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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, va efectua, Împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. o vizită oficială de prietenie in Re
publica Zimbabwe, la Invitația tovarășului Canaan Sodindo Banana, președintele Republicii Zimbabwe, și a tovarășei Janet Banana, a tovarășului Robert Gabriel Mugabe, pre

ședintele Uniunii Naționale Africa ne din Zimbabwe, primul ministr al Republicii Zimbabwe, și a tovară șei Sally Mugabe, in a doua decad; a lunii iulie 1983.

fe program te mare interes national, de importantă' 
vitală pentru dezvoltarea agricultorii, pentru realizarea 

de recolte superioare, sigure si stabile
„Se poate afirma că acest program reprezintă cea mai importantă lucrare 

realizată pină acum in țara noastră. înfăptuirea programului va asigura realizarea de 
producții sigure și stabile, in orice condiții de climă. Numai pe această bază se vor 
crea condițiile necesare unei agriculturi moderne, de înaltă productivitate, înfăptuirii 
noii revoluții agrare"

NICOLAE CEAUȘESCU

Anii cei mai rodnici din istoria
României, ani deschizători

de largi perspective spre progres

După cum este cunoscut, la plenara C.C. al P.C.R., la plenara Consiliului Național al F.D.U.S. și la sesiunea Marii Adunări Naționale care au avut loc săptămîna trecută a fost dezbătut, adoptat și aprobat un document de o importantă vitală pentru dezvoltarea puternică a agriculturii noastre socialiste, pentru progresul întregii economii naționale. Este vorba de Programul național pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile prin creșterea potențialului productiv al pămintu- lui, mai buna organizare și folosire in mod unitar a terenurilor agricole, a întregii suprafețe a țării, realizarea irigațiilor pe circa 55—60 Ia sută din suprafața arabilă, a lucrărilor de desecări șl combatere a eroziunii solului.F.laborat din inițiativa și cu contribuția hotârîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, acest vast program de transformare a naturii, de mare interes național — ce se înscrie armonios în ansamblul obiectivelor stabilite de Programul Partidului Comunist Român și al hotăririlor Congresului al Xll-lea și Conferinței Naționale aje partidului — constituie coloana

vertebrală a amplului proces aflat în plină desfășurare de realizare a unei agriculturi moderne, intensive, de înaltă productivitate, de înfăptuire a noii revoluții agrare.Faptul că o țară cum este România își propune realizarea unui program de asemenea anvergură, a cărui materializare va necesita un mare efort material și financiar, dovedește o dată mai mult grija permanentă a conducerii partidului și statului pentru a se crea condițiile necesare obținerii de producții agricole superioare, stabile și sigure și pentru asigurarea, pe această cale, a bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare. Pe de altă parte, complexitatea deosebită a obiectivelor stabilite de program, a căror înfăptuire nu era de conceput în urmă cu 10—15 ani, dovedește cu pregnanță justețea politicii partidului de edificare a unei industrii puternice, moderne, de dezvoltare a științei, capabile să realizeze acum obiective îndrăznețe, de mare complexitate tehnică. Economia noastră națională, creșterea puternică a forțelor de producție, a venitului național dau posibilitate societății noastre să aloce atit fondurile, cit și mijloacele

materiale necesare realizării acestui vast program.Rațiunile de ordin tehnic și economic care au stat la baza elaborării acestui program au în vedere diminuarea și chiar înlăturarea definitivă a principalilor factori restrictivi ai creșterii producției agricole, determinați de varietatea mare a condițiilor de sol și climă din țara noastră, de alternanța, in principalele zone agricole, a perioadelor prelungite de secetă cu cele de precipitații ce duc la exces de umiditate, de eroziunea solului și alunecările de teren — toate acestea generind diminuarea recoltelor și oscilații mari ale nivelului acestora de la un an la altul.Obiectivele stabilite In program prevăd sporirea, pină in anul 1985, a suprafeței agricole la 15 milioane hectare, iar a celei arabile la 10 milioane hectare, creșterea suprafeței amenajate pentru irigații, aceasta urmind să reprezinte, la finele anului 1989, 5,5 milioane hectare, din care pină la sfirșitul cincinalului actual —4 milioane hectare, efectuarea lucrărilor de desecare pe aproape5 milioane de hectare, precum și combaterea eroziunii solului pe circa 3,8 milioane hectare, pină in anul 1990. Toate acestea reprezintă

obiective realiste, pe deplin posibile de înfăptuit, in acest domeniu țara noastră avind o bună experiență și realizări însemnate, pină la sfîrșitul anului 1982 fiind executate lucrări de irigații pe aproape 2 400 000 hectare, față de numai 230 000 hectare existente in anul 1965, lucrări de desecare pe 2,5 milioane hectare și de combatere a eroziunii solului pe 1,7 milioane hectare. Sint realizări ce reflectă pregnant eforturile mari făcute de statul nostru in domeniul îmbunătățirilor funciare, efort care, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, s-a materializat in cele peste 43 miliarde lei investite pentru irigații, desecări și combaterea eroziunii solului și in cele 18 miliarde lei alocați pentru executarea lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor și amenajarea acumulărilor de apă.O idee centrală, ce străbate ca un fir roșu toate prevederile din program, se referă la necesitatea asigurării cadrului adecvat și stabilirii metodelor de acțiune pentru folosirea deplină a intregului fond funciar și creșterea continuă a potențialului productiv al pămintului. în acest sens, pornind de la ana-
(Continuare în pag. a Il-a)

Tn această lună din miezul verii se împlinesc 18 ani de la Congresul al IX-lea al partidului — o perioadă rodnică in înfăptuiri socialiste, in care poporul român a străbătut istoria cu fruntea sus ; o perioadă a afirmării impetuoase, a dezvoltării economico-sociale multilaterale a patriei.Moment hotărîtor tn Istoria partidului și poporului nostru, in dinamizarea procesului construcției socialiste pe pâmîntul României, Congresul al IX-lea al partidului — prin larga deschidere spre înnoiri și perfecționări, pe care a declanșat-o în toate domeniile de activitate, prin impulsul fără precedent dat dezvoltării întregii vieți economico-sociale a țării — a generat un nou și eficient stil de muncă, influențind radical și fertil înfăptuirea întregii opere de edificare socialistă a țării, descătușîrid, la o scară nemaiintilnită, toate energiile națiunii, punînd puternic in valoare capacitatea de creație a comuniștilor, a maselor largi de oameni ai muncii, insuflețindu-le încrederea nestrămutată in victoria cauzei pentru care luptă — propășirea multilaterală a patriei libere și independente, ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului.Prefigurindu-i încă de pe atunci marele rol in devenirea României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu afirma, in iulie 1965. de la tribuna înaltului forum comunist : „Cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român va rămine înscris cu litere de aur in istoria României*1.Și a meritat pe deplin această memorabilă caracterizare perțtru 'că

Congresul al IX-lea al partidului a propus, în planul teoriei socialismului științific, abordarea dialectică a procesului construcției socialiste întemeiat pe acțiunea legilor economice obiective în strîn- să legătură cu realitățile economico-sociale ale țării, deschizind

cîmp larg de afirmare gîndirii novatoare, izvorite din investigarea adincă, pe temeiul cunoașterii științifice. a proceselor și fenomenelor sociale, respingind practicile dogmatice și ideile preconcepute. Congresul al IX-lea a chemat la abordarea îndrăzneață, constructivă a problemelor noi ale vieții so- cial-politice, punind în valoare materialismul dialectic și istoric, funcțiile și virtuțile sale creatoare, ca teorie deschisă vieții, realităților, in continuă devenire, in spiritul in care au conceput-o intemeietorii ei.în planul practicii, Congresul al

IX-lea al partidului a afirmat forța constructivă a poporului, rolul preponderent al efortului propriu al națiunii noastre in edificarea bazei tehnico-materiale a noii orin- duiri, declanșind, în această viziune, o vastă ofensivă a înnoirii și modernizării, a afirmării puternice a factorilor calitativi, prin intermediul cărora economia românească s-a racordat la pulsul viguros al revoluției științifico-tehnice contemporane. în anii de după Congresul al IX-lea, sub conducerea nemijlocită, din inițiativa revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-a desfășurat, cu neobosită consecventă, o amplă activitate de perfecționare a structurilor social-politice, a organizării și conducerii societății, pentru continua lărgire a cadrului instituționa- lizat de participare a tuturor cetățenilor la soluționarea problemelor obștești, la conducerea vieții sociale. Congresul al IX-lea a militat pentru instaurarea adevăratei democrații socialiste, a unui climat prielnic afirmării valorilor, demnității umane ; forța dreptului și le- galității socialiste a fost așezată la temelia tuturor raporturilor sociale.Prefigurind direcțiile esențiale ale dezvoltării economiei socialiste pentru o lungă perioadă de timp, Congresul al IX-lea al partidului a pus totodată problema modelării conștiinței socialiste, formării profilului omului nou, adine cunoscător al drepturilor și îndatoririlor sale, capabil să-și asume conștient marile răspunderi ce-i revin ca făuritor al propriului, său destin.
(Continuare in pag. a 111-a)

I Fîntînile din Cîmpia
■ Soarelui

Celor care, in această vară, vor fi în drum spre lito
ral, Moldova sau Transilvania, străbatind magistrala 
din Cimpia Soarelui, ialomitenii le oferă o surpriză. De 
la Sinești și pină ta Giurgeni — in comune și mai ales 
in locurile de popas — au fost refăcute, săpate și zidite 
noi fintini. Fintini cu roată și cumpănă care imbie tre
cătorul cu apă cristalină și rece. Semn străvechi de 
ospitalitate romanească.

Precum se Știe, muntenii au izvoare spre care tre
buie să urce. Oamenii cimpiei coboară insă spre adincul 
pămintului, cu cazmaua in mină, săpind treaptă cu 
treaptă pină cind dau de izvorul limpede, ce oglindește 
cerul. Multe din fintinile amintite, semănate in cimpia

PICĂTURA DE CERNEALĂ

Iialomițeană, au fost astfel durate, cu cazmaua și 
hirlețul, cu sudoare și dragoste. Ele se înfățișează tre
cătorului inveșmintate in hainele ineditei arhitecturi 

(tradiționale.
Unii spun că pe cele patru drumuri naționale ce 

Străbat județul Ialomița ar fi, acum, 365 de fintini ; 
alții că ar fi mai multe. Cert este că ialomițenii au 

(pentru fiecare zi din an cite o fintină. La răscrucile 
de la Chirana și Fundata, de la Bucu și Amara, Mun- 
teni-Buzău și Grivița — nume rupte din istorie și din I legende cu haiduci — drumețul găsește ospitalitatea 
izvorului muncit. Intimplarea face insă ca unii, cu ne
firești obiceiuri, să nu respecte aceste locuri de stră
veche ospitalitate și să lase în preajma lor, intinin- 

f du-le, fel de fel de „amintiri". Iar alții au mai găsit 
j de cuviință să „împrumute" chiar și cite o ciutură...

Ialomițenii, oameni invățați cu truda, vor ca aceste 
[fintini, durate cu hărnicie și generozitate, să fie res

pectate. Noi credem că respectul îl merită din belșug. 
Bărăganul nu are izvoare, dar oamenii lui au știut să 

Ele caute, coborind spre adincuri. Să nu uităm ce spun 
bătrinii : „Cind ți-e sete, o cană de apă e mai de preț 
decit orice bogăție". Să ne reamintim că pe întinsa 
cimpie fiecare fintină reprezintă o cetate a vieții-fără- 

1] de-moarte a unui popor ce trage de milenii brazde 
S pentru liniștea vieții și a spicului griului.
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Mihai VIȘOIU
-I

OrizonturiGaleriile minei L'upeni însumează peste 200 de kilometri, âlcătuindu-se intr-o succesiune de puțuri dintre care cel mai adine ajunge astăzi pină la 450 de metri sub nivelul orașului. în cu- rind se va ajunge insă la adincimi și mai mari.Aceste sute de kilometri sint stăpinite la diferite ceasuri din zi sau din noapte de mii și mii de bărbați care trebuie să scoată la lumină peste 7 500 tone de cărbune zilnic și care au reușit să depășească in mod frecvent a- eeastă sarcină, fapt ce se reflectă in sporirea ciștigurilor.Directorul întreprinderii miniere Lupeni, inginerul Titus Costache, are 46 de ani, din care jumătate i-a trăit in mină. El este convins că, in prezent, colectivul pe care il conduce este pregătit să asigure noua calitate a muncii — obiectiv de bază trasat de partid. Din anul 1977 și pină acum, la Lupeni s-au făcut importante investiții. Aceasta înseamnă că sint numeroase sectoarele cu mecanizare complexă, că au fost adaptate și modernizate majoritatea utilajelor, că s-au solicitat idei și soluții noi pentru fiecare pas care trebuie făcut pînă la atingerea unei producții zilnice mult superioare față de prezent.Or, pentru aceasta este nevoie și de mari investiții de inteligență, de o continuă ridicare a nivelului tehnic. Un exemplu intre multele altele : invenția inginerului Titus Costăche, di-

muncitorești în Valea Jiuluirectorul întreprinderii, a rezolvat problema captării și valorificării gazului de mină. Două avantaje : unul — purificarea ambianței de lucru din subteran și doi — asigurarea incălzirii clădirilor de la suprafață.Alte noutăți — aflate de la tovarășul Viorel Faur, prim- secretar al Comitetului municipal de partid Petroșani,

ce la Petroșani, de mobilă Ia Petrila ș.a.m.d.) și, intr-un cuvînt, cu tot ceea ce înseamnă grija pentru om.O singură cifră : T28 de milioane de lei anual reprezintă numai, costul mesei gratuite pe care întreprinderea minieră Lupeni o oferă zilnic fiecărui miner înainte de mirarea in subteran.Dar, in afară de Lupeni
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și colaboratorii săi — privesc buna aprovizionare a populației (numai magazinul universal „Jiul" din Petroșani are o desfacere lunară de circa un milion de lei), petrecerea timpului liber in mod plăcut (fiecare mină are, in prezent, o cabană confortabilă în primitoarele ambianțe ale Paringului și Retezatului, iar noul stadion „Jiul", cu toate dotările sale, poate fi considerat ca unul din cele mai elegante complexe sportive nu numai de pe Valea Jiului), crearea de locuri de muncă pentru femeile minerilor (noua fabrică de textile din Petroșani rivalizează, ca rezultate, cu cele mai cunoscute fabrici din țară, dar ea nu este singura. Fabrică de confecții la Vulcan, de produse electrotehni-

mai există și orașul Vulcan — o adevărată performanță a arhitecților — mai există minele Paroșeni, Uricani, Petrila și Lonea — una mai vestită decit alta in fapte de muncă și în fapte gospodărești. Și, mai ales, in afară de datele statistice, de celebritatea, dacă vreți, oricum, de tradiția și importanța economică a localităților, de cu- vîntul și faptele minerești se află chiar oamenii Văii Jiului, adică chiar cei peste 150 000 de producători, proprietari și beneficiari ai tot ce înseamnă de fapt frumusețea mai veche a Prislopului și a Cîmpului lui Neag și pină la frumusețea cea nouă a faptelor și proiectelor de azi.Fie că se numesc Mihai Blaga, loan Nistor, Ion Sav

sau, Matyus Laszlo sau Iosif Bocan, Alexandru Bucea, Constantin Matei, Văsile Cer- ceja sau Fazakas Francisc — oamenii aceștia pricepuți și harnici ai Văii Jiului sint în egală măsură îndrăgostiți de frumos, intr-atit incit discuția cu ei nu poate ocoli in nici un fel bucuria de a schimba salopeta decolorată cu cămașa albă și a te invita in casele lor curate în care copiii invață istorie și geografie și limbi străine, iar soțiile pregătesc specialități de tot felul, lăsind bărbaților vreme destulă să-și laude „Istoria literaturii" a lui Că- linescu, obținută cu greu, și echipamentul de pescar sau de vînător sau pur și simplu de om al sfirșitului de săptă- mină petrecut pe munte cu intreaga familie, cu sacul de dormit și cu cortul.Această bucurie de a trăi frumos tot timpul, adică și in impresionanta luptă bărbătească din subteran care pregătește atit de demn și de responsabil apropiata independență energetică a țării, ca și in amfiteatrele de la suprafață, această continuă nevoie de frumos a minerilor din Valea Jiului este atit de naturală și de evidentă incit chiar oaspetele de citeva zile din această lume a cărbune-^- lui se întoarce din Valea Jiului cu sentimentul tonic al certitudinii că toate proiectele oamenilor acestor locuri se pot împlini cu adevărat. Și ele se vor împlini cu si-

