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Hip Pentru progresul patriei, pentru sporirea necontenită a avuției poporului

AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

O strategie profund științifică privind trecerea 
de ia dezvoltarea extensivă
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,
5 3 V

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU
3 5

ÎN REPUBLICA POPULARĂ MOZAMBIC
Ambianța deosebit de călduroasă a întîlnirilor de la Maputo, documentele

Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român din iulie 1965 
a deschis epoca celor mai mari 
realizări social-economice din în
treaga perioadă a României mo
derne, perioadă pe care o denumim 
cu deplin temei, cu mare satis
facție și cu fierbinte mîndrie pa
triotică EPOCA CEAUȘESCU.

Cei peste 18 ani care au trecut, 
de cînd în fruntea partidului și a 
țării se află cel mai iubit și stimat 
fiu ’al poporului român, tovdfășul 
Nicolae Ceaușescu, militant con
secvent pentru edificarea socialis
mului pe pămîntul României, au 
confirmat pe deplin, prin forța 
faptelor împlinite, întregul ansam
blu de idei, teze și orientări elabo
rate cu aportul decisiv al con
ducătorului partidului și statului 
nostru.

Pe baza realizărilor remarcabile 
dobîndite de poporul român în anii 
edificării socialismului, îndeosebi 
de la Congresul al IX-Iea încoace, 
Congresul al Xll-lea al partidului 
a adoptat obiectivul strategic fun
damental al trecerii României de

restricțiile, soluțiile și căile de sa
tisfacere a cerințelor creșterii efi
cienței economice la toate nivelu
rile de agregare, pentru asigurarea 
dezvoltării în ritm înalt a econo
miei românești. Această dezvoltare 
rapidă este și necesară și posibilă 
în actuala etapă, fiind întemeiată 
pe marile împliniri dobîndite pe 
intreg cuprinsul patriei de poporul 
nostru, sub conducerea partidului, 
în ultimele aproape două decenii.

Dezvoltarea economiei românești 
în actuala etapă asigură continua
rea creșterii dinamice și echilibrate 
a economiei naționale, îndeosebi 
pe seama accentuării contribuției 
factorilor intensivi, orientare ce se 
reflectă sintetic în sporirea venitu
lui național într-un ritm mediu 
anual superior celui al produsului 
social.

Calculele efectuate în cadrul 
analizei factoriale evidențiază fap
tul că sporul de venit național pe 
locuitor în acest cincinal se înte
meiază îndeosebi pe creșterea pro
ductivității muncii și valorificarea 
superioară a resurselor materiale.

înțelegerile la care s-a ajuns ilustrează grăitor sentimentelesemnate

CEREMONIA SEMNĂRII DOCUMENTELOR OFICIALE

și uman al

După semnarea documentelor ofi-

Cuvîntul tovarășului Cuvîntul tovarășului
Nicolae Ceaușescu Samora Moises Machel

Nicolae Ceaușescu, ÎN PAGINILE ll-lll (Continuare în pag. a V-a)

australă,

In timpul vizitei la întreprinderea Maquinag

de pace, 
întreaga

ciale, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au reîn- 
tilnit în cadrul unul dineu cu tova
rășul Samora Moises Machel și to
varășa Grața Machel.

în cadrul aceleiași, ceremonii, to
varășul Ștefan Andrei și tovarășul 
Joaquim Alberto Chissano au sem-

mice și a schimburilor comerciale 
între Republica Socialistă România 
și Republica Populară Mozambic.

socialismului ! 
prieteniei noas-

Ceaușescu și 
tovarășa Elena 

participanț.i la 
ridicat o cupă de 
prietenia româno-

această
are un conținut

' De asemenea, tovarășul Vasile 
Pungan și tovarășul Rui Baltazar 
Dos Santos Alves au semnat Pro
gramul pe termen lung privind dez
voltarea cooperării tehnico-econo-

Astfel, sporul mediu anual al ve
nitului național va fi în acest cin
cinal de peste 5,7 ori mai mare 
decit cel obținut în perioada 1951— 
1965 și de 1,7

Prof. univ. dr.
Hie VĂDUVĂ 
rectorul Academiei 
de studii economice

nat Acordul de cooperare între Parti
dul Comunist Româri și Partidul 
FRELIMO și Protocolul privind coo
perarea între cele două partide in 
perioada 1984—1985.

ori mai mare decit 
media ultimilor 
15 ani. Această 
evoluție a sporu
lui mediu anual 
al venitului na
țional trebuie a- 
preciată cu atît 
mai mult cu cît, 
în acest cincinal, 
partea alocată din 
venitul național 
va fi cu ceva mai 
mică de 30 la 
sută, ceea ce re
prezintă o dimi-' 
nuare relativă a 
efortului de dez
voltare, . întrucît 
sub raport ab- 

va crește.

Tovarășe
Aceste documente constituie, de 

fapt, o mărturie a drumului 
parcurs. Ele sînt rezultatul profund 
al relațiilor dintre Partidul 
FRELIMO și Partidul Comunist 
Român, un admirabil rezultat al 
luptei comune purtate de poporul 
mozambican și poporul român. 
Aceste documente constituie, în- 
tr-un fel, o sinteză a istoriei comu
ne a poporului mozambican și a 
poporului român. Ele rezumă tre
cutul istoric al României și trecutul 
istoric al poporului mozambican : 
rezistența, lupta, victoria.

Astăzi sîntem independenți. To
varășul Nicolae Ceaușescu a spus : 
egalitate, avantaj reciproc, respect 
mutual. însă aceste documente re
prezintă mult mai mult — repre
zintă perspectiva viitoare, ziua de 
mîine, certitudinea zilei de mîine. 
Soarele răsare în fiecare zi — și, 
asemenea lui, .aceste documente vor 
arăta că, datorită efortului comun, 
poporul român și poporul mozam
bican vor trăi numai zile însorite.

Documentele arată, în același 
timp, înțelegerea profundă a aces
tui proces de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ne aflăm în 
faze diferite, complet diferite de 
dezvoltare, dar tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a înțeles că este necesar 
să existe un drum de pornire, a 
înțeles că este necesar să faci 
primul pas. Și documentele pe care 
le-am semnat sînt menite să ducă 
la aceasta. De aceea ele trebuie să 
fie puse în aplicare. Aceste docu
mente trebuie să reprezinte în 
același timp o ilustrare a acestei 
vizite deosebit de rodnice, a 
succesului acestei vizite a tovară-

Tovarășe Samora Machel,
Doresc să exprim deplina mea 

satisfacție pentru documentele pe 
care le-am semnat astăzi, pentru 
rezultatele strălucite ale vizitei 
făcute în aceste zile în Mozambic.

într-adevăr, în aceste documente 
am pus bazele unei colaborări trai
nice, multilaterale, între partidele 
și popoarele noastre. Ele se înteme
iază pe trecutul de solidaritate și 
colaborare dintre partidele noastre 
în timpul luptei de eliberare na
țională. Ele pornesc de la realită
țile de astăzi și au în vedere a 
așeza o bază trainică dezvoltării e- 
conomico-sociale a Mozambicului 
și a României, lărgirii colaborării 
în construirea societății socialiste. 
Aceste documente deschid o per
spectivă minunată pentru viitorul 
popoarelor noastre.

Fără îndoială că realizarea în 
viață a îhțelegerilor din aceste zile 
va pune bazele unei colaborări 
trainice și permanente între po
poarele noastre. Deosebirea de e- 
tape de dezvoltare dintre țările 
noastre nu trebuie să constituie un 
obstacol, ci să determine o colabo
rare mai strînsă. Trebuie să întă
rim solidaritatea și conlucrarea 
activă în edificarea cu succes a 
construcției socialiste.

Așa cum am mai spus în aces
te zile, Mozambicul dispune de 
forțe minunate pentru realizarea 
obiectivului construcției socialiste. 
Are un popor minunat, un partid 
cu o politică și o orientare clară 
spre socialism. Are cadre revolu
ționare călite în lupta pentru eli
berare și are un președinte al 
partidului și statului care a de
monstrat în luptă că este ferm 
hotărît să meargă spre socialism.

La toate acestea se adaugă bogă
țiile de care dispune Mozambicul, 
precum și colaborarea cu țările 
prietene. în acest cadru înscriu și 
colaborarea dintre Mozambic și 
România.

Noi considerăm că documentele 
pe care le-am semnat astăzi, co
laborarea viitoare dintre partidele 
și popoarele noastre demonstrează 
cum pot conlucra împreună două 
popoare aflate la distanțe îndepăr
tate, pe continente diferite, chiar 
în etape diferite de dezvoltare, 
care sînt animate de sentimentul 
solidarității, de sentimentul fră
ției, de dorința de a conlucra pen
tru binele lor. .

în același timp, am convingerea 
că solidaritatea și colaborarea 
noastră servesc politicii 
cauzei socialismului în 
lume.

Noi dorim ca în Africa 
în Africa, în Europa și în întreaga 
lume să se instaureze o pace trai
nică, o politică a colaborării egale 
între toate popoarele, bazată pe 
principii de egalitate, de respect al 
independenței, de neamestec în 
treburile interne. Desigur, în ce 
privește relațiile dintre partidele 
și popoarele noastre, la aceste 
principii trebuie să mai adăugăm 
solidaritatea frățească, interna
țională.

Doresc să ridic acest pahar pen
tru o colaborare trainică, între 
partidele și popoarele noastre,, în
tre România și Mozambic !

