al vizitei l-a
comode și rezistente., în paralel,
tat într-o mașină deschisă spre sta
constituit laminorul.de bile, de ase
s-au
intensificat
acțiunile
pen

dionul „Corvinul" unde s-a desfășu
menea proiectat și realizat în ca
tru reducerea consumurilor mate
rat marea adunare populară.
drul combinatului siderurgic de la
riale, astfel îneît, în 1983, întreprin
Hunedoara. Se dau explicații în le
Pe întregul traseu, care a străbătut
derea va lucra pe baza normelor de
gătură cu activitatea principală ce
principalele artere ale municipiului,
se desfășoară aici — valorificarea
consum prevăzute pentru 1985. De
mii de’hunedoreni și-au exprimat cu
superioară a metalului, prin folosi
deosebită căldură sentimentele de
altfel, și în acest an, consumurile
rea -semifabricatelor declasate. Apoi
înaltă prețuire și dragoste față de
materiale au fost substanțial reduse,
se prezintă configurația viitorului
secretarul general al partidului, prpele fiind mai mici decît media pe
laminor ce se va construi în cadrul
funda lor recunoștință față de pre
centrală. în consens cu preocupările
uzinei, proiectat la o capacitate de
ocuparea sa constantă pentru dezvol
care domină sectorul încălțăminte''pe
50 000 de tone anual, și care va pro
tarea județului Hunedoara, a întregit
plan mondial, și aici au fost' între
duce bile cil diametre între 70 și ■ 120
de mm; în scopul valorificării cape
prinse'ample studii și cercetări’pen
Se ovaționează neîntrerupt pentru
telor de țeavă, tot în cadrul uzinei
tru ușurarea greutății încălțămintei,
urmează a fi construit un laminor —
partidul nostru comunist, pentru con
care au avut drept rezultat realiza
cu o producție de 20 000 de tone pe
ducătorul său încercat, pentru patria
rea unor produse competitive, ușoare
an — ce va produce o gamă diversă
socialistă, pentru pace și colaborare
și durabile. Felicitînd- tînărul colectiv
de profile de laminate. Secretarului
în întreaga lume.
al unității pentru rezultatele obținute
general al partidului i se prezintă,
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
în reorganizarea fluxurilor tehnologi
de către gazde, etapele de moderni
varășa Elena Ceaușescu au răspuns
zare pe care le va cunoaște lamino
ce, care vor conduce la obținerea
rul de sîrmă nr. 1, care, prin folo
cu multă simpatie și căldură mani
unei producții suplimentare de peste
sirea unor procedee noi, va asigura
festărilor prietenești, de stimă și
500 000 perechi de încălțăminte în
reducerea consumului de metal cu
dragoste ale celor aflați de-a lungul
spațiile de producție existente,
2 la sută și cu circa 40 la sută a to-, • secretarul general a urat noi succe
trotuarelor, care scandau cu putere
leranțelor de laminare, precum și
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu
se in muncă și multă sănătate har
creșterea proprietăților mecanice ale
— România, stima noastră și minnicelor muncitoare hunedorene.
sîrmei. Sint înfățișate, totodată,
dria !“, „Ceaușescu și poporul 1",
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
preocupările pentru recuperarea re
„Ceaușescu — pace !“.
t
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
surselor energetice, care s-a concre
tizat în importante realizări.
Secretarul general al partidului se
oprește apoi în fața unei microexpoziții, amenajată în laminorul de
semifabricate nr. 1, unde gazdele
arată că în prim planul preocupări
lor se află asimilarea de profile noi,
tece și dansuri din bogatul folclor
O încununare a noului și fruc
hunedorean.
cu proprietăți deosebite.
tuosului dialog de lucru purtat de
secretarul general al partidului, to
Pe mari pancarte se putea citi :
Un moment deosebit la laminorul
varășul
Nicolae
Ceaușescu,
timp
de
„Trăiască Partidul Comunist Român
de semifabricate nr. 2 : secretarului
două
zile,
cu
făuritorii
de
bunuri
in frunte cu secretarul său general,
general al partidului i se raportează,
materiale și spirituale de pe me
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu !“.
de către maistrul principal Alic Io
leagurile hunedorene, a constituit-o
„Munca, cinstea, omenia — Ceaușescu
sif, că unul din importantele obiec
marea adunare populară desfășura
— România !“, „Partidul, Ceaușescu,
tive ale colectivului secției, caja de
tă, vineri, în municipiul Hunedoara.
România !“, „Ceaușescu să trăiască
Zeci
de
mii
de
locuitori
ai
munici

950 de mm, se află în probe tehno
România să-nflorească!“, „Ceaușescu
piului
și
județului
au
ținut
să
fie
•
— România, pacea și prietenia
logice Ia cald. De la pupitrul de co
prezenți la acest moment culminant
„Ceaușescu — Pace !“. Erau înscri
mandă, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
al
vizitei
de
lucru
—
cea
de-a
noua
se, de asemenea, angajamente în intovarășa Elena Ceaușescu urmăresc,
din ultimii 17 ani — a conducătoru
timpinarea
conferinței naționale a
pentru cîteva clipe, modul in care
lui partidului și statului nostru în
partidului și a celei de-a 35-a ani
funcționează acest utilaj modem,
județul Hunedoara, conștienți că
versări a Republicii, pentru continua
de concepție românească, îi felicită
epoca prosperității multilaterale a
ridicare a calității produselor, pentru
județului,
ca
dealtfel
a
întregii
țări,
pe laminoriști pentru succesul lor.
înfăptuirea neabătută a sarcinilor de
se leagă de numele tovarășului
plan pe acest an și pe întregul cin
Tovarășul Nicolae Ceaușescu este
Nicolae
Ceaușescu.
Au
fost
deschise
cinal, a hotărîrilor Congresului al
informat în legătură cu măsurile ce
minele Paroșeni, Bărbăteni și LiveXII-lea
al partidului.
urmează a fi luate pentru comple
zeni. Combinatul siderurgic Hune
Apariția
la tribună a tovarășului
tarea unor dotări Ia laminorul de
doara s-a împlinit cu noi obiective
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena
semifabricate nr. 2, în scopul diver
— furnalul hr. 9 de mare capacitate,
Ceaușescu,
a celorlalți tovarăși din
oțelăria electrică nr. 2, laminorul
sificării producției prin realizarea
conducerea partidului și statului a
nr.
2
de
semifabricate
și
laminoarele
oțelului inoxidabil pentru rulmenți
fost salutată cu îndelungi aplauze
de sîrmă nr. 2 și nr. 3, noua fabrică . și
și a celui aliat pentru țevi. Apreciind
ovații. S-a scandat „Ceaușescu și
de
oxigen
—
la
Călan,
alături
de
uzina
'
poporul !“, „Partidul — Ceaușescu —
valoarea producțiilor suplimentare ce
veche centenară, s-a înălțat, practic,
!“, „Ceaușescu — P.C.R. !“,
se vor realiza pe această cale, to
un nou combinat — prin furnalele - România
/.Ceaușescu, fiu iubit, la noi bine ați
varășul Nicolae Ceaușescu sublinia
de mare capacitate nr. 3 și nr. 4, o
venit
!
“
.
Erau
cuvinte îzvorîte din
ză că acest program de moderniza
uzină cocsochimică, o nouă turnăto
inimilor, pline de căldură și
rie, o fabrică de aglomerare — do- , adîncul
re a uzinei trebuie să se înfăptuias
recunoștință față de cel mai iubit și
tarea tehnică în minerit și metalur
că pe suprafețele existente, recostimat fiu al națiunii, tovarășul
gie
dezvoltîndu-se
neîncetat.
Au
fost
mandînd, totodată, să se acționeze în
Nicolae Ceaușescu, Omul niciodată
construite întreprinderile de tricota
obosit în truda pentru a asigura
continuare pentru reducerea consu
je din Hunedoara și Petroșani, de
prosperitatea și fericirea poporului,
murilor energetice și recuperarea
confecții din Vulcan, fabricile de în
viața sa în liniște și pace.
tuturor materialelor refolosibile.
călțăminte din Hunedoara și de mo
Iubiții oaspeți răspund cu căldură
bilă din Petrila, unitatea de. produ
în încheierea vizitei la grupul de
manifestărilor de stimă și prețuire
se electrotehnice din Petroșani și țesălaminoare al Combinatului siderur
ale
mulțimii. Grupuri de pionieri și
toria de. mătase din Lupeni, ultime
gic de la Hunedoara, tovarășul
șoimi ăi patriei, tineri și tinere ofe
le
două
planificate
să
intre
în
pro

Nicolae Ceaușescu ii felicită pe sideră tovarășului Nicolae Ceaușescu.
ducție pină la sfîrșitul acestui an. Și
tovarășei Elena Ceaușescu, frumoase
rurgiștii hunedoreni pentru realiză
tot în acești ani de referință, jude
buchete de flori.
rile obținute, îi îndeamnă să facă
țul Hunedoara a ajuns unul dintre
cei mai mari producători de energie
Marea adunare populară a fost
totul pentru a da țării oțeluri de
deschisă de primul secretar al Co
electrică din țară prin construirea
calitate superioară, pentru a valori
mitetului județean Hunedoara al
termocentralei de Ia Mintia, a deve
fica la maximum dotarea tehnică
P.C.R., tovarășul Radu Bălan, care
nit producător de materiale de con
bună de care dispun.
a
spus :
strucție și de ciment. împliniri,
Cuvintele secretarului general al
multe la număr, au fost consemnate
partidului au găsit un puternic ecou
Mult iubite și stimate tovarășe
și pe plan social și cUlturaL Sînt
secretar general Nicolae Ceaușescu,
în conștiința și inimile acestui des
cîteva din temeiurile care i-au făcut
Mult stimată tovarășă Elena
toinic colectiv muncitoresc, care îl
pe hunedoreni să iasă cu mic cu
Ceaușescu,
salută din nou, cu cele mai alese
mare, tineri și vîrstnici, Ia întilnirea
Stimați tovarăși,
sentimente de prețuire și recuno
cu iubiții oaspeți.
ștință, pe conducătorul iubit al par
Vă rog să-mi permiteți să exprim
Pe stadionul municipal, unde s-a
tidului și statului.
Ia această mare adunare populară
desfășurat marea adunare populară,
Coloana oficială s-a îndreptat apoi
cele mai alese simțăminte, de adîncă
domnea o atmosferă sărbătorească,
stimă și respect și înaltă prețuire pe
spre zona de est a orașului, acolo
împrejurimile vibrau de uralele și
care minerii și siderurgiștii, energeunde sînt amplasate două din noile
ovațiile mulțimii — o mare de oa
ticienii și constructorii, oamenii
și modernele unități ale industriei
meni fluturînd stegulețe și eșarfe
ogoarelor și intelectualii hunedoreni
ușoare — ÎNTREPRINDEREA
roșii și tricolore, scandînd pentru
le nutresc față de dumneavoastră,
partid și secretarul său general.
ilustru conducător al partidului și
DE ÎNCĂLȚĂMINTE Șl CEA
Formații artistice de amatori, în
statului, inspiratorul și ctitorul uria
DE TRICOTAJE TIP LÎNĂ,confrumoase costume populare caracte
șelor transformări revoluționare pe
struite din inițiativa tovarășului
ristice acestei zone, interpretau cîncare țara noastră le-a realizat îndeo

In mijlocul muncitorilor de la Călan

IM

in timpul vizitei la Intreprindeiea

Marea adulare populară din municipiul Hunedoara
sebi după Congresul al IX-lea al
partidului.
Vă rog să-mi îngăduiți, tovarășe
secretar general, să vă aduc un
călduros omagiu în numele organiza
ției județene de partid, al tuturor oa
menilor muncii hunedoreni, odată cu
cele mai alese mulțumiri pentru
abnegația și devotamentul cu care
slujiți interesele fundamentale ale
națiunii noastre, năzuințele milenare
ale întregii omeniri pentru pace,
bunăstare și fericire.
Adresăm tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu, mili
tant remarcabil al partidului nostru,
om de știință de renume mondial,
sentimentele noastre de profundă
stimă și aleasă considerație pentru
neobosita activitate politică, științifi
că și socială pusă în slujba înfăptui
rii consecvente a politicii interne și
externe a partidului și statului nos
tru, dezvoltării și afirmării continue
a științei, invățămintului și culturii
românești.
Pentru organizația județeană de
partid, pentru marile detașamente
muncitorești din această zonă, repe
tatele intîlniri de lucru ale dumnea
voastră au fost decisive în dezvol
tarea generală a județului Hune
doara.
Ca urmare a sprijinului generos pe
care ni l-ați acordat, numai în ulti
mii cinci ani, volumul fondurilor fixe
productive a crescut de 1,5 pri, iar
prin cei aproape 39 miliarde rei des
tinați investițiilor în acest, cincinal
vom întări și mai mult puterea eco
nomică a județului.
în minerit punem în valoare noi
zăcăminte de cărbune, in Valea Jiu
lui dezvoltăm masiv — așa cum
ne-ați indicat și cu ocazia vizitei de
ieri — producția de utilaje miniere și
acțiunea de mecanizare a extracției.
Importante noi capacități se află în
execuție pentru atragerea in circuitul
productiv a noi minereuri de fier și
nemetalifere.
Pentru creșterea producției de me
tal, noi obiective siderurgice au fost
construite pe platforma din CălaiT;
bateriile de cocsificare nr. 1 și 2; fur
nalele nr. 3 și 4, turnătoria de piese
de fontă, aglomeratorul nr. 1. Zestrea
tehnică a Hunedoarei a fost îmbogă
țită in această perioadă cu noul -la
minor de semifabricate, iar în masi
vul Retezat prinde contur una din
cele mai mari hidrocentrale de pe
rîurile interioare ale țării, însoțită de
o salbă de hidrocentrale.
Prin grija permanentă a partidului,
a dumneavoastră personal, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, prin spri
jinul multilateral pe care ni l-ați

acordat, județul Hunedoara deține azi
locul intii pe țară la producția de
energie electrică, minereu de fier și
huilă, locul al doilea la fontă, oțel, la
minate, cocs metalurgic și minereuri
complexe, deținem poziții importante
la alte produse de bază ale economiei
naționale. Se poate spune că in pre
zent județul Hunedoara are un rol
preponderent in asigurarea țării cu
cărbune, metal, minereuri, energie
electrică și alte produse.
Pe opt luni din acest an am pro
dus peste plan 78 milioane kWh
energie electrică, am depășit preve
derile la export cu 8,6 milioane lei
și am pus in funcțiune 26 obiective
de investiții dintre care patru in devans.
Vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că acționăm cu
fermitate pentru transpunerea in
viață a programului de creștere a
nivelului de trai al oamenilor mun
cii. în Valea Jiului și în celelalte
orașe, ca urmare a măsurilor inițiate
de dumneavoastră, au fost construite
noi unități ale industriei ușoare, în
care sint cuprinse mii de soții și fiice
ale minerilor și siderurgiștilor ; s-au
dat în folosință mii de apartamente,
școli și. grădinițe, case de cultură, ci
nematografe : s-a realizat o vastă re
țea comercială și de servicii.
Odată cu dezvoltarea edonomicosocială, un accent deosebit punem pe
formarea și dezvoltarea conștiinței
socialiste a oamenilor, pe însușirea
unei concepții noi față de muncă și
interesele generale ale societății, acționind mai insistent pentru instau
rarea în colectivele noastre a unui
climat de inaltă răspundere, de or
dine și disciplină, in spiritul hotărî
rilor de partid și al legilor țării.
Alături de realizările bune pe care
le-am înregistrat sîntem conștienți
că mai avem și o seamă de lipsuri
în realizarea producției nete și fizi
ce, sporirea productivității muncii,
îmbunătățirea calității produselor, re
ducerea consumurilor de materii pri
me, materiale, energie electrică și
combustibil, asigurarea unei înalte eficiențe a întregii activități.
Neimplinirile cu care ne confrun
tăm în Valea Jiului în realizarea pro
ducției fizice se datoresc faptului că
avem o seamă de deficiente în pre
gătirea și folosirea forței de muncă,
a utilajelor, că nu am instaurat peste
tot un climat puternic de ordine, dis
ciplină și răspundere. în agricultură
unde dispunem de rezerve — mai cu
seamă în zootehnie — considerăm că
nu am făcut totul pentru valorifica
rea eficientă a resurselor.
Pentru înlăturarea acestor lipsuri,
organizația județeană de partid, cele