Revin adesea in vas
tele săli ale Muzeului 
Olteniei din Craiova și, 
de fiecare dată, am 
sentimentul că trăiesc 
acut pulsația istoriei 
prin momentele ei de 
virf. Mii de ani din 
zbuciumata istorie a 
poporului nostru sint 
sintetizați in documen
te de o inestimabilă 
valoare, in mărturii ce 
ilustrează gradat un 
destin eroic și demn. 
Recunosc, in adoles
cență aveam o imagi
ne nu prea entuziastă 
despre muzee, încăpe
rile lor austere nu-mi 
stirneau curiozitatea, 
îmi închipuiam că pra
gul lor trebuie trecut 
doar de oameni de o 
virstă cu mărturiile, a- 
colo dospind un aer 
vetust, in contradicție 
cu tumultul tinereții. 
Dar, in anii liceului, 
intilnirea cu o profe
soară — portret lumi
nos, din galeria dască
lilor celebri ce făceau 
faima orășelelor de 
odinioară — mi-a dat 
asupra istoriei o viziu
ne dinamică, lecțiile 
sale fiind autentice 
spectacole de erudiție, 
in care se simțea pal
pitul viu al secolelor 
trecute. Pedagogia era 
elastică; im prezenta
rea evenimentelor avea 
grijă să picure decent 
un fior artistic, parti- 
cipînd cu înflăcărare 
sau tristețe, in funcție 
de coloratura epocii, la 
decodificarea conjunc
turilor istorice.

Iată, o viziune ase
mănătoare oferă astăzi 
amintitul muzeu care, 
prin alcătuirea lui. este 
demn de vestigiile bo
gate ale acestui spațiu 
dintre Dunăre, Olt ‘și 
Carpați. numit de re
putatul D. Onciul „fe
ricita Oltenie". Nu este 
o noutate, fără îndoia
lă, afirmația că simpla 
prezentare a unei pro
be arheologice creează 
și emoția așteptată. In 
pas cu vremea, și in 
acest domeniu inven
tivitatea, intuiția ferti
lă și bunul gust sint 
absolut necesare.

Spațiul expozițional 
de la Muzeul Olteniei, 
într-o haină decorativă 
elegantă, mi se 
prin el însuși un 
reper de atracție, 
spiritul științific
structurat orinduiala 
exponatelor sugerează 
parcă însuși ritmul 
imanent crescendo al 
istoriei. Firește, nu mă 
încumet la o descriere 
sui-generis, lucrul a- 
cesta il face cu deo
sebite rezultate — zi 

^de zi in fața genera-

țiilor 
tutori 
zeului. Dar mi se pare 
important de subliniat 
că, dincolo de tulbu
rătoarea desfășurare de 
documente, se află o 
imensă muncă depusă 
de cercetătorii acestei 
instituții. Unii dintre 
ei sint autori de to
muri cu o densă în
cărcătură științifică, 
rod al unor îndelunga
te și pasionante inves
tigații in teren. Muzeul 
dispune, la ora actua
la. de cițiva valoroși 
arheologi, a. căror ac
tivitate a defrișat capi
tole importante pri
vind contribuția Olte
niei la devenirea isto
riei patriei noastre. Se 
află aici citeva mărtu-

diferite de vizi- 
— colectivul mu-

de Romulus 
DIACONESCU

cu 
de 
ci

pare 
prim

Iar 
ce a

rii-unicat referitoare la 
primii hominizi cunos- 
cuți pe continentul eu
ropean, cu două mi
lioane de ani in urmă, 
sau cele privind cera
mica de Cîrcea, veche 
de 5 000 de ani, devan- 
sînd-o cu aproape 3 000 
de ani pe cea știută, 
de Cucuteni. în acest 
sens, arheologul Mărin 
Nica este de părere că 
civilizația de Circea ri
valizează, prin arta și- 
tehnica prelucrării-, cu 
cea din Tesalia și Ana
tolia. Aici a 
singurul vas 
întreg — cel mai vechi 
din România 
nind'din neolitic; ace
lași arheolog a desco
perit și o țesătură din 
aceeași epocă, ilustrind 
impresionanta vechime 
de muncă și viață pe 
aceste meleaguri.

Corneliu Tătulea, alt 
arheolog, este acapa
rat, in momentul de 
față, de săpăturile de 
la Bizdîna, o localita
te de pe Jiul de jos, 
unde a fost descoperi
tă o cetate cu două ni
veluri de locuire, data
tă din secolele III—II 
i.e.n. Fapt caracteris
tic : se folosea ca prin
cipal material de con
strucție cărămida, ase
menea cetăților de la 
Orăștie, din timpul lui 
Burebista și Decebal, 
ilustrind similitudini 
convingătoare de lo
cuire între ținuturile 
de dincolo și dincoace 
de Carpați, unitatea

fost, găsit 
ceramic

— prove-

Vocație și pasiune„în gînduri și-n sim
țire" a strămoșilor noș
tri. Important mi se 
pare și faptul I că in 
„aventurile lor pasio
nante" în cercetarea 
plină de fapte ja stra
turilor îndepărtate ale 
istoriei, arheologii 
și-au format, in preaj
ma marilor șantiere de 
săpături, colective sta
tornice de săteni, care 
nu se mulțumesc 
statutul subaltern 
simpli executdnți,
sint ei înșiși atenți cu 
ceea ce se află in stră
fundurile pămintului 
pe care astăzi se ri-„ 
dică cetățile griului și 
porumbului, cele din 
beton și fier.

Cercetătorii muzeu
lui mi-au relatat cite
va intimplări ce depă
șesc prin semnificație 
aerul anecdotic, su- 
gerind o participare 
conștientă la descifra
rea mărturiilor isto
riei. într-una din dimi
neți, cineva a . lăsat la 
muzeu un pachet cu o 
măsea de elefant din 
cuaternar și un bilețel 
nesemnat, in care era 
indicat punctul geo
grafic al depistării a- 
ces'.ei probe. Un teh
nician de la Brădești 
anunța că in timpul 
unor lucrări de iriga
re s-au găsit citeva 
suliți, pumnale, săbii, 
pe care specialiștii 
le-au datat din secole
le IV—III i.e.n., apar- 
ținînd epocii celtice. 
Cițiva cooperatori din 
Segarcea anunțau că 
in timpul unor defri
șări s-au descoperit 
ciudate obiecte care, 
după cum au stabilit 
cercetătorii, aparțineau 
trecerii de la epoca 
neoliticului la cea a 
bronzului. Firește, nu 
doresc să dau acestor 
rinduri o tentă „teh
nicistă", incarcindu-le 
cu informații ce stau 
bine intr-un articol 
semnat de specialiștii 
domeniului. Dar dacă 
sarcina acestora este 
de a descifra cit mai 
corect sensurile trecu
tului. de a le transmi
te cit mai limpede se
menilor. nu e mai pu
țin adevărat că, astăzi, 
muzeele constituie, 
prin funcția lor dina
mică, repere esențiale 
în educarea tinerelor 
generații, in cultivarea 
dragostei lor pentru 
trecut, fiind in același 
timp certitudini in pre
țuirea prezentului. Iar 
prin arheologi, acești 
pasionați solitari, pă
trundem in straturile 
freatice unde mustește 
seva perenă a patrio
tismului nostru.
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Puternica mobilizare a forțelor pentru a urgenta la maximum

Uim OM S KMNH mSffl BIM
CONSTANȚA ‘

Specialiștii - permanent 
alături de mecanizatoriSecerișul griului se desfășoară acum, in județul Constanța, pe un front larg, in toatp unitățile agricole. Ritmul înalt de lucru realizat in ultimele zile, care a permis ca pinâ in dimineața zilei de 2 iulie griul să fie strins de pe 42 675 hectare, constituie o dovadă că întreaga suprafață cultivată cu grîu — 105 000 hectare — poate fi recoltată in mai puțin de 10 zile. Există toate condițiile și in primul rind forțele mecanice necesare pentru ca viteza zilnică să crească la 15 000 de hectare.— Problema esențială la ora actuală, pentru a strînge in cel mai scurt timp și depozita fără pierderi întreaga recoltă de grîu în magazii este aceea a folosirii efective a timpului bun de lucru la recoltare — ne spune inginerul Traian Mo- raru, directorul trustului județean al S.M.A. Prezența în taberele de cîmp, la capul tarlalelor, alături de mecanizatori, a șefilor de ferme din unitățile agricole, a mecanicilor șefi ai formațiilor de lucru sau a șefilor secțiilor de mecanizare permite stabilirea precisă, fără nici o întîrziere, a momentului începerii secerișului și, in același timp, reglarea turației tobelor la combine în funcție de starea de umiditate a lanului. în aceste condiții se lucrează pînă seara tîrziu.De eficiența acestei modalități de lucru ne-am convins la fața locului, în cîteva unități din consiliul agroindustrial 23 August. La C.A.P. Agigea, în primele ore ale dimineții, după ridicarea ceții, inginerul- șef al unității, Mihai Ciobanu, face o ultimă verificare a reglării combinelor, operație executată de mecanizatorii Constantin Nica, Ion Cojo- caru, Ion Șoacăț și Ion Dobre. în aceste condiții, fiecare din cele patru combine recoltează cite 7 hectare pe zi, garanție sigură că cele 250 hectare cu grîu vor fi recoltate în 8 zile bune de lucru. La C.A.P. Tuzla, cu cele 15 combine s-au recoltat, pină în dimineața zilei de 2 iulie, 450 hectare, iar viteza zilnică — de 90 hectare — este sensibil depășită.O singură deficiență ne-a fost semnalată de inginerul-șef al consiliului agroindustrial 23 August, Ni- colae Rahău : neasigurarea in totalitate a capacităților de transport al producției din Cîmp de către I.T.A. Constanța. Deficitul de capacitate este de 10 tone zilnic la C.A.P. Moșneni și de 55 tone la C.A.P. Pecinea- ga, unitate care deține cea mai mare
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STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI in seara xilei de 3 iulie. Pinâ la această dată griul a fost strins de pe 
765 129 hectare, ceea ce reprezintă 35 la sută din suprafața cultivată. Cifrele înscrise pe hartă repre
zintă, in procente, terenurile de pe care a fost recoltat griul in întreprinderile agricole de stat (sus) și 
in cooperativele agricole (jos). In județele notate cu o liniuță nu a Început secerișul la data respectiva

suprafață de grîu : 1 200 hectare. Or, o asemenea situație împiedică desfășurarea în ritm susținut a secerișului. E suficient să arătăm, bunăoară, că într-o singură zi, cele 15 combine de la C.A.P. Tuzla au staționat cîte trei ore succesiv, cu buncărele pline, în așteptarea autocamioanelor repartizate. înlăturarea urgentă a acestui „loc îngust" este absolut necesară pentru strin- gerea și depozitarea la timp și fără pierderi a întregii recolte de grîu.
George MIHAESCU

HUNEDOARA :

Dacă s-ar extinde 
buna organizare...în acest an, în județul Hunedoara este prevăzut a se insămînța cu culturi duble o suprafață de 10 400 hec

tare. Iată de ce, in toate consiliile agroindustriale se acționează în aceste zile cu toate forțele la urgentarea eliberării de paie a terenului, la pregătirea solului și semănatul culturilor duble.Iată, concret, cum se lucrează în consiliile agroindustriale Simeria și Orăștie. La C.A.P. Băcia, Tîmpa și Simeria suprafețele cultivate cu orz au fost in întregime eliberate de paie și se află pe terminate semănatul culturilor succesive. Totuși, în cele mai multe unități din aceste consilii agroindustriale balotatul paielor nu a ținut pasul cu secerișul. Din acest motiv, in consiliul agroindustrial Simeria, s-a luat măsura ca, imediat ce întf-o unitate se încheie balotatul paielor toate presele să fie operativ deplasate la celelalte unități agricole.La cooperativele agricole Beriu și Orăștie este de remarcat buna organizare a muncii. Aici, odată cu secerișul - s-a terminat și eliberarea de paie a terenului, precum și transportul și depozitarea baloților în incinta 

fermelor zootehnice. Am reținut și o inițiativă demnă de urmat. 60 de oameni ai muncii de la întreprinderea mecanică din Orăștie au venit la cooperativa agricolă din localitate pentru a.da o mină de ajutor la strîn- gerea și încărcarea baloților de paie, oferind astfel front de lucru mecanizatorilor, care au intrat imediat în brazdă.Supunem, atenției organelor agri^ cole: județene și două situații ce fac notă discordantă de la aspectul general. La C.A.P. Căstău, deși în ziua raidului erau condiții bune de lucru, nu se lucra la strîngerea paielor, pregătirea terenului ,și insărpînțat. în aceeași zi, la C.A.P. Orăștioara de Sus „ziua" de lucru a început... la amiază, cind inginerul-șef al C.A.P. Elena Vișescu a ieșit cu formația de mecanizatori Ia arat. Păcat că acum, cînd este atît de mult de lucru la cîmp, unora li se mai scurge timpul printre degete.
Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii"

e-

Plenară a C.C. este bine de cheltuieli ma- lei producție- mai mici decit ceea ce la noastre inseam-