Urez Mozambicului succese tot 
mai mari pe calea independenței 
și a construcției socialiste !

în sănătatea prietenului și tova
rășului meu, Samora Machel!

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor 1 (Aplauze)

Un moment de maximă însemnăta
te în cadrul vizitei oficiale de 
prietenie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Republica Popu
lară Mozambic, l-a constituit sem
narea unor documente de cea mai 
mare importanță 'pentru extinderea 
și adîncirea relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-mozambicane, în 
folosul ambelor țări și popoare, al 
cauzei socialismului, păcii, înțelege
rii și cooperării- internaționale.

în cadrul unei ceremonii ce s-a 
desfășurat la Palatul prezidențial, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
generai al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Samora 
Moises Machei, președintele Parti
dului FRELIMO, președintele Repu
blicii Populare Mozambic, au sem
nat Declarația comună romăno-mo- 
zambicană.

La solemnitate' au participat tova
rășa Elena. Ceaușescu, precum și to
varășii Gheorghe Oprea, Ștefan 
Andrei, Vasile Pungan, Silviu 
Curticeanu, Constantin Mitea, alte 
persoane oficiale române.

Erau prezenți tovarășii Joaquim 
Alberto Chissano, Jacinto Soares Ve- 
loso, Rui Baltazar Dos Santos Alves, 
Antonio Jose Lima Rodrigues Bran
co, Joao Dos Santos Ferreira, Daniel 
Filipe Gabriel, Antonio Sumbana, 
Francisco Carimo Martins Caravela, 
■alte persoane oficiale mozambicane.

După semnare, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu- și Samora Moises Machel 
s-au felicitat călduros, și-au strîns 
prietenește mîinile, s-au îmbrățișat.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au rostit cu acest prilej alocu
țiuni care au fost urmărite cu aten
ție și deosebit interes, fiind subli
niate cu aplauze de cei prezenți.

Tovarășii Nicolae 
Samora Machel, 
Ceaușescu, ceilalți 
solemnitate au 
șampanie pentru 
mozambicană.

solut aceasta
Avînd în vedere că în deceniul 

trecut, îndeosebi în cincinalul 
1976—1980, au fost construite impor
tante întreprinderi industriale do
tate cu mașini și utilaje moderne, 
că dispunem de fonduri fixe în 
stare să satisfacă în bune condiții 
cerințele dezvoltării economico- 
sociale, în actualul cincinal accen
tul se pune cu deosebire pe ridi
carea nivelului tehnic și calitativ 
al potențialului exțștent și folosi
rea lui la întreaga capacitate, pe 
valorificarea superioară a întregu
lui efort material și uman al eco
nomiei naționale.

■ Documentele' Congresului ' al 
Xll-lea, programele speciale adop
tate de Conferința Națională a 
partidului din 1982, ca șl recentele 
programe adoptate de forurile su
perioare de partid și de stat, ilus
trează cu putere caracterul științi
fic, realist și original al conceptu
lui de dezvoltare intensivă pe care 
îl datorăm conducătorului partidu
lui nostru. în timp ce producția 
globală industrială va crește in
tr-un ritm mediu anual de 7,6 la 
sută, producția netă va spori 
într-un ritm mediu anual de 8,8 
la sută, coeficientul de devansare 
— calculat la ritmul mediu fiind 
de peste 1,15 ori. în agricultură, ca 
urmare a accentuării elementelor 
intensive, calitative, se va realiza 
un coeficient de devansare, în fa
voarea valorii nou create, de pînă 
la 1,51 ori. în acest context are o 
importanță excepțională Programul 
național pentru asigurarea unor 
producții sigure și stabile prin 
creșterea potențialului productiv 
al pămîntului, mai buna organizare 
și folosire în mod unitar a terenu
rilor agricole, a întregii suprafețe 
a țării, realizarea irigațiilor pe 
circa 55—60 Ia sută din suprafața 
arabilă, a lucrărilor de desecări și 
combaterea eroziunii solului. Elabo
rat din inițiativa și cu contribuția 
hotărîtoare a secretarului general 
al partidului, programul stabilește

la stadiul de țară în curs de dez
voltare Ia cel de țară cu dezvolta
re medie, prin accentuarea facto
rilor intensivi, calitativi, de efi
ciență și competitivitate. Caracte
ristica fundamen
tală a actualului 
cincinal este tre
cerea de la dez
voltarea de tip 
extensiv Ia cea de 
tip intensiv, în 
care creșterea ve
nitului național 
să se realizeze cu 
un consum cît 
mai mic de mate
rii prime și ener
gie, pe baza unei 
productivități su
perioare, practic 
in condițiile va
lorificării mai 
bune a potenția
lului material, tehnic 
țării.

înfăptuirea dezvoltării econo
mice de tip intensiv presupune în 
principal : un consum rațional, cît 
mai redus cu putință, de resurse 
neregenerabile minerale și com
bustibili fosili ; creșterea complexi
tății producției în scopul utilizării 
mai bune a materiilor prime și 
energiei și diminuării substanțiale 
a consumurilor, atît în procesul de 
producție, cît și în circulația, depo
zitarea și păstrarea produselor ; 
dimensiuni raționale pentru obiecti
vele industriale în acord cu spori
rea eficienței economice și cu re
ducerea poluării mediului și a te
renurilor scoase din circuitul 
agricol ; restructurarea producției 
industriale care să permită ridica
rea gradului de valorificare a re
surselor de materii prime și ener
gie pe baza unor tehnologii noi, 
moderne, cu randamente energeti
ce, materiale și economico-finan- 
ciare superioare. Deopotrivă, dez
voltarea intensivă necesită crearea 
unei agriculturi complexe și efi
ciente ; utilizarea rațională, depli
nă și eficientă a forței de muncă, 
ținîndu-se seama de evoluția aces
teia sub aspect cantitativ, calitativ 
și structural ; stimularea prin toa
te mijloacele a inițiativei și creati
vității tehnico-științifice a fiecărui 
om al muncii.

în acest context se impune asi
gurarea în timp și spațiu a corela
ției optime între ritmul de creștere 
al consumului de muncă, de mate
rii prime minerale și energetice 
în concordanță cu cerințele repro
ducției lărgite, pe de o parte, șl 
posibilitățile concrete de satisfa
cere a acestora, pe de altă parte.

Modelul dezvoltării este gîndit 
de secretarul general al partidului, 
din perspectiva calității și eficien
ței, bazîndu-se pe reducerea de
pendenței de acele resurse a căror 
utilizare devine din ce în ce mai 
costisitoare, pe asimilarea siste
matică a progresului tehnico-știin- 
țific, pe asigurarea utilizării globa
le și integrate a resurselor, pe 
autogestiunea economico-finan- 
ciară.

Strategia dezvoltării economiei 
intensive implică, deci, un ansam
blu sistematic de corelații privind 
posibilitățile, necesitățile, metodele,

șului președinte Nicolae Ceaușescu 
în Republica Populară Mozambic.

Aș dori 'să cer tovarășilor mo- 
zambicani să considere documen
tele semnate aici ca reprezentînd 
un act al înfrățirii dintre poporul 
mozambican și poporul român. A- 
ceste documente deschid fereastra 
către viitor, nu către azi. Ele re
prezintă hotărîrea noastră comună 
pentru o cooperare continuă.

De aceea trebuie să mulțumim 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu, pentru că 
au semnat documente importante 
cu o țară rămasă în urmă, cu o 
țară subdezvoltată, care cere un 
efort și mai mare în viitor din 
partea României. Aceasta rezultă 
din înțelegerea pe care au avut-o 
dintotdeauna, începînd cu războiul 
de eliberare din Mozambic. Acum 
13 ani, cînd eu eram luptător în 
războiul de eliberare națională, to
varășul Ceaușescu m-a găzduit, cu 
mare cinste, ca pe un oaspete de 
vază.

Vă mulțumesc foarte mult, tova
rășe Ceaușescu 1

Propun să ridicăm paharul pen
tru a pecetlui această victorie 
simplă, dar care 
profund 1

Pentru victoria
Pentru victoria 

tre 1
Pentru victoria solidarității noas

tre militante 1
Pentru victoria internaționalis

mului nostru socialist 1
Urez viață îndelungată tovară

șului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu !

Urez o viață îndelungată poporu
lui român ! (Aplauze).

de prietenie și solidaritate dintre popoarele român și mozambican, 
dorința comună de a întări conlucrarea dintre ele

■Jj ■
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
S-A ÎNTÎLNIT CU OLIVER TAMBO

președintele Congresului National African

Primire entuziastă la întreprinderea Maquinag

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu semnează în cartea de onoare a întreprinderii Maquinag
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a întâlnit, marți, 
19 iulie, la Maputo, cu Oliver Tambo, 
președintele Congresului National 
African (A.N.C.) din Africa de Sud.

La întrevedere a participat Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe.

Președintele Congresului National 
African și-a exprimat deosebita sa
tisfacție de a se reîntâlni cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, continuind, 
astfel, seria de întilniri avute la 
București și pe pămintul Africii, și 
a adresat secretarului general al Par
tidului Comunist Român un salut căl
duros din partea conducerii A.N.C. 
Totodată, liderul A.N.C. a dat o înal
tă apreciere activității desfășurate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pe plan 
internațional în favoarea înfăptuirii 
înaltelor idealuri de pace, libertate și 
progres ale tuturor popoarelor, con
secvenței cu care se pronunță cu. 
toate prilejurile împotriva politicii de 
apartheid, de discriminare rasială.