municipale, orășenești și comunale,
consiliile oamenilor muncii vor ac
ționa cu perseverentă și intransigen
ță revoluționară, pină la eliminarea
jor definitivă și ridicarea întregii ac
tivități economice a județului la ni
velul sarcinilor pe care le impune ac
tuala etapă de construcție socialistă
a țării,, magistral formulate de dum
neavoastră, tovarășe secretar general,
in expunerea la Plenara din 1—2 iu
nie a.c.
Folosim prilejul acestei emoționan
te adunări pentru a exprima adeziu
nea deplină și aprobarea unanimă
față de politica externă a partidului
și statului nostru, ăl cărui strateg și
vizionar sinteți dumneavoastră, mult
stimate tovarășe secretar general.
Participarea dumneavoastră nemijlo
cită la elaborarea, formularea și pro
movarea unor principii și inițiative
valoroase de politică externă, la des
fășurarea unor acțiuni practice ale
României în relațiile internaționale a
asigurat creșterea prestigiului tării,
afirmarea ei ca țară care militea
ză activ pentru destindere, pace, co
laborare, pentru dezarmare, pentru
bunăstarea și fericirea tuturor po
poarelor lumii.
Ne angajăm în fața dumneavoastră
că — în intîmpinarea Conferinței
Naționale a Partidului Comunist Ro
mân și a celei de-a 35-a aniversări a
proclamării Republicii — ne vom mo
biliza exemplar forțele pentru trans
punerea în Viață a mărilor sarcini ce
le. avem de îndeplinit în °1982 și în
perspectiva întregului cincinal, pen
tru ca județul Hunedoara să aducă
o contribuție și mai importantă la în
făptuirea neabătută a' politicii inter
ne și externe a partidului și statului
nostru, la realizarea mărețului pro
gram al edificării societății socialiste
multilateral dezvoltate, pentru înflo
rirea și prosperitatea scumpei noas
tre patrii, România socialistă.
în continuare, a luat cuvintul to
varășul Sabin Faur, director general
al Centralei industriale siderurgice
Hunedoara, care a spus :
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Bucuroși de a saluta cu cel mal
înalt respect și căldură deosebită
prezența la Hunedoara a celui mai
iubit fiu ăl neamului nostru, ginditorul și luptătorul neobosit pentru
triumful socialismului și comunismu
lui in România, pentru continua în
florire și prosperitate a patriei — to
varășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului — avem
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rii agriculturii. De aceea, doresc ca,
de la această mare adunare popu-'
Iară, să adresez și oamenilor muncii
din agricultură, întregii țărănimi
din județul Hunedoara felicitări
pentru rezultatele obținute și urarea
de a obține o creștere mai pu
ternică a producției agricole. (Aplauze și urale puternice; se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“).
în întreaga țară, în cel de-al
doilea an al actualului plan cinci
nal, se obțin rezultate importante
în dezvoltarea economico-socială, în
realizarea hotărîrilor Congresului
al XII-lea al partidului, care a
trasat ca obiectiv fundamental tre
cerea României la un nou stadiu
de dezvoltare și a pus în fața în
tregului nostru popor, ca unul din
obiectivele importante ale dezvol
tării e'conomice și sociale, reali
zarea unei noi calități a vieții și a
muncii în toate sectoarele de acti
vitate. Doresc ca, de la această
mare adunare populară din Hune
doara, să adresez calde felicitări
clasei noastre muncitoare, intelec
tualității, țărănimii, tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de
naționalitate, întregului nostru po
por, urarea de a face totul
pentru realizarea în bune condi
ții a planului pe acest an, punînd astfel o bază trainică pen
tru întregul cincinal ! (Aplauze
și urale puternice ; se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“,
„Ceaușescu — P.C.R.!“).
Intr-adevăr, Hunedoara ocupă
un loc important în economia na
țională a patriei noastre. Aici se
produce o cantitate importantă de
cărbune — de fapt este singura zonă
unde producem cărbune cocsificabil. Aici, avem una din întreprinde
rile mari producătoare de oțeluri
— a doua ca mărime din țară. Ea
este o întreprindere veche, cu ex
periență, cu un colectiv de oameni
ai muncii cu înaltă calificare și, ca
atare, aici se pot realiza — și deja
se realizează — o serie de oțeluri
de înaltă calitate. Sînt și alte sec
toare importante ale activității
economico-sociale. Trebuie deci fă
cut totul pentru ca Hunedoara să
aducă o contribuție și mai pu
ternică la dezvoltarea generală a
patriei noastre socialiste, la înfăp
tuirea Programului de edificare a
societății socialiste multilateral
dezvoltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism! (Aplauze și
urale puternice, prelungite ; se
scandează „Ceaușescu — România,
stima noastră și mîndria!").
Am vorbit ieri în Valea Jiului
despre activitatea minerilor și
despre producția de cărbune. Acum
doresc să mă refer îndeosebi la ac
tivitatea din metalurgie, din side
rurgie și, în primul rînd, la acti
vitatea din Hunedoara. Șînt —
după cum am menționat deja —
rezultate bune în acest domeniu.
Am constatat cu multă satisfacție
că, de la ultima vizită, s-au
înregistrat progrese însemnate, au
intrat în funcțiune noi capa
cități de producție de înaltă
tehnicitate, dotate cu utilaje mo
derne. S-au înregistrat, de aseme
nea, progrese însemnate în creș
terea producției de oțeluri de înal
tă calitate, de oțeluri speciale. Cu
toate acestea doresc să spun des
chis — dînd o înaltă apreciere a
ceea ce s-a realizat — că sînt încă
mari posibilități în Hunedoara
pentru a obține rezultate și mai
bune. Acum, după ce am realizat
aceste capacități moderne de pro
ducție, trebuie să punem pe pri
mul plan obținerea unor producții
maxime pe capacitățile existente,
dezvoltarea producției de oțeluri
de înaltă calitate. Hunedoara tre
buie să-și propună să devină în
acest an un centru al metalurgiei
de calitate superioară. Și, din
acest punct de vedere, trebuie
să-și propună să ocupe primul loc
în siderurgia și metalurgia româ
nească ! (Urale și aplauze puter
nice, prelungite ; se scandează în
delung „Vom munci și vom lupta,
planul îl vom realiza !“). Cu o si
derurgie și metalurgie care au o
vechime și o experiență de 200 de
ani, este rușinos să mai mergem
să importăm metale sau anumite
alte produse. Trebuie să lichidăm
această situație ! Noi trebuie să
demonstrăm capacitatea siderur
giei și metalurgiei românești de a
fi competitive, de a concura cu
orice alte unități din întreaga
lume — să producem oțeluri su

perioare, competitive și să nu
fim cu nimic mai prejos decît ce
lelalte țări ! (Urale și aplauze pre
lungite ; se scandează „Hunedoara
— calitate !“, „Ceaușescu și po
porul !“).
Ne-am propus, dragi tovarăși, să
transformăm acest cincinal în cin
cinalul calității — și aceasta pre
supune și oțeluri de calitate, și efi
ciență economică, presupune ridi
carea nivelului activității în toate
domeniile. Noua calitate presupune
oțeluri de bună calitate, competi
tive din toate punctele de vedere !
(Aplauze și urale ; se scandează
„Ceaușescu— P.C.R.!“, „Ceaușescu
și poporul !“).
în cursul vizitei am discutat o
serie de probleme concrete care
trebuie rezolvate în acest an și
în anul viitor. Nu doresc să mă
refer acum la ele. Sper că și con
ducerea combinatului, consiliul de
conducere, organizația de partid și
ministerul au înțeles că este
timpul ca siderurgia românească în
general, ca și siderurgia și meta
lurgia din Hunedoara, să realizeze
un salt calitativ, dacă se poate
spune așa, să treacă de la canti
tate la o calitate nouă, superioară,
în toate domeniile. (Urale și aplau
ze puternice ; se scandează „Vom
munci și vom lupta, planul il vom
realiza !“).
în acest spirit, este necesar să
analizăm și să stabilim măsurile
pentru perfecționarea activității
în toatei sectoarele. Trebuie să
acordăm mai multă atenție re
ducerii consumurilor materiale ;
sînt încă rezerve mari în ce
privește consumul de combusti
bil, de energie, de minereuri, de
cocs și așa mai departe. Sînt încă
multe pierderi, care poluează și
orașele, și satele, dar produc și
mari pagube economiei naționale,
micșorează eficiența economică,
diminuează venitul național. De
aceea, trebuie să trecem cu toată
hotărîrea la aplicarea măsurilor
stabilite privind reducerea consu
murilor materiale, de combusti
bil, de energie, pentru realizarea
producției cu consumuri materiale
cît mai mici. Trebuie să asigurăm
creșterea mai puternică a produc
tivității muncii. Să acordăm mai
multă atenție întăririi ordinii și
disciplinei în muncă, activității de
mecanizare a lucrărilor, de auto
matizare — acolo unde este necesar
acest lucru —și, pe această bază, să
obținem o creștere mai puternică a
productivității muncii în toate sec
toarele de activitate. Numai pe această cale vom putea asigura ob
ținerea unei producții sporite, cu
mijloacele și cu materialele exis
tente ; numai astfel vom asigura
creșterea mai puternică a benefi
ciilor, a producției nete, a venitu
lui național, a avuției naționale —
singura sursă pentru asigurarea
atît a mijloacelor în vederea dez
voltării în continuare a patriei
noastre socialiste, cît și pentru ri
dicarea continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a tuturor oa
menilor muncii, a poporului nos
tru. (Urale și aplauze prelun
gite ; se scandează „Ceaușescu —
România, stima noastră și mindria !“).
Este necesar să acționăm cu mai
multă fermitate pentru punerea în
producție a capacităților aflate în
construcție, pentru terminarea la
timp a investițiilor și asigurarea,
pe această cale, a posibilității
creșterii continue a producției
materiale din toate sectoarele de
activitate. Sînt și aici în Hune
doara — inclusiv la combinatul
siderurgic — investiții îrică neter
minate, unele chiar în întîrziere.
Trebuie să luăm toate măsurile
pentru asigurarea punerii la timp
în producție a noilor capacități,
realizării în bune condiții a in
vestițiilor, aceasta constituind una
din problemele foarte importante
pentru îndeplinirea planului cin
cinal, pentru dezvoltarea generală
a patriei noastre.
De asemenea, dragi, tovarăși,
trebuie să acordăm atenția cores
punzătoare realizării producției de
export. Noi importăm mult : im
portăm materii prime, importăm
cărbune cocsificabil, importăm încă
și cocs, importăm minereuri, ma
teriale neferoase, aliaje de dife
rite , sortimente și alte și alte
materii prime necesare econo
miei naționale. Pentru a .importa
aceste materii prime și materiale,
trebuie să exportăm. Am importat
și multe utilaje, inclusiv pentru

Hunedoara. Toate acestea trebuie
plătite și le plătim cu produsele pe
care le realizăm aici sau în alte
sectoare de activitate. De aceea,
realizarea exportului constituie o
parte importantă a activității noas
tre de producție pentru asigurarea
dezvoltării în continuare a patriei
socialiste. Vom continua să dezvol
tăm relațiile internaționale, să im
portăm, să exportăm. Trebuie să
asigurăm un echilibru al balanței
comerciale, al balanței de plăți.
Trebuie să plătim creditele pentru
diferitele utilaje și materii prime
luate pînă acum și să ajungem, într-o perioadă cît mai scurtă, în si
tuația de a nu mai avea nici un
fel de datorii, de a avea o balanță
comercială și de plăți echilibrată.
Aceasta va trebui să constituie
una din preocupările de zi cu zi,
în toate unitățile noastre, în toate
sectoarele de activitate. (Urale și
aplauze puternice, îndelungate ; se
scandează „Ceaușescu și poporul!").
Desigur, dragi tovarăși, dacă
vom da mai mult cărbune, și în
deosebi cărbune cocsificabil, vom
reduce importul și va fi un1 lucru
foarte bun — și trebuie să facem
aceasta! Dacă vom da oțeluri de
înaltă calitate, vom reduce impor
turile — și chiar trebuie să renun
țăm complet la importuri. Aceasta
va însemna, de asemenea, un lucru
foarte important pentru economia
noastră națională. Deci este nece
sar să acționăm și în direcția spo
ririi producției necesare exportu
lui, dar și a creșterii producției de
materii prime și materiale în țară,
pentru a reduce importurile. Aceasta stă în puterea noastră — și
avem acum capacități industriale
care ne dau posibilitatea să reali
zăm aceste probleme în bune
condiții.'
Dar mai este necesar să ne gîndim și ce producem pentru export.
Am discutat chiar aici la Hune
doara această problemă. Una este
să exportăm oțeluri comune, și
alta este să exportăm oțeluri de
calitate. Putem obține, pe aceeași
tonă de metal, cu aceleași materii
prime, cu ceva , aliaje — care însă
nu reprezintă o valoare prea în
semnată — precum și cu ceva mai
multă muncă, mai multă discipli
nă și atenție în elaborarea șarje
lor, oțeluri cu valoare de 2, 3, 4
și chiar 5 ori mai mare. Aceasta
va însemna o valorificare supe
rioară a muncii, a activității cla
sei noastre muncitoare, a siderurgiștilor și metalurgiștilor din Hu
nedoara și din întreaga țară !
Acest lucru este însă valabil pen
tru toate' sectoarele de activitate.
Deci trebuie să acordăm atenția
necesară realizării unor produse
de înaltă calitate, valorificării su
perioare a materiilor prime, a
muncii poporului nostru ! (Urale
și aplauze puternice, îndelungate ;
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“, „Hunedoara — calitate !“).
Este necesar să unim toate for
țele ; în fiecare unitate avem mun
citori de înaltă calificare, avem
maiștri, avem ingineri, tehnicieni,
oameni cu o înaltă competență, în
stare să soluționeze problemele ;
avem, de asemenea, sectoare de
cercetare, avem institute de cer
cetare. Toate trebuie să-și uneas
că forțele pentru a soluționa în
comun problemele perfecționării
și ridicării calității produselor ro
mânești, valorificării superioare,
realizării unui stadiu nou, supe
rior al economiei românești, care
înseamnă : calitate și eficiență mai
bună în toate sectoarele ! (Aplauze
și urale puternice ; se scandează
„Ceaușescu și poporul !“).
Dragi tovarăși,

Am obținut rezultate minunate
în construcția socialismului ; într-o
perioadă istorică scurtă am parcurs
mai multe etape istorice. Sîntem
în etapa făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate. Țara
noastră s-a dezvoltat puternic;
producția industrială este de 50 de
ori mai mare decît înainte de
război. De asemenea, producția
metalurgică, a siderurgiei este tot
cam de 50 de ori mai mare. Toate
acestea se pot observa în marile
complexe industriale, în platfor
mele noi din toate județele patriei
noastre. S-a vorbit aici de dezvol
tarea Hunedoarei. Dumneavoastră
cunoașteți foarte bine cum se pre
zenta Hunedoara înainte de război
sau în 1945, în 1948, în 1950 — și
cum se prezintă astăzi. S-au dez

voltat orașele, satele noastre ; am
construit mult, s-au creat condiții
de locuit, de viață tot mai bune
pentru oamenii muncii. Toate acestea demonstrează forța și capa
citatea clasei muncitoare — clasa
conducătoare a societății noastre
socialiste — a întregului nostru
popor, care, unit în jurul Partidului
Comunist Român, își făurește' în
mod conștient viața sa nouă, viito
rul liber comunisf! (Aplauze și
urale puterni6e, prelungite ; se
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“,
„Ceaușescu și poporul !“).
Mai avem însă multe de făcut,
tovarăși. Trebuie să nu uităm nici
un moment că realizarea Progra
mului partidului cere eforturi se
rioase în toate domeniile, cere or
ganizarea mai bună a muncii în
toate sectoarele, cere să acționăm
cu mai mult spirit de răspundere
în întreaga activitate economicosocială. Este necesar să facem to
tul pentru lichidarea lipsurilor, a
minusurilor care mai există în di■ ferite sectoare de activitate. Nu
doresc, nici aici, la Hunedoara, să
mă opresc asupra unor minusuri și
lipsuri ; le-am discutat cu tovarășii
— și cred că vor ține seama de ele.
Cred că și organizațiile de partid,
consiliile oamenilor muncii, toate
colectivele de oameni ai muncii
vor înțelege că neformulînd cri
tici, în această mare adunare
populară, acord un credit concret
și exprim încrederea în capacita
tea oamenilor muncii, în frunte
cu organizațiile de partid, cu con
siliile de conducere, de a lichida
aceste lipsuri și de a demonstra
că și hunedorenii sînt în stare să
obțină rezultate mai bune în toate
sectoarele și să reprezinte un de
tașament revoluționar, de frunte
al clasei muncitoare românești.
(Aplauze și urale puternice; se
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“,
„Ceaușescu și poporul !“).
Așa cum am menționat ieri în
Valea Jiului, este necesar să acor
dăm o atenție deosebită ridicării
pregătirii profesionale și tehnice a
oamenilor muncii. Noile utilaje și
mașini de înaltă tehnicitate cer
muncitori, maiștri,, tehnicieni, in
gineri cu cunoștințe deosebite —
și trebuie să facem totul pentru a
ridica continuu nivelul cunoștin
țelor lor tehnico-profesionale, prin
organizarea cursurilor de pregă
tire, de reciclare și prin perfecțio
narea activității în școlile de pre
gătire' a viitorilor muncitori și
specialiști.
în fond, tovarăși, trebuie să fim
conștienți că problema demon
strării forței și capacității poporu
lui nostru de a-și făuri o viață
nouă independentă, de a demon
stra superioritatea — mă r.efer la
societatea noastră socialistă —
asupra societății capitaliste ' con
stă în munca oamenilor, a cla
sei muncitoare, a intelectualită
ții, a țărănimii ! Oamenii hotărăsc
făurirea noii orînduiri ; ei mînuiesc mașinile, ei le făuresc și deci
de capacitatea lor de creație, de
gîndire, depinde și nivelul dez
voltării societății noastre! De
aceea trebuie să învățăm, să
învățăm și igr să învățăm !
Să devenim buni meseriași în
toate domeniile, buni revoluțio
nari, buni comuniști, buni patrioți!
(Aplauze și urale puternice ; se
scandează „Ceaușescu— P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu
să trăiască — Hunedoara să-nflorească !“).
Am ascultat lozincile scandate
aici —foarte frumoase. Desigur,
partidul are un rol important în
conducerea societății noastre. To
varășii strigau aici : „Ceaușescu
să trăiască. Hunedoara să-nflorească !“. Sigpr, eu pot, îndeplinindu-mi rolul, însărcinarea dată de
partid, de popor, de dumneavoas
tră, să fac totul pentru a merge
treburile cît mai bine. Dar cei
care asigură ca Hunedoara să în
florească sînteți dumneavoastră,
prin munca dumneavoastră. Nu
veți face acest lucru — Hunedoa
ra nu va înflori ! Deci, dacă vreți
să înflorească Hunedoara, trebuie
să munciți mai bine ! (Aplauze și
urale puternice ; se scandează
„Ceaușescu să trăiască, Hunedoara
să-nflorească !“).
Partidul sînteți dumneavoastră,
partidul este poporul ! El organi
zează și elaborează căile dezvoltă
rii societății ; dar hotărîtoare este
munca clasei muncitoare, a po
porului ! Numai în deplină unita

te, numai prin munca poporului
vom făuri și socialismul dezvoltat
și comunismul în România, vom
asigura independența și suverani
tatea patriei noastre ! (Aplauze și
urale puternice; se scandează
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu
și poporul !“, „Vom munci și vom
lupta, planul il vom realiza !“).
Este necesar să acordăm o aten
ție corespunzătoare și activității
politico-educative, de formare a
omului nou, constructor conștient
al socialismului. Trebuie să dezvol
tăm activitatea artistică de masă
— și știu că în Hunedoara aveți
rezultate bune în această privință.
Chiar aici văd niște formații ar
tistice care am văzut că prezintă
spectacole bune Aveți costume mi
nunate ale artei populare, aveți
deci o bază puternică și o tradiție
veche în activitatea culturâl-artistică — și trebuie să o dezvoltăm,
să o ridicăm pe trepte noi atît din
punct de vedere al măiestriei, rit și
al conținutului, făcînd totul pentru
ca arta noastră, activitatea cultural-artistică să devină o forță pu
ternică în construcția socialismului
și comunismului. (Aplauze și urale
puternice; se scandează „Ceaușescu
și poporul !“).
De asemenea, trebuie să ne ocu
păm și de activitatea de educație
fizică, de sport, și ceea ce am
spus și ieri Ia Petroșani este va
labil și pentru Hunedoara. Pe lîngă
un stadion bun, să aveți și echipe
sportive bune! (Aplauze și urale
puternice).
Desigur, sînt multe domenii de
activitate cărora trebuie să le acor
dăm toată atenția. Hotărîtor este
însă îndeplinirea în bune condi
ții a planului de dezvoltare eco
nomico-socială. Aceasta cere din
partea organizațiilor de partid, a
comitetului municipal Hunedoara,
a comitetului județean de partid
o mai bună organizare a muncii și
unirea eforturilor tuturor celor ce
muncesc din toate sectoarele de ac
tivitate în realizarea marilor sar
cini ce stau în fața oamenilor
muncii 'din județul Hunedoara. Am
ferma convingere că în Hunedoara
dispunem de puternice detașamen
te revoluționare — de organizații
bune de partid, de sindicat, de ti
neret, de organizații de femei.
Dispunem deci de forța nece
sară
pentru
îndeplinirea în
bune condiții a marilor sarcini, x
în așa fel îneît Hunedoara să de
vină un centru tot mai puternic al
producției industriale, un centru
revoluționar, patriotic. (Aplauze și
urale puternice ; se scandează
„Ceaușescu să trăiască — Hune
doara să-nflorească!").
Dragi tovarăși,