în prima parte a acestui an, întreprinderea „1 Mai" din Ploiești a reușit să se încadreze în cheltuielile materiale planificate, ceea ce, in condițiile specifice acestei unități constructoare de utilaj petrolier și minier, nu e un lucru deloc ușor, dacă ținem seama de schimbările care intervin pe parcursul realizării planului ca urmare a unor cerințe prioritare pentru economie sau pentru export. Iată de ce, începind de la proiectare și pregătirea fabricației și pină la sectoarele calde și prelucrătoare — consiliul oamenilor muncii și comitetul de partid au cerut muncitorilor și specialiștilor să caute mereu soluții, să pună în valoare noi rezerve pentru încadrarea in normele de consum la metal, săconomisească la maximum SDV- urile, combustibilul, energia electrică, să recondiționeze cit mai multe piese și subansam- ble de schimb ale mașinilor- unelte și altele.„Cu atît mai mult se impunea acest efort — ce trebuie continuat mai susținut in lumina sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia recenta al P.C.R.. — cu cit știut că actualele teriale la mia de marfă sînt Cu 8 lei cele din anul trecut, nivelul fabricației nă. o diferență de zeci de milioane lei" — a precizat contabilul-șef, Nicolae Szabo. El ne-a pus la dispoziție un vraf de documente care stabilesc cu precizie „Ia leu" efectele economice ale strădaniilor oamenilor _de a-și gospodări cit mai bine resursele materiale ale producției.Am reținut astfel că o parte din oamenii din sectoarele de concepție ale uzinej, dar și cei de la IDCUP- Ploiești, urmărind, in primul rind, ridicarea parametrilor competitivi ai ul i l;i j ului petrolier și minier din proiectarea și reproiectarea unor subansamble, piese, repere, au înscris, totodată, în contul de economii o cantitate de circa 275 de tone de metal. La rîndul lor, secțiile prelucrătoare, folosind capetele de bară, bucățile de tablă, schimbind tehnologii și organizing mai bine munca, au reușit să economisească 225 tone metal. Așadar, un total de 500 de tone metal ! Lăudabil, dacă ținem seama că angajamentul anual al colectivului în întrecerea socialistă stabilea cifra amintită.Ce mai putem evidenția ? Mai ales strădaniile șefului de atelier Nicolae Voiceanu, ale maistrului Ilie ^Vilcu, tehnologului Nicolae Dinu, 

tehnicianului Traian Burduloi, subin- ginerului Gheorghe Mihai și ale altora pentru recondiționarea a mii de piese de schimb, ce cîntăresc în total aoroape 100 de tone metal scump, metal care a fost economisit. Nu pot fi omiși nici bunii gospodari din secțiile de producție care, în cinci luni din acest an, au economisit 402 MWh energie electrică, 1 170 de Gcal energie termică și aproape 285 000 mc gaze naturale. De asemenea, colectivul Fabricii de mașini-unelte (condus de inginerul Romeo Hanganu) a reușit să 'înregistreze cheltuieli la o mie de clei producție-marfă sub nivelul planificat, rezultat obținut și de colectivul secției mecanică I.Pe asemenea realizări și inițiative se întemeiază menținerea cheltuieli- 
LA ÎNTREPRINDEREA „1 MAI" PLOIEȘTIrr

lor materiale în limitele admise. Dar se pune întrebarea : aceste cheltuieli pot fi și mai mici 7 întrebare pe deplin justificată dacă avem în vedere exigențele majore stabilite in domeniul reducerii cheltuielilor materiale de recenta Plenară a C.C. al P.C.R. Răspunsul : cu siguranță, da ! Pentru că rezervele interne ale unității nu sînt nici pe departe epuizate ; pentru că metalul economisit cu greu de unii, I-au risipit alții, din aceeași t metalului se remarca faptul că apro- - ■ • ■ bările pe fișele de modificări tehnologice, precum și pe avizele ‘de înlocuire de materiale, cunoscute sub denumirea de „derogări", s-au redus mult. Să fi fost doar un „foc paie" ? Pe trimestrul I al acestui aflăm de un număr foarte mare asemenea derogări, 1 256, care condus la un consum suplimentar

intreprindere.Așa, de exemplu, am reținut că în această perioadă întreprinderea „1 Mai" nu s-a încadrat în normele stabilite la metal cu aproape 1 50(1 de tone. Fără economiile realizate în sectoarele amintite, depășirea consumului ar fi fost mult mai mare. De ce aceste rezultate . necorespunzătoare și, mai ales, ce gîndesc oamenii întreprinderii despre risipa de metal care se face încă la diferite locuri de muncă ?O primă cauză care a ieșit la iveală în discuțiile cu muncitorii și specialiștii din întreprindere se referă la încetineala cu care se acționează pentru aplicarea sau finalizarea unor măsuri stabilite.„Sarcina de rilor specifice n-a fost decît măsuri ce se domeniul cercetării, proiectării și al tehnologiilor — ne explică inginera Ana Petrescu, din sectorul de proiectare. îndeosebi în privința concepției constructive a unor utilaje ar trebui să se manifeste mai multă indrăz- 

reducere de metal în parte impuneau mai ales ina consumu- din acest an acoperită cu

neală pentru că aici sint resurse mari de economisire a metalului".— într-adevăr, trebuie să trecem mai ferm la acțiune în această privință — precizează șecretarul adjunct cu problemele organizatorice al comitetului de partid, Avei Ta- maș. Pentru aceasta au avut loc dezbateri în organizațiile de bază de la concepție, in cadrul cărora a fost semnalat in mod autocritic „pasul pe loc" al unor colective de proiec- tanți. Pe o documentație a instalației de foraj „F-320-3 DH“ scrie : „întreprinderea și Institutul de proiectare și cercetare utilaj petrolier (I.P.C.U.P.) nu au avut timpul necesar pentru aplicarea măsurilorconstructive care să conducă la încadrarea în norme". O asemenea apreciere se face abia în luna iunie, adică la jumătatea anului. Or, consiliul oamenilor muncii avea datoria zeze.__ ________mă ' operativitate caz soluțiile de completare a programului de acțiune unitar existent cu noi posibilitatea uti-

să anali- cu maxl-în acest
măsuri, care să dea lizării economicoase, din timp a metalului. De asemenea, sint necesare măsuri mai ferme, mai eficiente, in sectoarele calde, unde rebuturile continuă să depășească cu mult coeficientul admis, ceea ce are o influență negativă asupra cheltuielilor materiale de producție.într-un articol anterior publicat in ziarul „Scînteia" pe tema gospodăririi

de an dc
OU :■....... , de metal de peste 81'de tone. Numai greutățile în aprovizionarea cu anumite sortimente nu pot însă justifica persistența unei asemene? practici.Am insistat mai mult asupra consumului de metal pentru că acesta reprezintă ponderea in ansamblul cheltuielilor materiale. Concluzia care se desprinde este aceea că neajunsurile ce persistă în gospodărirea materialelor au în general o determinare subiectivă, țin mai ales de carențele în disciplina producției și a muncii. De aceea, sintem de părere că se impune ca această problemă să formeze obiectul unor acțiuni concertate ale organizației de partid.

Constantin CĂPRARU
corespondentul „Scinteii"

Un program 
de mare interes național

(Urmare din pag. I)liza profundă a realității, a condițiilor concrete din țara noastră, care dispum. în prezent de numai 0.6? hectare teren agricol și 0,44 h Atare teren arabil pe locuitor, programul stabilește sarcinile și mijloacele de creștere a suprafeței agricole și a celei arabile pină in anul 1985. Ceea ce se cuvine subliniat în mod deosebit este faptul că, pe lingă nominalizarea surselor și modalităților de. creștere a suprafețelor agricole și arabile, programul acordă o atenție deosebită măsurilor ce trebuie întreprinse în scopul punerii depline în valoare a tuturor categoriilor de teren și creșterii potențialului productiv al pămîntului pentru toate categoriile de folosință și pentru toți deținătorii de terenuri agricole. In acest sens este prevăzută aplicarea unui complex de lucrări agro- pedoameliorative : scarificarea și afinarea profundă a solului, administrarea de amendamente pe terenurile acide, folosirea integrală a îngrășămintelor organice, sporirea cantităților de îngrășăminte chimice și ridicarea eficienței utilizării acestora. Tot acest complex de lucrări agropedoameliorative va fi fundamentat pe bază de studii pedologice, agrochimice și de cadastru calitativ, pe cunoașterea caracteristicilpr productive din fiecare solă, pe toată suprafața agricolă.Corespunzător prevederilor programului, întreaga activitate de gospodărire a fondului funciar se va realiza într-o concepție unitară, pe baza sistematizării și organizării teritoriului tuturor unităților agricole. Aceasta impune ca in fiecare unitate agricolă să se stabilească numărul și mărimea asola- mentelor, organizate pe unitate, ferme sau grupe de ferme, cu sole de dimensiuni corespunzătoare care să permită mal bine organizarea muncii, ridicarea nivelului calitativ al lucrărilor, concomitent cu exploatarea rațională a terenurilor și folosirea cu randament sporit a mijloacelor mecanice. * înfăptuirea obiectivelor cuprinse în program cu privire la realizarea lucrărilor de irigații, desecări și combaterea eroziunii solului capătă o importantă deosebită pentru a se crea condițiile necesare obținerii de producții agricole mari și sigure, in orice condiții de climă pentru scoaterea acesteia de sub incidența factorilor naturali. Hotărîtor pen

tru reușita acestei acțiuni de mare anvergură este modul nou de abordare, soluționare și realizare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare. Pe baza indicațiilor și orientărilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,. programul național stabilește obligativitatea realizării tuturor lucrărilor de îmbunătățiri funciare intr-o concepție unitară, in strinsă corelare cu cele de gospodărire a apelor, cu amenajările hidroenergetice și cele silvice, asigurindu-se astfel rezolvarea în ansamblu a tuturor problemelor de care depind protecția, conservarea și ridicarea potențialului productiv al pămin- tului in cadrul fiecărui bazin hidrografic.După cum a apreciat tovarășul Nicolae Ceaușescu, acest program reprezintă cea mai importantă lucrare realizată pînă acum in țara noastră. înfăptuirea acestui program — componentă de bază a noii revoluții agrare din România — va da o nouă înfățișare țării noastre și va asigura condițiile necesare realizării unei agriculturi de mare randament și de înaltă productivitate, indiferent de climă, obținerea de producții agricole superioare, in concordanță cu hotăririle Congresului al Xîl-lea și Conferinței Naționale ale partidului. Realizarea lui va avea implicații profunde asupra organizării teritoriului, influențe deosebite asupra nivelului de viață, material și spiritual, al poporului.Tocmai pornind de la dimensiunile acestui program de mare importanță națională, plenara C.C. al P.C.R. a hotărît constituirea Comandamentului Național, sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, care va coordona întreaga activitate de mobilizare a forțelor și mijloacelor pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite. Așa cum s-a subliniat la plenară, la realizarea acestui program sînt chemați să participe cu elan patriotic, revoluționar, țărănimea, toți locuitorii satului, clasa muncitoare, specialiștii, oamenii de știință, tineretul și armata. Practic, întregul nostru popor trebuie să ia parte activă, să se angajeze cu toate forțele in realizarea acestui grandios program de importanță deosebită pentru agricultură, pentru progresul întregii economii, intrucît el corespunde intereselor vitale ale generației actuale și ale generațiilor viitoare ale națiunii noastre socia-

La schelele Videle și Poeni din județul Teleorman, cu o deosebită pondere in producția de petrol a țării, cantitatea de țiței extrasă crește de la zi la zi, in condițiile in care, dacă ar fi să facem comparații cu anul trecut, cantitatea planificată este cu mult mai mare. în ultimele patru luni producția înregistrează un ritm accelerat de creștere. Calcule simple arată că pină la sfîrșitul anului, planul nu numai că va fi realizat, dar și substanțial depășit. Astfel, schela Videle a consemnat in lunile mai și iunie un plus de țiței peste prevederile planificate de 5 400 de tone, iar schela Poeni urmează să atingă nivelul planificat al producției in cursul acestei luni. Că va fi așa o afirmă chiar și cei care la începutul acestui an se arătau sceptici. Ce s-a întimplat ? Au fost oare descoperite in zonă noi zăcăminte de titei ? Sau au fost inlocuite tehnologiile cunoscute de extracție cu altele de mai mare randament 1 Nici una. nici alta. Cu excepția cîtorva noi sonde date în exploatare, fondul de sonde este același și aceeași și dotarea tehnică. Radical s-a schimbat insă cadrul organizatoric al activității '-din industria extractivă de țiței.
Unirea tuturor forțelor ce 

pot concura la creșterea pro
ducției de țiței. Din initiativa conducerii de partid și de stat, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, au fost luate o seamă de măsuri pentru îmbunătățirea activității din industria extractivă de țiței vizînd. înainte de toate, întărirea unităților de bază care realizează producția propriu-zisă. La consfătuirea de lucru cu cadre de conducere și alți oameni ai muncii din industria petrolului, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „în general, toate comitetele judqtene de partid pe teritoriul cărora se găsesc unități petroliere, de producție sau de foraj trebuie să conducă nemijlocit viața de partid din aceste unități, să răspuhdă direct de felul cum se desfășoară întreaga activitate".înainte de inițierea măsurilor amintite, un număr apreciabil de sonde de pe teritoriul județului Teleorman aparțineau unei schele petroliere cu sediul in județul Giurgiu. Prin înființarea schelei Poeni, căreia i-au revenit toate aceste sonde, răspunderea pentru extracția de titei a fost preluată in întregime de Comi- tetul județean de partid Teleorman.

„Prin aceasta — ne spunea tovarășul Teodor ROMAN, prim-secre- tar al comitetului județean de partid 

— s-a făcut un pas deosebit de im
portant in crearea acelor condiții or
ganizatorice care să permită unirea 
tuturor forțelor locale ce concură la 
creșterea producției de țiței, tn pre
zent, atenția noastră este concentrată 
spre patru principale obiective : apli
carea imediată a unui complex de 
măsuri pentru ca fiecare sondă exis
tentă să producă ; îmbunătățirea 
condițiilor tehnico-materiale, îndeo
sebi aprovizionarea cu piese de 
schimb ; asigurarea cu forță de mun
că necesară ; -^ridicarea pregătirii 
profesionale a personalului mun
citor.într-adevăr, întreprinderile indus

ÎN JUDEȚUL TELEORMAN^

SPORIREA EXTRACȚIEI DE ȚIȚEI
- obiectiv fundamental al muncii 

politico - organizatorice
triale din teritoriu au fost determinate să ajute efectiv la îmbunătățirea dotării tehnice a schelelor și să le pună la dispoziție forță de muncă cu calificare corespunzătoafe. La comitetul județean de partid, secretarilor comitetelor de partid și directorilor unor întreprinderi li s-'a explicat rațiunile imperativului de a contribui, prin mijloacele lor. la sporirea producției de țiței. Mai mult, activiștii de partid au purtat direct discuții în unități cu comuniști și alți oameni ai muncii asupra necesității fie de a-și asuma sarcini suplimentare în asimilarea unor piese de schimb, fie de a intra — pe serii — in componența brigăzilor de producție petrolieră. Această muncă politico-educativă. purtată cu insistență și convingere s-a soldat cu remarcabile rezultate.