Președintele Congresului Național 
African a exprimat profunda recu
noștință pentru sprijinul activ, multi
lateral, acordat de România luptei de 
eliberare a popoarelor din Africa 
australă, subliniind că vizita șefului 
statului român în Africa reprezintă 
o contribuție la întărirea relațiilor 
de prietenie și colaborare cu sta

Depunerea unei coroane de flori 
la Monumentul eroilor mozambicani

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au depus, marți diminea
ța, o coroană de flori la Monumentul 
eroilor mozambicani.

Au luat parte personalități româ
ne și mozambicane.

Monumentul, sub forma unui corp 
poliedral, cu acoperișul placat în 
marmură albă, face parte dinttaun 
ansamblu arhitectonic dedicat celor 
ce s-au jertfit în lupta împotriva im
perialismului și colonialismului, pen
tru libertatea, independența și suve
ranitatea Mozambicului.

La sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, o gardă militară a pre
zentat onorul. 

tele continentului, o mărturie a so
lidarității poporului român cu 
mișcăriîe de eliberare din Afri
ca australă, cu lupta poporului 
din Africa de Sud pentru libertăți 
democratice, impotriva rasismului, a 
politicii de apartheid.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat, la rîndul său. cu căldură pe 
Oliver Tambo și a reafirmat spriji
nul activ, material și moral, pe care 
partidul, statul și poporul român il 
acordă luptei Congresului Național 
African, al altor mișcări de eliberare 
națională, împotriva colonialismului, 
pentru o viață nouă și liberă.

în cadrul V întrevederii, liderul 
A.N.C. a făcut o informare asupra 
luptei poporului din Africa de Sud 
pentru drepturi și libertăți demo
cratice, pentru lichidarea rasismului 
și apartheidului.
. în acest cadru, a fost subliniată 
necesitatea întăririi solidarității țări
lor africane, a tuturor forțelor pro
gresiste . și democratice cu lupta 
dreaptă a populației majoritare din 
Africa de Sud îndreptate impotriva 
politicii de discriminare rasială și 
apartheid, pentru, o viață liberă și in
dependentă. S-a relevat faptul că 
Africa de Sud aparține tuturor celor 
care trăiesc pe cuprinsul țării, fără 
deosebire de rasă sau naționalitate, 
fiecare cetățean al țării trebuind să se 
bucure de drepturile depline în toa
te domeniile Vieții și să participe, pe

în acordurile unui marș militar se 
parcurge larga esplanadă din fața 
monumentului, coroana de flori fiind 
purtată de ofițeri superiori ai arma
tei mozambicane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, celelalte per
soane oficiale prezente la solemnita
te au păstrat un moment de recule
gere în memoria patrioților mozam
bicani căzuți in lupta pentru liberta
tea și fericirea patriei lor.

Sînt intonate imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România și Re
publicii Populare Mozambic.

După depunerea coroanei de fiori, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu sînt invitați să 
viziteze interiorul monumentului. 

bază de egalitate, la întreaga viață 
politică, economică și socială.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
rătait că România condamnă cu toată 
fermitatea politica de apartheid și 
discriminare rasială și va acorda în 
continuare sprijin activ, material și 
moral, luptei desfășurate de A.N.C., 
de alte mișcări de eliberare naționa
lă pentru eradicarea rasismului, a 
vestigiilor colonialismului. Șeful sta
tului român a arătat, in același timp, 
că țara noastră condamnă cu toată 
fermitatea acțiunile întreprinse de 
R.S.A. împotriva țărilor din prima li
nie, acțiuni care afectează indepen
dența șl suveranitatea acestora și 
constituie o serioasă amenințare la 
adresa păcii în Africa.

Secretarul general al Partidului Co
munist Român și președintele Con
gresului Național African din Afri
ca de Sud au căzut de acord să con-, 
tinue schimbul de păreri în legătu
ră cu modalitățile de asigurare a 
succesului forțelor ce se pronunță 
contra apartheidului, a discriminări
lor rasiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
urat luptătorilor Congresului Națio
nal African noi succese în împlinirea 
idealurilor lor de libertate și inde
pendență națională în interesul po
poarelor lor, al victoriei forțelor pă
cii și progresului din întreaga lume, 

întâlnirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

I
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în Piața eroilor mozambicani se 
aflau numeroși locuitori ai orașului 
Maputo, care, după încheierea cere
moniei, salută cu entuziasm pe to
varășul tyicolae Ceaușescu, pe tova
rășa Elena Ceaușescu. Sînt interpre
tate cîntece și dansuri populare mo
zambicane, în timp ce , mulțimea 
aplaudă fără întrerupere. Se ovațio
nează pentru România și președin
tele Nicolae Ceaușescu, pentru prie
tenia româno-mozambicană.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu prietenie călduroaselor manifes
tări de stimă și prețuire făcute de 
cetățenii capitalei mozambicane, vi
brantă mărturie a dorinței de dez
voltare a colaborării între țările și 
popoarele noastre.

Marți dimineață, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Paa-- 
tidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a făcut o vizită la întreprinderea 
Maquinag.

De la reședința oficială, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu pleacă împreună cu tova
rășul Samora Machel și tovarășa 
Grapa Machel.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le estă re
zervată o primire entuziastă. Si'nt ali- 
niafi pe aleea principală a întreprin
derii numeroși muncitori, care dau 
glas bucuriei de a-1 avea ca oaspete 
pe conducătorul stimat al României 
socialiste. Ei aplaudă îndelung, agită 
stegulețe reprezentând drapelele ro
mân și mozambican, rostesc urări 
pentru prietenia dintre cele două 
popoare.

Un cor bărbătesc adresează, prin 
cîntece, cuvinte de bun venit pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, tovară
șei Elena Ceaușescu.

în numele oamenilor muncii din 
întreprindere, directorul acesteia, 
Hermenegildo Gamito, a salutat pre
zența conducătorului partidului și 
statului nostru, subliniind că aceasta 
reprezintă pentru îptregul colectiv un 
privilegiu, o înalta onoare. El mul
țumește, în acest cadru, președintelui 
Samora Machel pentru că a inclus 
unitatea în care ei își desfășoară ac
tivitatea în programul vizitei distin
șilor oaspeți români.

Solii poporului român au fost in
formați că întreprinderea unde se 
află numără 650 muncitori. Ea este 
alcătuită din trei mari sectoare pro
ductive.

Directorul subliniază că, răspunzînd 
chemărilor adresate de congresele 
Partidului FRELIMO, oamenii mun
cii din întreprindere acționează
cu hotărîre pentru îndeplinirea
în cele mai bune condiții a
sarcinilor de producție, pentru* o 
cît mai bună organizare a activității 
productive, un obiectiv de deosebită 
însemnătate fiind creșterea produc
tivității muncii. Sîntem convinși — a 
subliniat Hermenegildo Gamito — că 
vizita dumneavoastră în Mozambic 
va reprezenta un moment istoric în 
dezvoltarea relațiilor dintre partidele 
și țările noastre, în dezvoltarea 
prieteniei dintre popoarele român și 
mozambican.

Adresînd, încă o dată, cele mai vii 
mulțumiri pentru această vizită, di
rectorul întreprinderii a invitat pe 
președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu să meargă în halele de 
producție, să cunoască direct, la locul 
de muncă, pe cei ce lucrează în 
această unitate industrială a capitalei 
mozambicane. La sfîrșitul vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu a scris în 
cartea de onoare :

„Cu prilejul vizitei oficiale de 
prietenie în Republica Populară Mo

„0 importantă contribuție la adîncirea cooperării româno-mozambicane"
Spații ample continuă să fie acordate de mijloacele de informare in 

masă din Maputo vizitei oficiale de prietenie pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena peaușescu, o efectuează in Mo
zambic.

Cotidianul mozambican „NOTI- 
CIAS“ din 18 iulie publică pe pri
ma pagină fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu însoțită de da
tele biografice.

în numărul său din 19 iulie, ace
lași cotidian publică pe prima pa
gină fotografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutînd, împreună cu 
tovarășul Samora Machel, garda de 
onoare aliniată pe aeroport la ce
remonia de sosire. Sub fotogra
fie se menționează : „Președinții 
Nicolae Ceaușescu și Samora Ma
chel răspund salutului gărzii de 
onoare și al populației aflate pe 
aeroport pentru a-i ura bun venit 
conducătorului român". Iar sub ti
tlul introductiv : „La invitația 
președintelui Samora Machel, 
Ceaușescu în vizită în Republica 
Populară Mozambic", - este inserat 
un editorial.

• Ziarul prezintă apoi ceremo

zambic, adresăm un cald salut tovă
rășesc, revoluționar, muncitorilor de 
la fabrica Maquinag, care ne-au pri
mit, astăzi, cu deosebită căldură in 
mijlocul lor. Le aducem tuturor me
sajul de solidaritate, prietenie și 
colaborare al muncitorilor din Româ
nia și le urăm să obțină realizări tot 

nia sosirii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu., Se fac, totodată, refe
riri la începerea convorbirilor ofi
ciale și la dineul oficial oferit în

RELATĂRI Șl COMENTARII 
ALE PRESEI 

DIN MOZAMBIC

onoarea președintelui Republicii 
Socialiste România.