Punînd pe primul plan proble
mele dezvoltării patriei noastre so
cialiste, noi desfășurăm, totodată,
o intensă activitate internațională
pentru o politică de pace, de des
tindere, de independență națională,
fiind Convinși, că numai în condiții
de pace poporul nostru își poate în
deplini programyl de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, că numai în aceste condiții
oricare popor își poate realiza pro
gramul dezvoltării sale. Deci pacea
constituie problema fundamentală
a zilelor noastre pentru progresul
și bunăstarea fiecărei' națiuni, a
întregii omeniri! (Aplauze și urale;
se scandează îndelung „Ceaușescu
— pace !“).
în viața internațională sînt încă
multe probleme complicate.. Con
tinuă cursa înarmărilor, se acumu
lează noi armamente, inclusiv ar
mamente nucleare, care pot astăzi
să distrugă de cîteva ori întreaga
omenire. Se înrăutățește situația
economică ca urmare a crizei, dar
: și a politicii imperialiste de domi
nație și asuprire. Se înrăutățește
situația țărilor în curs de dez
voltare.
De aceea, este necesar să facem
totul pentru unirea tuturor forțe
lor, a maselor populare de pretu
tindeni, a popoarelor împotriva
politicii imperialiste și colonialiste,
pentru a pune capăt pentru tot
deauna politicii de asuprire a altor
popoare. Este bine cunoscut că po
poarele au obținut succese remar
cabile în cucerirea independenței
lor politice și acționează cu toată
fermitatea pentru consolidarea și
dezvoltarea independenței naționa
le. întotdeauna România a sprijinit
și va sprijini lupta popoarelor
pentru independență, pentru o via

ță mai bună și mai dreaptă.
(Urale și aplauze puternice ; se
scandează „Ceaușescu — pace !“).
Este necesar să se acționeze cu
înalt spirit de răspundere pentru
încetarea conflictelor militare exis
tente și pentru soluționarea pro
blemelor numai pe calea tratative
lor. Oricât de grele și îndelungate
ar fii tratativele, ele sînt de prefe
rat și sînt incomparabil mai ușoa
re decît o luptă — chiar simplă —
care produce victiiiie omenești,
uriașe pagube materiale ! Iată de
ce trebuie să se acționeze cu toată
.răspunderea pentru a ,se trece la
soluționarea problemelor dintre
state pe calea tratativelor.
Doresc ca și de aici, de la Hune
doara, să menționez din nou că
este necesar să se acționeze pentru
soluționarea deplină a problemelor
din Orientul Mijlociu, pentru re
tragerea Israelului din Liban, pen
tru asigurarea independenței și su
veranității Libanului, pentru rezol-.
varea problemei palestiniene pe
baza dreptului la autodeterminare
al poporului palestinian, pentru
făurirea unui stat palestinian inde
pendent. (Aplauze și urale puter
nice; se scandează „Ceaușescu —
pace !“).
Trebuie să facem totul pentru
trecerea la dezarmare, și în primul
rînd la dezarmare nucleară. Este
necesar să se asigure un echilibru
al forțelor pentru 'a înlătura peri
colul vreunei agresiuni ; dar acest
echilibru trebuie să se realizeze
prin reducerea continuă a nivelu
lui înarmărilor, prin realizarea
dezarmării sub un control interna
țional corespunzător. Trebuie să
facem totul pentru a opri am
plasarea rachetelor nucleare cu
rază medie de gcțiune în Europa,
pentru retragerea și distrugerea
celor existente, pentru o Euro
pă fără nici un fel' de rache
te nucleare — nici cu rază me
die. nici cu rază mai mică de ac
țiune — pentru o Europă fără
arme nucleare. (Urale și aplauze
puternice, îndelungate ; se scan
dează „Dezarmare — pace !“).
Puternicele manifestări și miș
cări de pace din Europa și de pe
alte continente — la care s-a ală
turat cu întreaga forță și poporul
nostru prin marile manifestații din
toamnă și din prima parte a aces
tui an, prin cele 18 milioane de
semnături pe Apelul pentru pace
adresat Organizației Națiunilor
Unite — au demonstrat și demon
strează cu putere voința popoarelor
de a lupta pentru pace, faptul că
masele populare, națiunile lumii
dispun de forța necesară și pot să
oprească cursa înarmărilor, pot
determina trecerea la dezarmare,
pot să asigure pacea, să facă to
tul pentru a apăra dreptul vital
al oamenilor, al popoarelor — la
existență, la viață, la libertate și
independență. (Urale și aplauze
puternice, prelungite ; se scandea
ză „Ceaușescu și poporul !“,
„Ceaușescu — pace !").
România este hotărîtă să facă
totul pentru a-și aduce contribuția
la încheierea cu succes a reuniu
nii de la Madrid din toamna acestui an, pentru realizarea unei
conferințe de dezarmare și încre
dere în Europa, pentru continuita
tea reuniunilor de cooperare și
securitate în Europa. Trebuie să
acționăm pentru dezvoltarea unor
relații noi pe continentul nostru,
pentru unitatea Europei, bazată
pe respectul orînduirilor sociale și
al independentei tuturor națiunilor
europene. (Urale și aplauze puter
nice).
Dezvoltăm
puternic relațiile
de colaborare cu țările din Balcani
— ca parte a securității europene
— ne pronunțăm pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a
cooperării pașnice, într-o zonă fără
arme nucleare. Dorim ca Balcanii
să devină o zonă a colaborării
pașnice, un exemplu de relații
între state egale în drepturi !
(Aplauze și urale. puternice ; se
scandează „Ceaușescu — pace !“).
Ca țară socialistă în curs de
dezvoltare, România extinde larg
relațiile sale cu țările în curs de
dezvoltare. Considerăm că trebuie
să se întărească solidaritatea tu
turor acestoi’ state, să facem totul
pentru realizarea unei noi ordini
economice și politice internaționa
le, bazată pe egalitate și echitate,
pentru asigurarea progresului mai
rapid al țărilor slab dezvoltate —
card se găsesc în această situație

ca urmare a dominației și asu
pririi colonialiste și imperialiste.
Sînt multe probleme de soluțio
nat în lume. Toate acestea cer
unirea forțelor popoarelor, a tutu
ror acelora care se pronunță pen
tru pace, pentru independență na
țională. Este necesar să crească
contribuția tuturor statelor la so
luționarea problemelor internațio
nale, și în primul rînd a țărilor
mici și mijlocii, a țărilor în curs
de dezvoltare, a țărilor nealiniate.
Trebuie să facem totul ca Organi
zația Națiunilor Unite, alte orga
nisme internaționale să aibă un
rol mai important în soluționarea
problemelor, ca hotărîrile și mă
surile stabilite de aceste organiza
ții să fie respectate de toate sta
tele lumii. Este necesar să facem
totul pentru a asigura o ordine
nouă, bazată pe deplina ega
litate în drepturi, pe respectul
independenței și suveranității, pe
neamestecul' în treburile interne,
pe renunțarea la forță și lâ ame
nințarea cu forța. (Aplauze și
urale puternice; se scandează
„Ceaușescu — pace !“).
în spiritul hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea, al politicii noastre
externe, dezvoltăm larg relațiile cu
toate țările socialiste. Considerăm
că trebuie să facem totul pentru
depășirea divergențelor dintre ele,
pentru întărirea solidarității și co
laborării tuturor statelor socialiste
— convinși că aceasta va repre
zenta un factor important în poli
tica de pace, de independență, în
afirmarea forței și prestigiului so
cialismului ' în lume. (Aplauze și
urale puternice, îndelungate).
Dezvoltăm puternic relațiile cu
țările lumii a treia, cu statele în
curs de dezvoltare și nealiniate,
precum și cu țările capitaliste dez
voltate, pe baza principiilor de
egalitate, a principiilor coexistenței
pașnice. Avem convingerea fermă
că trebuie să se instaureze relații
noi între toate statele lumii, pen
tru că numai astfel se pot realiza
pacea și independența popoarelor,
se poate asigura viitorul liber și
fericit al omenirii. (Aplauze și urale
puternice; se scandează „Ceaușescu
— România, stima noastră și mîn
dria !“).
Dragi tovarăși și prieteni,

în încheiere, aș dori, încă o dată,
să exprim satisfacția pentru ceea
ce am constatat în aceste două zile
în unitățile miniere și industriale
pe care le-am vizitat, pentru
munca și entuziasmul cu care oa
menii muncii din Hunedoara, din
toate sectoarele, acționează în
vederea îndeplinirii hotărîrilor
Congresului al XII-lea al partidu
lui. Avem minunate impresii des
pre întîlnirile și manifestările oa
menilor muncii, care au demon
strat și demonstrează — ca între
gul popor, dealtfel — voința ' fer
mă de a acționa, sub conducerea
comuniștilor, a partidului comu
nist, pentru realizarea neabătută a
Programului partidului, a hotărî
rilor Congresului al XII-lea al
partidului. (Urale și aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu
și poporul !“).
Bazîndu-mă pe aceste constatări
Și impresii, am deplina convingere
că hunedorenii din toate sectoarele
— și mineri, și siderurgiști, și metalurgiști — din celelalte domenii de
activitate, inclusiv țărănimea, vor
acționa cu întreaga fermitate și
răspundere și vor îndeplini în
bune condiții sarcinile de plan pe
acest an, vor face totul să ocupe
un loc rit mai de frunte — și dacă
se poate chiar primul loc — în în
trecerea între județe. Eu vă doresc
succes în această activitate! (Aplau
ze și urale puternice, prelungite; se
scandează „Ceaușescu și poporul!",
„Ceaușescu — P.C.R. !“).
Cu această convingere vă adre
sez, dragi tovarăși, încă o dată,
urarea de succese tot mai mari în
întreaga activitate, multă sănătate
și multă fericire ! (Urale și aplau
ze puternice, prelungite. Se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul!", „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 Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu).

SClNTEIA — sîmbătă 4 septembrie 1982

PAGINA 4

Marea adunare populară din municipiul Hunedoara
(Urmare din pag. a II-a)
prilejul de a ne exprima totodată adeziunea față de întreaga politică in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru al cărei arhitect și pro
motor este conducătorul nostru iubit.Ne bucură și ne onorează prezența
aici. Ia adunarea hunedorenilor. a
stimatei tovarășe academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, eminent
om politic, activist de seamă al parti
dului și statului nostru, ilustru om
de știință, care, prin întreaga activi
tate, contribuie Ia dezvoltarea multi
laterală a țării, la afirmarea pe plan
mondial a științei,- invățămîntului -și
culturii românești.
•Prezența dumneavoastră, mult iu
bite și .stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, în mijlocul oamenilor
muncii.de la Hunedoara constituie un
prilej deosebit pentru a vă raporta
că, de la ultima vizită pe care ați
întreprins-o în combinatul nostru,
oamenii muncii au înfăptuit ferm
prețioasele dumneavoastră indicații,
asigurînd o evoluție ascendentă a
producției, corespunzător nevoilor economiei naționale, asigurînd redu
cerea importurilor de oțeluri și a
consumurilor specifice de materii pri
me, materiale, combustibili și energie.
Acționînd cu hotărire pentru
transformarea combinatului hunedorean într-o puternică unitate fur
nizoare de oțeluri de înaltă calitate,
am reușit ca, odată cu satisfacerea,
cerințelor interne tot mai exigente,
să realizăm produse în condiții de
competitivitate ridicettă și pentru
piața externă. In prezent, mai bine
de jumătate din cele 4 milioane tone
de oțel o reprezintă oțelurile de ca
litate, aliate și înalt aliate, livrate
intr-o largă gamă. Desigur, rezulta
tele noastre din acest an ar putea fi
mai bune dacă s-ar fi asigurat apro
vizionarea ritmică și în cantități su
ficiente cu materii prime, dacă am
fi eliminat la timp lipsurile ce s-au
manifestat în propria noastră acti
vitate. Sîntem conștienți, de aseme
nea — așa cum ați subliniat dum
neavoastră și astăzi. în vizita făcută
în combinat — că dispunem încă de
valoroase rezerve potențiale, prin
valorificarea cărora putem asigura
produse cu performanțe calitative
superioare, concomitent cu reduce
rea consumurilor specifice de mate
rii prime, materiale, combustibil,
energie și creșterea în continuare a
coeficientului de valorificare mai
eficientă a metalului.
Strîns uniți în jurul Partidului
Comunist Român, al dumneavoastră,
tovarășe Nicolae Ceaușescu, condu
cător iubit și stimat al poporului
nostru, vă asigurăm că siderurgiștii
hunedoreni își însușesc întru totul
prețioasele indicații pe care ni le-ați
dat astăzi la fața locului și ne anga
jăm să acționăm cu înaltă respon
sabilitate comunistă pentru înfăptui
rea exemplară a sarcinilor ce ne re
vin, pentru asigurarea economiei
naționale cu cantități sporite de me
tal și de calitate tot mai bună.

Vă rog să-mi permiteți să vă
transmit dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, stimatei
tovarășe Elena Ceaușescu, in nume
le întregului nostru colectiv de
muncă cele mai calde urări de sănă
tate. putere de muncă și viață lun
gă. spre binele și fericirea poporului
român.
în cuvintul său, tovarășa Eugenia
Spineanu, maistru confectioner, se
cretar al comitetului de partid de la
fabrica de încălțăminte Hunedoara,
a spus :
Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,
Mult
stimată tovarășă Elena
Ceaușescu.
Stimați tovarăși,
Cu profundă admirație și recunoș
tință vă adresez dumneavoastră,
mult
iubite
tovarășe
Nicolae
Ceaușescu, în numele femeilor mun
citoare din industria ușoară a jude
țului, urarea fierbinte de bine ați
venit in județul Hunedoara. Cunoaș
tem și prețuim viața și activitatea
dumneavoastră pusă din anii fragezi
ai copilăriei în slujba idealurilor
celor mai scumpe ale clasei munci
toare, ale întregului popor român.
Sintem rnîndre că in fruntea parti
dului comunist, a țării vă aflați
dumneavoastră, stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, omul cutezător,
dirz și neînfricat, luptătorul revolu
ționar de excepție al epocii contem
porane, promotorul multor inițiative
și acțiuni valoroase de politică exter
nă ale României pentru pace, drep
tate și echitate în relațiile dintre
state și popoare. Noul nostru destin,
de femei muncitoare, active și egale
bărbaților in făurirea istoriei, a de
venit posibil datorită dumneavoastră,
mult stimate ■ tovarășe Nicolae
Ceaușescu, cel care ați sesizat că în
județul nostru, județ al mineritului
și siderurgiei, al industriei grele în
general, a fost neglijată integrarea
în producție a forței de muncă femi
nine. Ca urmare a indicațiilor dum
neavoastră. in ultimii zece ani s-au
construit fabrica de încălțăminte in
care lucrez și eu, țesătoriile de mă
tase din Deva și Lupeni, fabrici de
confecții și tricotaje la Petroșani,
Vulcan și Hunedoara, fabrici de mo
bilă, de pline și lapte, alte numeroa
se unități care au permis încadrarea
în producție a mai multor mii de
femei din orașele județului.
Pentru toate acestea, mulțumim
din inimă partidului nostru, dum
neavoastră personal, tovarășe Nicolae
Ceaușescu, distinsei tovarășe Elena
Ceaușescu, care nu a contenit nici
un moment să militeze pentru ca în
România femeia să ocupe poziția ce
i se cuvine în producția de bunuri
materiale și spirituale, în întreaga
viață socială.
Vă raportăm, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, că fabrica în
care muncesc, deși tînără. a reușit
să înregistreze în fiecare an produc
ții corespunzătoare sarcinilor de plan
și rezultate economico-financiare

bune. Pe 8 luni din acest an. așa
cum s-au raportat azi și cu ocazia
vizitei, ne prezentăm cu toți indica
torii de 1 plan îndepliniți și depășiți.
Mai sint desigur și in unitatea noas
tră rezerve, posibilități insuficient
valorificate. Ne angajăm să muncim
și mai bine, du mai multă eficiență,
situindu-ne pe un Joc fruntaș in În
trecerea socialistă.
Vă dorim dumneavoastră, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
mult
iubitei
tovarășe
Elena
Ceaușescu. viață lungă, multă sănă
tate și bucurii, spre binele și feri
cirea poporului român, dornic să
trăiască in pace, în libertate și
prietenie cu toate popoarele lumii.
A luat apoi cuvintul tovarășul
Nicolae Chira, maistru furnalist
principal la Combinatul siderurgic
„Victoria" Călan, care a spus :
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Siderurgiștii din Călan au primit
azi cu deosebită satisfacție și bucurie
vizita dumneavoastră, mult iubite to
varășe secretar general, și a stimatei
tovarășe Elena Ceaușescu. Aici, la această mare adunare populară, am
mandatul de a vă transmite în nu
mele oamenilor muncii de la Călan
cele mai vii mulțumiri pentru îndem
nurile și indicațiile date cu prilejul
vizitei în unitatea noastră și de a vă
exprima, tovarășe secretar general,
cele mai alese cuvinte de dragoste și
respect, de recunoștință și admirație
pentru activitatea dumneavoastră
neasemuită, continuă și perseveren
tă, pusă in slujba celor ce muncesc,
a patriei noastre scumpe, Republica
Socialistă România.
Vă raportăm și la această măre adunare populară, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că numai în
ultimii trei ani la Călan au fost con
struite două furnale de mare capaci
tate, prima linie a noii fabrici de
aglomerare, două baterii de cocsifi
care. iar în prezent se accelerează lu
crările la turnătoria de piese din fon
tă și la linia a doua a fabricii de
aglomerare. Prin obiectivele noi in
trate în funcțiune sau care vor pro
duce pînă la sfîrșitul anului, produc
ția industrială a Combinatului side
rurgic „Victoria" Călan va înregis
tra o creștere de la 1,3 miliarde lei
în 1980 la aproape 3 rrțiliarde lei in
acest an.
Odată cu dezvoltarea combinatului,
cu construcția marilor obiective in
dustriale de aici, s-a modernizat și
înfrumusețat considerabil orașul nos
tru, s-au construit o casă de cultură,
o policlinică, ■ o nouă școală, aparta
mente confortabile ; s-a lărgit re
țeaua comercială, a crescut neîncetat
nivelul de trai al celor ce muncesc.
Toate realizările și înfăptuirile social-economice din Călan . sint rodul
politicii înțelepte a conducerii parti
dului și statului nostru, a grijii și ac
tivității dumneavoastră, mplt iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu; în nu

mele siderurgiștilor din Călan. vă rog
să-mi permiteți să. vă adresez cele
mai călduroase mulțumiri pentru
grija permanentă ce o purtați îmbu
nătățirii condițiilor de muncă și de
viață ale tuturor ^oamenilor muncii
din patria noastra.
Vă urăm din adincul inimilor noas
tre multă sănătate și viață .lungă,
dumneavoastră și mult stimatei to
varășe Elena Ceaușescu, pentru a ne
conduce cu aceeași clarviziune pe
drumul construirii socialismului și
comunismului în scumpa noastră. pa
trie — Republica Socialistă România.
Exprimind dorința celor prezenți,
a tuturor locuitorilor județului,, pri
mul secretar al comitetului județean
de partid a adresat tovarășului
Nicolae Ceaușescu rugămintea de a
lua cuvintul.
Primit cu vii și îndelungi aplauze,
cu puternice urale și aclamații, a
luat cuvintul tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.
Cuvîntarea secretarului general al
partidului a fost urmărită cu deose
bită atenție și cu deplină aprobare
de toți cei prezenți, fiind subliniată
în repetate rînduri cu vii aplauze și
ovații, participanții dînd o semni
ficativă expresie hotăririi lor ferme de
a acționa cu abnegație și dăruire,
cu elan revoluționar, pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce le
revin, de a munci cu devotament,
împreună cu întregul popor, strîns
uniți în jurul partidului, al secreta
rului său general, pentru realizarea
integrală a prevederilor de plan pe
acest an și pe întregul cincinal, pen
tru a-și aduce o contribuție sporită
la înfăptuirea botărîrilor Congresului
al XH-leâ al partidului.
Luind cuvintul în încheierea adu
nării, primul secretar al comitetului
județean de partid a spus :
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Făcindu-mă ecoul gindurilor și
simțămintelor participanților la aceas
tă mare adunare populară, ale tu
turor celor care am trăit entuziasmul
pe care prezența dumneavoastră îl
generează. îngăduiți-mi, mult stimate
tovarășe secretar general, să vă
mulțumesc din adincul inimii pen
tru vizita întreprinsă în județul
nostru, pentru orientările și indica
țiile pe care ni le-ați trasat cu acest
prilej.
Avind în dumneavoastră cel mai
strălucit exemplu de muncă neo
bosită, de dăruire și patos revoluțio
nar, de identificare cu cele mai
nobile aspirații ale poporului, vom
răspunde vibrantelor îndemnuri pe
care ni le-ați adresat, cu noi fapte de
muncă, cu realizarea integrală a
tuturor sarcinilor ce ne revin.
Să ne trăiți. ani multi, în deplină
sănătate și putere de muncă, stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, stiinată
tovarășă Elena Ceaușescu 1