întărirea responsabilității 
petroliștilor. Ne aflâm Pe cimP- in perimetrul brigăzii de producție petrolieră Cosmești din schela Videle. Zorul muncitorilor, atenția și concentrarea in efectuarea lucrărilor vorbeau de la sine despre atmosfera de înaltă responsabilitate, de coeziu

ne între diversele formații de lucru, despre realizarea acelei etanșeități perfecte care fac din echipele de petroliști cu îndatoriri specifice un singur tot. Constituirea brigăzilor de producție petrolieră a avut ca scop creșterea răspunderii întregului personal muncitor pentru realizarea producției fizice și legarea directă a retribuției acestuia de cantitatea extrasă de țiței, de cheltuielile efectuate pentru realizarea producției. Deși brigada de producție petrolieră din zona Cosmești am ales-o intîm- plător, fiind un colectiv cu rezultate medii in ansamblul schelei, rezultatele ei sint prin comparație cu situa

ția din prima lună a anului, remarcabile : creșterea producției de țiței cu-25 de tone pe zi, reducerea timpului neproductiv, dublarea numărului de măsuri tehnologice, reducerea absențelor de la 200 pe lună la 20.
Structura de partid in a- 

cord deplin cu noua organi
zare Comitetele de partid de secție și-au încetat activitatea ca urmare a desființării vechilor compartimente, iar birourile organizațiilor de bază nou alese din cadrul brigăzilor de producție sint subordonate direct comitetului de partid din schelă, care, simplificin- du-și activitatea, și-a sporit substanțial eficiența muncii de coordonare a organizațiilor de partid la nivelul brigăzilor. Pregătite cu sprijinul direct al activiștilor comitetului județean, adunările generale ale comuniștilor pentru alegerea noilor birouri au reprezentat un moment esențial in im-* bunătățirea calității muncii de partid. Pentru prima oară comuniștii din formații diferite și-au exprimat punctele de vedere a căror convergență a reprezentat-o creșterea pro

ducției de țiței. Indiferent de aria aspectelor abordate, pe primul loc a fost plasata creșterea spiritului de responsabilitate. Discuțiile au fost vii, intransigenta comunistă prezentă mai in toate adunările generale din cele două schele. Au fost și sceptici care s-au cramponat de vechile forme de organizare și au pus la îndoială eficiența celor noi. Au fost chiar și adepți ai strictei specializări.în primele planuri de măsuri au fost incluse prevederi privind policalificarea personalului muncitor, crearea de nuclee de comuniști in fiecare formație prin redistribuirea membrilor de partid, formarea de 

colective de agitatori pe schimburi, reactualizarea propagandei vizuale (incă neglijată pinâ acum, în unele brigăzi), stabilirea de noi criterii in întrecerea socialistă intre brigăzi (rezultatele ar trebui să se afișeze cu regularitate, atît cele bune, cit și cele slabe).Următoarele adunări generale au avut ca temă — impusă prin forța împrejurărilor — analizarea procesului de integrare a formațiilor în noile brigăzi de producție. Evident, au fost reliefate o serie de neajunsuri — in parte justificate de lipsa de experiență a noilor brigăzi de producție petrolieră. Ca urmare a întăririi rolului de conducător al organizațiilor de partid, s-a întărit și controlul activității schimburilor de noapte, a crescut spiritul de echipă intre formații, a sporit gradul de implicare al specialiștilor în problemele de fond ale creșterii producției de țiței.De Ia desfășurătorul producției de Ia sediu, cu rezultate la zi. la desfășurarea unei munci concrete pe teren. în realitate lucrurile s-au întimplat invers. Pe tovarășul loan 
COTOARA, secretar al comitetului județean de partid, l-am întîlnit mai 

întii la schela Videle. L-am Însoțit apoi la schela Poeni și ne-a invitat a doua zi la sediu pentru a ne da citeva lămuriri suplimentare. La Videle s-a interesat de situația sondelor inactive, la Poeni s-a informat asupra stadiului amenajării unei construcții in vederea asigurării cazării muncitorilor trimiși de unitățile industriale și a procurării necesarului de piese de schimb și a stabilit împreună cu factorii de conducere politică și tehnică măsurile adecvate. La Poeni, tonul a fost mai ridicat, deoarece secretarul comitetului județean de partid a constatat, pe bună dreptate, o anume tărăgănare atit in ceea ce privește lucrările la construcția destinată cazării, cit și în aducerea undr piese de schimb dintr-o intreprindere din județ : „Mi-e teamă că o să-i obișnuim 
să aștepte totul de-a gata. Va tre
bui să-i deprindem cu un stil de 
muncă dinamic, cu spirit de iniția
tivă și de intervenție activă in rezol
varea problemelor și să nu se bizuie 
prea mult pe circulația hirtiilor", remarca secretarul comitetului județean de partid.A doua zi, înaintea unei noi deplasări in teren, ne-a arătat o situație la zi cu diferite date despre producția de țiței, situația intervențiilor, a sondelor inactive etc. Pe baza acestei „oglinzi" se adoptă și natura intervenției, de la un simplu telefon pină . la examinarea la fața locului a unui aspect mai dificil. Dealtfel, pentru asigurarea creșterii producției de țiței, secretariatul comitetului județean de partid a analizat in ambele schele, în toată complexitatea sa. modul cum se afirmă noua formă organizatorică — brigada de producție petrolieră. La noua schelă Poeni a fost asigurată o permanentă de doi activiști cu experiență ai comitetului județean de partid pentru a sprijini nemijlocit consolidarea noului colectiv.Sint doar cîteva dintr-un evantai de forme ale muncii politico-organi- zatorice pe care Comitetul județean de' partid Teleorman le-a aplicat pină acum cu concludente rezultate, ceea ce oferă garanția că sarcina trasată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta Plenară a C.C. al P.C.R., privind înfăptuirea neabătută a măsurilor și programelor stabilite in a- ceastă direcție să fie onorată de către petroliștii teleormăneni cu o însemnată depășire pină la sfîrșitul anului a prevederilor de plan.

Constantin VARVARA 
Stan STEFAN
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Tovarășului DENG XIAOPING
Președintele Comisiei Militare Centrale 

a Republicii Populare Chineze BEIJINGDragă tovarășe Deng Xiaoping,Cu prilejul alegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Comisiei Militare Centrale a Republicii Populare Chineze, vă adresez, cele mai calde felicitări și vă urez din toată inima succes deplin în această activitate de înaltă răspundere.Alegerea și numirea dumneavoastră, a noilor conducători ai organelor de stat, precum și celelalte hotărîri adoptate de recenta sesiune a Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze constituie o contribuție de cea mai mare importanță la progresul economic și social al poporului chinez, la dezvoltarea civilizației sale socialiste, materiale și spirituale.îmi amintesc cu multă plăcere de intîlnirea și convorbirile pe care le-am avut cu dumneavoastră in timpul vizitei efectuate în Republica Populară Chineză și îmi exprim ferma convingere că relațiile de strinsă prietenie, colaborare și solidaritate româno-chineze se vor intări și amplifica tot mai mult, spre binele celor două popoare, în interesul cauzei păcii, socialismului și colaborării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Vizita oficială în țara noastră a primului ministru
al Republicii Turcia, Biilend Ulusu

încheierea convorbirilor oficiale

Recepție oferită deCu prilejul Zilei naționale a Statelor Unite ale Americii, ambasadorul acestei țări la București, David B. Funderburk, a oferit luni o recepție.Au participat Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Emilia Sonea, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Stefan Andrei, ministrul afacerilor externe, Vasile Pungan, ministrul cornerțu-
CronicaCu prilejul Zilei naționale a Republicii Venezuela — a 172-a aniversare a proclamării independenței — luni după-amiază a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Asociația de prietenie româno-vene- zueleană. Cu acest prilej au fost prezentate impresii de călătorie din Venezuela.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., Asociației de prietenie româno-venezuelene, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, un numeros public.A fost de față Olga Lucila Carmona, ambasadorul Republicii Venezuela Ia București.

★La invitația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii ne-au vizitat țara, in perioada 27 iunie — 4 iulie : Gerald O’Brien, președintele Consiliului pentru pace mondială din Noua Zeelandă ; dr. James Foulks, membra al conducerii Congresului canadian al păcii, și Irma Mc Donough, membră a Congresului ca-
Anii cei mai rodnici din istoria României

(Urmare din pag. I)
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Remarcabile succese ale gimnastelor noastre la Jocurile Mondiale Universitare
® Echipa României — vicecampioană • Eberle și Râciu, 

medalii de argint la individual compus

ambasadorul S.U.A.lui exterior și cooperării economice internaționale, Suzana Gâdea, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, membri ai conducerii altor ministere, reprezentanți ai unor organizații și instituții centrale, deputați, oameni de cultură și artă, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.
zileinadian al păcii ; Helena Sassone, scriitoare, vicepreședintă a Consiliului păcii din Venezuela, și Omar Castillo, ziarist, membru al Consiliului păcii din Venezuela.Oaspeții au fost primiți la Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, unde au avut un util schimb de experiență cu privire la principalele probleme ale vieții internaționale și sarcinile mișcărilor pentru pace, la rolul popoarelor, al opiniei publice mondiale, al forțelor progresiste de pretutindeni in lupta pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru dezarmare, in primul rind dezarmare nucleară, pentru construirea unei lumi a echității și dreptății. Ei au mai fost primiți la Centrul național pentru promovarea prieteniei și colaborării cu alte popoare, la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, la Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, la Uniunea scriitorilor, la Universitatea București, la editura „Eminescu’’, la Biblioteca centrală de stat ; au vizitat întreprinderi economice din industrie și agricultură, obiective sociale, culturale și turistice din Capitală.

nemijlocită cu viața, cunoașterea temeinică a realităților, prin dialogul continuu cu producătorii bunurilor materiale, rezolvarea celor mai complexe probleme direct pe teren, îmbinarea spiritului realist cu cutezanța creatoare se impun drept trăsături definitorii ale gîn- dirii și acțiunii secretarului general al partidului, materializate în elaborări teoretice de o remarcabilă originalitate, avind o dimensiune nu numai națională," ci și o largă rezonanță internațională.Sub înrîurirea gindirii prodigioase a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în cei 18 ani care au trecut de la Congresul al IX-lea au fost elaborate și finalizate numeroase măsuri menite să impulsioneze procesul construcției socialiste in România, să confere relațiilor de producție socialiste avansate o temeinică bază economică. Astfel, a fost posibil ca în mai puțin de două decenii România să parcurgă -mai multe etape în dezvoltarea sa — de la așezarea construcției socialiste pe temeiul legilor obiective pină la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, în cuprinsul căreia se află deopotrivă ridicarea țării în rindul statelor cu nivel mediu de dezvoltare economică, cit și formarea urior oameni noi, cu o înaltă conștiință socialistă.Realizările din anii ce au urmat Congresului al IX-lea sint remarcabile. Ele se impun atenției cu deosebire pentru că in acest răstimp poporul nostru s-a confruntat cti o seamă de dificultăți ; mari calamități naturale ne-au lovit in cîteva rinduri cu furie munca ; ădincirea fenomenelor de efiză pe plan mondial, resurecția unor politici protecționiste se repercutează de cîțfva ani și asupra economiei românești. în pofida acestor dificultăți. avem Satisfacția să constatăm că nimic nu ne-a putut opri din mersul nostru înainte, că sub conducerea partidului, in frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, am adăugat, an de an, noi și însemnate valori avuției naționale, edificînd o economie modernă, armonioasă, dinamică, innobilînd chipul patriei cu mari 

tehnică foarte bună și o ambiție deosebită, care i-au adus o binemeritată medalie de argint, succesul său de- monstrînd că școala românească de gimnastică dispune în continuare de un nesecat izvor de talente.Titlul de campioană a Universiadei 
a revenit sportivei sovietice Natalia Iurcenko, cîștigătoarea „Cupei Mondiale".Iată clasamentele finale : echipe : 
1. U.R.S.S. — 115,35 puncte ; 2.România — 114,50 puncte ; 3. Canada— 113,95 puncte ; 4. Cehoslovacia —113,15 puncte ; 5. R.P. Chineză — 112,45 puncte ; 6. S.U.A. — 112,10puncte ; 7. Japonia — 110,40 puncte ; 8. Cuba — 109.90 puncte ; individual compus: 1. Natalia Iurcenko (U.R.S.S.)— 39,05 puncte ; 2. Emilia Eberle și Mihaela Râciu (ambele România) — cite 38,40 puncte ; 4. Anita Botnen (Canada) — 38,35 puncte ; 5. Elfi Schlegel (Canada) — 38,20 puncte ;Concursul special pe aparate se desfășoară marți.întrecerile probei masculine de floretă s-au încheiat cu victoria italianului Mauro Numa. urmat in clasamentul final de francezul Didier Lemenage, Andrea Borela (Italia) și Petru Kuki (România).

ZIUA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII CAPULUI VERDE
Tovarășului ARISTIDES PEREIRA

Secretar general al Partidului African 
al Independenței din Republica Capului Verde, 

Președintele Republicii Capului VerdeCu prilejul aniversării proclamării independenței țării dumneavoastră, îmi este plăcut- să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate; și fericire personală, de progres, pace și prosperitate poporului prieten al Republicii Capului Verde.îmi exprim convingerea că bunele raporturi de prietenie, solidaritate și colaborare dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta tot mai mult spre binele popoarelor român și capverdian, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul Republicii Capului Verde — stat insular'situat in Oceanul Atlantic, la circa 500 km vest de țărmurile continentului african — sărbătorește la 5 iulie ziua proclamării independenței. Arhipelag vulcanic, cu relief în bună parte muntos și stîncos, descoperit în 1456, insulele Capului Verde au devenit colonie portugheză în 1587. Independența și-au cuceri- t-o in urmă cu opt ani, cînd arhipelagul a fost proclamat republică.în perioada care s-a scurs de atunci, în viața economică și so- "cial-politică a țării au intervenit numeroase schimbări înnoitoare. S-au întreprins, astfel, măsuri pentru dezvoltarea a- griculturii, principala ramură a economiei, prin înfăptuirea reformei agrare, înființarea de ferme de stat, cooperative agricole și unități pentru prelu

crarea produselor a- grozootehnice; s-au desfășurat lucrări de combatere a eroziunii solului/ construire de baraje, lacuri de acumulare și canale * 1 de irigație, indispensabile în condițiile existenței unor îndelungi perioade de secetă. în scopul diversificării e- conotniei a fost elaborat un program de dezvoltare a industriei, pescuitului, transporturilor.