Pe aceeași pagină sînt publicate 
alte relatări sub titlurile „Se 
adincește cooperarea Mozambic- 
România", „Președinții celor două 
țări au abordat relațiile bilaterale 
și au condamnat forțele imperia
liste, îndeosebi pe rasiștii sud-afri- 
cani“ și „Un nou apel in 

mai mari în activitatea lor, să aducă 
o contribuție tot mai importantă la 
dezvoltarea liberă și independentă a 
Mozambicului, pe calea progresului 
economic și social, a socialismului".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, mul
țumind pentru primirea făcută, a ru
gat să se transmită colectivului mun

sprijinul libertății popoarelor". Ulti
ma relatare este precedată de o 
fotografie a președinților Nicolae 
Ceaușescu și Samora Machel la 
dineul oficial. Sînt redate pe larg 
extrase din toasturile rostite de cei 
doi președinți la dineul oficial.

RADIO MOZAMBIC a relatat, de 
asemenea, ceremonia sosirii. Au 
fost transmise, totodată, informații 
privind începerea convorbirilor ofi
ciale și despre dineul oficial ofe
rit în onoarea înalților oaspeți ro
mâni.

Postul de radio a redat pasajele 
din toastul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în care se subliniază că 
afinitățile dintre cele două țări 
permit aprofundarea în viitor a re
lațiilor bilaterale pe toate planurile. 
S-a '-reliefat, de asemenea, că pre
ședintele Samora Moises Machel a 
arătat că sprijinul acordat de Re
publica Socialistă România Repu
blicii Populare Mozambic contri
buie la punerea în practică a hotă- 
rîrilor celui de-al IV-Iea Congres 
al Partidului FRELIMO. 

citoresc al întreprinderii urări de 
succes in activitatea sa, de a con
tribui, prin rezultatele care le obțin, 
la construirea socialismului în Mo
zambic. Aș dori să folosesc acest pri
lej, a spus secretarul general al parti
dului nostru, să invit o delegație a 
întreprinderii dumneavoastră — de
sigur, dacă tovarășul Samora Machel 
este de acord — să facă o vizită în 
România.

La plecare, muncitorii și specialiș
tii unității salută cu aceeași dragoste 
pe președintele Nicolae Ceaușescu, 
scandind pentru prietenia dintre po
poarele noastre, dintre România și 
Mozambic.

Înfîlnire 
de lucru

în timpul vizitei oficiale de prie
tenie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Republica Popu
lară Mozambic, au avut loc întâlniri 
de lucru intre membrii celor două 
delegații.

în spiritul înțelegerilor la nivel 
înalt, tovarășii Gheorghe Oprea, 
Ștefan Andrei și Vasile Pungan au 
examinat împreună cu tovarășii 
Jacinto Soares Veloso, Joaquim Al
berto Chissano și Rui Baltazar Dos 
Santos Alves probleme privind am
plificarea și adîncirea raporturilor 
bilaterale româno-mozambicane.
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA POPULARĂ MOZAMBIC

La întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu cu oamenii muncii de la Complexul de transport feroviar și naval Maputo

Vibrante manifestări de stimă și prețuire 
ale oamenilor muncii din portul Maputo
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 

tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat, 
in cursul dimineții de marți, por
tul Maputo.

Situat pe malul golfului Delagoa, 
portul a constituit încă din prime
le momente ale existenței sale 
nucleul orașului ce se clădea în jur 
și care își baza dezvoltarea pe ac
tivitatea din ce în ce mai intensă, 
a transporturilor maritime in aceas
tă zonă a Oceanului Indian.

Vechea așezare întemeiată de co
loniștii portughezi în secolul al 
XVI-lea s-a dezvoltat rapid, ăjun- 
gînd, din punct de vedere economic, 
și datorită portului său, unul din
tre cele mai importante .orașe mo- 
zambicane. Acest fapt a. influențat 
decisiv desemnarea ltii, la începutul 
acestui secol, drept capitală a țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa ■ Elena Ceaușescu sînt aș
teptați de mii de oameni ai muncii, 
veniți să-i salute, în cuvinte alese. 
Deasupra intrării principale, pe o 
mare pancartă flancată de drapele
le României și Mozambicului, stă 
scris : „Trăiască președintele Nicolae 
Ceaușescu !“. Toți cei aliniați de-a

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

fe întîlnirea cu muncitorii portului Maputo
Dragi tovarăși și prieteni.
Doresc în primul rînd să vă adresez 

un călduros salut revoluționar din 
partea muncitorimii române. (A- 
plauze puternice).

între Partidul Comunist Român si 
Partidul FRELIMO există vechi re
lații de colaborare, din timpul luptei 
împotriva colonialismului, pentru 
cucerirea independenței naționale. 
Acum întărim această colaborare în 
lupta împotriva subdezvoltării, pen
tru făurirea unei societăți care să 
asigure muncitorimii, țărănimii, tu
turor oamenilor muncii, întregului 
popor o viață mai bună, mai fericită, 
Q viață liberă. (Apiauze puternice).

Am discutat cu tovarășul Samora' 
Machel să realizăm o colaborare 
largă, în multe domenii de activitate. 
Vrem ca prin aceasta să colaborăm 
activ în construcția socialismului în 
Mozambic. (Aplauze puternice).

Poporul român — care a înfăptuit 
revoluția încă,cu 40 de ani în urmă 
— a edificat cu succes societatea so
cialistă. Numai socialismul poate asi
gura lichidarea subdezvoltării, poate 

lungul aleilor poartă stegulețe, a- 
plaudă fără întrerupere, ovaționează 
îndelung. O formație de tineri, in 
pitorești costume locale, execută 
dansuri de mare virtuozitate.

Directorul general al complexului 
de transport feroviar și naval. Ili- 
dio Dinis, a exprimat, în numele ce
lor 17 000 de oameni ai muncii care 
lucrează aici, cele mai vii mulțumiri 
pentru Vizită, subliniind că ea va 
rămîne ca un -eveniment de-cea mai 
mare însemnătate în viața colectivu
lui.

In continuare, este prezentată or
ganizarea acestui mare port situat la 
Oceanul Indian, unul dintre cele mai 
însemnate ale Africii, de importanță 
vitală pentru economia națională mo- 
zambicană.

Cu ajutorul unor machete și hărți, 
este urmărită organizarea acestui 
complex destinat îmbarcării de 
mărfuri, prin portul Maputo trecînd 
mari cantități de cărbune, produse 
siderurgice, citrice, zahăr.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu sînt invitați 
să cunoască diferite amenajări por

asigura drepturi depline muncitori
lor, țăranilor, intelectualilor, poate 
asigura ca muncitorii să devină stă- 
pîni și să fie conducătorii țării ! (Vii 
aplauze).

Congresul al IV-lea al Partidului 
FRELIMO a elaborat un program de 
construcție a societății socialiste. Noi 
dorim să conlucrăm împreună pentru 
realizarea acestui program, pentru 
întărirea colaborării dintre poporul 
român și poporul mozambican. (A- 
plauze puternice).

După cum știți, FRELIMO și-a în
deplinit misiunea de a conduce po
porul mozambican pentru cucerirea 
independenței. De aceea, puteți fi 
siguri — și noi avem convingerea — 
că își va îndeplini această misiune și 
în construcția societății socialiste, în 
asigurarea unui Mozambic puternic, 
liber, în care poporul să trăiască în 
bunăstare și fericire. (Aplauze pu
ternice).

Știm că sînt încă greutăți multe. 
Și noi am trecut prin greutăți. So
cialismul nu se construiește ușor ; 
dar nu există altă cale decît calea 
socialismului — iar muncitorii tre

tuare, precum și mai multe secții de 
producție.

Gazdele relevă că. în ansamblul 
programelor și măsurilor de valori
ficare superioară a bogățiilor țării, 
de sporire a, potențialului său eco
nomic, un loc important il ocupă ex
tinderea relațiilor comerciale, mă
rirea volumului de mărfuri care fac, 
în prezent, obiectul schimburilor cu 
alte state. In acest cadru, dezvol
tarea și modernizarea activității por
turilor mozambicane, printre care și 
Maputo, reprezintă una dintre' prio
ritățile etapei actuale.

Un moment deosebit are loc în a- 
telierul de motoare : se remar
că — lucrînd alături de muncitorii 
mozambicani, in cadrul cooperării 
dintre țările noastre — un grup de 
tehnicieni români, care s-au bucu
rat să salute aici, la mii de kilome
tri de patrie, pe conducătorul iubit 
al partidului, și statului nostru, ra- 
portind că, prin activitatea lor, con
tribuie la adincirea și extinderea ra
porturilor de prietenie și cooperare 
dintre popoarele român și mozam
bican.

buie să fie principalii constructori și 
conducători ai construcției socialiste!

Trebuie întărit Partidul FRELIMO, 
unitatea sa. FRELIMO este partidul 
muncitorilor, al țăranilor, al dumnea
voastră — șl trebuie să faceți ca 
partidul să fie puternic și să reali
zeze programul pentru bunăstarea 
poporului, pentru independenta pa
triei 1

în același timp, trebuie să luptăm 
pentru pace, să ajutăm popoarele —■ 
cum este cel al Namibiei — să-și cu
cerească independența. Să determi
năm Africa de Sud să renunțe la 
apartheid și la amestecul în treburile 
Mozambicului și ale altor țări. (A- 
plauze puternice).