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân, în frunte cu secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu !
Marea adunare populară din mu
nicipiul Hunedoara se încheie într-o
atmosferă de vibrant patriotism.
Zecile de mii de participanți aclamă
din nou cu însuflețire, .ovaționează
îndelung pentru partid și secretarul
său general, pentru continua înflo
rire a patriei noastre socialiste.
Această grandioasă adunare popu
lară a încheiat vizita de lucru a
secretarului general al partidului în
județul Hunedoara. Aprecierea căl
duroasă a-rezultatelor muncii, a rea
lizărilor obținute, analiză exigentă
făcută in spirit comunist, revoluțio
nar cu detașamente de frunte ale
clasei muncitoare din Valea Jiului
și din cetatea fontei și oțelului, re
prezintă pentru oamenii muncii din
această parte a țării un ajutor de
mare preț și de perspectivă în acti
vitatea complexă de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre
comunism. îndemnurile secretarului
general al partidului pentru o muncă
mai eficientă, mai bine organizată,
impusă de etapa pe care o străbate
patria noastră, reprezintă sarcini
concrete pentru munca organelor și
organizațiilor de partid, pentru con
ducerile unităților vizitate, pentru
toți oamenii muncii.

Hotărirea de a da viață sarcinilor
stabilite cu prilejul noului dialog
de lucru al tovarășului Nicolae
Ceaușescu în județul Hunedoara și-a
găsit o expresie elocventă în mani
festarea entuziastă făcută de locui
torii acestor străvechi meleaguri ro
mânești la plecarea sa din munici
piul Hunedoara.
Ovații nesfîrșite, urale puternice,
cuvinte calde. la adresa partidului
nostru comunist, a secretarului său
general, a patriei noastre socialiste
au pus in evidență atașamentul
profund al oamenilor muncii din
această parte a țării la politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, profundele lor senti
mente de stimă și dragoste ce le
poartă tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Ecourile rodnicului dialog de lucru
al tovarășului Nicolae Ceaușescu cu
oamenii muncii din județul Hune
doara dăinuie cu intensitate și vor
dăinui mereu în conștiința mineri
lor. siderurgiștilor, hidroenergeticienilor, a tuturor oamenilor muncii
din județ. însuflețindu-i, orientîndu-le activitatea viitoare pusă în
slujba dezvoltării județului, a pro
gresului și prosperității întregii țări.
Pe platforma din fața stadionului
a avut loc solemnitatea plecării
din-județ a tovarășului Nicolae
Ceaușescu. Mii de oameni, ai muncii

ovaționează cu însuflețire, scandea
ză cu putere „Ceaușescu — P.C.R.!“,
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu
— pace !“.
O gardă alcătuită din militari ai
forțelor noastre armate, din membri
ai gărzilor patriotice și formațiuni
lor de pregătire a tineretului pentru
apărarea patriei a prezentat onorul.
S-a intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.
Tineri, pionieri și șoimi ai pa
triei au oferit tovarășului Nicolae
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu,
cu dragoste și emoție, frumoase bu
chete de flori.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu și-au luat
un călduros rămas bun de la repre
zentanții organelor locale de partid
și de stat, de la hunedorenii pre
zenți pe platoul din fața stadionului.
Primul secretar al Comitetului ju
dețean Hunedoara al P.C.R. l-a
asigurat pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu că organele și organiza
țiile de partid, comuniștii, toți oa
menii muncii din județ vor acționa
cu toată energia pentru a transpune
in viață sarcinile și indicațiile date
cu prilejul noii vizite de lucru in
județul Hunedoara.
în aclamațiile și uralele mulțimii,
elicopterul ’ prezidențial a decolat;
îndreptîndu-se spre Snagov.
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La
RECOLTAREA FRUCTELOR
Județul Argeș, luînd în calcul atit
sectoarele de stat și cooperatist ale
agriculturii, cit și cel al gospodă
riilor populației, deține 36 000 dă
hectare de livezi cu pomi fructiferi,
situindu-se, din acest punct de ve
dere, pe primul loc din țară.
„Estimăm o recoltă bună de fruc
te in această toamnă, de circa 90 000
tone — ne-a spus tovarășul Con
stantin Iordache, directorul trustu
lui horticol jude
țean. La indica
ția biroului co
mitetului
jude
țean de partid,
s-au asigurat 2.8
milioane unități
ambalaje, ce vor fi folosite două
cicluri, precum și mijloacele de
transport pentru o capacitate de
1 500 tone pe zi. De asemenea, s-a
stabilit forța de muncă necesară
pentru perioadele de vîrf. Alături de
m'embrii cooperatori, care au lucrat
plantațiile în acord global, la recol
tat iau parte și 26 000 elevi și studenți. în scopul preluării fructelor
de la gospodăriile populației, s-au
organizat 150 de centre de achiziții,
în această perioadă este în plină
desfășurare culesul prunelor. Pe
lingă asigurarea cantităților desti
nate consumului curent in stare
proaspătă, ne-am pregătit și pentru
industrializarea unei cantități cit
mai mari de fructe. Facem pulpă
din prune și magiun, uscăm prune
și pere, iar o parte din fructe sint
destinate producerii de compoturi și
dulcețuri la cele două întreprinderi
de prelucrare a legumelor și fruc
telor din Topoloveni și Băiculești.
Totodată, au fost luate măsuri pen
tru păstrarea fructelor necesare
aprovizionării populației pe timpul
iernii, pină Ta viitoarea recoltă. în
acest scop, au fost dezinfectate și
aprovizionate cu ambalaje suficien
te cele 14 silozuri de mare capaci1tate. Dintre acestea, cel mai bine

pregătite sint cele de la Zărnești și
Vîlsănești, unde avem specialiști
cu bogată experiență, ca Nicolae
Gușoiu și Nicolae Dinescu".
Cum se acționează concret în ma
rile bazine pomicole pentru ca re
colta de fructe să fie strînsă la timp
și fără pierderi ? în consiliul unic
agroindustrial Topoloveni, constatindu-se că terenul de plantații este
moale, prunele culese sint aduse la
capătul livezilor
cu atelajele, de
unde sint prelua
te și transportate
la centrele de
valorificare. Așa
se procedează in
fermele pomicole
Beleți, Bogați, Dobrești și Greci. De a6emenea, in unitățile amintite,
cit și in altele, verificindu-se mai
in amănunt starea reală a produc
țiilor de fructe, s-a constatat că in
comparație cu estimările inițiale re
colta este dublă și chiar triplă. Cu
promptitudine au fost luate măsuri
pentru suplimentarea mijloacelor de
transport, pentru asigurarea cu
ambalaje și forță de muncă. Recon
siderată a' fost și recoltarea propriu-zisă, in sensul că fructele sint
culese din prima mină pe calități
și beneficiari, înlăturindu-se astfel
deprecierile cauzate de manipu
lare. Ca urmare, viteza zilnică de
recoltare a crescut in acest consiliu
la 200 tone, față de 100 tone cit era
planificat. Bine se lucrează la re
coltarea fructelor și în consiliile
agroindustriale Stîlpeni, Cimpulung,
Tigveni și Vedea, acordîndu-se
atenție sporită recoltării și livrării
prunelor pentru export. /Pînă in
prezent, pe ansamblul județului au
fost recoltate 15 000 tone de fructe,
din care 10 000 de tone s-au li
vrat la fondul de stat.

ARGEȘ

ARĂTURI PENTRU ÎNSĂMlNȚĂRILE DE TOAMNĂ
întrucit în județul Bacău semă
natul griului incepe mai devreme
decit în celelalte zone ale țării, in
aceste zile importante forțe sint
concentrate la executarea arături
lor și pregătirea terenurilor elibe
rate după recoltarea culturilor de
toamnă. Măsurile tehnico-organizatorice întreprinse de biroul comite
tului județean de partid și de or
ganele de specialitate au în vedere,
in primul rind, mobilizarea unui
mare număr de cooperatori, lucră
tori din fermele I.A.S., elevi și
muncitori de la orașe la recoltarea
fasolei, cartofilor, furajelor și a
plantelor medicinale, cu scopul de
a elibera grabnic și a pregăti cores
punzător terenurile care urmează să
fie însămînțate cu griu și orz. Peste
tot, la executarea arăturilor se lu
crează în formații mari, în schim
buri prelungite și chiar in două
schimburi. Să urmărim insă concret
cum se desfășoară aceste lucrări in
cileva unități agricole.

Cooperativa agricolă din comuna
Nicolae Bălcescu a obținut în acest
an cea mai mare producție de griu
din județ — 3 668 kg, in medie, pe
700 hectare cultivate. Acum se
creează condiții pentru ca și anul
viitor să se obțină o recoltă la fel
de bună. Griul și orzul au fost am
plasate in proporție de 75 la sută

BACĂU
după culturi prășitoare : legume,
porumb și sfeclă de zahăr. Mecani
zatorii au arat aproape jumătate
din cele 1 000 de hectare care vor
fi insămințate in această toamnă.
Primarul comunei, loan Seniuc, ne
spunea că practica i-a invățat pe
cooperatorii de aici că pămintul
trebuie arat cu cpl puțin două săptămini înainte de semănat. Pe par

celele unde au lucrat așa s-au re
coltat cite 4 200 kg de griu la hectar.
Este de consemnat grija deosebită
pentru calitatea lucrărilor în unită
țile agricole de stat și cooperatiste
din consiliile unice agroindustriale
Sascut, Filipeni, Traian, Izvoru
Berheciului, Dealu Morii, Podu
Turcului. La cooperativa agricolă
Odobești, bunăoară, 13 tractoare ară
din zori și pină seara tirziu tere
nurile eliberată de culturile fu
rajere. Președintele cooperativei,
Enache Popa, împreună cu specia
liștii unității, se află în permanen
ță printre mecanizatori, veghind ca
arătura să se facă uniform, fără
greșuri ; solul să fie bine mărunții
și să se încorporeze sub brazdă toa
te resturile vegetale. Același lucru
îl urmăresc, pe teren, în toate uni
tățile, și specialiștii de la direcția
agricolă, activiștii de partid, iar
acolo unde arăturile nu sint de ca
litate, cum s-a întîmplat, de exem
plu, la Măgirești, s-a stabilit să se
refacă lucrarea, cheltuielile fiind
suportate de cei ce nu au respectat
regulile agrotehnice de calitate.
în unitățile de pe văile Șiretului,
Zeletinului și Berheciului. pe tere
nurile cu exces de umiditate, uti
laje speciale execută scarificarea
pămintului, cu scopul de a se evita
băltirea apei. Din uitima situație
operativă a direcției agricole jude
țene rezultă că pină la această dată
au fost arate și pregătite pentru
însămințările de toamnă circa 35 000
de hectare de teren, ceea ce repre
zintă aproape jumătate din supra
fața planificată să fie cultivată cu
griu, orz, plante furajere și le
gume, Există, așadar, toate condi
țiile ca pină la jumătatea lunii sep
tembrie întreaga suprafață planifi
cată pentru insămînțările de toamnă
să fie arată.

Gheorqhe BALTA

Gheorcjhe CÎRSTEA
corespondentul
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„Scînteii"

„Scînteii"

Chiar și intr-o unitate fruntașă există rezerve pentru sporirea recoltei
în acest an, unitățile agricole de stat și coopera
tiste din județul Ialomița
au realizat cea mai mare
producție de griu din is
toria acestor meleaguri —
3 820 kilograme in medie
la hectar, pe o suprafață
de 70 314 hectare.
Din „radiografia" rezul
tatelor obținute reiese
faptul că 44 de coopera
tive agricole de producție
și 6 întreprinderi agricole
de stat și-au depășit pro
ducțiile planificate, livrînd
la fondul de stat în afara
obligațiilor
contractuale
15 860 tone. Patru coope
rative agricole au depășit,
in condiții de neirigare.
ștacheta înălțată Ia „cota
5 000 kilograme la hectar":
Grindu — 5 214 kg. Ciocîrlia — 5 201 kg, Miloșești
— 5 152 kg și Bălăci u —
5 078 kg. >
Pornind de la aceste
rezultate, am poposit în

mijlocul cooperatorilor din
Grindu, unitate care, pe
940 hectare, din care 470
hectare lot semincer, a
realizat o producție me
die de 5 214 kilograme la
hectar. Din discuțiile pur
tate cu Eroul Muncii So
cialiste Anghel Mircea
Dan, președintele coopera
tivei, inginerul-șef Virgil
Micu și șefii de fermă au
reieșit elementele ce au
stat la temelia acestei
producții.
Suprafața de 940 de
hectare de griu a fost
cultivată pe sole mari,
avind următoarele plan
te premergătoare : 250
hectare după floarea-soarelUi. 300 hectare după
fasole, 50 hectare după
soia și 340 de hectare
după orz și griu. Supra
fața destinată griului după
păioase a fost, imediat ce
s-a strîns recolta, arată și
fertilizată cu îngrășăminte

fosfatice și îngrășăminte
naturale, creindu-se astfel
condiții ca solul să se odih
nească din iulie și pînă la
începutul lui octombrie,
cînd s-a trecut la semă
nat. Cele 250 de hectare
care au avut premergă
toare floarea-soarelui au

unul din specialiști și unul
din membrii consiliului
de conducere al cooperati
vei s-au aflat în mijlocul
mecanizatorilor. Pregătirea
patului germinativ s-a
realizat la un nivel ca
litativ superior, iar în
treaga suprafață a fost

re și Lovrin — 100 hec
tare. Densitatea asigurată
din semănat a fost de
600—700 boabe la metru
pătrat. Pe 600 hectare fer
tilizarea de bază, cu în
grășăminte azotoase. s-a
efectuat odată cu semăna
tul, iar pe 340 hectare —

Din experiența C.A.P. Grindu, județul Ialomița
■

fost curățate și .înaintea
și după executarea arătu
rii de resturile vegetale,
in așa fel incit fiecare
solă să fie curată ca-n
palmă. Toate tractoarele
care au executat arături
au lucrat în agregat —
plug și grapă stelată, me
canizatorii punind un ac
cent deosebit pe calitatea
lucrărilor. Tot timpul cit
s-au efectuat arăturile,

însămințată în perioada
optimă. O atenție deose
bită s-a acordat calității
seminței, care pentru 50
la sută din suprafață a
fost din categoriile elită
și înmulțirea întii, iar
pentru restul suprafeței
din înmulțirea a doua.
Soiurile folosite au fost :
Fundulea 29, pentru 515
hectare, Ceres — 175 hec
tare, Doina — 150 hecta-

-.»iarna, în mustul zăpezii.
S-au asigurat, în medie
la fiecare hectar, 120 kg
de fosfor și 100 kilograme
azot, în substanță activă, in
funcție de planta premer
gătoare și de cartarea
agrochimică a solului.
„Potențialul productiv al
terenurilor noastre este
insă mult mai mare
și, tocmai de aceea, în
anul 1983 ne-am pro

pus să obținem o recoltă
de griu și mai bună — ne
spupe tovarășul Anghel
Mircea Dan. Pe ce mă
bazez î între ferma situa
tă pe locul I și cea de pe
ultimul loc este o dife
rență de 725 kilograme de
griu la hectar. Tuturor
fermierilor le-am asigurat
aceleași condiții, dar nu
toți au știut să le folo
sească cu aceeași eficien
ță. Pămintul trebuie citit,
iar ca să-i afli toate se
cretele e nevoie să te
apropii de el, să-1 simți
ca pe propria ființă. Aici
trebuie
să
depunem
eforturi pentru a găsi
«cheia» unor recolte mai
mari. Dealtfel, am avut
sole cu griu din soiul
Fundulea 29 care au dat
pină la 6 700 kilograme la
hectar. Pornind de la
această constatare pregă
tim acum recolta de griu
a anului viitor".

Și se poate spune că la
C.A.P. Grindu se pun
baze solide recoltei viitoa
re de griu. întreaga su
prafață ce a fost cultiva
tă în acest an cu orz și
griu a fost arată și în
bună parte pregătită, pe
terenurile ce se vor insămînța in toamnă. De ase
menea, au fost fertilizate
toate terenurile eliberate
oină acum și s-au asigu
rat semințe de bună cali
tate și din cele mai va
loroase soiuri. Toate aces
tea dovedesc că produc
țiile obținute de această
unitate ialomițeană sint
rezultatul firesc al mun
cii bine organizate, in care
ordinea și disciplina fac"
casă bună cu spiritul gos
podăresc. cu dragostea
față de pămint.

Mihai VISOIU
corespondentul
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LA ÎNTREPRINDEREA
„1 MAI" PLOIEȘTI
Premieră tehnică
de prestigiu
O nouă și prestigioasă premieră
tehnică la întreprinderea „1 Mai"
din Ploiești : colectivul de la fabri
ca de mășini-unelte din cadrul uni
tății a reușit să realizeze, pentru
prima dată in țară, „mașina de
găurit adine", de fapt un agregat de
mari proporții și de o inaltă teh
nicitate, care poate executa, în ciclu
automat, numeroase operațiuni.
Noua mașină, care a intrat în pro
ducția de serie, este rodul unei
strinse colaborări intre specialiștii
întreprinderii și cei de la Institu
tul de cercetări și tehnologia con
strucțiilor de mașini București. Pri
mele mașini vor fi livrate între
prinderii de țevi Roman și între
prinderii de mașini grele București
și se va renunța la import. (Con
stantin Căpraru, corespondentul
„Scînteii").