Chemînd poporul — așa cum t afirma tovarășul Nicolae Ceaușescu — la un drum lung, nu lipsit ;dei, greutăți șj eforturi în demersurile sale constructive, Congresul al IX- lea al partidului a deschis totodată orizonturi noi, fără precedent și în domeniul activității internaționale ; sub iradierea hotărîrilor istorice ale Congresului al IX-lea, pe care congresele și conferințele naționale ulterioare ale partidului le-au amplificat și aprofundat, în toți acești ultimi 18 ani, România socialistă a acționat cu o pilduitoare consecvență în slujba intereselor fundamentale ale popoarelor, a apărării și promovării drepturilor lor legitime, ceea ce i-a adus o largă apreciere în rindul națiunilor lumii.La aceste esențiale transformări înnoitoare se referea secretarul general al partidului, președintele republicii, cind aprecia, în urmă cu citva timp, că „Congresul al IX- lea a marcat trecerea la o etapă nouă de dezvoltare a societății socialiste românești, de consolidare a cuceririlor socialiste Și, apoi, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate".Dacă forumul comunist din iulie 1965 se arată, in trecerea timpului, a fi deschizătorul de noi drumuri ale poporului român pe calea socialismului, aceasta se datorește, indisolubil, faptului că atunci a fost ales în fruntea partidului un mare om politic, un încercat revoluționar, animat de o necuprinsă dragoste față de țâră și poporul ei muncitor, din mijlocul căruia; s-n r'dicat. Rersonalitatea sa puternică, marea experiență politico-organi- zatorică, acumulată în zeci și zeci de ani de activitate revoluționară, și-au imprimat adine pecetea pe spiritul șl faptele acestor ani ; gîn- direa sa cutezătoare, de profundă originalitate, s-a materializat în programul politic și de dezvoltare economico-socială adoptat de Congresul al IX-lea al partidului, aflîndu-și o amplă și rodnică dezvoltare de-a lungul celor 18 ani care au trecut de la acest memorabil eveniment politic. Legătura

EDMONTON 4 (Agerprâs). — Primele medalii pentru delegația studenților sportivi din România la cea de-a 12-a ediție a Jocurilor Mondiale Universitare de vară de la Edmonton au fost cucerite de către gimnaste, clasate pe locul al doilea în concursul pe echipe și la individual compus.Cu două debutante in formație, Mihaela Râciu și Liliana Bălan, care le-au secundat cu brio pe cunoscutele Emilia Eberle și Rodica Dunea, selecționata română a reușit să-și adjudece medaliile de argint, cu un total de 114,50 puncte, intrecînd echipe valoroase, precum cele ale R.P. Chineze, Cehoslovaciei, Canadei și S.U.A.în concursul individual compus performerele echipei noastre au fost Emilia Eberle și Mihaela Râciu, situate pe locul doi, la egalitate, cu cite 38,40 puncte. în evidentă revenire de formă, Emilia Eberle, cu eleganța și grația care au consacrat-o în arena internațională, a prezentat exerciții cu un mare grad de dificultate, evoluția sa lăsînd o impresie deosebită numeroșilor spectatori pre- zenți in sala „Northlands Coliseum". La primul ei concurs de anvergură, Mihaela Râciu a etalat o pregătire

Concomitent au fost înfăptuite prefaceri sociale cu caracter înnoitor', iar recentul congres al Partidului African al Independenței din Republica Capului Verde (P.A.R.C.V.) a adoptat o serie de documente vizînd impulsionarea dezvoltării economice, sociale și culturale a țării. Lucrările congresului au subliniat, îbtodată, importanța consolidării sectorului de stat în economia națională.
t V

PROGRAMUL 1
11,00 Telex
11,0'3 Almanahul familiei
11,35 Roman foileton : „Marile spe-

ranțe“. EpisoduJ 12
12,00 Panoramic economia
12,30 Ecran de vacanță
16,00 Telex
16,05 Universul femeilor
16,55 Viața școlii

înfăptuiri, sporind bunăstarea tuturor.Spiritul novator al Congresului al IX-lea generator de mari elanuri constructive își găsește azi ecouri mult. amplificate in faptele întregului popor român. Congresul al Xll-lea al partidului și Conferința Națională din decembrie anul trecut au jalonat noi repere pentru munca eroică a poporului nostru, subsumate imperativului trecerii la o nouă calitate în întreaga activitate economică.în această perspectivă se înscriu și recentele hotărîri adoptate în plenara C.C. al P.C.R., plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste și sesiunea Marii Adunări Naționale, menite să finalizeze documente de cea mai mare însemnătate pentru dezvoltarea economico-socială a țării, pentru formarea conștiinței socialiste a omului nou. Programul național pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile prin creșterea potențialului productiv al pămintului, mai buna organizare și folosire in mod unitar a terenurilor agricole, a întregii suprafețe a țării, realizarea irigațiilor pe circa 55—60 la sută din suprafața arabilă, a lucrărilor de desecări și combatere a eroziunii solului ; Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la aplicarea fermă a principiilor au- toconducerii muncitorești și auto- gestiunii, perfecționarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii și creșterea retribuției in acest cincinal ; legile adoptate de Marea Adunare Națională, precum și orientările fundamentale privind politica externă a României constituie încă o dovadă a capacității partidului nostru, a secretarului său general, de a analiza in profunzime mersul dezvoltării societății, de a adopta hotărîri menite sâ asigure un viitor de certitudini și împliniri, un destin mereu mai luminos poporului român, oamenilor muncii de la orașe și sate, fără deosebire de naționalitate.O dată mai mult se desprinde din conținutul acestor documente preocuparea statornică a partidului

Competiția feminină de floretă a început bine pentru reprezentantele noastre, Elisabeta Guzganu, Aurora Dan și Rozalia Oros calificîndu-se în ultima fază a turneului. Alături de cele trei floretiste românce urmează să evolueze în finală Quinguyan Zhu, Jujie Luan (ambele R.P. Chineză), Caridad Estrada (Cuba), Pascale Trinquet (Franța) și Madeleine Philion (Canada).în turneul de polo pe apă, echipa României a debutat cu o victorie in fața formației R.P. Chineze, pe care a întrecut-o cu scorul de 12—10 (3—2, 5—6, 1—2, 3—0) după o partidă spectaculoasă. Vlad Hagiu și-a dovedit încă o dată calitățile de șuter, înscriind 8 goluri. în cadrul aceleiași grupe preliminare B, Italia a dispus cu scorul de 8—6 (1—1, 2—2, 3—1 ; 2—2) de Japonia.în concursul de înot, ce se desfășoară la Centrul nautic „Kinsmen", Alex Bauman a cucerit prima medalie de aur pentru țara gazdă, cla-
vremea

Ttmpu! probabil pentru intervalul cu
prins intre 5 iulie, ora 21—8 iuiie, ora 
21. In țară : Vremea va fi ușor instabilă, 
cp cerul’ variabil. Averse izolate de

Urmărind cu cel mai profund interes însemnatele prefaceri revoluționare înfăptuite pe continentul african, țara noastră a sprijinit cu consecvență lupta Partidului African al Independenței pentru cucerirea inde-. pendehței, iar după înfăptuirea acestui deziderat, eforturile pentru propășire pe care le desfășoară în prezent poporul din insulele Capului Verde. O expresie concludentă a bunelor raporturi dintre cele două țări și popoare o constituie întîlnirile și convorbirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și conducătorii Republicii Capului Verde, documentele semnate cu a- ceste- prilejuri, care au stimulat dezvoltarea legăturilor dintre România și Republica Capului Verde în interesul comun, al cauzei generale a libertății, păcii și progresului în întreaga lume.
17,35 Caracas, capitala Venezuelei
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20,15 Actualitatea economică
20.30 Videoteca internațională
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pentru asigurarea unei noi perspective valorificării imensului potențial creator al poporului nostru, pentru creșterea bunăstării lui materiale și spirituale. Deschizind poporului, întregii țări noi orizonturi de progres șl prosperitate, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a relevat in strălucitele cuvintări rostite recent, ca și acum 18 ani cind a fost învestit în fruntea partidului, faptul că munca fără preget, disciplina și ordinea ' exemplară constituie elementele indispensabile pentru înaintarea rapidă pe calea progresului. în numele acestui adevăr, exemplu viu de dăruire comunistă, patriotică, secretarul general al partidului muncește fără preget zi de zi, alături de popor, călăuzindu-i pașii. oțelin- du-i voința spre mai bine.Acum, cind întregul popor participă cu satisfacție la rememorarea impresionantelor înfăptuiri socialiste obținute în cei 18 ani ciți aniversăm de la Congresul al IX- lea al partidului, cînd, încă o dată, prin hotărîrile recent adoptate, prin orientările formulate in cuvin țările tovarășului Nicolae Ceaușescu s-au cristalizat noi o- biective mobilizatoare pentru progresul necontenit al patriei, pentru valorificarea superioară, spre binele întregului popor, a potențialului material și uman de care dispunem, putem afirma că realitatea supremă a patriei de azi poate fi exprimată prin sublinierea marelui adevăr al devotamentului nețărmurit al tuturor cetățenilor patriei față de partid, al unității de neclintit a întregii noastre națiuni in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, al voinței unanime, nestrămutate de a acționa cu energie și patriotism, cu competență și răspundere pentru Înfăptuirea exemplară a hotărîrilor Congresului al Xll-lea, a programelor stabilite de Conferința Națională a partidului — programe de amplă anvergură ce privește binele tuturor fiilor țării, propășirea și progresul multilateral al patriei.

sindu-se pe locul întîi în proba de 400 m mixt cu timpul de 4’ 19” 80/100. în celelalte trei finale disputate s-au înregistrat următoarele rezultate : .200 m liber femei : 1. Irina Larișeva (U.R.S.S.) — 2’ 02”ll/ 100. 100 m fluture bărbați : 1. Aleksei Markovski (U.R.S.S.) — 54” 65/100 ; 200 m bras femei : 1. Larisa Belokon (U.R.S.S.) — 2’ 34” 02/100.Proba feminină de trambulină (3 m) din cadrul competiției de sărituri în apă a fost cîștigată de Meigin Shi (R.P. Chiheză) cu 500,73 puncte.Alte rezultate : volei masculin : Franța—Libia 3—0 ; Cuba—Paraguay 3—0 ; S.U.A.—Belgia 3—0 ; Japonia—Brazilia 3—2 ; Venezuela— Anglia 3—0; volei feminin: S.U.A.— Guatemala 3—0 ; Franța—R.F. Germania 3—1 ; Canada—Italia 3—0 ; Japonia—Elveția 3—0; R.P. Chineză— Brazilia 3—1; baschet feminin : Spania—Japonia 104—70 ; Iugoslavia— Anglia 97—26 ; baschet masculin : Finlanda—Japonia 106—63.
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Luni s-au încheiat convorbirile oficiale dintre primul ministru al Guvernului Republicii .Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, și primul ministru al Republicii Turcia, Biilend Ulusu.Desfășurate intr-o atmosferă de cordialitate, stimă și înțelegere reciprocă, convorbirile au evidențiat dorința României și Turciei de a valorifica mai bine posibilitățile de care dispun ambele- țâri pentru extinderea și aprofundarea cooperării economice, industriale și tehnice, pentru intensificarea și diversificarea schimburilor comerciale, a conlucrării pe diverse planuri intre cele două țări, in spiritul înțelegerilor convenite și
Primul ministru al Republicii Turcia, Biilend. Ulusu, impreună cu primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, au făcut, in cursul dimineții de luni, o vizită în unități economice și cartiere de locuințe din Capitală.La sosire, în cunoscuta întreprindere „23 August", cei doi șefi de guverne au fost salutați de Ion Catrinescu, ministru secretar de stat la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Florian Ionescu, primarul sectorului 3 al Capitalei, Alexandru Mărgăritescu, director general al Centralei industriale de utilaj tehnologic și'material rulant, de membri ai consiliului de conducere al întreprinderii.' Prezentînd profilul acestei unități reprezentative a industriei bucureș- tene și a întregii țări, Ion Petre, directorul tehnic al întreprinderii, a înfățișat evoluția pe care au cunoscut-o dezvoltarea și ridicarea nivelului tehnic al producției, condițiile tot mai bune de muncă și de viață create celor ce lucrează în această mare unitate constructoare de mașini a țării. Vizita a oferit oaspetelui posibilitatea de a investiga modalitățile concrete de extindere a colaborării dintre țara noastră și Turcia, în acest domeniu. ,Parcurgînd sectoarele de producție în care se realizează aparataj de frînă, compresoare, diverse tipuri de motoare și locomotive, oaspeții au apreciat performanțele tehnice și caracteristicile funcționale ale acestor utilaje și agregate complexe proiectate și realizate de specialiștii români, pentru nevoile economiei naționale și pentru partenerii de peste hotare.Au fost vizitate apoi cantina și clubul, unde au fost înfățișate condițiile create pentru oamenii muncii din această întreprindere.Luîndu-și rămas bun de la gazde, premierul Turciei a felicitat colectivul de oameni ai muncii pentru rezultatele obținute, le-a urat noi succese in activitate și în viață, expri- mindu-și dorința de a intensifica