Popoârele, dacă acționează unite, 
dispun de forța necesară pentru a 
apăra pacea, pentru a asigura inde
pendența fiecărei națiuni. Trebuie să 
întărim solidaritatea intre muncitorii 
români și muncitorii mozambicani. 
(Aplauze puternice). Există aici o co
laborare între un grup /le muncitori 
români și muncitori mozambicani. 
Trebuie să dezvoltăm și în alte do
menii această colaborare. Aș saluta

La încheierea traseului prin hale
le întreprinderii portuare, pe un 
mare platou, au venit sute de mun
citori. Ei poartă pancarte pe care 
scrie : „Trăiască prietenia din
tre popoarele român și mozambi- 
can !“, „Trăiască tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !“, aplaudă cu puter'e la 
apariția celor doi conducători de 
partid și de stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, împreună 
cu tovarășul Samora Machel urcă la 
tribuha amenajată aici, încadrată de 
drapelele de stat ale României și 
Mozambicului.

Adresindu-se oamenilor muncii 
prezenți, TOVARĂȘUL SAMORA 
MACHEL a scos în evidență conlu
crarea fructuoasă dintre muncitorii 
români și cei mozambicani în do
meniul mijloacelor de transport, în 
cadrul general al colaborării dintre 
cele două țări.

El a salutat cu cea mai mare 
• bucurie prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, mari prieteni ai poporu
lui mozambican încă din timpul 
războiului de eliberare, prietenii săi 
de azi în lupta pentru dezvoltarea 
economică.

Se aplaudă îndelung, se ovaționea
ză, sînt pronunțate de sute de glasuri 
numele României și Mozambicului, 
numele celor doi conducători de 
partid și de stat.

A luat ’ cuvîntul TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. Cuvîntul său a 
fost subliniat cu puternice aplauze, 
cu îndelungi ovații. Se aud din nou 
refrene care salută vizita conducăto
rului României socialiste, evocă 
prietenia româno-mozambicană.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
rugat să primească în amintirea zi
lei de azi, din partea muncitorilor de 
aici, o machetă de locomotivă.

întîlnirea cu reprezentanții com
plexului portuar și feroviar Maputo 
se încheie într-o atmosferă de vi
brație deosebită, entuziastă.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Samora Machel răspund împreună 
acestei manifestații populare, oca
zionată de prezența înalților oaspeți 
români.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt invitați de tovarășul 
Samora Machel și tovarășa Grața 
Machel să efectueze o vizită de cu
noaștere a portului Maputo la bordul 
unui vas de croazieră.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Samora Moises Machel, răspund ovațiilor oamenilor muncii de la 
Complexul de transport feroviar și naval Maputo

cu multă plăcere și adresez invitația 
ca o delegație de muncitori din 
această întreprindere să viziteze 
România. (Aplauze puternice).

Vă urez, dragi tovarăși și prieteni, 
succese tot mai mari în activitatea 
dumneavoastră. Vă doresc bunăstare 
și fericire! \ I • ’

Trăiască colaborarea și solidarita
tea între muncitorii români și mo
zambicani! (Aplauze puternice).

Trăiască solidaritatea și colaborarea- 
între poporul român și poporul mo
zambican! (Aplauze puternice).

Trăiască solidaritatea militantă în
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul FRELIMO! (Aplauze pu
ternice).

Trăiască pacea și independenta po
poarelor! (Aplauze puternice).

Vă doresc multă sănătate! (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Vă mulțumesc foarte mult. îmi voi 
aduce aminte întotdeauna de întîl
nirea cu muncitorii din această între
prindere, pentru că muncitorii repre
zintă forța Mozambicului, garanția 
victoriei socialismului ! (Aplauze pu
ternice, îndelungate). Momente ale vizitei la Complexul portuar Maputo



PAGINA 4 SClNTEIA — miercuri 20 iulie 1983

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc pentru felicitările cordiale și cele mai bune urări pe care 

mi le-ați adresat cu prilejul alegerii mele ca președinte al Prezidiului Comi
tetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că relațiile șl colabo
rarea dintre Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist 
Român și dintre cele două țări socialiste ale noastre se vor dezvolta cu suc
ces și în viitor, în interesul popoarelor Iugoslaviei și României, păcii, cola
borării .internaționale egale în drepturi, progresului social și socialismului în 
lume.

DRAGOSLAV MARKOVICI
Președintele

Prezidiului Comitetului Central, 
al Uniunii Comuniștilor 

din Iugoslavia

Cronica zilei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

, Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceaușescu,

'Vă rog să primiți mulțumiri cordiale pentru decorarea mea cu ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste România", cît și pentru urările de sănătate 
și felicitările ce ml-au fost adresate cu ocazia celei de-a 60-a aniverșări a 
zilei mele de naștere.

Sînt ferm convins că relațiile polono-române se vor dezvolta In conti
nuare cu succes, pentru binele popoarelor noastre, al cauzei socialismului 
și păcii.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite, stimate tovarășe Ceaușescu, 
urări de noi succese în munca dumneavoastră, sănătate și prosperitate In 
viața personală.

WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar 

al Comitetutui Central 
al Partidului Muncitoresc Unit 

Polonez

La București a avut loc, marți, o 
festivitate în cadrul căreia străzii 
Violetelor, din sectorul I, i s-a atri
buit numele de Simon Bolivar, acțiu
ne înscrisă . in cadrpl manifestărilor 
prilejuite de marcarea în țara noas
tră a bicentenarului nașterii acestui 
reprezentant de seamă al luptei po
poarelor din America Latină pentru 
eliberare națională. ,

In alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, Radu Constantin, prim-vice- 
președinte al Consiliului popular al 
municipiului București, Și Olga Lucila 
Carmona, ambasadorul Republicii 
Venezuela la B.ucurești, au evocat 
lupta popoarelor din America Latină 
pentru independență și suveranitate 
naț'onală, subliniind, totodată, actua
litatea principiilor și idealurilor că
rora le-a dedicat întreaga viață și 
activitate cel ce a intrat în istorie cu 
numele de „Eliberatorul". Vorbitorii 
au relevat că atribuirea numelui de 
Simon Bolivar unei străzi din Bucu
rești reprezintă o expreșie a rela
țiilor de prietenie, colaborare și 
cooperare dintre poporul român și 
popoarele latino-americane, raporturi 
ce au cunoscut o puternică dezvoltare 
și diversificare ca urmare a înțele
gerilor convenite cu ocazia întîlniri- 
lor și convorbirilor dintre președin
tele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și conducătorii țărilor din 
America Latină.

Au participat Maria Groza, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Gheorghe Dumitru, președintele 
Consiliului popular al sectorului 1,

alte persoane oficiale, numeroși 
bucureșterii.

Au luat parte șefi de misiuni 
diplomatice ai unor țări latino-ame
ricane acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii' Columbia — a 173-a aniversare 
a proclamării independenței — marți 

’după-amiază a avut loc, în Capitală, 
o manifestare culturală organizată de 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea și Asociația de 
prietenie româno-columbiană. în a- 
cest cadru, ziaristul Pavel Mocanu, 
de la Radiodifuziunea română, a în
fățișat impresii de călătorie - din Co
lumbia.

Au participat rr^embri ai conducerii 
I.R.R.C.S. și Asociației de prietenie 
româno-columbiană, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe și 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, un numeros public.

A fost de față Lucella Ossman de 
Duque, ambasadorul Republicii Co
lumbia la București.

■fc
Regionala Căi Ferate București 

anunță : în zilele de 21 și 25 iulie 
a.c., datorită unor lucrări de repara
ții, trenul 8716, din direcția Oltenița, 
cu sosire în Halta „23 August", cir
culă numai pînă la Stația Titan, iar 
trenul 8713, cu- plecarea din Halta 
„23 August", ora 12, în direcția 
Oltenița, va circula din stația Titan, 
ora 12,07 între stațiile respective, 
în aceste zile, trenurile menționate 
fiind suspendate. (Agerpres)

PLANUL SI ANGAJAMENTELE ASUMATE
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i
în întreaga țară se desfășoară cu succes o amplă întrecere socialistă 

pentru traducerea in viață a importantelor obiective stabilite de Congre
sul al XII-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român. 
Angajați intr-o entuziastă emulație, milioane de oameni ai muncii din 
întreprinderile industriale, de pe șantierele de construcții, din transpor
turi și agricultură, din institutele de cercetare științifică, inginerie tehno
logică și de proiectare, unitățile circulației mărfurilor și prestărilor de 
servicii și din centralele industriale depun eforturi susținute pentru înde
plinirea și depășirea planului unic de dezvoltare economico-socială a 
țării, in condiții de maximă eficiență, pentru aplicarea fermă a noului 
mecanism economico-financiar, intărirea autogestiunii și autoconducerii 
muncitorești, realizarea unei noi calități în toate domeniile de activitate.

Făcindu-se bilanțul rezultatelor obținute pe primul semestru al anu
lui 1983, in urma punctajului general înregistrat, stabilit pe baza indica
torilor prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfir
șitul lunii iunie *); pe primele locuri se situează :

A

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN VENEZUELA

în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Gustavo Machado, fost 
președinte al Partidului Comunist din Venezuela, vechi militant al mișcării 
muncitorești șl al partidului comunist, personalitate marcantă a vieții politice 
din Venezuela, vă exprimăm sincerele noastre condoleanțe.