GALAȚI : Un nou tip
de navă maritimă
Șantierul naval Galați a livrat
beneficiarului — NAVROM Con
stanța — un nou tip de navă, de
numită „Pașcani", cel dinții vas
pentru transportul de trailere, auto
turisme și conteinere destinat flotei
noastre maritime comerciale. Nava,
prirtia dintr-o serie de patru, are
lungimea de 128 metri, lățimea —
20 metri, inălțimea de construcție
— 15,5 metri și o capacitate de 4 100
tdw. Este dotată cu aparatură mo
dernă de navigație și conducere.
Documentația de execuție aparține
ICEPRONAV Galați, la realizarea
vasului participind numeroase în
treprinderi constructoare de mașini
din țară. (Dan Plăeșu, coresponden
tul „Scînteii").

BACĂU: Producție fizică
peste prevederi
Oamenii muncii din industria ju
dețului Bacău au realizat și livrat
in acest ân, peste prevederile pla
nului, numeroase produse utile eco
nomiei naționale, in valoare de 182
milioane lei. Acestea se concreti
zează in 197 400 tone produse pe

troliere, 8 500 tone cărbune, 135 tone
armături industriale din fontă,
11 000 tone toluen, 1 550 tone antidăunători, 414 000 mp țesături, con
fecții în valoare de 36 milioane lei
și însemnate cantități de materiale
de construcții. De menționat că în
tregul spor de producție a fost
realizat pe seama creșterii produc
tivității muncii. Cele mai bune re
zultate in întrecere le-au obținut
colectivele de muncă de la Combi
natul petrochimic Borzești. între
prinderea minieră Comănești, în
treprinderea metalurgică din Bacău
și întreprinderea textilă din Buhuși, (Gh. Baltă, corespondentul
„Scînteii").
\ n

CLUJ-NAPOCA:
Preocupări pentru
reducerea importurilor
Colectivul Fabricii de mașini de
rectificat și echipamente hidraulice
din Cluj-Napoca, in colaborare cu
Institutul de cercetare și inginerie
tehnologică „Titan" din București
și filiala acestuia din localitate au
realizat noi tipuri de mașini de rec
tificat de inaltă tehnicitate. Prime
le mașini au fost livrate Combina
tului de oțeluri speciale din Tirgoviște, renunțindu-se la importul acestora. Tot in vederea reducerii
importului; in această unitate s-au
fabricat pompe speciale din dotarea
mașinilor de rectificat și alte subansamble. (AJ. Murcșan, corespon
dentul „Scinteii").

GORJ : 2 000 de noi
apartamente
pentru oamenii muncii
Cu noile blocuri de locuințe date
zilele acestea in folosință in muni
cipiul Tg. Jiu, numărul de aparta
mente construite și predate „la
cheie" de colectivul întreprinderii
județene de construcții-montaj Gorj
de la începutul anului și pină in
prezent se ridică la peste 1 000.
Alte blocuri se află in stadiu avan
sat de construcție în noile centre
urbane de la Motru, Rovinari, Mătăsari, Tg. Cărbunești și BumbeștiJiu. în acest fel, constructorii gorjeni vor pune la dispoziția oameni
lor muncii, pină la încheierea anu
lui, incă 1 000. de apartamente mo
derne, confortabile. (Dumitru Prună,'"
corespondentul „Scinteii").

De la Regionala căi ferate Constanța
Departamentul căilor ferate ro
mâne și Regionala de căi ferate
Constanța avizează publicul călător
că datorită lucrărilor care se exe
cută la tablierele podului „Anghel
Saligny", in circulația trenurilor de
călători din data de 8 septembrie
1982 se produc următoarele modi
ficări :
1. Se anulează trenurile :
— 8 221 și 8 001 — pe distanța
Fetești — Constanța ;
— 865 — pe distanța Fetești —
Mangalia :
— 827 — pe distanța București
Nord — Mangalia :
— 829 — pe distanța București
Nord — Constanța (pe distanța
Constanța — Mangalia circulă cu
plecarea din stația Constanța la ora
22.44 cu garnitura trenului 891).
— 824 și 826 — pe distanta Man
galia — București Nord ;

— 8 222 și 8 306 — pe distanța
Constanța — Fetești ;
— 866 — pe distanța Mangalia —
Fetești.
2. Circulă suplimentar trenurile :
— 891 — de ia București Nord la
Constanța ;
— 826/11 — cu plecarea la ora
19.00 din Mangalia :
— 8 304/11 — pe distanța Constan
ța — Cernavodă Pod, cu plecarea
din Constanța la ora 15,30.
3. Așteptind redeschiderea liniei,
circulă intirziate următoarele tre
nuri :
— 8 002 —' cu plecarea la ora
19.15 din stația Constanța ;
— 8 305 — care așteaptă circa 70
minute in stația Dunărea ,
— 828 — care așteaptă circa 50
minute in stația Cernavodă- Pod ;
— 8 202 — care așteaptă circa 15
minute în stația Dunărea.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe Lazar Moisov,
secretar federal pentru afacerile externe al R. S. F. Iugoslavia
(Urmare din pag. I)
S-a relevat că una din problemele
centrale ale zilelor noastre o consti
tuie oprirea cursei înarmărilor, a
dezvoltării de noi arme de distrugere
în masă și trecerea la dezarmare, in
primul rind, la dezarmare nucleară.
O atenție deosebită a fost acorda-’
tă problemelor europene, relevîndu-se necesitatea de a se acționa
pentru oprirea amplasării de noi ra
chete cu rază medie de acțiune în
Europa. și retragerea celor existente,
pentru desfășurarea, intr-un spirit
constructiv, a reuniunii de la Madrid,
care să se încheie cu rezultate pozi
tive menite a duce' la întărirea co
laborării pe continent și care să sta
bilească convocarea unei conferințe
consacrate încrederii și dezarmării;
să asigure continuitatea reuniunilor
începute în capitala Finlandei. S-a

evidențiat importanța dezvoltării co
laborării bi și multilaterale din
tre țările balcanice, transformării
Balcanilor într-o zonă a păcii, cola
borării și bunei vecinătăți, lipsită de
arrne nucleare.
în cursul convorbirilor s-a subli
niat importanța intensificării in
condițiile actuale a eforturilor politico-diplomatice pentru asigurarea
unei soluții globale in Orientul Mij
lociu care să ducă la instaurarea
unei, păci drepte și trainice, la re
zolvarea problemei poporului pales
tinian pe baza dreptului său. la au
todeterminare și crearea unui stat
palestinian.
Au fost evidențiate implicațiile pe
care criza economică le are asupra
stabilității mondiale și asupra'dez
voltării popoarelor, subliniindu-se
necesitatea de a se acționa pentru
lichidarea subdezvoltării și pentru

edificarea unei noi ordini economice
internaționale, pentru întărirea con
lucrării și solidarității țărilor în curs
de dezvoltareț.
A fost evidențiat, de asemenea,
rolul ce revine țărilor mici și mij
locii, țârilor nealiniate în lupta îm
potriva politicii de forță și dictat,
pentru apărarea independenței și
suveranității naționale a tuturor sta
telor, a dreptului fiecărui popor la
dezvoltare liberă, de sine stătătoare.
în timpul convorbirilor s-a mani
festat dorința de intensificare a con
lucrării celor două țări în sfera re
lațiilor internaționale, pentru o poli
tică de pace, securitate, colaborare
in Balcani, Europa și in lume, perir
tru independentă națională și înțe
legere intre popoare.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă de caldă prietenie și în
țelegere reciprocă.

Vizita delegației conduse de prim-vicepreședintele Republicii Costa Rica
Vineri s-au încheiat, la București,
convorbirile oficiale dintre tovarășul
Iiie Verdeț, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, și Alberto Fait, primul
vicepreședinte al Republicii Costa
Rica. Au fost analizate posibilitățile
și căile de dezvoltare a colaborării
economice în domenii de interes re
ciproc.
în încheierea convorbirilor, cele
două părți au convenit să acționeze
în continuare pentru dezvoltarea și
diversificarea schimburilor comerci
ale și a cooperării economice bila
terale.

Au participat Nicolae Constantin,
ministrul’ comerțului exterior și co
operării economice internaționale,
Maria Groza, adjunct al ministrului
afacerilor externe. Nicolae Andrei,
adjunct al ministrului comerțului
exterior și cooperării economice in
ternaționale, Iulian Bituleanu, ad
junct al ministrului finanțelor. Din
partea costaricană au participat
Ekhaft Peters, adjunct al ministrului
afacerilor externe. Juan Bonilla, pre
ședintele Corporației de dezvoltare
Codesa.
Au fost de față ambasadorul Re-
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PRIMELE CURSURI DE PERFECȚIONARE
A MAIȘTRILOR INSTRUCTORI DIN ȘCOLILE
DE ȘOFERI '
Direcția circulație din Inspectoratul
General al Miliției, împreună cu Cen
trala de transporturi auto din Minis
terul Transporturilor și Telecomuni
cațiilor și direcția de resort din Co
mitetul pentru Problemele Consilii
lor Populare au organizat primele
cursuri de reciclare și perfecționare
pentru toți cei aproximativ 2 500 de
maiștri instructori care pregătesc
șoferi profesioniști și amatori din
întreaga țară.
Pentru maiștrii instructori din li
ceele și școlile profesionale, unde se
pregătesc cadre care obțin permisul
de conducere auto ca meserie sau
care au dublă specializare, cursurile
de perfecționare, in serii de cite o
săptămînă, au început să se desfă
șoare la Curtea de Argeș. De ce aici?
Pentru că la Curtea de Argeș — ne
informează șeful Serviciului personalînvățămînt-retribuire din Centrala
transporturilor auto, Gheorghe Sprin
ceană — există un poligon de in
struire dotat cu cele mai moderne
instalații, precum și personal didac
tic de înaltă calificare și cu îndelun
gată experiență in pregătirea șoferi
lor profesioniști. La rîndul lor, mai
ștrii instructori din școlile de șoferi
amatori își vor începe, de la 6 sep
tembrie, reciclarea și perfecționarea,
tot în serii de cite o șăptămînâ, fo
losind baza tehnico-măterială a în
treprinderii de transporturi Bucu
rești. Șeful biroului invățămint ai
acestei întreprinderi, Valeriu Boțan,
ne-a spus că ei vor avea la dispo
ziție un bogat material didactic,
simulatoare, televiziune cu circuit
închis, poligoane moderne, standuri
funcționale — intr-un cuvînt, toate
dotările necesare unui invățămint
mode n, eficient.
Programul de desfășurare a aces
tor prime cursuri de reciclare și per
fecționare a maiștrilor instructori
cuprinde atit discipline teoretice, cit
și practice. Astfel, vor fi dezbătute
acele reguli și norme de circulație a
căror nerespectare generează frec
vente și grave accidente, vor avea
loc lecții de metodica predării,
formarea priceperilor și deprinderi
lor de instruire a elevilor în practica
de conducere, se va insista asupra
aprofundării și aplicării principiilor
si tehnicilor conduitei preventive,
asupra eticii și politeței omului de
'a volan. în cadrul pregătirii prac
tice, care se va efectua în autodroame special amenajate, maiștrii in
structori vor exersa tehnicile de
execuție a derapajului controlat pe
un teren acoperit cu material lune
cos, evitarea unor obstacole apărute
brusc in cale, abordarea curbelor
periculoase, conducerea pe drumuri

foarte accidentate. în pantă, pe ram
pă, pe timp de noapte...
— Este în interesul tuturor instruc
torilor ca aceștia să-și dea toată silința
la învățătură, cu atit mai mult cu
cit la încheierea lor fiecare dintre
ei se va prezenta în fața unei comi
sii pentru verificarea cunoștințelor
teoretice și a deprinderilor practice
dobindite — ne spune tovarășul It.
colonel Nicolae Dumitrana.- în func
ție de rezultatele obținute, se va
hotărî reautorizarea și menținerea
sau nu in funcție a maiștrilor in
structori din școlile de șoferi profe
sioniști. în ce-i privește pe instruc
torii .de la școlile de șoferi amatori,
cu prilejul testărilor de anul trecut,
nu mai puțin de 300 dintre ei n-au
mai primit autorizația de funcționare
datorită slabei pregătiri profesio
nale; carențelor în instruirea Cursanților, comportamentului moral incom
patibil cu activitatea . pe care o des
fășurau. S-a luat măsura ca, în situa
țiile în care din partea unor instruc
tori se constată superficialitate in
perfecționarea lor profesională și in
pregătirea elevilor, aceasta din urmă
reflectată în rezultatele slabe la exa
men, să li se retragă autorizația de
funcționare. Este o măsură dictată de
faptul că, in ultimul timp, statisticile
consemnează un număr nepermis de
mare de accidente produse din culpa
șoferilor începători, care s-au dove
dit, la testările ulterioare, slab pre
gătiți teoretic și practic.
Din discuțiile cu interlocutorii noștri au rezultat și alte probleme și
sugestii pe care le supunem atenției
factorilor de resort. Astfel, s-a pro
pus ca aceste cursuri de. reciclare și
perfecționare să fie organizate pe
riodic și ele să fie frecventate și de
maiștrii instructori din liceele și
școlile profesionale ale altor minis
tere, organe și instituții centrale in
care se pregătesc cadre care la ab
solvire susțin și examenul pentru
obținerea permisului de conducere
auto. Așa cum există o fișă, o evi
dență cu abaterile săvîrșite de un
șofer sau altul, să se înființeze și o
fișă a maistrului instructor, în care
să fie trecute, între altele, atit re
zultatele obținute de cursanții săi la
examenul de obținere a permisului
de conducere, cît și comportamentul
și abaterile săvirșite de aceștia în
traficul rutier. Este, de asemenea/
necesar ca în viitor nici un
maistru instructor să nu primească
autorizație de funcționare pînă nu
absolvă unul din cursurile instituite
acum la București și, respectiv,
Curtea de Argeș.

Petre POPA

Festivalul „Enescu — orfeul moldav"
Ieri au început la
Tescani manifestări
le
cultural-artistice
prilejuite de cea de a
treia ediție a festiva
lului „Enescu — or
feul moldav", organi
zat de Asociația oa
menilor de artă din
instituțiile teatrale și
muzicale și Comitetul
județean de cultură și
educație socialistă Ba
cău. Participă forma
ții orchestrale, oameni
de cultură și artă,

muzicieni, critici mu
zicali, actori. Progra
mul actualei ediții,
care durează trei zile,
cuprinde concerte din
creațiile Iui Beetho
ven, Mozart, Bach,
Schubert,
Scarlatti,
Liszt și, firește. Geor-'
ge Enescu, interpreta
te de orchestra sim
fonică
din
Bacău,
cvintetul de suflători
„Concordia" al Filar
monicii din București
și orchestra de came

® POPULAJIA GLO
BULUI este în prezent de 4,6
miliarde de oameni, iar pînă în
anul 2000 va atinge, conform
calculelor unor specialiști . ai
O.N.U., 6,1 miliarde. Popu
lația sporește cu 146 de vieți pe
minut, 8 790 — pe oră, 210 959 —
pe zi, 77 milioane pe an. Sporul
pînă.la sfirșitul actualului mi
leniu va fi de 70 la sută în Afri
ca, de 45 la sută în America La
tină și de 39 la sută în Asia. Cel
mai mic spor — de numai 5 la
Șută — se va înregistra în Eu
ropa. Cel mai populat oraș al
lumii va fi Mexico-ul, cu 31 de
milioane de locuitori, urmat de
Sao Paulo (25,8 milioane), Șanhai (23,7 milioane), Tokio-Yokohama (23,7 milioane). New York

ră „Tescana", precum
și un recital de muzi
că și poezie susținut
de pianistul Dan Grigore și actorul Ton
Caramitru. își dau. de
asemenea,
concursul
soliștii Daniel Podlovschi. laureat al
concursului
interna
țional „George Enes
cu". Sanda Sandru,
Rodica Dănilă și Li
liana Ciocă. (Gh. Bal
tă,
corespondentul
„Scînteii").

(22,4 milioane), Beijing (20,9 mili
oane), Rio de Janeiro (19 mili
oane). Bombay (16,8 milioane),
Calcutta (16,4 milioane), Jakar
ta (15,7 milioane). Populația glo
bului a atins un ' miliard abia
în anul 1800, în timp ce
pentru a ajunge de la trei mi
liarde la patru miliarde i-au
trebuit numai 15 ani, între 1960
șl 1975. Perioade și mai scurte,
de 12 și, respectiv, 11 ani, vor fi
necesare pentru a se atinge al
cincilea și al șaselea miliard.

® CROITOR ELEC
TRONIC. La.expoziția -inter
națională de industrie ușoară
„Inlegmaș-82“, care a avut loc la
Moscova Ia sfirșitul lunii mai. a
stîrnit senzație complexul teh
nologic pentru croit cu coman-

publicii Costa Rica la București și
însărcinatul cu afaceri a.i. al țării
noastre în Republica Costa Rica.

★

în cadrul unei întîlniri cu repre
zentanți ai ziarelor centrale, Radioteleviziunii, Agenției române de
presă — Agerpres, precum și cu co
respondenți ai presei străine. Al
berto Fait, primul vicepreședinte al
Republicii Costa Rica. și-a exprimat
satisfacția de a fi fost primit de
președintele României. „Conducerea
președintelui Nicolae Ceaușescu, a
spus oaspetele, este o conducere
înțeleaptă,
președintele
Nicolae
Ceaușescu are marele merit de a
conduce cu înțelepciune țara sa pe
calea progresului, a dreptății socia
le, a independenței. El știe să îmbi
ne tezele generale cp practica poli
tică. în plus, președintele României
manifestă un mare interes și dra
goste pentru pace, pentru înțele
gerea între popoare și națiuni.
Acesta este un mare succes al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, al po
porului român“.
în continuare, vorbitorul a apreciat
caracterul rodnic al discuțiilor purta
te cu oficialitățile române și și-a
exprimat convingerea că vizita de
legației guvernamentale costaricane
în țara noastră și tratativele duse1
vor da un nou impuls relațiilor bi
laterale, vor constitui o bază solidă
de colaborare in domeniile industrial
și comercial, precum și pe alte pla
nuri. împărtășind unele impresii din
timpul șederii în țara noastră, oas
petele a arătat că a fost impresionat
de .realizările obținute de poporul ro
mân în construcția noii societăți și a
exprimat mulțumiri pentru ospitali
tatea de care s-a bucurat delegația
costaricană.
(Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1

J 1.00 Telex.
11,05 Matineu de vacanță
11.30 Film serial „Lumini șl umbre".
Episodul 18.
12,45 Moment folcloric.
13,00 La sfîrșit de săptămînă.
18.35 Săptămina politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal H Sport.
19,25 A patriei cinstire — moment poe
tic.
19.35 Teleenclclopedia
20,10 Ritmuri tinerești.
20.30 Film șerial : „Lumini șl umbre".
Episodul 20. Scenariul Titus Popovlci. Regia : Andrei Blaier, Mir
cea Mureșan. Q producție a Stu
dioului de film TV.
21.30 Intilnirea de simbătă seara. Spec
tacol de varietăți umoristice, mu
zicale, coregrafice.
22,20 Telejurnal.
22.30 Melodii îndrăgite.