COMUNICAT
privind vizita oficială in Republica Socialistă România 
a primului ministru al Republicii Turcia, Biilend UlusuLa invitația tovarășului Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Biilend ‘Ulusu, primul ministru al Republicii Turcia, a efectuat o vizită oficială în Republica Socialistă România, in perioada 1—4 iulie 1983.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, a primit pe Biilend Ulusu, primul ministru al Republicii Turcia. Cu acest prilej, oaspetele a transmis, din partea președintelui Republicii Turcia, Kenan Evren, salutări cordiale și prietenești.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, a rugat sâ se transmită salutul său și cele mai bune urări președintelui Kenan Evren. iar poporului turc prieten, urări de prosperitate și bunăstare.In timpul convorbirii s-a efectuat un Schimb de păreri cu privire la extinderea și aprofundarea in continuare a relațiilor de colaborare multilaterală dintre Republica Socialistă România și Republica Turcia, precum și cu privire la unele aspecte ale vieții politice mondiale.Primul ministru al Republicii Turcia, Biilend Ulusu, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism. în timpul șederii în România, înaltul oaspete și persoanele oficiale care l-au insoțit, a vizitat obiective de interes economic și social-culturale din București, Ploiești și Brașov, fiind întîmpinat pretutindeni cu sentimente de cordialitate, ospitalitate și stimă.în cursul vizitei, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, și primul ministru al Republicii Turcia, Biilend Ulusu, au avut convorbiri oficiale, care s-a'u desfășurat într-o atmosferă de cordialitate, stimă și înțelegere reciprocă.în cadrul convorbirilor, cei doi, prim-miniștri au procedat la o examinare aprofundată a stadiului actual al raporturilor bilaterale și a posibilităților dezvoltării lor în continuare, îndeosebi pe plan economic. Totodată, au efectuat un schimb de păreri asupra unor probleme internaționale actuale.Ambele părți au evidențiat cu deplină satisfacție evoluția pozitivă, ascendentă a relațiilor economice, tehnico-științifice, cit și in alte domenii dintre România și Turcia, care s-au dezvoltat fiind puternic impulsionate de hotărîrile și înțelegerile convenite între conducătorii celor două state, președinții Nicolae Ceaușescu și Kenan Evren.Apreciind că potențialul, economic al României și Turciei oferă largi posibilități de cooperare, cei doi prim-miniștri au subliniat că înțelegerile intervenite intre cele două țări, și îndeosebi Declarația comună rorhâno-turcă și Programul de cooperare semnate cu prilejul vizitei de stat in Turcia în 'mai a.c„ deschid noi perspective stabile și de lungă d,urată extinderii in continuare a schimburilor de mărfuri, a cooperării economice, industriale și tehnice, precum și lărgirii cooperării în alte domenii importante de interes comun. Cei doi prim-miniștri au reafirmat hotărîrea guvernelor lor de a întreprinde toate măsu

documentelor semnate cu prilejul în- tilnirilor dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Kenan Evren.în acest sens, au fost discutate și convenite noi modalități de intensificare a schimburilor comerciale, de amplificare a cooperării industriale și tehnico-științifice, cit și în alte domenii de interes comun, care să permită dezvoltarea mai puternică a colaborării- româno-turce.A fost subliniată hotărîrea guvernelor României și Turciei de a materializa cit mai curînd- acțiunile convenite și de a asigura toate condițiile pentru transpunerea lor în practică, in interesul celor două țări, al dezvoltării continue a relațiilor de prie
Oaspeți ai Capitaleicolaborarea dintre România și Turcia și în domeniul construcției de mașini.în continuare, cei doi șefi de guverne au vizitat cartierul de locuințe Titan, cea mai mare construcție de acest gen a Capitalei.Explicațiile date de Alexandru Budișteanu, arhitectul șef al Capitalei, au ilustrat stadiul și perspectivele acestui complex urbanistic, reprezen- . tativ pentru amploarea construcțiilor de locuințe și social-culturale din Capitală. Oaspeții sînt informați, de asemenea, despre numeroasele edificii de cultură, învățămînt și ocrotire a sănătății, bazele sportive și de agrement, unitățile comerciale, de alimentație publică și de servicii ce întregesc imaginea de adevărat oraș a acestui cartier. Primului ministru al Turciei îi este prezentată concepția modernă pe care se întemeiază dezvoltarea viitoare a Bucureștiului, amploarea construcției de locuințe din Capitală și din întreaga țară.Ultimul obiectiv vizitat a fost Centrala electrică de termoficare Bucu- rești-Sud.Ministrul energiei electrice. Trandafir Cocârlă, a înfățișat succesele obținute în acești ani, perspectivele de dezvoltare, concepția și liniile directoare care stau la baza întregii activități din sectorul energeticii românești. în acest context, a fost relevată buna conlucrare existentă între institutele de cercetare și proiectare

Plecarea spre patrieVizita oficială întreprinsă în țara noastră, la invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu. de către primul ministru al Republicii Turcia, Biilend Ulusu, s-a încheiat luni după-amia2ă.La plecare, pe aeroportul Otopeni, pavoazat cu drapelele de stat ale celor două țări, primul ministru Biilend Ulusu și celelalte persoane oficiale din Turcia au fost salutați de tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al guvernului, de tovarășii Gheorghe Petrescu, vice- prim-ministru al guvernului. Ion 

rile . necesare pentru dezvoltarea puternică a acestei cooperări, care corespunde pe deplin intereselor reciproce ale României și Turciei.In vederea intensificării și diversificării schimburilor comerciale bilaterale, cei doi prim-miniștri- au examinat și convenit măsuri care sâ ducă la o creștere substanțială a schimburilor bilaterale, astfel. incit, in 1983 și în anii următori, să se ajungă la nivelul stabilit, pe baze echilibrate și reciproc avantajoase. în acest scop, cele două părți vor sprijini încheierea de contracte pe termen lung, acordarea unor facilități de plată, participarea reciprocă la tirgurile internaționale de la București și Izmir, organizarea de săptâ- mini românești și turcești, precum și intensificarea schimburilor de delegații de oameni de afaceri, in vederea încheierii de noi contracte.Părțile au apreciat activitatea depusă in această direcție in luna iulie 1983 de către delegațiile economice române la nivel de conducere de ministere și instituții centrale, care s-au încheiat prin concretizarea unor noi acțiuni și contracte intre organismele de stat turce și reprezentanți ai industriașilor din Turcia cu partenerii din România. Cu acest prilej, s-a apreciat pozitiv participarea largă a intreprinderilor românești de comerț exterior la licitațiile organizate în Turcia, atit pentru mărfuri necesare economiei turce, precum și pentru construirea de obiective industriale. De asemenea, s-a dat o apreciere pozitivă intensificării contactelor oamenilor de afaceri turci cu întreprinderile de comerț exterior din România.Ținind seama de obiectivele programelor de dezvoltare economică din cele două țări, părțile au convenit să acorde tot sprijinul măsurilor pentru extinderea și diversificarea cooperării economice, industriale și tehnice, în industria petrolului și chimică, precum și în asemenea domenii importante ca cel minier, energetic, siderurgic, in domeniile instalațiilor industriale, transporturilor și telecomunicațiilor, științei și culturii.Cei doi prim-miniștri au stabilit noi măsuri pentru accelerarea ritmului de execuție a unor obiective industriale construite prin cooperare in Turcia.Cei doi prim-miniștri au examinat posibilitatea identificării de noi perimetre de interes comun în domeniul punerii in valoare a unor zăcăminte de petrol și cărbune, precum și a unor minereuri și minerale neferoase în Turcia, in spiritul celor convenite în Programul de cooperare economică pe termen lung.Totodată, părțile au hotărît să treacă la punerea in funcțiune a liniei de navigație RO-RO și la realizarea Unei legături de feribot intre porturile românești și turcești din Marea Neagră.Cele două părți au hotărît, de asemenea, să-și intensifice eforturile pentru realizarea cooperării pe terțe piețe, prin construirea unor obiective în comun.în cadrul întîlnirii, primii miniștri ai celor două guverne au semnat un protocol cu privire la rezultatele convorbirilor avute și măsurile convenite in vederea accelerării schimburilor și cooperării în perioada imediat următoare, pentru realizarea obiectivelor stabilite în această privință la cel mai înalt nivel. 

tenie, bună vecinătate și colaborare multilaterală dintre acestea, al cauzei păcii și colaborării internaționale.Șefii guvernelor României și Turciei au semnat protocolul cu privire la rezultatele convorbirilor purtate la București. Cu acest prilej, cei doi prim-miniștri și-au exprimat satisfacția pentru rezultatele rodnice ale vizitei in țara noastră a primului ministru al Republicii Turcia, ale convorbirilor purtate în aceste zile la București, apreciind că ele vor contribui la dezvoltarea și mai puternică a conlucrării româno-turce pe multiple planuri, atit în interesul celor două țări și popoare, cit și al vieții politice internaționale.
din țara noastră și cele similare din Turcia, pentru realizarea in comun a unor obiective energetice in această țară. Oaspeții au vizitat apoi centrala electrică, oprindu-se la centrele de comandă, unde au putut constata gradul inalt de automatizare a principalelor procese de producere șl distribuire a energiei.De-a lungul vizitei, premierul Turciei a manifestat un deosebit interes pentru ceea ce s-a realizat in energetica românească, exprimîndu-și convingerea că intensificarea cooperării dintre România și Turcia în acest sector de activitate va duce la realizarea obiectivelor prevăzute de planurile de dezvoltare ale celor două țări.

★Luni dimineața, soția primului ministru turc, doamna Mizat Ulusu, a vizitat expoziția UCECOM, organizată in cadrul Complexului expozi- țional Casa Scînteii.
★în cursul zilei de duminică, primul ministru al Republicii Turcia, Biilend Ulusu, a fost oaspete al județului Brașov și a participat apoi, împreună cu tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru a! Guvernului Republicii Socialiste România, la un dejun oferit de președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, Marin Enache.

Teșu, ministrul- agriculturii și industriei alimentare, Alexandru Roșu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior si Cooperării Economice Internaționale, Lucianii Drăguț, secretar al Consiliului de Miniștri, Constantin Oancea, adjunct al Ministrului Afacerilor Externe, de alte persoane oficiale.Erau de față Vasile Patilineț, ambasadorul României la Ankara, și Nahit Ozgilr, ambasadorul Turciei la București.Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Turcia și Republicii Socialiste România.

Abordind problemele privind situația internațională actuală, cei doi prim-miniștri au exprimat îngrijorarea țârilor lor in legătura cu agravarea continua a încordării ca urmare a continuării cursei alarmărilor, în primul rind nucleare, a heso- luționârii unor conflicte și apariției altora noi, a promovării politicii de forță .și dictat, de consolidare și împărțire a sferelor de influență, a adineirii decalajelor dintre țările în curs de dezvoltare'și țările dezvoltate.Cei doi prim-miniștri au subliniat necesitatea intensificării eforturilor tuturor statelor pentru opx’rea agravării situației internațiou <e, pentru renunțarea la politica de forță și de intervenție în treburile internpentru Încetarea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri efective de dezarmare. in primul rind de dezarmare nucleară, pentru reglementarea exclusiv prin mijloace pașnice a tuturor problemelor litigioase dintre state. Ei s-au declarat, de asemenea, pentru lichidarea su ‘ezvoltă- rii și instaurarea unei noi ordini ec - nomice internaționale, pentru înta rirea păcii, securității și colaborării, pe baza deplinei egalități in drepturi, a respectării independenței și suveranității naționale, a neamestecului în treburile interne, a nere- curgerii la forță și a reglementării pașnice a diferendelor dintre state.Examinînd evoluția situației din Europa, ambele părți și-au exprimat ingrijorarca in legătură cu uriașa a- cumulare pe continent de diverse arme, în primul rind nucleare, și s-au pronunțat pentru ajungerea la acorduri prin care echilibrul de forțe să se realizeze nu prin sporirea armamentelor, ci prin reducerea acestora.Ambele părți consideră necesară încheierea grabnică, a reuniunii de la Madrid, prin convenirea unui document substanțial și echilibrat, care să asigure convocarea unei Conferințe pentru măsuri de încredere și dezarmare în Europa, continuitatea procesului multilateral început la Helsinki, ceea ce ar fi de natură să contribuie și la progresul altor negocieri vizînd edificarea securității și dezvoltarea cooperării pe continent.Cei doi prim-miniștri au reafirmat hotărîrea României și Turciei de a depune în continuare eforturi pentru a contribui la promovarea colaborării atit bilaterale, cit și multilaterale intre țările balcanice, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii, stabilității, bunei vecinătăți și conlucrării pe multiple planuri.Cei doi prim-miniștri și-au exprimat deplina satisfacție în legătură cu rezultatele fructuoase ale vizitei în România a primului ministru al Republicii Turcia, relevind că a- cestea reprezintă o nouă contribuție importantă la adîncirea și consolidarea raporturilor tradiționale de prietenie și cooperare dintre cele două țări, în interesul înțelegerii, cauzei păcii, independenței naționale, Securității și colaborării în Balcani, în Europa și în întreaga lume.Primul ministru al Republicii Turcia, Biilend Ulusu, a adresat primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, invitația de a face o vizită oficială în Turcia. Invitația a fost acceptată cu plăcere, data urmind să fie convenită pe căi diplomatice.
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LUSAKA 3 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Românii, a fost transmis președintelui Republicii ~ Kenneth David Kaunda, salut prietenesc, însoțit de cele mai bune urări de sănătate, fericire și succes, de bunăstare și prosperitate poporului zambian prieten.Exprimînd cordiale mulțumiri pentru mesajul primit, președintele Kenneth David Kaunda a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai calde urări de succes in activitatea pe care o desfășoară, pentru bunăstarea poporului român, în interesul păcii și înțelegerii internaționale, de sănătate și fericire, de prosperitate și progres poporului român prieten.Schimbul de mesaje a foșt prilejuit de primirea de către președintele Republicii Zambia a tovarășului Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, aflat la Lusaka cu ocazia celei de-a Vil-a sesiuni a Comisiei mixte româno-zambiene de cooperare economică și tehnică.Președintele Republicii Zambia a adus în acest cadru un vibrant elogiu personalității conducătorului partidului și statului nostru, muncii neobosite, de înalt prestigiu, pe care o consacră soluționării marilor probleme ale vieții internaționale, consolidării independenței tuturor națiunilor și prpmovării colaborării egale în drepturi intre toate statele.S-a exprimat satisfacția față de

Zambia, un cald
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Reprezentantul P.C.R. s-a întilnit
cu conducători ai P.C. din Spania

MOSCOVA ZIUA NAȚIONALĂ A VENEZUELEI

evoluția pozitivă a raporturilor ro- mâno-zambiene, atit pe plan bilateral, cit și în viața internațională, evidențiindu-se dorința ambelor părți de a dezvolta și pe mai departe o colaborare strinsă între cele două țări.A fost subliniat rolul determinant al dialogului româno-zambian la cel mai înalt nivel pentru extinderea și aprofundarea continuă a conlucrării dintre România și Zambia.
★ ‘La Lusaka s-au desfășurat lucrările celei de-a Vil-a sesiuni a Comisiei mixte româno-zambiene de cooperare economică și tehnică. Lucrările sesiunii au fost conduse din partea română de tovarășul Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al guvernului, iar din partea zambiană de dr. H. S. Meebelo, ministrul comisiei naționale pentru dezvoltarea planificată.în spiritul hotărîrilor și înțelegerilor româno-zambiene la nivel inalt, s-a analizat stadiul cooperării și schimburilor economice bilaterale și s-au stabilit noi măsuri privind finalizarea unor importante acțiuni de cooperare și de lărgire a volumului comerțului dintre cele două țări. La încheierea lucrărilor a fost semnat un protocol care consemnează rezultatele obținute.Tovarășul Ion M. Nicolae a avut, de asemenea, convorbiri cu Nalumino Mundia, primul ministru al guvernului zambian, B. Kabwe, ministrul minelor, cu alți miniștri și reprezentanți ai vieții economice din Zambia.