Vă rugăm totodată să transmiteți familiei îndoliate sentimentele noas
tre de compasiune.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

v r e m e a
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 20 Iulie, ora 21 — 23 iulie, ora 
21. In țară : Vremea va fi în general 
instabilă cu Innorări mal accentuate în 
primele zile. Vor cădea ploi locale care 
vor avea șl caracter de averse In ju
mătatea de nord a țării și Izolate în 
rest. Se vor produce frecvente descăr
cări electrice și izolat va cădea grindi-

nă. Vîntul va sufla slab pînă Ia mode
rat cu intensificări de scurtă durată. 
Temperatura aerului va marca o scăde
re ușoară. Astfel minimele vor fi cu
prinse între 10 șl 20 de gțade, iar cele 
maxime vor oscila între 22 șl 32 de 
grade. In București : Vreme ușor in
stabilă cu cerul variabil. Vor cădea a- 
verse de ploaie mai ales după amiaza. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat cu 
intensificări de scurtă durată. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 16 
și 19 grade, iar maximele între 28 și 31 
de grade. (Liana Cazacioc, meteorolog 
de serviciu).

NUL I

Acum se hotărăsc producțiile suplimentare
de porumb boabe și legume

CULTURILE DUBLE TREBUIE
ÎNTREȚINUTE EXEMPLAR!

BRĂILA: BU]

și mobilizarea
Pe ansamblul județului Brăila, 

practic .s-a încheiat programul de 
insămînțare a culturilor duble pe 
cele 75 400 hectare, din care 46 530 
cu porumb. în mod firesc, pe 
primul plan al preocupărilor se 
află- acum întreținerea acestor 
culturi. Comandamentul județean 
pentru agricultură urmărește zilnic 
modul cum își respectă unitățile 
programele de lucru, îndeosebi la 
executarea prașilelor și la aplicarea 
udărilor. La prăși tul manual și me
canic au fost concentrate importan
te forțe ; în fiecare zi, pe ogoarele 
județului acționează aproape 15 000 
de oameni și 1 700 de cultivatoare.

într-un stadiu mai avansat la în
treținerea culturilor sînt unitățile 
agricole din consiliile agroindustriale 
Dudești, Cireșu, Ianca și Măxineni
— acolo unde recoltarea păioaselor 
și, respectiv, însămînțarea celei de-a 
doua culturi s-au făcut mai din 
timp. Totodată, numeroase coopera
tive agricole de producție au înche
iat prașila I la porumbul în cultură 
dublă, între acestea sînt C.A.P. Gal- 
benu — 250 hectare, C.A.P. Bertești
— 800 hectare și C.A.P. Cireșu — 100 
hectare etc.

în majoritatea unităților se con
stată o preocupare deosebită pentru 
calitatea lucrărilor de întreținere a 
culturilor. La I.A.S. Urleasca au fost 
lnsămînțate 1 335 hectare de culturi 
duble, din care 1 085 hectare cu po
rumb. Tovarășul Dumitru Danieles- 
cu, inginerul-șef al unității, ne spu
nea : „Avem certitudinea că din hi
brizii tifripurii de porumb pe care 
l-am semănat vom obține producții 
bune, «rotunjind» astfel recolta pe

CĂLĂRAȘI: Cine

na organizare 
amplă a forțelor 

întregul an. Totodată, legumele cul
tivate după orz se prezintă promi
țător, iar noi le «ajutăm» acum să 
crească prin irigații și lucrări de în
treținere".

Și la I.A.S. Rîmnicelu, cele 400 
hectare cultivate cu porumb după 
orz și grîu sînt într-un stadiu avan
sat de vegetație. La porumbul se
mănat după orz s-a trecut de citeva 
zile la prașila a Il-a mecanică. Pe 
alocuri, unde au apărut „vetre" de 
buruieni, au intrat prășitorli. Pe 
baza realităților din cîmp, inginerul 
Mircea Toncescu apreciază că sînt 
condiții să se obțină o producție de 
zece tone de știuleți la hectar din 
cultura a doua.

Cu hotărîre și spirit gospodăresc' 
se lucrează și la C.A.P. Chiscani. 
într-o discuție pe care am avut-o 
cu președintele unității, tovarășul 
Ștefan Mitu, acesta ne vorbea des
pre faptul că cele 280 hectare cu 
porumb în cultura a doug se vot 
adăuga celorlalte 600 hectare din 
prima cultură, obținîndu-se un spor 
de producție de peste 1 100 tone. 
Am constatat că atît țăranii coope
ratori, specialiștii, cît și lucrătorii 
de pe platforma industrială Chiscani, 
care au luat să lucreze în acord 
global unele suprafețe, participă cu 
regularitate la întreținerea culturilor.

Iată, așadar, citeva secvențe sem
nificative din lucrările la zi de pe 
ogoarele județului Brăila, secvențe 
care definesc o realitate în care 
bătălia pentru recolte cît mai mari in 
cultura a doua se află pe primul plan 
al preocupărilor cotidiene.

Lucian CIUBOTARU 
Comeliu IFR1M

/

prășește la timp
culege mai mult la toamnă

După recoltarea cerealelor păioase, 
în județul Călărași au -fost insămin- 
țate peste 80 000 hectare cu culturi 
duble, din care 51 000 hectare cu po
rumb. Lucrările au fost executate cu 
două, trei săptămîni mai devreme 
decit în anii precedenți, ceea ce con
stituie un avantaj .pentru obținerea 
unor recolte bune de porumb, legu
me și' furaje. Dar pentru a se valo
rifica din plin condițiile naturale fa

vorabile — in ultima perioadă a 
plouat abundent — este necesar ca 
lucrările de întreținere să fie execu
tate la timp și de bună calitate. După 
cum ne-a informat tovarășul Nicolae 
Zainea, secretar al comitetului jude
țean de partid, în multe unități 
agricole au fost întreprinse acțiuni 
ample de mobilizare a mijloacelor 
mecanice și forței de muncă la intre- 

* ținerea culturilor duble. ‘Ca urmare,

pină acum au fost prășite mecanic 
și manual aproape 30 000 hectare de 
porumb boabe și legume, lucrările 
fiind mai avansate în unitățile din 
consiliile agroindustriale Borcea, Că
lărași, Lehliu și Mînăstirea.

întrucît ploile din prima parte a 
lunii iulie asigură dezvoltarea ra
pidă a culturilor, se impune ca 
peste tot să fie grăbite lucrările de 
întreținere la porumbul din cultură 
dublă. Cum decurg ele 7 în comuna 
Borcea, primarul Constantin Nedel- 
cu, împreună cu specialiștii din cele 
patru cooperative agricole și din 
I.A.S. Borcea, Grădiștea și Pietroiu, 
a delimitat suprafețele ce se prășesc 
cu prioritate mecanic sau manual. 
Pînă acum au fost prășite 4 500 hec
tare de culturi duble, din care jumă
tate cu porumb boabe. „în toate cele 
șapte unități agricole de pe raza co
munei au fost constituite formații 
de mecanizatori la prășitul culturilor 
duble — ne spune primarul. Echipele 
din cadrul fiecărei ferme lucrează 
în acord global toate suprafețele cu 
plante prășitoare, inclusiv cele cu 
culturi duble". La C.A.P. Borcea I 
se încheiase prașila pe cele 410 hec
tare porumb boabe. Inginerul-șef 
al unității, Stănescu Marian, a diri
jat operativ mijloacele mecanice la 
prășitul pe rînd al porumbului pen
tru boabe.

Continuăm itinerarul pe terenurile 
I.A.S. Pietroiu. De la directorul Ște
fan Poienaru, abia sosit din Baltă, 
aflăm că s-a încheiat prima prașila 
mecanică pe toate cele 1100 hectare 
însămînțate cu porumb pentru 
boabe și furaje, iar 380 hectare 
au fost erbicidate. Zilnic, șase 
mecanizatori prășesc cîte 110 hec
tare. Pe fiecare cultivator au 
fost instalate fertilizatoare pentru 
administrarea îngrășămintelor chi
mice, concomitent cu prașila me
canică, astfel incit plantele cresc 
viguroase. Și la cooperativa agricolă 
Mihai Viteazu culturile duble repar
tizate în acord global pe ferme și pe 
echipe de cooperatori sînt întreținute 
exemplar. Inginerul-șef ai unității, 
Gabriela Patrichi, ne spunea : „Avem 
530 hectare de culturi duble. Prima 
prașilă mecanică s-a încheiat la toa
te culturile duble răsărite și a doua 
prașilă la porumbul pentru boabe. 
Zilnic, prășim mecanic o sută de 
hectare. La prășitul manual partici
pă 120 de cooperatori".