încheierea lucrărilor Seminarului regional Vizita secretarului federal pentru afacerile externe
al Republicii Socialiste federative Iugoslavia
european al O.N.U. pe problemele dezarmării
Vineri s-au încheiat, la Mamaia,
lucrările Seminarului regional O.N.U.
pe probleme de dezarmare al organi
zațiilor neguvernamentale din țări
europene, S.U.A. și Canada.
La reuniune, înscrisă într-o . serie
de seminarii regionale organizate de
către Centrul O.N.U. pentru ■ dezar
mare în baza unei decizii a Națiuni
lor Unite, care ah ca obiectiv infor
marea și mobilizarea opiniei publice
mondiale în sprijinul dezarmării, au
participat 33 de reprezentanți ai unor
organizații neguvernamentale, asocia
ții profesionale, ziariști, oameni de
știință și cultură din 24 de țări eu
ropene. S.U.A. și Canada.
Participanții la seminar au dezbătut
probleme privind rolul deosebit al
organizațiilor neguvernamentale, ca
exponente ale opiniei publice, în efortul major de oprire a cursei înar
mărilor. de trecere la măsuri concre
te de dezarmare, ș; în primul rînd
de dezarmare nucleară.
în cadrul dezbaterilor au prezen
tat rapoarte : Jan Martenson, asis
tent al secretarului general al O.N.U.,
Centrul pentru dezarmare, Prvoslav
Davinic, asistent special al secreta
rului general al O.N.U., Centrul pen
tru dezarmare, Ingrid Lehmann, ex
pert în cadrul Centrului pentru
dezarmare, Liviu Bota, directorul In
stitutului de cercetări al Națiunilor
Unite pentru dezarmare (UNIDIR),
Inga Thorsson, subsecretar de stat al
Suediei, Valentin Lipatti, ambasador
în cadrul Ministerului Afacerilor Ex
terne al României.
Rapoartele au înfățișat aspecte pri
vind rolul O.N.U. in domeniul dezar
mării. după cea de a doua sesiune
specială consacrată acestei probleme,
programul global de dezarmare,, con
ținutul și obiectivele campaniei mon
diale pentru dezarmare, cercetarea
în 'J domeniul dezarmării, relația
dezarmare-dezvoltare, securitatea și
dezarmarea în' Europa.

Dezbaterile din cadrul seminarului
au permis un larg schimb de păreri
pe marginea problemelor aflate pe
agendă. Participanții la seminar au
subliniat necesitatea intensificării
eforturilor tuturor forțelor politice
progresiste, ale organizațiilor negu
vernamentale, ale tuturor statelor,
ale opiniei publice mondiale pentru
oprirea cursei înarmărilor, pentru
declanșarea unui proces real de
dezarmare, în primul rînd de dezar
mare nucleară, pentru soluționarea pe
cale pașnică a diferendelor dintre
state, pentru asigurarea păcii și
securității în Europa și în întreaga
lume.
Participanții au scos, de asemenea,
în evidență rolul important ce re
vine tineretului, oamenilor de cultură
și știință, asociațiilor cu caracter
profesional, altor grupări profesio
nale in lupta împotriva cursei înar
mărilor, pentru dezarmare, pentru
pace și securitate.
în intervențiile lor Ia seminar,
participanții români au reafirmat
poziția consecventă și fermă a țării
noastre pentru oprirea cursei înar
mărilor, pentru impulsionarea nego
cierilor de dezarmare, în favoarea
unui proces real de dezarmare, în
primul rînd de dezarmare nucleară —
problemă cardinală a epocii noastre,
condiție esențială a .unei politici de
pace, securitate, destindere.
Pe parcursul desfășurării semina
rului de la Mamaia,. participanții au
exprimat vii mulțumiri guvernului
român pentru găzduirea și buna
organizare a acestei\reuniuni interna
ționale.
Cuvîntul de închidere al lucrărilor
seminarului regional O.N.U. pe pro
bleme de dezarmare al organiza
țiilor neguvernamentale a fost rostit
de Jan Martenson, asistent al secre
tarului general al O.N.U., Centrul
pentru dezarmare.

Prezentarea de condoleanțe la reședința
ambasadorului R. P. Polone
B

în legătură cu încetarea din viață
a tovarășului Wladyslaw Gomulka,
fost prim-secretar al Comitetului
Central al Partidului Muncitoresc
Unit Polonez, fondator și conducător
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, la reședința ambasadorului
R. P. Polone la București a avut loc,
vineri la amiază, prezentarea de con
doleanțe.
în numele tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, al Co
mitetului Central al Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de Stat
și al guvernului, au transmis con
doleanțe țovarășii Gheorghe Radu
lescu, membru al Comitetului Politic

Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, Miu
Dobrescu. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., Stan Soare, adjunct de șef
de secție la C.C. al P.C.R., Constan
tin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe.
Cei prezenți au păstrat un moment
de reculegere în fața portretului în
doliat al defunctului și au semnat in
cartea de condoleanțe.

★

Cu același prilej, au fost prezen
tate condoleanțe din partea colecti
velor de muncă de la întreprinderile
bucureștene 23 August, I.M.G.B., Grivița roșie și I.C.T.B.
(Agerpres)

Adunări
Frontului
alegerii

Marea Adunare Națională

Vineri, 3 septembrie a.c., s-au des
fășurat adunările cetățenești pentru
depunerea candidaturilor în vederea
alegerilor parțiale, care vor avea loc
la 26 septembrie 1982, in circumscrip
țiile electorale pentru Marea Adu
nare Națională nr. 5 Chișineu-Criș,
județul Arad, și nr, 5 Tășnad, jude
țul. Satu Măre. La adunări au parti
cipat reprezentanți ai oamenilor
muncii din toate localitățile și car
tierele care compun cele două cir
cumscripții electorale.
Au fost propuși candidați ai Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste tovarășii : Cioruga Aurel, direc
tor general al Grupului de între-

prinderi pentru producția de vagoa
ne Arad, in circumscripția electora
lă nr. 5 Chișineu-Criș, județul Arad,
Varga Iosif, președinte al C.A.P.
Pir, și Villanyi Ștefan, președinte al
C.A.P. Petrești, iris circumscripția electorală nr. 5 Tășnad, județul Satu
Mare.
Participanții la adunări au susți
nut candidaturile propuse și s-au
angajat ca împreună cu toți locui
torii din circumscripții să participe
activ la realizarea obiectivelor pri
vind dezvoltarea economico-socială
și edilitar-gospodărească a localită
ților din circumscripțiile respective.

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal H Sport.
19.25 Cintarea României. De pe marea
scenă a țării pe micul ecran. Ju
dețul Cluj.
20.25 Călătorie prin țara mea. Porți spre
Dunăre (IV).
20,55 Pagini muzicale . de mare popu
laritate. Seară de muzică vieneză.
22,00 Generația deceniului IX. Uzina, un
amfiteatru al tinereții. Reportaj.
22,20 Telejurnal.
22,30 Melodii... melodii — emisiune de
muzică ușoară.

cinema
Kf Așteptind 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.
53 Orchestra fără nume („Zilele fil
mului bulgar"): STUDIO (59 53 15) —
10; 12; 14; 16; 18; 20.
S 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.
R Ultimul cartuș: DRUMUL SĂRII
(3128 13) —- 16; 18; 20.
E Păcală: PROGRESUL (23 94 10) —
15,30; 19.
El Nea Mărin miliardar: VIITORUL
(11 48 03) — 15,30 ; 17,30; 19,30.
S Viață sportivă: UNION (13 49 04) —
9,30; 12; 14,30; 17; 19,30.
E Rapidul 34: PATRIA (11 86 25) —
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,15, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,-45; 18; 20.
25 Cursa infernală: SALA MICA A
PALATULUI — 14,30; 17,15; 20, PA

dă-program denumit de vizita
tori „croitorul electronic". într-un răstimp de numai douătrei minute, acest „croitor" face
toate măsurătorile necesare con
fecționării unui costum, ținind
seama de particularitățile fizice
ale celui ce urmează să poarte
costumul, alcătuiește programul
pentru sistemul automatizat de
croire, îndeplinește o serie în
treagă de alte operații. Sistemul
a fost creat de către Institutul
pentru problemele transmiterii
informației al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S., in colaborare cu
Laboratorul central pentru con
fecții și Institutul unional de
cercetări pentru construcția de
mașini textile.

® DELFINUL FOTO
GRAF. Cercetătorii americani

O
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vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 4
septembrie, ora 21 — 7 septembrie, ora
21. In (ară : Vremea va fi în general
frumoasă, cu cerul schimbător. Averse
izolate de ploaie, Însoțite de descărcări
electrice, vor cădea îndeosebi în nordul
și estul țării și la munte. Vîntul va su-

LATUL SPORTURILOR ȘI CULTURII
C& 77 20) —‘•18.
El Micile
stele:
TIMPURI
NOI
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
19,45.
Ea Gozlan: 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.
E Viața nu iartă: CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
S3 Colonia: ARTA (213186) — 9; 11,15;
13,30: 15,45; 18; 20.
E3 Două semnale lungi în ceață: LIRA.
(317171) — 15,30; 18; 20.
gS Aii Baba și cei 40 de hoți: MUNCA
(21 50 97) — 14 ; 17; 19,45, GRĂDINA
GLORIA (47 46 75) — 20,30.
0 Trei tineri: PACEA (60 30 85) —
15,30: 17,30; 19,30.
S Yankeii: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 11,30; 14,15; 17; 19,30.
G Tess: BUZEȘTI (50 43 58) — 9; 12,15;
16; 19,15, la grădină — 20,15.
H Safari Express: AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS
(21 49 46) — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20, la - grădină — 20,45.
»
S In arșița nopții; COSMOS\(27 54 95)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
g Pilot de formula 1: COTROCENI
(49 48 48) — 15,30; 17,45; 20.

fia slab pînă la moderat. Temperatu
rii^ minime vor fi cuprinse între 8 șl
18 grade, iar cele maxime între 18 și 28
de grade, Izolat mai ridicate. Diminea
ța, local, ceață. în București : Vremea
va fi, in general, frumoasă, cu cerul
variabil, favorabil ploii sub formă de
averse. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 13 și 16 grade, iar cele
maxime între 25 și 28 grade. Diminea
ța, condiții de ceață. (Ileana Mihăilă,
meteorolog de serviciu).

§3 Polițist sau delincvent: DACIA
(50 35 94) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18: 20.
ÎS Desene animate — 9; 10,30: Parisul
vesel — 12; 14; 16; 18; 19,45: DOINA
(16 35 38).
S3 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.
£3 Colosul din Rhodos: FAVORIT
(45 31 70) — 9 ; 12; 16,30; 19,30.
RJ Contrabandiștii din Santa Lucia:
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19,30, FLACĂRA (20 33 40) — 15,30 ;
17,30; 19,30.
E O fată fericită: GIULEȘTI (17 55 46)
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Sphinx: GRIVITA (17 08 58) — 9;
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, POPULAR
(35 15 17) — 15; 17,15; 19.30,
El Provocarea dragonului : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
29,15. .
E Corleone:
GRĂDINA
ARTA
(21 31 86) — 20,30.
S3 Bătălie pentru apa grea: GRĂDI
NA CAPITOL (16 29 17) — 20,30.
55 Atac împotriva lui Rommel: GRĂ
DINA FESTIVAL (15 63 84) — 20,15.
E Bonner
fiul:
GRADINA
LIRA
(31 71 71) — 20,30.
0 Apașii: GRADINA LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 20,15.

l

RETUT8NDEN5

au avut ideea să atașeze o ca
meră speciala pe spinarea del
finilor, considerați a fi anima
lele cu cea mai dezvoltată in
teligență, așa cum dealtfel poa
te constata oricare ■ din specta
torii care asistă la excepționa
lele numere de dresură din delfinariile răspindite in întreaga
lume. Delfinii fotografi pot ajunge și în locuri inaccesi
bile
scafandrilor și realiza
astfel fotografii senzaționale ;
declanșarea aparatului foto se
face de la distanță cu ajutorul
unui sistem bazat pe ultrasu
nete. în momentul in care peli

cula din aparat se termină, un
semnal anume previne delfinul,
care se reîntoarce cuminte Ia
suprafață, fiind gata apoi de o
nouă misiune.

© PARAȘUTE DIRI
JATE DE LA DISTANȚĂ.
Cu ajutorul unui sistem radio,
realizat în Australia, parașutiștii lansați dintr-un avion pot
ghida o altă parașută de care
este atașată o încărcătură utilă.
In timpul coborîfii, parașutistul
acționează un mic aparat de
emisie-recepție, încărcătura fiind

Vineri dimineața, tovarășul Nicolae
Constantin, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, a avut o întrevedere cu
tovarășul Lazar Moisov. secretar fe
deral pentru afacerile externe al Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia.
în cadrul convorbirilor, care au avut loc cu acest prilej, au fost evi
dențiate cu satisfacție bunele relații
economice statornicite între țările
noastre vecine și prietene, relații care
au cunoscut o continuă amplificare
și aprofundare în spiritul înțelegeri
lor și hotărîrilor convenite cu ocazia
tradiționalelor întîlniri și convorbiri
româno-iugoslave la cel mai înalt ni
vel. în același timp, s-a reafirmat
dorința comună de a se acționa în
continuare pentru întărirea colaboră
rii și cooperării bilaterale, pe multi
ple planuri, subliniindu-se posibili
tățile pe care le oferă economiile ce
lor două țări pentru dezvoltarea co
operării în producție și tehnico-stiințifică, pentru lărgirea și diversifi
carea schimburilor reciproce de măr
furi. în interesul ambelor țări și po
poare, al cauzei socialismului și păcii
in lume.
/

La întrevedere au participat Ion
Stoian, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, Nicolae Mihai, am
basadorul țării noastre la Belgrad,
alte persoane oficiale.
Au fost de față Milos Melovski,
ambasadorul R. S. F. Iugoslavia la
București, și persoanele oficiale care
îl însoțesc pe oaspete în vizita de
lucru în țara noastră.

Cronica

zilei

La cinematograful „Studio" din
Capitală au început vineri ..Zilele
filmului din R. P. Bulgaria". Organi
zată cu prilejul celei de-a 38-a ani
versări a victoriei revoluției socia
liste din Bulgaria, manifestarea a
programat în spectacolul inaugural
lung-metrajul „Combinația", film
artistic în regia lui Nicolae Rudarov.
Semnificația evenimentului, rela
țiile de colaborare româno-bulgare
au fost evocate în alocuțiunile rosti
te de Marin Teodorescu, directorul
Casei de filme numărul unu, și de
actrița Minka Siulemezova.
La spectacol au participat Ion
Găleteanu, secretar de stat la Con
siliul Culturii și Educației Socialiste,
Ion Jinga, vicepreședinte al Asocia
ției de prietenie româno-bulgară. re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, Asociației cineaștilor,
alți oameni de artă și cultură, un
numeros public.
Au fost de față Todor Stoicev, am
basadorul Bulgariei la București,
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați în țara noastră.

La vernisaj au vorbit : Al. Bălăci,
membru corespondent al Academiei
Republicii Socialiste România, Al.
Oprea, directorul Muzeului literatu
rii române, precum și Franco Ghilardi, reprezentant al forurilor admi
nistrative și al rețelei de invățămint
din provincia Pavia, și Vito Grasso,
atașatul cultural al Ambasadei Italiei
la București.
Au participat reprezentanți ai Con
siliului Culturii și Educației Socialis
te, oameni de cultură și artă, un nu
meros public.
Au fost de față Benedetto Santarelli, ambasadorul Italiei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.
x
(Agerpres)

în cadrul „Zilelor filmului bulgar"
vor mai fi prezentate, sîmbătă și du
minică, la cinematograful „Studio",
filmele „Orchestra fără nume" și
„Minorii". In perioada 5—7 septem
brie producțiile cinematografice bul
gare sînt programate în orașul Cra
iova.

★

La Muzeul literaturii române s-a
deschis, vineri 3 septembrie, expozi
ția „Gianni Rodari și valențele edu
cative ale literaturii pentru copii"
consacrată vieții și operei cunoscutu
lui scriitor italian. Expoziția reunește
reproduceri de manuscrise, publicații
conținind opinii critice, o bogată ico
nografie care evidențiază preocupă
rile tematice ale autorului.

★

Ieri au început la Iași, în aula fes
tivă Mihai Eminescu a Universității
„Al. I. Cuza", lucrările Simpozionului
de chimie și tehnologie a celulozei,
cu participare internațională. La această importantă acțiune științifică,
ajunsă la a 7-a ediție, participă peste
200 de specialiști români și din alte
12 țări, intre care Austria, Bulgaria,
R. P. D. Coreeană, Elveția, R. D.
Germană, R. F. Germania, Polonia,
Ungaria și altele. Ca și la precedent
tele ediții, participanții — cercetători
și cadre didactice universitare din
domeniul chimiei și specialiști din
industrie — au dezbătut problemele
cercetării științifice și practice ale
chimiei lemnului, celulozei și derivaților acestora, aspectele noi ale
tehnologiei celulozei, chimia, Teolo
gia și tehnologia hirtiei, problemele
energetice și resursele neconvențio
nale de energie. Vor fi prezentate
in plen și în cadrul a patru secțiuni,
timp de trei zile (3—5 septembrie)!
peste 70 de comunicări și referate
științifice. (Manole Corcaci, cores
pondentul „Scînteii").

ȘTIRI SPORTIVE
J>

RUGBI: Meciul România —
Tara Galilor, în toamna
anului 19S3
S-a stabilit ca meciul amical de
rugbi dintre selecționatele României
și Țării Galilor să se desfășoare la
12 noiembrie 1983 la București.
Intilnirea constituie revanșa parti
dei disputate in anul 1979 pe stadio
nul „Arms Park" din Cardiff, cînd
rugbiștii galezi au obținut victoria
la limită, cu scorul de 13—12.
Campionatul național de rugbi
continuă duminică cu desfășurarea
meciurilor celei de-a IV-a etape. în
Capitală sint programate trei parti
de. care se vor disputa după cum ur
mează ; Steaua — Politehnica Iași
(stadion Steaua ora 9,30) ; Rapid —
C.S.M. Sibiu (stadion Giulești ora
10.00) ; R.C. Gri vița roșie — Sportul
studențesc (stadion Parcul Copilului
ora 9.00).
Iată întîlnirile din țară : Știința
Petroșani — Dinamo ; Rulmentul
Bîrlad — Farul Constanța ; Știința
CEMIN Baia Mare — Politehnica
Cluj-Napoca ; Gloria P.T.T. Arad- —
Universitatea Timișoara.
în etapa a IV-a a campionatului
categoriei B la fotbal, duminică, pe
stadionul Republicii din Capitală se

J3 Teheran ’43: PARC HOTEL (17 08 58)
— 20,15.
BI Transamerican Express: ARENELE
ROMANE (75 77 20) — 20,15.

teatre
E! Teatrul
Național
(14 7171,
sala
mică): Generoasa fundație — 19,30;
(sala Atelier): Fata din Andros — 19.
B Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru): De ce dormi, iubito ? —
19,30.
S Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Jean, fiul lui Ion — 19,30.
E3 Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase“ (15 56 78, grădina Boema): Stela,
stelele și Boema — 19,30; (grădina Batiștei): Funcționarul de la Domenii
— 20.
H Ansamblul
„Rapsodia
română"
£13 13 00); La izvor de dor și cîntec
— 18,30.
K Teatrul evreiesc de stat (20 39 70):
Intr-un ceas bun — 18,30.
® Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, gră
dina Cișmigiu): Tîndală... cloșcă —
19,39.
_

astfel dirijată cu cea mai mare
exactitate spre locul dorit.