MADRID 4 (Agerpres). — Cu prilejul participării la festivalul Partidului Comunist din Spania, tovarășul Vasile Vîlcu, președintele. Comisiei Centrale de Revizie a P.C.R., reprezentantul P.C.R. la această manifestare, s-a întilnit cu tovarășul Gerardo Iglesias, secretar general al P.C. din Spania.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, au fost transmise secretarului general al P.C. din Spania un mesaj și cele mai bune urări de de noi succese în lupta și tea comuniștilor spanioli.Mulțumind, tovarășulIglesias a rugat să fie transmise tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald mesaj de salut și cele mai alese urări de sănătate, de noi succese in activitatea întregului popor român, dedicată făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. S-a subliniat dorința exprimată de conducătorii celor două partide privind dezvoltarea în continuare a colaborării tradiționale și a solidarității internaționale dintre P.C.R. și P.C.S.Cu același prilej, reprezentantul

augeneral de salut sănătate, activita-Gerardo

Sărbătoarea P. C 
din Spania

O expresie concretă a colaborării 
rodnice dintre România și Pakistan
Inaugurarea unei fabrici de ciment construită de tehnicieni 

români4 (Agerpres). — înKohat, din Pakistan, aISLAMABAD localitatea avut loc ceremonia inaugurării fabricii de ciment din acest oraș, construită de tehnicieni români, in baza acordului de colaborare economică și tehnico-științifică dintre România și Pakistan. La festivitate au participat ministrul producției, Sayeed Qadir, președintele Corporației de stat pentru ciment, Aslam Iqbal, membri ai guvernului provinciei de nord-vest, alte oficialități.„Realizarea acestui obiectiv — a declarat Sayeed Qadir — este un exemplu concret al colaborării cu România, un simbol al cooperării dintre cele două țări, care deschide noi perspective dezvoltării economiei pakistaneze".In numele guvernului țării sale, el a exprimat fundă și sincere telui României, recunoștință pro- mulțumiri președin- tovarășul Nicolae

Ccaușescn, personalitate proeminentă a vieții internaționale contemporane, față de care poporul pakistanez nutrește cele mai alese sentimente de stimă și inaltă prețuire.Totodată, el a adresat mulțumiri inginerilor și tehnicienilor români care au colaborat la construirea acestui obiectiv.Ilustrînd acest eveniment, televiziunea, radiodifuziunea și ziarele pakistaneze au evidențiat faptul că „România situează relațiile sale cu Pakistanul și cu celelalte țări in curs de dezvoltare atit în contextul colaborării bilaterale, în scopul lichidării subdezvoltării și al accelerării progresului economic și social, cit și în cel al luptei generale pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a fi stăpin pe bogățiile sale naționale. pe destinele instaurarea unei noi mice internaționale". sale, pentru ordini econo-

Timp de trei zile, marele complex 
expozițional „Casa del campo" din 
Madrid a găzduit manifestările prile
juite' de sărbătoarea Partidului Co
munist din Spania. La manifestări, 
organizate anul acesta sub semnul 
luptei pentru pace, împotriva cursei 
înarmărilor, au participat sute de mii 
de membri șl slmpatizanți ai parti
dului.

Partidul Comunist Român a fost re
prezentat la sărbătoarea P.C. din 
Spania de o delegație condusă de to
varășul. Vasile Vilcu, președintele Co
misiei Centrale de Revizie.

Standul ziarului „Scinteia" a 
zentat expoziția „România — o poli
tică de pace pentru dezvoltare", infă- 
țișind realizările economico-sociale 
ale poporului român, contribuția sa la 
lupta pentru pace și dezarmare, și in 
primul rină dezarmare nucleară. 
Standul „Scinteti" a fost vizitat de to
varășul Gerardo Iglesias, secretar ge
neral al P.C. din Spania, de alți 
membri ai conducerii P.C.S. Cu acest 
prilej au fost exprimate cele mai 
calde aprecieri cu privire la prezența 
activă a țării noastre, personal a 
secretarului general al P.C.R., to
varășul Nicolae Ceaușescu, pe arena 
internațională, a activității 
neobosite pentru, dezarmare, 
securitate și colaborare internațio
nală.

Momentul culminant al festivalului 
l-a constituit marea adunare popu
lară in cadrul căreia a luat cuvintul 
secretarul general al P.C.S. (Valentin Păunescu).

pre-

sale 
pace,

Semnarea unui acord între România și A. I.E. A.VIENA 4 (Agerpres). — La sediul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (A.I.E.A.) a fost semnat un acord între România și A.I.E.A., în baza căruia agenția va asigura livrarea în țara noastră a unei cantități de uraniu îmbogățit ce urmează a fi folosit in activitatea de cercetare.In cadrul ceremoniei de semnare a acordului, ambasadorul Octavian Groza, reprezentantul permanent al țării noastre la organizațiile inter-

naționale cu sediul la Hans Blix, directorulA.I.E.A., s-au referit la importanța pe care România o acordă dezvoltării și aplicării rezultatelor științei și tehnologiei moderne în activitatea economică și socială, subliniind utilitatea folosirii energiei nucleare în scopuri pașnice și rolul ce revine A.I.E.A. în promovarea unei cooperări acest

Viena, și dr. general al

internaționale fructuoase în domeniu.

Plenara C.C. al Partidului 
Democratic al Poporului 

din R.D. AfganistanKABUL 4 (Agerpres). — La Kabul a avut loc o plenară a Comitetului Central al Partidului Democratic al Poporului din R.D. Afganistan, prezidată de Babrak Karmal, secretar general al C.C. al P.D.P., președintele Consiliului Revoluționar al R.D.A., care a prezentat situația din țară și sarcinile urgente ale partidului și statului — informează agenția Bakhtar.

„Problema fundamentală a epocii noastre este 
oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare, și 
în primul rînd la dezarmarea nucleară".

„Statele, guvernele care acceptă instalarea pe 
teritoriul lor a rachetelor nucleare își asumă o mare 
răspundere în fața popoarelor lor, a întregii omeniri".

NICOLAE CEAUȘESCU

C.C. al P.C.R. și la plenara Consiliului 
Nicolae Ceaușescu a arătat incă 

o dată, cu cea mai mare limpezime, că nici o rațiune, nimeni și nimic 
nu pot justifica cursa înarmărilor, adoptarea de noi programe de dez
voltare a armelor și rachetelor nucleare, subliniind, cu toată vigoarea, că 
trebuie făcut totul pentru a se opri amplasarea noilor rachete americane 
cu rază medie de acțiune în Europa, pentru retragerea și distrugerea 
celor existente. Pentru popoarele lumii, pentru forțele păcii nu există astăzi 
îndatorire mai inaltă decit aceea de a impune guvernelor, șefilor de stat 
o politică nouă, rațională, pentru înlăturarea pericolului de război, pentru 
asigurarea dreptului suprem la viață, la dezvoltare pașnică și liberă.

Acțiunile ample ale mișcărilor antinucleare de pe toate meridianele 
arată că popoarele sint tot mai conștiente de această înaltă îndatorire 
care le revine, un elocvent exemplu constituindu-l și acțiunile militantelor 
pentru pace din Marea Britanie in 
racheto-nucleare.

In cuvintările rostite la plenara 
Național al F.D.U.S., tovarășul

vederea opririi amplasării noilor arme

P.C.R. s-a întilnit cu tovarășa Dolores Ibarruri, președintele Spania.Din partea tovarășului Ceaușescu, secretar general dului Comunist Român, și rășei Elena Ceaușescu, au fost transmise tovarășei Dolores Ibarruri un călduros salut și urări de sănătate și succese in activitate.Mulțumind, tovarășa Dolores Ibarruri a rugat să fie transmise tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut cordial și urări de sănătate, succese in activitatea pe care fășoară în fruntea partidului tului, precum și calde urări nătate și fericire tovarășei Ceaușescu.La întilniri a fost prezent Șandru, Madrid.

Convorbiri sovieto 
vest-germane

Excelenței Sale Domnului LUIS HERRERA CAMPINS
Președintele Republicii Venezuela

CARACAS
P.C. dinNicolae al Parti- a tova-

de noi o des- și sta- de să-ElenaVasile ambasadorul României la

MOSCOVA 4 (Agerpres). — La Moscova au avut loc, luni, convorbiri între Nikolai Tihonov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și Helmut Kohl, cancelarul federal al R.F. Germania. Au luat parte A. Gromîko, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Hans-Dietrich Genscher, ministrul de externe al R.F.G., alte persoane oficiale sovietice și vest- germane. După cum informează agenția T.A.S.S., au fost examinate probleme ale relațiilor sovieto—vest- germane și cele mai actuale probleme ale vieții internaționale.
Salvgardarea păcii

a popoarelor lumii

îmi este deosebit de plăcut ca, In numele poporului român și al meu personal, să vă adresez, cu ocazia celei de-a 172-a aniversări a proclamării independenței Republicii Venezuela, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare pentru poporul ve- nezuelean prieten..
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Cu aproape doi ani în urmă, mai exact în noiembrie 1981, citeva zeci de femei — unele dintre ele ținîn- du-și copiii de mină, transportindu-i in cărucioare sau purtindu-i in spate — au pornit de la Cardiff și au parcurs pe jos peste 120 de mile intr-un „Marș al păcii", pină la o bază militară aeriană din comitatul Berkshire. Nu aveau decit o dorință simplă ; să discute cu reorezentanți ai autorităților planurile N.A.T.O. de a instala; la această bază 96 de rachete americane de croazieră de tipul 
„Tomahawk". Cererea nu le-a fost satisfăcută și de atunci femeile nu 
au mai părăsit o singură clipă zona 
din jurul bazei ! O acțiune unică în genul ei, o demonstrație în sprijinul păcii care durează neîntrerupt de aproape doi ani.Deviza sub care a pornit această acțiune, sprijinită de numeroase organizații politice, obștești și reli-

gioase britanice, „FEMEILE PENTRU VIAȚA PE PAMÎNT" exprimă însăși esența nobilei meniri a femeii : aceea de a da viață și a ocroti viața. Iar numele bazei, Greenham 
Common, care practic era necunoscut publicului larg, fiind trecut numai pe hărțile topografice, a devenit azi celebru in lumea întreagă. „Tomahawk" („securea de război"), cum sint denumite rachetele toare de moarte ce urmează a plasate aci, se referă la un obicei al pieilor roșii, care cind porneau la război din pămint, unde era adine pată, o securePentru ca această „secure" să nu fie niciodată dezgropată, pentru ca cele 96 de rachete cu ucigătoarea lor încărcătură nucleară să nu fie admise pe teritoriul țării, curajoasele femei de la Greenham Common au înfruntat rigorile a două ierni, adăpostin-

aducă- fi am- vechi atunci dezgropau îngro- simbolică de argint.

du-se la început în corturi ridicate în fața porților bazei, iar după ce autoritățile au trecut cu buldozerele peste tabărg de corturi și au interzis in- • stalarea altora noi, în simpli saci de dormit, așezați direct pe pămint; au fost de cîteva ori evacuate intr-un mod cîtuși de puțin „delicat" (au făcut inconjurul Întregului glob fotografiile arătind cum femeile din fața bazei erau tirîte, adeseori prin noroi, de miini, de picioare sau chiar de păr, de către polițiști voinici, grăitoare imagine a felului cum sint înțelese și își găsesc aplicare drepturile omului și, în special, dreptul suprem, acela de a apăra pacea, a apăra viața), dar tot de atitea ori au revenit ;■ au fost arestate și condamnate (în baza unei legi medievale !) pentru „tulburarea liniștii și a păcii" tocmai ele, dirze apărătoare ale acestui bun, cel mai de preț, al oamenilor, dar nu s-au descurajat, locul arestatelor fiind. luat mereu de alte femei...La prima vedere tabăra păcii de la Greenham Common nu este și nici nu poate fi prea arătoasă : cîteva folii de plastic întinse pe fringhii de rufe, pentru a oferi o precară pavăză in timpul nopților friguroase ; baloturi de paie care țin. loc de... scaune ; mai multe ceaune înnegrite de fum in care se pregătește o mîn- care caldă la un foc încropit din găteje... Și totuși sute și mii de femei britanice s-au perindat prin a- ceastă tabără. Alte mii de pe tot cuprinsul țării, ca și din alte state N.A.T.O., din S.U.A. și pină în Italia, au venit să-și demonstreze solidaritatea cu militantele pentru pace de aici. Iar numărul celor din lumea întreagă care, prin mesaje, telegrame, demonstrații, și-au manifestat

Venezuela își datorează numele salbei de golfuri presărate de-a lungul litoralului dinspre Marea Caraibilor. Tot golfurile, și în special cel mai mare dintre acestea — Maracaibo — i-au determinat și specificul economic. Aici se află principala bogăție a țării, petrolul, care țișnește din circa 28 000 de puțuri, asigurînd Venezuelei unul din primele locuri în rindul producătorilor de țiței ai lumii.O clădire din chiar centrul Caracasului, Palatul Academiilor, amintește de momentul in care, la 5 iulie 1811, prima Adunare Constituantă a proclamat independența de stat a Venezuelei. Independența politică cucerită cu 172 de ani in urmă avea să fie consolidată, in perioada mai apropiată de noi, prin ceea ce venezuelenii au numit „a doua independență" — cea economică și care a deschis țării largi perspective de progres. După naționalizarea industriei petrolului și a zăcămintelor de fier, care au reprezentat momente de cotitură în dezvoltarea economică și socială a Venezuelei, au fost puse bazele unei politici energetice unitare, s-au inițiat programe vizind diversificarea peisajului economic, creșterea armonioasă a diferitelor regiuni ale țării.între roadele acestei orientări se numără industrializarea sudului, a regiunii Guyana, bogată în zăcă-

minte de fier, cupru, aur, diamante etc. O dezvoltare accelerată au cunoscut, totodată, asemenea ramuri ca transporturile și construcția de locuințe ; in ultima vreme, autoritățile au pus in aplicare o serie de proiecte vizînd valorificarea potențialului agricol, paralel cu îmbunătățirea invățămintului și asistenței sociale.în spiritul politicii României socialiste de solidaritate cu popoarele din America Latină, de care ne leagă pe lingă efortul comun pentru progres și pace, tradiționale afinități de limbă și cultură, între țara noastră și Venezuela s-au stabilit și se dezvoltă relații de prietenie și colaborare. Legăturile dintre cele două țări și popoare au fost puternic stimulate de vizita efectuată in Venezuela de președintele Nicolae Ceaușescu. Convorbirile Ia nivel inalt de la Caracas, ' documentele semnate au pus baze trainice raporturilor reciproce, des- chizînd ample perspective schimburilor comerciale, cooperării economice, tehnico-științifice și culturale, precum și colaborării pe plan internațional. Servind intereselor reciproce ale celor două popoare, dezvoltarea continuă a relațiilor ro- mâno-venezuelene contribuie, in același timp, la cauza generală a păcii și înțelegerii intre toate națiunile lumii.