Asociația economică legumicolă de 
stat și cooperatistă Jegălia cultivă 
mari suprafețe cu legume în cultura 
a doua. „La noi, culturile succesive 
asigură mai mult de o treime din 
producția totală de legume, adică

minimum 12 000 tone — ne spune 
Traian Gabriel, directorul asocia
ției. Față de anul trecut am mărit 
suprafața culturilor duble de praz cu 
30 hectare, iar varza roșie pe 15 hec
tare am plantat-o direct în cultura 
de ceapă, ciștigînd două săptămîni. 
Acum, la prășit lucrează o mie de 
oameni". Iată o treabă gospodă
rească 1

în multe unități agricole, deși bu
ruienile stînjenesc dezvoltarea cul
turilor duble, suprafețele prășite sînt 
încă mici. Am analizat mai amănun
țit cauzele acestei situații în consi
liul agroindustrial Jegălia, unde din 
5 440 hectare culturi duble erau pră
șite mecanic doar 1 000 hectare, iar 
manual — abia 300 hectare. De ce 
atît de puțin-.? Ne pune în temă di
rectorul S.M.A., Marin Chiriac : 
„Avem 38 de cultivatoare, dar azi nu 
lucrează decît 4 din cauza lipsei de 
motorină. Cu utilajele existente am 
putea prăși mecanic cel puțin 500 
hectare pe zi". Cît de mare e nevoia 
de a grăbi întreținerea culturilor 
duble o arată cîmpul. îl însoțim in 
cîmp pe primarul comunei Jegălia, 
Iosif Dumitru, cu speranța că vom 
vedea la lucru citeva echipe de coo
peratori. Dar cit e cîmpia de întinsă 
nu vedem decît trei mecanizatori 
pe o tarla de porumb a cooperativei 
agricole. Singuri în cîmp, ei lucrează 
după priceperea și conștiinciozitatea 
fiecăruia. în urma cultivatoarelor 
rămîn ici-colo plante parțial acope
rite cu pămînt. Era nevoie de oa
meni care să prășească pe rînd. Dar 
la această unitate, ca și la C.A.P. 
Gîldău și Unirea, n-am găsit nici un 
hectar de culturi duble prășite ma
nual. „Ar putea ieși la prășitul cul
turilor duble 300 de cooperatori nu
mai din Jegălia, zice primarul co
munei. Poate de mîine organizăm 
acțiunea..." Numai că plantele au 
nevoie de praștie făcute grabnic, cu 
toate mijloacele, pentru a scăpa de 
concurența buruienilor, pentru a va
lorifica eficient fertilitatea și umidi
tatea pămîntului. Problema este la 
fel de actuală și la cooperativa 
agricolă Dichiseni, din același consi
liu agroindustrial, unde erau prășite 
mecanic 300 hectare cu culturi duble, 
dar nici unul manual.

Este în interesul unităților agricole 
să fie intensificate lucrările de în
treținere a culturilor duble. Cu atît 
mai mult cu cît există posibilități 
reale de a obține la toamnă recolte 
suplimentare de porumb, legume, 
furaje și alte produse.

Rodica SIM1ONESCU 
Constantin BORDEIANU

ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
ȘI PREPARARE A CĂRBUNELUI 

Locul I : Mina Filipeștii de Pă
dure, județul Prahova, cu 729,7 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,1 la sută Ia pro
ducția fizică, 7,7 la sută la produc
ția netă, 6,3 la sută Ia producția- 
marfă vîndută și încasată, 17,5 la 
sută la volumul de pregătiri minie
re, 11,5 la sută la productivitatea 
muncii ; cheltuielile totale Ia 1 000 
lei producție-marfă au fost mai 
mici decît cele planificate cu 7,2 la 
sută, iar cele materiale cu 1,3 la 
sută.

Locul II : întreprinderea minieră 
Rovinari, județul Gorj.

Locul III : întreprinderea minieră 
Cimpulung Muscel, județul Argeș.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 
PE BAZĂ DE CĂRBUNI

Locul I : întreprinderea clectro- 
centrale Oradea, cu 486,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9,9 Ia sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și la graficul de 
putere la dispoziția sistemului ener
getic național, 4,5 la sută la inves
tiții ; cheltuielile realizate au fost 
mai mici cu 20 la sută fată de cele 
prevăzute în buget. Unitatea s-a 
încadrat în sarcina de plan la pro
ductivitatea muncii și a redus con
sumul de energie electrică pentru 
consumul propriu tehnologic cu 0,1 
la sută..

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Devh.
ÎN INDUSTRIA METALURGICA — 

SUBRAMURA 
METALURGIEI FEROASE

Locul I : Întreprinderea de fier 
Vlăhița, județul Harghita, cu 530,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,5 la sută la pro
ducția fizică, 9 la sută la producția 
netă, 4,2 la sută la producția-marfă 
vîndută și încasată și 10,8 la sută 
la productivitatea muncii ; cheltuie
lile totale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost reduse cu 1.1 la sută, 
iar cele materiale cu 2,1 la sută.

Locul II : întreprinderea „Cioca
nul" Nădrag,. județul Timiș.

Locul III : Combinatul siderurgic 
Reșița, județul Caraș-Severin.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

SUBRAMURA
UTILAJ ENERGETIC, PETROLIER, 
PENTRU METALURGIE, CHIMIE, 

MATERIALE DE CONSTRUCȚII 
ȘI ALTE RAMURI

Locul I : întreprinderea de utilaj 
chimic „Grivița roșie" — București, 
cu 861,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășlțț. cu : 8,2 la sută la pro
ducția netă, 1,3 la sută la producția 
fizică, 0,8 la sută la producția-marfă 
vîndută și încasată și 9 la sută la 
productivitatea muncii ; de aseme
nea, au fost obținute importante 
sporuri peste plan la export și la 
beneficii ; consumurile de materii 
prime și materiale realizate au fost 
reduse cu 2,6 la sută față de cele 
normate, iar cele de energie elec
trică și combustibili cu 0,5 la sută.

Locul II : întreprinderea mecani
că de utilaj chimic București.

Locul III : întreprinderea „Vul
can" București.

ÎN INDUSTRIA METALELOR 
NEFEROASE ȘI RARE 

Locul I : întreprinderea de alu
miniu Slatina, județul Olt, cu 849,4 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,7 la sută la nro- 
ducția-fizică, 4,3 la sută la produc
ția netă, 6,8 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată' și 4,6 la 
sută la productivitatea muncii ; 
unitatea a obținut, în același timp, 
importante depășiri la export și la 
beneficii ; consumurile de materii 
prime și materiale de bază au fost 
reduse cu 2,5 la sută față de cele 
normate, iar cele de energie elec
trică și combustibili cu 2,3 la sută.

Locul II : întreprinderea 
Iurgică „Neferal" București.

Locul III : întreprinderea 
Iurgică de metale neferoase 
Mică, județul Sibiu.
ÎN INDUSTRIA EXPLOATĂRII 

LEMNULUI.
Locul I : întreprinderea forestieră

de exploatare și transport Rîmnicu 
Vîlcea, cu 826 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,7 la sută la 
producția fizică, 8,8 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată și 
24,7 la sută la livrări de mărfuri la 
fondul pieței ; au fost obținute, de 
asemenea, depășiri de plan la 
export, productivitatea muncii și la 
beneficii : întreprinderea a realizat 
un nivel mai redus de cheltuieli 
totale și materiale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă decît cele planificate.

Locul II : Unitatea forestieră de 
exploatare și transport Craiova.

Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Focșani.
IN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea 
coiaje și perdele Pașcani, 
Iași, cu 1 080,6 puncte.

Principalii indicatori de 
fost depășiți cu : 25,3 la

de tri- 
județul

plan au 
sută la

PANOUL FRUNTAȘILOR
PE PRIMUL SEMESTRU

AL ANULUI

meta-
meta- 
Copșa 
i•

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și. benefi
ciile sint calculați pe-'Sinci luni.

producția fizică, 1,2 la sută la 
producția netă și la productivitatea 
muncii, cu 1,5 la sută la beneficii ; 
de asemenea, au fost obținute în
semnate sporuri «peste plan la 
export și la livrări de mărfuri la 
fondul pieței ; consumurile reali
zate de materii prime și materiale 
de bază au fost diminuate cil 0.8 
la sută față de cele normate, iar 
cele de energie electrică și com
bustibili cu 12,9 la sută.

Locul II: întreprinderea „Adesgo" 
București.

Locul III : întreprinderea de tri
cotaje „Crinul" București.
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — 

SUBRAMURA MORARIT, 
PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE 

FĂINOASE
Locul I : întreprinderea de mo- 

rărit și panificație Covasna, cu 824,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 3,5 la sută la pro
ducția fizică, 10,1 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată, 
7,9 la sută la productivitatea mun
cit și 16,8 ia sută la livrări la 
fondul pieței ; cheltuielile totale și 
materiaie 
marfă 
sută.

Locul 
rărit și

Locul 
morărit

INSTITUTE DE CERCETARE 
ȘTIINȚIFICA

Locul I : Institutul ele cercetări 
chimice-București, cu 1 038,3 puncte.

Colectivul de cercetări al Institu
tului a elaborat și omologat peste 
plan 12 tehnologii noi și 63 produse 
noi ; depășiri importante de plan 
s-au realizat la obiectivele de 
cercetare științifică și dezvoltare 
tehnologică care asigură reducerea 
consumului de materii prime, ma
teriale, combustibil și energie, pre
cum și a importurilor de produse și 
licențe ; a sporit volumul de asis
tență tehnică și științifică acordată 
de ' institut unităților beneficiare ; 
de asemenea, s-au înregistrat de
pășiri de plan la volumul total al 
activității de cercetare științifică și 
dezvoltare tehnologică pe bază de 
contracte de cercetare cu 8,4 la 
sută, la valoarea microproducției 
marfă cu 12,7 la sută și, cu 11,7 la 
sută la beneficii.

Locul II : Institutul de cercetări 
și modernizări energetice — Bucu
rești.