©

★

Vineri seara, Lazar Moisov, secre
tar federal pentru afacerile externe
al Republicii Socialiste Federative
Iugoslavia, care, la invitația minis
trului afacerilor externe ai Republi
cii Socialiste România, Ștefan Andrei,
a făcut o vizită de lucru în țara
noastră, a părăsit Capitala.
La plecare, pe aeronortul Otopeni,
oaspetele a fost salutat de tovarășii
Ștefan Andrei, Constantin Oancea,
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Nicolae Mihai, ambasadorul
țării noastre Ia Belgrad, de alte per
soane oficiale.
Au fost de față Milos Melovski,
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la
București, și membri ai ambasadei.
(Agerpres)

MINITRACTOR. In

condițiile în care penuria ener
getică determină intense căutări
în vederea unor mijloace de
locomoție care să consume cît
mai puțin carburant, în Japonia
a fost pus la punct un minitractor destinat persoanelor care
se deplasează cu ajutorul... pa
tinelor pe rotile. Tractorul 'este
de fapt o tijă cu două roți, la
care este atașat un mic motor
acționat electric sau cu benzină,
consumul fiind minim. Patina
torul dirijează minitractorul cu
o singură mină, aidoma practicanților schiului nautic. Viteza
maximă : 40 km pe oră. Avan

taje suplimentare : nu se pune
problema parcării și, totodată,
cei care utilizează acest sistem
de tracțiune nu-și fac nici un fel
de griji în legătură cu blocările
de circulație în orele de vîrf ale
traficului.

• UN TRIB DE DINA
INTEA EPOCII DE PIA
TRĂ. Revista „Geo", care apare la Hamburg, publică un re
portaj senzațional scris de doi
etnografi vest-germani despre
tribul batusunilor din Irianul de
Vest (insula Noua Guinee), unde,
in adîncul junglei mlăștinoase,
de nepătruns, se mențin unele
dintre cele mai arhaice culturi
de pe Pămînt Batusunii n-au

•

vor disputa în cuplaj următoarele
partide : ora 9 : Automatica — Me-canică fină ; ora 11 : Metalul —Rapid.
® Astăzi și mîine, la Varna, se
vor desfășura ultimele jocuri din
campionatul european de polo pe
apă pentru juniori. Echipa României, care a întrecut cu 10—7 (3—0,
3—2. 3—2, 1—3) selecționata Olandei,
continuă să fie neînvinsă. Jucătorii
români vor întîlni astăzi selecționata
Italiei, urmînd ca duminică să joac^
în compania formației U.R.S.S.
© Cunoscutul tenisman suedez
Bjorn Borg și-a confirmat participa
rea Ia turneul demonstrativ care va
avea loc intre 30 septembrie și 3 oc
tombrie la Montreal. La acest tur
neu vor mai evolua Jimmy Connorsi
Ivan Lendl, Vitas Gerulaitis, Mats
Wilander, Tim Mayotte, Wojtek
Fibak și Guy Forget.
® La Leningrad, în competiția
masculină de volei pentru „Trofeul
memorial Vladimir Savin", echipa
U.R.S.S. a învins cu scorul de 3—1
(12—15, 15—8, 15—8, 15—4) selecțio
nata Bulgariei.
® Pe terenurile arenei „Flushing
Meadow" au co.ntinuat campionatele
internaționale de tenis ale S.U.A.
Princioalul favorit, americanul John
McEnroe, l-a eliminat cu 7—6, 6—4,
7—5 pe compatriotul său Tim Gullikson, iar suedezul Mats Wilander
J-a învins cu 6—2, 7—6, 6—1 pa
Bruce Manson (S.U.A.).
în turul al doilea al probei de sim
plu femei, Lucia Romanov a dispus
cu 6—2, 6—0 de Ann Kiyomura
(S.U.A.), iar- Virginia Ruzici a cîștigat cu 6—2, 6—3 partida cu Ann
Henricksson (S.U.A.).
® în prima zi a Balcaniadei de vo
lei pentru echipe de junioare, com
petiție ce se desfășoară la Sevlievo
(Bulgaria), selecționata României a
învins cu scorul de 3—1 formația Iu
goslaviei.
Alte rezultate : Bulgaria — Grecia
3—0, Albania — Turcia 3—0.

LOTO
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA „LOTO"
DIN 3 SEPTEMBRIE 1982
EXTRAGEREA I : 34 5 89 56 80 90
48 72 22.
EXTRAGEREA A II-A : 87 25 49 24
43 81 67 82 47.
FOND , TOTAL DE CÎȘTIGURI :
878 348 lei, din care 137 645 lei, report
la categoria I.

ajuns încă nici măcar în epoca
de piatră, Ce-i drept, ei se folo
sesc de topoare de piatră, dar le
obțin, prin schimb, de la triburi
vecine, mai „evoluate". Singura
lor „îmbrăcăminte" constă din
liane înfășurate pe mîini. Adă
posturile și ■ le construiesc în
vîrful copacilor, la o înălțime de
12 metri de sol. în fiecare din
aceste „locuințe" trăiesc cîte
zece familii. Deși in zonă există
multă argilă, ei nu cunosc nici
olăritul. Trăiesc din vînat (cu
săgeți și sulițe) și din culesul
unor rădăcini. Persistă și cani
balismul. în centrul așezării se
ridică „eu", coliba destinată ce
remoniilor. Aici se află mai
mulți stîlpi ce simbolizează răz
boiul și pacea, dragostea și ura,
bineie și răul.

I

Necesitatea înghețării grabnice
a producerii, experimentării și amplasării
. armelor nucleare
subliniată în documentul final al celei de-a 32-a
Conferințe Pugwash
VARȘOVIA 3 (Agerpres). — Agenția P.A.P. a difuzat documentul
final al celei de-a 32-a Conferințe
Pugwash, la care au participat 180
de oameni de știință din numeroase
țări ale lumii, intre care și Româ
nia.
In document, intitulat Declarația
Consiliului Pugwash, se constată
că de la ultima conferință situația
internațională s-a deteriorat, pro
cesul de destindere a fost subminat
in- continuare si s-a amplificat pe
ricolul unui război nuclear. Participanții au evidențiat necesitatea
înghețării grabnice, a producerii, ex
perimentării și amplasării armei
nucleare, a rachetelor de transport
și a bombardierelor pentru arme
nucleare. Consiliul Pugwash apre
ciază că o sarcină importantă o re
prezintă înlăturarea pericolului fo
losirii arsenalului nuclear „de in
timidare" în confruntarea- cu forțele
nucleare. Se recomandă, de aseme
nea, să se aducă la un asemenea

nivel evoluția forțelor armate și sis
temelor de armamente convențio
nale ale celor două principale gru
pări militare, incit aceasta să le
confere, intr-un sens mai îngust,
un caracter defensiv.
In contextul securității europene,
se atrage o atenție deosebită asu
pra pericolului pe care îl comportă
planurile N.A.T.O. de a amplasa pe
teritoriul Europei occidentale noi
tipuri de rachete nucleare și rache
te de croazieră. Documentul iși ex
primă, de asemenea, sprijinul pen
tru crearea de zone denuclearizale
in Europa.
Paralel cu problemele militare,
Declarația Consiliului Pugwash atrage atenția asupra necesității ex
cluderii din practica relațiilor in
ternaționale a cazurilor in care co
merțul este folosit ca instrument
de presiune politică și se recoman
dă să se acorde țărilor in curs de
dezvoltare asistență tehnică în re
alizarea politicii lor energetice.

R. P. Ungară

ORIENTUL MIJLOCIU

CONCLUZIILE RAPORTULUI G.A.T.T.

Măsuri în domeniul
financiar

• Libanul și-a anunțat participarea la conferința arabă la
nivel înalt 9 Redeschiderea aeroportului din Beirut a fost
amînată © Convorbiri Yasser Arafat — Andreas Papandreu
libanez al transporturilor și lucrărilor
BEIRUT 3 (Agerpres). — Libanul
publice, Elias Hraoui, a declarat că
a hotărît să participe la conferința
nu poate preciza data redeschiderii
arabă la nivel înalt, care va avea loc
aeroportului
cu toate că personalul
între 6 și 8 septembrie în orașul 'ma
rocan Fes, a anunțat radio Beirut
acestuia și-a reluat activitatea. Este
vorba de o hotărire politică, a
citind un comunicat guvernamental.
spus el.
Delegația libaneză la reuniune va fi
condusă de Joseph Abu Khater, mi
ATENA 3 (Agerpres). — Președin
nistru de stat, menționează aceleași
tele Comitetului Executiv al Orga
surse.
nizației pentru Eliberarea Palestinei,
Yasser Arafat, a avut, din nou, vi
BEIRUT 3 (Agerpres). — Redeschi
neri, înainte de a părăsi Atena, con
derea Aeroportului
Internațional
vorbiri cu primul ministru elen,
Beirut a fost amînată ca urmare a
Andreas Papandreu, informează aunor cereri israeliene pe care guver
genția A.N.A. Se precizează că în
nul libanez le-a respins categoric,
cursul întîlnirii au fost trecute în
relatează agenția France Presse, ci
revistă ultimele evoluții în problema
palestiniană.
tind surse oficiale libaneze. Ministrul

BUDAPESTA 3 (Agerpres). — Agenția M.T.I. informează că. la Buda
pesta, a avut loc ședința Consiliului
de Miniștri al R. P. Ungare, care a
examinat raportul președintelui Di
recției de Stat a Planificării cu pri
vire la stadiul îndeplinirii planului
de dezvoltare a economiei, naționale
în anul în curs și a audiat raportul
privind situația creată în domeniul
financiar. La ședință s-a constatat
că. din cauza situației nefavorabile,
care continuă să se deterioreze, din
economia mondială, precum și din
cauza evoluției unor procese și ten
dințe interne într-o direcție care se
abate de la plan, condițiile pentru
realizarea principalelor obiective sta
bilite sint serios îngreunate. De aceea. guvernul a cerut organelor de
conducere, întreprinderilor, coopera
tivelor și instituțiilor bugetare să în
treprindă noi eforturi, în afara mă-'
surilor deja trasate. în scopul redu
cerii cheltuielilor de producție, în
primul rînd al consolidării regimului
de economisire a energiei și mate
rialelor. între altele, guvernul l-a îm
puternicit pe președintele Băncii Na
ționale ungare să majoreze cu 2 la
sută. începind de la 1 octombrie, dobînzile la creditele bancare și la îm
prumuturile acordate de stat, ca și
anuitățile la depunerile pe termen,
efectuate de organizațiile economice
și consiliile locale. Aceste reglemen
tări. precizează M.T.I., se extind și
asupra creditelor și depunerilor efec
tuate înainte de intrarea in vigoare
a prezentei dispoziții, cu excepția dobînzilor deja calculate.

Agenția France Presse despre situația populației
palestiniene din Cisiordania și Gaza
TEL AVIV 3 (Agerpres). — După
15 ani de la ocuparea de către ar
mata . israeliană a Cisiordaniei și
Gâzei, locuite de 700 000 și respectiv
450 000 de palestinieni, statutul aces
tor teritorii nu s-a schimbat. în teo
rie ele rămînînd supuse unui regim
de administrație militară, relatează,
intr-un comentariu, agenția France
Presse. în practică însă, pe plan
economic, juridic și politic, aceste
teritorii sînt supuse unei anexări
forțate, arată agenția.
în partea de est, arabă, a Ierusa
limului, unde trăiesc 120 000,de pa
lestinieni, anexarea este „legalizată"
din 1980, arată agenția franceză.
Guvernul israelian controlează în
prezent o treime din teritoriul Cis
iordaniei, unde sînt construite 103
așezări israeliene, locuite de 25 000

de persoane. Aceste așezări nu sînt
supuse decît legislației israeliene.
Această colonizare masivă întîmpină o puternică opoziție din partea
populației locale și a organelor sale
alese, reprimată cu severitate de
autoritățile de ocupație israeliene.
Represiunea a afectat municipalitățile
care se opun instituirii, din luna
noiembrie anul trecut, a unei admi
nistrații civile israeliene. Succesiv,
primarii din El Bireh. Ramallah.
Nablus. Djenine și Gaza au fost
destituiți. Ziarele „Al Fajr“ și „AI
Shaab“ au fost interzise, iar univer
sitatea Bir Zeit a fost închisă de
două ori in două luni. Manifestațiile
populației palestiniene, care au avut
Ioc în aceste teritorii, din' februarie
pînă în mai 1982, s-au soldat «cu
moartea a 15 tineri palestinieni,
adaugă agenția France Presse.

SOFIA

„Afară cu armamentul atomic din țară 1" Sub această lozincă, la Atena
a avut loc o amplă manifestație pentru dezarmare și pace

COPENHAGA

Demisia guvernului danez
COPENHAGA 3 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Danemarcei, Anker
Joergensen, a prezentat vineri demi
sia guvernului său reginei Mar
grethe a Il-a, care a acceptat-o, infor
mează agențiile internaționale de
presă. în aceeași zi, șeful statului a
început consultările în vederea for
mării unui nou cabinet. Actualul gu
vern, format in decembfie 1981, va
continua să-și exercite atribuțiile in
vederea soluționării problemelor cu
rente ale țării.
Potrivit agențiilor internaționale
de presă, demisia a intervenit după
refuzul diferitelor partide politice de
a sprijini măsurile economice dras
tice propuse de Anker Joergensen in
vederea soluționării problemelor eco
nomice care confruntă Danemarca.
Printre aceste măsuri se numără re
ducerea alocațiilor pentru învățămint
și asigurări sociale, introducerea de
noi impozite, sporirea prețurilor.

Soluționarea crizei politice declan
șată prin demisia guvernului va fi
dificilă întrucit nici unul din parti
dele politice reprezentate în Folke
ting nu dispune de majoritatea nece
sară formării unui cabinet. Principa
lele probleme economice sînt crește
rea deficitului bugetului de stat, care
ajunge in acest an Ia 74 miliarde co
roane (aproximativ 9 miliarde do
lari), datoria externă (15 miliarde do
lari), agravarea șomajului și infla
ției.
Regina. Margrethe a II-a a Dane
marcei a încredințat vineri președin
telui Partidului Conservator din Da
nemarca. Poul Schlueter, misiunea
de a forma un nou guvern, relatea
ză agențiile internaționale de presă,
în sprijinul premierului desemnat
s-au pronunțat și Partidele Progre
sului și Liberal Radical.

Acțiuni
ale forțelor insurgente
SALVADOR:

SAN SALVADOR 3 (Agerpres). —
Forțele Frontului Farabundo Marti
pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.)
din Salvador au continuat operațiu
nile de hărțuire a trupelor trimise
împotriva lor, în special în zona de
partamentului Usulutan — transmite
postul de radio „Venceremos" al
F.M.L.N.
Schimburi puternice de focuri au
avut loc în ultimele ore și în peri
metrul Santo Domingo — San Se
bastian, din departamentul San Vi
cente, avînd consecințe și în regiu
nile limitrofe, San Miguel, Morazan,
La Union, din partea de est a țării.

„Cea mai critică situație de la marea
depresiune din anii ’30“
@ Accentuarea protecționismului, majorarea dobînzilor și a
prețurilor produselor energetice — la originea actualei crize
GENEVA 3 (Agerpres). - Stag
narea comerțului internațional și a
producției materiale, creșterea șo
majului și adîncirea crizei încrede
rii în sistemul financiar internațio
nal au contribuit la crearea celei
mai critice situații economice globa
le, de la marea depresiune din anii
’30, apreciază Raportul G.A.T.T.,
publicat, vineri, la Geneva, care
evaluează evoluțiile economice mon
diale din ultimele 20 de luni. Aceste
evoluții sînt apreciate drept „para
lele periculoase" cu cele care au
precedat marea criză economică de
la inceputul anilor ’30. După ce se
referă la tensiunile înregistrate in
cadrul sistemului financiar interna
țional, în anii '70, documentul aiată
că, în același timp, asupra econo
miei mondiale au fost ezerci’ate
presiuni puternice ca urmarea
accentuării protecționismului, majo
rării dobînzilor bancare și prețuri
lor la produsele energetice la nive
luri record.
Protecționismul în sine constituie
un grav pericol pentru comerțul in

»l

GENTIILE DE PRESA

Săptămîna medicală
balcanică
SOFIA 3 (Agerpres). La Sofia
au luat sfîrșit lucrările celei de-a
17-a Săptămîni medicale balca
nice. Cu acest prilej, Todor Jivkov, președintele Consiliului de
Stat al R.P. Bulgaria, a avut o
intîlnire cu participanții la reu
niune. în cadrul întîlnirii, prof,
dr. M. Popescu-Buzeu, președin
te de onoare și secretar general
al Uniunii Medicale Balcanice,
a inminat tovarășului Todor Jivkov medalia jubiliară „50 de ani
de existență a Uniunii Medicale
Balcanice”.

PRIVIND EVOLUȚIA ECONOMIEI MONDIALE

pe scurt
PRIMIRE LA VARȘOVIA. Agen
ția P.A.P. informează că Wojciech
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al
P.M.U.P., a primit delegația C.C.
al P. C. din Danemarca, condusă de
Joergen Jensen, președintele parti
dului. care efectuează o vizită in
Polonia. S-a procedat la o infor
mare reciprocă asupra situației din
cele două partide și țări și s-a efectuat un schimb de păreri în pro
bleme ale situației internaționale.
COMUNICATUL DAT PUBLI
CITĂȚII LA ÎNCHEIEREA VI
ZITEI PREȘEDINTELUI CONSI
LIULUI DE MINIȘTRI AL R.P.
BULGARIA, GRIȘA FILIPOV, IN
R.S. CEHOSLOVACĂ, și a convor
birilor avute cu Lubomir Strougal,
președintele Guvernului R.S. Ceho
slovace, arată că s-a făcut un
schimb de păreri cu privire la sta
diul relațiilor dintre cele două țări
în toate domeniile și au fost stabi
lite măsuri de dezvoltare a lor în
continuare. Agenția C.T.K. preci
zează că au fost examinate, de

asemenea, probleme internaționale,
în special ale luptei pentru asigu
rarea păcii și securității în Europa
și în lumea întreagă.