• •sarcina cea mai importantă

O cuvintare a tovarășului Kim fr SentPHENIAN 4 (Agerpres). — Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene, a exprimat — in discursul rostit la banchetul pe care l-a oferit in onoarea participanților la Conferința mondială de Ia Phenian a ziariștilor împotriva imperialismului, pentru prietenie și pace — vii mulțumiri ziariștilor progresiști din întreaga lume pentru susținerea și încurajarea energică a operei revoluționare a poporului coreean.Situația mondială este, in prezent, mai complexă și mai încordată ca niciodată, a arătat Kim Ir Sen, re- levînd că respingerea agresiunii și războiului, salvgardarea păcii și independenței constituie, la ora actuală, sarcina cea mai importantă și imperioasă a popoarelor,progresiste din lumea întreagă. în context, vorbitorul s-a referit la lupta împotriva înarmărilor, pentru desființarea bazelor militare instalate pe teritorii străine, evacuarea trupelor agresoare, desființarea tuturor blocurilor militare, crearea de zone denuclearizate, de zone ale păcii și realizarea dezarmării generale și complete, ca și Ia lupta pentru libertate și independență, eliminarea tuturor formelor ds

colonialism și dominație, eliberarea națională completă și definitivă, pentru ca în toată lumea să domnească spiritul suveranității.Combaterea imperialismului, salvgardarea păcii și independenței și întărirea prieteniei și solidarității cu toate popoarele constituie politica externă invariabilă a Guvernului R.P.D. Coreene, a relevat vorbitorul, adăugind : poporul nostru va susține și încuraja energic toate popoarele ce luptă pe frontul antiimperialist pentru obiectivul comun. Susținem ho- târit toate popoarele din Asia, Africa și America Latină care luptă împotriva imperialismului și tuturor altor forțe de dominare, pentru independență națională și edificarea unei societăți noi.Referindu-se la lupta poporului coreean pentru reunificarea tării, Kim Ir Sen a arătat că ocuparea Coreei de Sud de către trupele americane și ingerința S.U.A, in treburile interne ale țării sint la ora actuală principalul obstacol in reunificarea independentă și pașnică a Coreei.In discursul rostit, Kim Ir Sen s-a referit, de asemenea, la activitatea și sarcinile, ziariștilor in actualele condiții din lume.
R.S.F. IUGOSLAVIA
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Adoptarea unor legi în legătură 
cu rambursarea creditelor externe

BELGRAD

încheierea lucrărilor sesiunii U. N. C. T. 4. D.BELGRAD (Agerpres). — După mai multe amînări succesive, lucră- rilei celei de-a Vl-a sesiuni a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) s-au încheiat in zorii zilei de duminică. Au fost adoptate o serie ds rezoluții privind situația economică mondială, comerțul, materiile prime.Rezoluția cu privire la situația economică mondială se referă în mod special la problemele dezvoltării, precizează agenția Taniug, adăugind ’ că, deși textul nu include multe dintre cererile formulate de țările in curs de dezvoltare, statele occidentale industrializate și-au exprimat dezacordul in legătură cu acest document.Reprezentanții statelor „Grupului celor 77“ — notează agenția iugoslavă — au apreciat că rezultatele conferinței nu corespund așteptărilor ță-

rilor tn curs de dezvoltare. Această apreciere se referă la cererea acestora privind instituirea unei noi ordini economice mondiale — cerere pe care statele occidentale industrializate au refuzat să o accepte.Agenția France Presse menționează, la rindul ei, că reprezentantul „Grupului celor 77", ambasadorul somalez A. S. Osman, a exprimat „profunda decepție a țărilor in curs de dezvoltare din cadrul grupului față de rezultatele slabe obținute de această sesiune". El a adăugat că s-a ratat o ocazie istorică de a contribui în mod semnificativ la dezvoltarea și Ia redresarea economică mondială. Criza economică mondială a demonstrat, in mod dramatic, limitele, lipsa de adaptare și deficiențele structurale ale instituțiilor economice Internaționale — a menționat reprezentantul somalez.

BELGRAD 4 (Agerpres). — Adunarea R.S.F. Iugoslavia, întrunită într-o sesiune specială, a adoptat mai multe legi care se constituie intr-un mecanism special privind rambursarea creditelor externe — anunță agenția Taniug. Se precizează că legile au fost votate în preajma semnării unor acorduri între guvernul iugoslav și instituții financiare internaționale cu privire la acordarea de credite Iugoslaviei.Președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I., Milka Planinț, a arătat că aceste reglementări sint chemate să contribuie la îmbunătățirea solvabilității externe a Iugoslaviei, la facilitarea depășirii dificultăților economice și la angajarea mai hotărită in direcția realizării programului de stabilizare economică. Depășirea dificultăților depinde de noi și de hotărirea noastră de a aborda situația așa cum este ea și de a acționa, toți, cu maximă responsabilitate, a arătat vorbitoarea, adăugind că sint necesare eforturi excepționale, autorenunțări, utilizarea tuturor rezervelor interne, o concentrare maximă asupra realizării unor producții și exporturi mai mari. în legătură cu creditele, Milka Planinț a menționat

că au fost eliminate toate încercările care ar putea fi considerate ca afec- tînd poziția politică a Iugoslaviei.
★Intr-o cuvintare rostită la un miting organizat in apropiere de Zagreb Mika Șpiliak, președintele Prezidiu lui R.S.F. Iugoslavia, a abordat problema creditelor externe, menționind— după cum transmite Taniug— condițiile dificile în care țara îșl rambursează creditele și notind că țările capitaliste dezvoltate duc războaie de cucerire nu numai prin forța armelor, ci și printr-o politică ■' financiară care le aduce profituri uriașe.

r~
AgențiileII de presă transmit: |

- FORȚA UNITĂ A POPOARELOR

sprijinul pentru acțiunea „Femeile pentru viața pe Pămint" se ridică la sute de mii.Zilnic sau aproape zilnic, alte și alto femei — de cele mai diferite convingeri, profesii și ocupații, de la gospodine la actrițe de film și de la tinere activiste ale mișcării feministe pină la bunice cu părul nins — vin sâ preia una de la alta „ștafeta păcii". Marea majoritate sint femei obișnuite care pină nu de mult nu aveau preocupări deosebite pentru politică, dar care și-au dat seama ce primejdie imensă reprezintă armele nucleare pentru întreaga lume. Și atunci și-au părăsit pentru citeva zile familiile, slujbele sau sălile de curs pentru a putea spune cu mîndrie : „Și eu .am fost 
la Greenham Common". Sau așa cum proclamă unul din manifestele lor : 
„Timp de secole femeile au privit 
neputincioase cum bărbații se duceau 
la război ; acum a venit rindul fe
meilor să-și părăsească căminul, dar 
pentru alt scop, pentru pace".

Ce motive intime au determinat pe toate aceste femei sâ întreprindă o asemenea acțiune fără precedent 1 Deosebit de emoționante sint cele declarate de una din militantele pentru pace, Simone Wilkinson, in virstă de 37 de ani, mamă a doi copii, suplimentului ilustrat al săptămînalulul „OBSERVER". Ea a povestit că in timp ce era însărcinată cu cel de-al doilea copil a făcut cunoștință cu o japoneză, rudă a unui supraviețuitor al Hiroshimei. Iar proaspăta ei cunoștință i-a comunicat un lucru teribil : că și astăzi la Hiroshima nimeni nu îndrăznește să adreseze'felicitări unei femei cînd devine gravidă ; prietenii și cunoscuțil așteaptă momentul nașterii, pentru că, și acum, la 38 de ani după bombardamentul atomic, mai vin pe lume copii cu grave malformații.
— Am fost profund zguduită, șl-a continuat firul gindirii Simone Wilkinson. Cind purtam în pintec primul 

copil, mi s-a spus că nu trebuie să 
fumez, că trebuie să beau mult lapte, 
să iau vitamine. Pe urmă, după ce 
copilul s-a născut, medicul mi-a ară
tat in amănunțime cum să am grijă 
de el, ce să fac și ce să nu fac pen
tru a-l crește sănătos. De fapt, sfa
turile acestea voiau să însemne : 
„Ești răspunzătoare pentru viața a- 
cestui copil". Și tocmai acest lucru îl 
fac : îmi asum răspunderea pentru 
viața copiilor mei. i

...Pentru viața copiilor lor, pentru viața copiilor lumii, in decembrie trecut, aci la Greenham Common peste 30 000 de femei, din Marea Britanie, dar și de peste Canalul Minecți, și chiar de peste Ocean, au organizat o mare demonstrație, inconjurind întregul perimetru al bazei, in lungime de peste 13 km, cu un uriaș lanț viu, un baraj uman împotriva celei mai cumplite primejdii care a pîndit vreodată omenirea. De Anul nou, un grup de militante au forțat una din porțile bazei, fiind imediat reținute de poliție. Sute de femei s-au așezat fn fața autocamioanelor care transportau instalațiile necesare găzduirii celor 1 300 militari americani ce vor deservi noile rachete nucleare. Uneori, mijloacele folosite sint din cele mai ingenioase : pentru a rezista încercărilor — zadarnice — ale poliției de a le evacua, zeci de femei s-au legat una de alta și apoi toate de gardul de sîrmă al bazei cu fire groase de lină, intr-o împletitură strinsă, de nedesfăcut...Mai mult decit atit, exemplul taberei păcii de la Greenham Common s-a doyedit contagios. Cel puțin incă o duzină de tabere de acest fel au apărut pe întreg teritoriul britanic, în Olanda au fost create două asemenea tabere și cînd, zilele trecute, s-a anunțat că, in ciuda protestelor opiniei publice, a fost fixat locul de amplasare a viitoarelor rachete de croazieră în cazul cind se va decide acceptarea acestora pe teritoriul olandez — și anume la baza aeriană Woensdrecht — se și vorbește de faptul că această bază s-ar putea transforma intr-un „pol" al acțiunilor pentru pace, similar celui din Anglia. Și la Comiso, in Sicilia, unde ar urma să fie amplasate 112 rachete de croazieră, au fost ridicate două tabere ale păcii, ale căror participante se dovedesc extrem de active....Unul din afișele mișcării pentru pace a femeilor britanice Înfățișează o pinză de păianjen. în firele ei este prinsă ca într-o capcană o mică rachetă de croazieră, aidoma unei insecte primejdioase, devenită astfel inofensivă. Față de Imensitatea globului pămîntesc, dimensiunile unei rachete nucleare par și mai mici, dar primejdia pe care o reprezintă acești mesageri ai morții este cea mai mare din întreaga istorie a umanității. Pentru înlăturarea el, pentru prein- tîmpinarea unei catastrofe, popoarele, forțele sociale cele mai largi de

ÎN PREGĂTIREA conferin
ței INTERNAȚIONALE ÎN PRO
BLEMA PALESTINIANA. " diul Națiunilor Unite din au început luni lucrările tuirii regionale europene gătire pentru Conferința țională în problemaLa dezbateri participă reprezentanți ai Organizației pentru Eliberarea Palestinei, delegați din aproximativ 20 de țări, între care și România, observatori din partea altor, state și a unor organizații internaționale.

La ! se- Geneva Consfă- de pre- interna- palestiniană.

DELEGAȚIE CHINEZA ÎN VI
ZITA LA MOSCOVA. O delegație a Asociației de prietenie a poporului chinez cu străinătatea și a Asociației de prietenie chino-sovietică, condusă de Liang Geng, vicepreședinte al Asociației de prietenie a poporului chinez cu străinătatea, a sosit, la Moscova, într-o vizită, la invitația Uniunii asociațiilor sovietice de prietenie și relații culturale cu străinătatea — relatează agenția China Nouă.

„LANȚUL VIU 
AL PĂCII

Ms' o. sferwWî
B i »

el

In jurul bazei de la Greenham 
Common, unde urmează a fi 
Instalate noile rachete de croa
zieră americane, militantele pen
tru pace au format un lanț viu 
in lungime de peste 13 kilometri, 
un adevărat baraj uman împo
triva primejdiei morții atomice

pretutindeni se află tn fata unei uriașe răspunderi. Acțiunile militantelor pentru pace britanice, mișcările antinucleare care se extind și se amplifică in întreaga lume arată că devine tot mai larg înțeleasă însemnătatea acestei răspunderi, de a cărei ăsumare depinde în mod hotăritor soarta însăși a planetei.
Romulus CAJPLESCU

EXPOZIȚIE DE PICTURA RO
MANEASCA. Sub egida Universi
tății federale din Brasilia și a Am
basadei României la Brasilia, in 
somptuosul hol al Bibliotecii cen
trale a universității a avut loc ver
nisajul expoziției „Peisajul româ
nesc in grafica contemporană". 
Expoziția reunește 39 dintre cele 
mai reprezentative lucrări ale unui 

1 grup de 14 artiști plastici români 
contemporani. Un mare număr de 

I cadre didactice universitare și alți 
I vizitatori au făcut aprecieri elo

gioase cu privire la exponatele 
prezentate.

ȘOMAJUL IN R.F.G. Potrivit cifrelor publicate de Biroul federal al I muncii, numărul șomerilor din R.F. | Germania era in luna iunie a aces-I tui an de 2 126 700, reprezentînd 8,7 r la sută din totalul populației apte | de muncă.
Obiectivele politicii 
guvernului francez 

de asanare economicăPARIS 4 (Agerpres). — Politica guvernului francez de asanare economică, destinată să reechilibreze finanțele țării, va dura un an mai mult decit se prevăzuse inițial, respectiv pină la sfîrșitul lui 1984 — a anunțat primul ministru al Franței, Pierre Mauroy, intr-un interviu radiodifuzat, citat de agențiile France Presse, U.P.I. și Reuter. Premierul francez a reconfirmat obiectivele politicii guvernamentale de asanare, adoptate in marție, de a reduce, pină la sfîrșitul anului viitor, rata inflației la nivelul de 5 la sută, de la 9,8 la sută în 1982, de a stabiliza deficitul comercial la 45 miliarde franci francezi, de la 97 miliarde de franci, anul trecut, și de a reduce numărul șomerilor la nivelul de două milioane. El a fixat ca perioadă de reluare a creșterii economice anii 1985—1986.
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