GUVERNUL ARGENTINIAN A
ANUNȚAT UN PROGRAM NA
ȚIONAL ECONOMIC PE 15 LUNI,
menit să acopere ultima etapă de
guvernare a actualului regim, înain
te de actul instituționalizării, pro
gramat pentru martie 1984, prin
care se concepe transferul puterii
în mina unui guvern civil — rela
tează agenția E.F.E. Programul,
care va fi dat publicității ulterior,
are drept punct principal reglemen
tarea investițiilor de stat în eco
nomie.
REUNIUNEA EXPERȚILOR
O.P.E.C. DE LA VIENA, Experți
din cele 13 State membre ‘ale Orga
nizației țărilor exportatoare de pe
trol (O.P.E.C.) și-au încheiat, la
Viena, reuniunea de patru zile. în
cursul căreia au elaborat o serie de
recomandări referitoare la stabilirea
prețului țițeiului în funcție de ca-

GUVERNUL KENYEI A ANUNȚAT RIDICAREA INTERDICȚIILOR
DE CIRCULAȚIE PE TIMPUL NOPȚII LA NAIROBI decretate în urma
tentativei de lovitură de stat inițiată de un grup de militari din
forțele aeriene, la 1 august. O declarație oficială, reluată de agenția Reu
ter, precizează că măsura are efect imediat.

litate și distanța de locul de des
cărcare. După cum precizează agen
ția OPECNA, raportul experților
urmează să fie prezentat Comitetu
lui pentru supravegherea pieței,
care se va întruni la 20 septembrie
la Abu Dhabi.

TEST NUCLEAR SUBTERAN ÎN
NEVADA. Ministerul Energiei al
S.U.A. a anunțat că în statul ame
rican Nevada a fost efectuat un nou
test nuclear subteran, puterea dis
pozitivului detonat fiind de 20 kilotone de explozibil convențional.
S-a precizat că acesta a fost al 13lea test nuclear efectuat în anul
curent de S.U.A. — informează agenția France Presse.

ternațional și poate declanșa tul
burări grave în sistemul financiar
internațional - relevă raportul.
In continuare se atrage atenția
asupra faptului că, în prima jumă
tate a anului în curs, nu s-a evi
dențiat nici o ameliorare a comer
țului internațional, care, valoric, a
scăzut cu 1 la sută în 1981, înregistrînd astfel, pentru prima dată
din 1958, un declin. Totodată,
volumul producției de bunuri mate
riale a crescut, anul trecut, cu nu
mai 1 la sută și s-au înregistrat
creșteri masive ale șomajului, a
cărui rată medie a ajuns, in țările
industrializate occidentale, Ia 8 la
sută.

VIENA 3 (Agerpres). — Tensiu
nile ce caracterizează în prezent re
lațiile comerciale și economice din
tre Piața comună și S.U.A. au atins
„un nivel periculos", a apreciat
Gaston Thorn, președintele Comisiei
C.E.E., în cadrul unei reuniuni con
sacrate relațiilor dintre C.E.E.,
S.U.A. și Japonia, ale cărei lucrări
se desfășoară la Alpbach (Austria).

COOPERAREA DINTRE CHINA
ȘI U.N.C.T.A.D. Premierul Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, Zhao
Ziyang, l-a primit pe Gamani Co
rea. secretarul general al Confe
rinței Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare — U.N.C.T.A.D.,
care se află într-o vizită la Beijing.
După cum relatează agenția China
Nouă, în cursul convorbirii care a
avut loc au fost discutate probleme
legate de cooperarea dintre China
și U.N.C.T.A.D., de rolul acestui or
ganism al O.N.U. în promovarea
comerțului și cooperării internațio
nale și Îndeosebi în extinderea coo
perării economice și tehnologice
între țările în curs de dezvoltare.

NUMARUL ȘOMERILOR DIN
FRANȚA IN LUNA AUGUST A
FOST DE 1 942 000, potrivit cifre
lor provizorii anunțate de Ministe
rul Muncii, față de 1 898 600 in iu
lie. Luind in considerație insă ajustările datorate variațiilor sezoniere, menționează agențiile Assodated Press și United Press International, numărul real al celor
aflați în căutarea unui loc de mun
că in Franța a fost, luna trecută,
de 2 048 000, cu 11,5 la sută mai
. mulți decît in august anul trecut.

EXPERIMENTE ȘTIINȚIFICE ÎN COSMOS
MOSCOVA 3 (Ager
pres).
—
Agenția
T.A.S.S. informează că
pentru cosmonauții so
vietici Anatoli Berezovoi și Valentin Lebe
dev a început cea de-a
17-a săptămână de lu
cru la bordul stației
științifice „Saliut-7“.
in ultimele zile, ei au
îndeplinit un nou ci-

clu de experimente în
cadrul amplului pro
gram de cercetare a
resurselor naturale ale
Terrei și de studiere a
mediului înconjurător
și au executat o serie
de măsuri profilactice
la bordul stației. Vi
neri, echipajul com
plexului orbital a pre
gătit aparatura științi-

fică pentru viitoarele
lucrări și s-a ocupat
de plantele cultivate
in „serele cosmice".
Totodată, au fost efec
tuate exerciții fizice.
Sistemele de bord
ale complexului, pre
cizează T.A.S.S., func
ționează normal, iar
cosmonauții sint sănă
toși și se simt bine.

S.U.A.

Opinia publică, popoarele pot înlătura
primejdia nucleară și impune* pacea
Stațiunea Mamaia, loc de vacanță
cu renume internațional, atestat și
de prezența in âceste zile de în
ceput de toamnă a mii de turiști
străini, a devenit punct de intilnire
a reprezentanților ai numeroase
organizații neguvernamentale și
mișcări pentru pace din diferjte
țări ale lumii, reuniți in cadrul SE
MINARULUI REGIONAL EURO
PEAN O.N.U. PE PROBLEME DE
DEZARMARE.
Este prima reuniune de acest fel
ce are loc după sesiunea specială
a O.N.U. consacrată dezarmării, din
iunie-iulie. ea inscriindu-se in suita
acțiunilor de o atît de largă diver
sitate inițiate îri ultimul timp de
organizații profesionale și obștești
de pe toate meridianele, care dau
expresie îngrijorării cercurilor largi
ale opiniei publice în fața conti
nuării cursei înarmărilor. îngrijo
rare cu atît mai îndreptățită in con
dițiile în care cea de-a doua sesiune
a O.N.U. pe această temă s-a în
cheiat cu rezultate ce nu au răs
puns așteptărilor și năzuințelor po
poarelor, iar negocierile purtate în
diverse alte organisme internaționa
le sînt încă departe de itapa defi
nirii unor măsuri practice de oprire
a cursei înarmărilor și de trecere la
dezarmare.
Au venit astfel la Mamaia repre
zentanți de seamă ai Națiunilor Unite, parlamentari, oameni de știin
ță și cultură, vechi militanți ai
mișcării pentru pace din Europa și
de / pe continentul nord-american
pentru a exprima preocupările or
ganizațiilor lor și a face un schimb
de opinii cu privire la căile și mo
dalitățile de acțiune în vederea de
pășirii actualei situații, pentru a
determina angajarea guvernelor, a
factorilor de decizie în negocierea
unor măsuri care să înlăture pe
ricolele de război, să conducă la
lichidarea armelor și armamentelor
existente în lume. Unii dintre cei
prezenți au fost martori sau ’participanți la dezbaterile recentei se
siuni a Națiunilor Unite, au fost de
față la acțiunile de masă de la
New York și au luat parte la acti
vitățile ce au avut loc paralel cu
dezbaterile marelui forum. Se poate
spune astfel că seminarul de la ma
maia este continuarea acestei dez
bateri la scară planetară, cu parti

ciparea reprezentanților opiniei pu
blice, reprezentînd „sesiunea para
lelă" a națiunilor lumii, rămasă
deschisă după încheierea lucrărilor
O.N.U. Pentru că înseși problemele
în dezbatere au rămas deschise, pe
ordinea de zi, ca probleme vitale,
de cea mai mare și stringentă ac
tualitate.
Faptul că acest seminar are loc
la Mamaia nu este întîmplător. A
subliniat acest lucru încă în cuvîntul de deschidere asistentul secreta
rului general al O.N.U., Jan Martenson, directorul Centrului Națiu
nilor Unite pentru dezarmare. „Este

mul global de dezarmare — rămas,
așa cum se știe, încă în faza de
proiect și transferat spre definiti
vare Comitetului de dezarmare de
la Geneva ; campania mondială de
dezarmare — lansată cu ocazia re
centei sesiuni a O.N.U..; dezarma
rea și dezvoltarea ; securitatea re
gională și dezarmarea în Europa.
Desigur, seminarul de la Mamaia
nu și-a propus adoptarea de docu
mente, întrucit nu de documente se
duce lipsă în problemele dezarmă
rii. El a permis însă un schimb
amplu și deschis de păreri, înles
nind o mai bună cunoaștere reci

nică din arhivele cinematografice,
realizatorii acestor filme au căutat
să prezinte originile cursei înarmă
rilor și proporțiile pe care ea le-a
căpătat de-a lungul timpului. Partea
de istorie,. reconstituită după pie
sele existente în marile muzee ale
lumii, cu armuri de paradă și cu
arme ce par astăzi niște jucării, are
darul ca, prin contrast, să pună' în'
atenție, în toată grozăvia lor, arse
nalele existente astăzi în lume. Iată
obsesiva imagine a ciupercii ato
mice ridicate în acea dimineață de
august 1945 deasupra Hiroshimei —
și deșertul de foc de-acolo, de jos,

O idee pusă pregnant în evidentă la seminarul
de la Mamaia în problemele dezarmării
deosebit de semnificativ — arăta
el — că acest seminar european are
loc aici, la Mamaia, in România,
țară care de mulți ani are o parti
cipare foarte activă și importantă
în eforturile de dezarmare ale Na
țiunilor Unite, ca și in eforturile
menite să permită atenuarea ten
siunii și confruntării internaționale".
Atit directorul Centrului O.N.U.
pentru dezarmare, cit și numeroși
participanți au ținut să releve în
acest cadru inițiativele de amplu
ecou international ale președintelui
României, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, în direcția dezarmării,
propunerile realiste și constructive
prezentate de țara noastră de-a
lungul anilor, ca și la recenta se
siune a O.N.U. in vederea opririi,
cursei înarmărilor și trecerii la
dezarmare. O țară care are un rol
atit de activ în domeniul dezarmă
rii, în viața internațională în an
samblu, este o gazdă ideală pentru
asemenea reuniuni — este una din
frecventele aprecieri în acest sens
făcute in fața microfonului, sau în
discuții particulare de numeroși alți
participanți.
Temele ce au concentrat dezbate
rile seminarului au fost inspirate
din înseși preocupările cele mai acute ale popoarelor : rolul O.N.U.
în domeniul dezarmării ; progra

procă a activității organizațiilor
participante, dar și degajarea unor
concluzii privind căile și modalită
țile de acțiune în scopul informării
opiniei publice asupra primejdiilor
create de cursa înarmărilor și asu
pra necesității intensificării luptei
pentru dezarmare. Este dealtfel
unul din obiectivele principale defi
nite de prima sesiune specială a
O.N.U, consacrată dezarmării, din
1978, care, în documentul său final,
preciza că „esențial este ca nu nu
mai guvernele, ci și popoarele lu
mii să înțeleagă primejdiile actua
lei situații. Pentru a se dezvolta o
conștiință internațională și pentru
ca opinia publică mondială să poată
exercita o influență pozitivă, Na
țiunile Unite trebuie să lărgească
activitatea de difuzare a informa
țiilor asupra cursei înarmărilor Și
dezarmării".
Centrul O.N.U. pentru dezarmare,
care a organizat acest seminar, a
avut inspirata idee de a include in
program nu numai referate întoc
mite de reputați specialiști și , cer
cetători în acest domeniu și discuții
pe marginea lor. Seară de seară,
după încheierea dezbaterilor, parti
cipanții au fost invitați să vizione
ze mai multe filme realizate pen
tru O.N.U., avînd ca temă cursa în
armărilor. Folosind secvențe de cro

unde zeci de mii de ființe umane
au fost carbonizate. Urmează bom
ba cu hidrogen ; experiențele în
atmosferă sînt completate de cele
subterane sau în mediul subacvatic.
Omenirea devine însă tot mai alar
mată. Renumiți savanți apar la tri
bunele internaționale pentru a avertiza asupra primejdiilor pe care
le generează noile arme asupra umanității. Și din nou sînt prezen
tate imagini de la Hiroshima. Pen
tru a avertiza. Pentru ca oamenii
să învețe. „Și totuși oamenii nu în
vață — răsună acuzator vocea co
mentatorului. La această oră există
in lume 50 000 de asemenea focoase
nucleare, suficiente pentru a dis
truge fiecare oraș de pe glob, fie
care . țară în parte, tot ce este viață.
Și nu o dată, ci de mai multe ori.
Intr-un război atomic nu vor fi în
vingători, ci numai învinși. Trebuie
să fim conștienți de responsabili
tatea noastră istorică. Timpul este
scurt. Să facem în așa fel incit co
piii noștri să nu fie ultimii copii ai
planetei !“.
Mulți dintre participanții la semi
nar s-a,u referit în intervențiile lor
la acest film, subliniind cit de im
portant și cit de urgent este ca sta
tele și guvernele lumii să înțelea
gă „responsabilitatea lor istorică",
să acționeze pentru a face imposi

bilă intrarea în acțiune a armelor
acumulate în arsenale, să treacă la
distrugerea lor, pentru a elibera omenirea de obsesia războiului. Ceea
ce a impresionat, ascultîndu-i vor
bind, a fost încrederea in forța pe
care-o reprezintă opinia publică,
popoarele din întreaga lume. Poate
de aceea accentul principal la acest
seminar a fost pus nu atît pe în
fățișarea proporțiilor înarmărilor, a
consecințelor acestora, cit pe ceea
ce trebuie făcut pentru a determi
na guvernele să treacă la măsuri
concrete de înghețare a cheltuieli
lor militare și reducerea lor trep
tată, de dezarmare, în primul rînd
de dezarmare nucleară.
A fost evocată adesea recenta se
siune a O.N.U. consacrată dezarmă
rii, evidențiindu-se că ea a repre
zentat un moment de deosebită în
semnătate. Nu este vorba, firește,
de rezultatele sesiunii care, după
cum s-a arătat, au fost mult sub
așteptările opiniei publice -interna
ționale, ci de faptul că ea a repre
zentat un prilej de puternică afir
mare a voinței de pace a popoare
lor. Ea a permis organizațiilor ne
guvernamentale, profesionale, miș
cărilor pentru pace din diverse țări
ale. lumii sărși definească mai clar
obiectivele de acțiune comună pen
tru a-și spori contribuția la înfăp
tuirea dezarmării. De aceea, in
cursul dezbaterilor de la Mamaia au
fost pe larg examinate căile și mo
dalitățile de transpunere in viață
a Campaniei mondiale de dezarma
re aprobate de sesiunea Adunării
Generale a O.N.U.
în dezbaterile seminarului, dar si
in discuțiile pe care le-am avut cu
numeroși delegați, numele Româ
niei a fost adesea amintit, partici
panții la acest forum aducînd oma
giu, neobositei activități a președin
telui Nicolae Ceaușescu dedicate
cauzei dezarmării, elogiind acțiu
nile inițiate în țara noastră în spri
jinul opririi cursei înarmărilor —
acțiuni care se integrează în ampla
mișcare a popoarelor lumii pentru
înfăptuirea năzuinței lor legitime
de făurire a unei lumi fără răz
boaie, o lume a păcii și colaborării.

Dumitru ȚINU

Ritmul de redresare a economiei
va fi mai lent decît cel scontat
WASHINGTON 3. (Agerpres). —
Deficitul bugetar al S.U.A. se va ri
dica la aproximativ 155 miliarde do
lari pentru fiecare din următorii trei
ani, dacă nu se vor adopta măsuri de
majorare a impozitelor, pe de o par
te, și de reducere a cheltuielilor, in
clusiv a celor militare, pe de alta,
relevă prognoza publicată la Washing
ton de Oficiul pentru probleme bu
getare al Congresului. Potrivit agen
țiilor U.P.I. și Reuter, oficiul apre
ciază că în anul financiar viitor, care
va incepe la 1 octombrie, deficitul
bugetar va fi de 155 miliarde dolari,

chiar dacă Congresul va opera toate
majorările de impozite și reducerile
de cheltuieli prevăzute în rezoluția
adoptată la 23 iunie. Cifrele sint cu
mult mai mari decît cele avansate de
Administrație, care consideră că • de
ficitul bugetar al S.U.A. va fi, în
1983, de 115 miliarde dolari, în 1984
de 80 miliarde dolari, iar în 1985 —
de 70 miliarde dolari. La baza aces
tei estimări se află convingerea că
ritmul de redresare economică va fi
mai lent decit se sconta, iar durata
recesiunii va fi mai mare.

Situație paradoxală
Londra, Hornbaek,
Washington... Trei lo
calități în care s-au
desfășurat reuniuni in
ternaționale consacrate
examinării probleme
lor de pe agenda Adu
nării anuale a Fondu
lui Monetar ..Interna
țional și Băncii Mon
diale programată la 6
septembrie la Toronto.
Toate trei au avut un
singur numitor comun
și, ca urmare, s-a des
prins o singură con
cluzie : economia mon
dială este confruntată
cu cea mai severă criză
de după anii ’30. Prin
tre aspectele cele mai
frapante, menționate
în cadrul acestor reu
niuni, au fost declinul
producției industriale,
inflația și șomajul.
Practic, potrivit da
telor oficiale, numărul
celor fără lucru a atins în Unele țări ni
velurile
cele
mai
înaP.e din întreaga lor
istorie. „Șomajul este
in creștere chiar și
in țările care au
cunoscut cea mai mare
stabilitate economică

in perioada postbe
lică" — relatează agenția
„Associated
Press", în rindul țări
lor respective menționindu-se R.F.G., Japo
nia, Suedia, Canada
etc. Aceeași agenție
arată că în ultimele
luni s-au înregistrat
creșteri masive ale
numărului celor fără
lucru în S.U.A., Marea
Britanie. Franța, Ita
lia ; in unele regiuni
ale Marii Britanii șo
majul lovește peste 20
la sută din întreaga
forță de muncă.
In aceste condiții
este lesne de înțeles
stupoarea
provocată
de știrea publicată de
ziarul japonez „Mainichi", care anunță că
„la Tokio vor fi concediați aproape 2 000
de funcționari de la oficiile de plasare a
brațelor de muncă".
Normal ar fi fost ca,
în contextul creșterii
masive a numărului
celor care zilnic 'sint
zvirliți pe drumuri, alăturindu-se rindurilor
care se aliniază in fața
birourilor de plasare.

să sporească efectivul,
acelora care ar trebui
să se ocupe de replasarea lor la noi locuri
de muncă. Dar, pentru
autoritățile care patro
nează oficiile respecti
ve, perspectiva redre
sării economice și, ca
urmare, a reprimirii la
lucru a celor peste
1 300 000 șomeri pare
atit de îndepărtată in
cit consideră că nu
este cazul să-i mai
plătească, pentru cine
știe cit timp, pe niște
funcționari care prac
tic acum nu au ce
face...
Prin acțiunea anun
țată de ziarul „Mainichi" se va crea o si
tuație
paradoxală :
funcționarii de la ofi
ciile de plasare a bra
țelor de muncă, ce ur
mează să fie concediați, vor continua să
vină zilnic la vechiul
loc de muncă, numai
că de acum încolo in
loc să intre, ca de obi
cei, in birouri, se vor
atașa cozilor de șo
meri din fața ghișeelor.
(N. Plopeanu).
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