ÎNTREPRINDERI DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎNGRAȘAREA PORCILOR 
Locul I : Combinatul pentru pro

ducerea și industrializarea cărnii 
de porc Ialomița, cu 475,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu 8,5 la sută la pro
ducția de carne, 0,9 la sută Ia 
efectivele de animale Ia sfirșitul 
perioadei, 2,4 la sută la beneficii ; 
Combinatul a obținut în același 
timp importante sporuri la livrări 
de carne la fondul de stat, precum 
și depășirea planului la beneficii.

Locul II : Combinatul pentru pro-

la 1 000 Iei producție- 
au fost reduse cu 2,5 la
II : întreprinderea de mo- 
panificație Teleorman.

III : întreprinderea de 
și panificație Neamț.

ducerea și industrializarea cărnii 
de porc. Timiș.

Locul III : întreprinderea de stat 
pentru creșterea și ingrășarea por
cilor Ulmeni, județul Călărași.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR 

INDUSTRIALE 
Locul I : Trustul de lucrări spe

ciale București, cu 349 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu 15 la sută la pro
ducția netă de construcții-montaj, 
6,6 la sută la producția de con
strucții terminată, 2,5 la sută la 
productivitatea muncii și 14,4 la 
sută la beneficii ; cheltuielile ma
teriale la 1 000 lei producție de 
construcții-montaj au fost mai mici 
cu 1,2 Ia sută față de cele planifi
cate. De asemenea, au fost obți
nute importante economii mate
riale, de combustibili și carbu
ranți.

Locul II : Trustul de construcții 
Industriale și agrozootehnice Bucu
rești.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE - REGIONALE 
DE CAI FERATE

Locul I : Regionala de căi ferate 
Brașov, cu 527,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 15,2 la sută la 
producția netă, 1,9 la sută la vo
lumul de transport, 2,5 la sută la 
greutatea medie brută a trenului 
de marfă ; Însemnate depășiri s-au 
obținut la productivitatea muncii și 
la beneficii ; cheltuielile totale rea
lizate au fost reduse cu 7,8 la sută 
față de cele planificate, iar consu
mul de combustibili și energie elec
trică cu 0,4 la sută.

Locul II : Regionala de căi fe
rate București.

Locul III : Regionala de căi fe
rate Timișoara.
ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 
COMERCIALE CU AMĂNUNTUL 

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat Alimentara, Rîmnicu 
Vîlcea, cu 291,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,9 la sută la
desfacerile de mărfuri cu amănun
tul și volumul de desfacere pe un 
lucrător ; cheltuielile de circulație 
la 1 000 lei desfacere au fost dimi
nuate cu 10 la sută, iar nivelul 
fondului de retribuire la 1 000 lei 
desfacere cu 6,8 la sută ; unitatea 
a înregistrat depășiri substanțiale 
de plan la beneficii și la viteza de 
circulație a .

Locui II : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Rovinari, jude
țul Gorj.

Locul III : întreprinderea co
mercială de stat Alimentara, Tîrgo- 
viște, județul Dîmbovița.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea econo

mică de odihnă Snagov, cu 493,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 16,3 Ia sută la
prestări servicii pentru populație, 
0,4 la sută la coeficientul de utili
zare a capacității de cazare ; de 
asemenea au fost obținute depășiri 
însemnate de plan la desfacerile de 
produse de alimentație publică și la 
încasările medii pe un lucrător ; 
cheltuielile de circulație la 1 000 lei 
desfacere realizate au fost reduse 
cu 3,1 la sută față de cele planifi
cate.

Locul II : întreprinderea de 
hoteluri și restaurante Mangalia, 
județul Constanța.

Locul III : întreprinderea bal- 
neo-climaterică Slănic Moldova,‘ju
dețul Bacău.
IN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza județeană de 

aprovizionare tehnico - materială 
Vrancea, cu 665,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,8 la sută la
volumul de desfacere prin depozit, 
35,5 la sută la preluarea stocurilor 
disponibile ; însemnate depășiri 
de plan au fost obținute la benefi
cii. valorificarea stocurilor dispo
nibile și la mărfuri încărcate și 
expediate paletizat și pachetizat.

Locul II : 
aprovizionare 
Cluj.

Locul III : 
aprovizionare 
Constanța.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCA 

Locul I ! Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Co
vasna, cu 643,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu 4,8 la sută la 
producția netă, 2,8 la sută la pro
ducția-marfă și prestările de servi
cii, 17,2 la sută la beneficii și 10,2 
la sută la export ; cheltuielile to
tale realizate la 1 000 lei producție- 
marfă și prestări de servicii au 
fost reduse cu 1,7 la sută, față de 
cele planificate, iar cele materiale 
cu 3 la sută.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Bo
toșani.

Locul III : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Galați 

(Agerpres)

mărfurilor.

Baza județeană de 
tehnico - materială

Baza județeană de 
tehnico - materială

cinema
• Dacii : VICTORIA (16 28 79) — 9,30; 
11,30*: 13.30; 16; 18; 20.
© Melodii la Costinești : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20,15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20. FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
© Sfirșitul nopții : BUZEȘTI (50 43 58)
— 15.30; 17,30; 19,30.
© Revanșa: LIRA (317171) — 15,30:
18; 20,30.
© Cuibul salamandrelor : PACEA 
(60 30 85) — 15.30: 17,30; 19,30.
© Răzbunarea haiducilor : MELODIA 
(12 06 88) — 9: 11.15; 13,30: 15.45: 18; 
20,15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30: 15,45; 18; 20,15, la grădină - 21. 
© Orgolii: VIITORUL (11 43 03) —
15,30: 17.30: 19.30.
© Brigada diverse în alertă : FLACĂ- 
RA (20 33 40) — 15.30: 17.30: 19.30.
© Pintea : PROGRESUL (23 94 10) — 
16; 18; 20.

• Cascadorul Hooper : SALA MICA A
PALATULUI — 17,15; 20, PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Hotel Palace : CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
© Program de vacanță — 9; 11; 13,15, 
Fii cu ochli-n patru — 15,30; 17,45; 20: 
TIMPURI NOI (15 61 10).
• Șatra : DACIA (50 35 94) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Iubire fără soare : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15. COSMOS (27 54 95) — 9; .11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15.30; 18, GRADINA LIRA 
(31 71 71) — 20,45.
© Omul și umbra : DRUMUL SĂRII
— 20.
© Vraciul: STUDIO (59 53 15) — 10;
13; 16; 19. COTROCENI (49 48 48) — 15; 
17,30; 20.
© Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni în Rusia : AURORA (35 04 66) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GRADINA 
FESTIVAL (15 63 84) — 21.
© Dragostea mea cu Jakub : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19.30.

© Madona păgtnă î TOMIS (21 49 46) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Fata care vinde flori : ARTA 
(213186) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
© Cei trei mușchetari : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,l^î 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Alibi pentru un prieten : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,15, la 
grădină — 21.
© Yeti, omul zăpezilor : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18;
20.15, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, Ia grădină — 21. 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
© Camionul de cursă lungă : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 11,15: 13.30; 15,45; 
18; 20.15, FAVORIT (45 31 70) — 9;
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15.
© Heidi In oraș — 9; 11; 13: Domnul 
miliard - 15: 17: 19 : DOINA (16 35 38). 
© Cînd dragostea se întoarce : GRA
DINA ARTA (21 31 86) — 21,15. J
© Pe căi nelegale : GRĂDINA LUCEA
FĂRUL (15 8 7 67) — 21.
© Oglinda spartă : GRĂDINA TOMIS 
(21 49 46) — 21.

© Sindromul : GRADINA PARC HO
TEL (17 08 58) — 21.
© Adio, dar rămîn cu tine : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45; 20.

teatre
© Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de 
vioară: Angele Dubeau (Canada) — 19. 
© Teatrul Mic (14 70 81, Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Patrie, pămint 
străbun. Spectacol de sunet și lumi
nă — 21.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Mî- 
rîiala — 20.
© Teatrul ‘satiric-muzical „C. Tănase44 
(15 56 78, grădina Boema) : Fotbal la 
Boema — 19,30; (grădina Batiștei) : 
Vacanță la București — 19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română*4 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec 
— 18,30.

t V
____________1—__ _ __ ___________________

PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,05 Ecran de vacanță. Desene animate: 

Maimuța de piatră. Producție a 
studiourilor din R.P. Chineză. Epi
sodul 1

16,25 Viața culturală
16,45 Rezultatele tragerii Pronoexpres
16.50 Imagini din Columbia
17,10 Universul femeilor
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal 9 întrecerea socialistă 

în cinstea marii sărbători
20,20 Actualitatea economică
20,35 Melodii șl interprețl
20-,50 Epoca marilor împliniri. 18 ani de 

la Congresul al. IX-lea al 'P.C;B.
21,05 Film artistic : „Un zimbet pentru 

mai tîrziu". Cu : Dumitru Furdui. 
Marin Moraru, Octavian Cotescu, 
Petre Gheorghiu, Ștefan Mihăiles- 
cu-Brălla, Olga Tudorache. Dora 
Ivanciuc, George Motoi, Ștefan 
Radof, Mircea Anghelescu, Mlhal 
Mereuță. Scenariul : Mihai Caran- 
fil. Regia : Alexandru Boiangiu

22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal © întrecerea socialistă 

în cinstea marii sărbători
20,20 Scena și ecranul
21,00 Din țările socialiste
21.30 Mic dicționar de operă șl balet. 

Litera „N“
' 22,30 Telejurnal

® SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La Ziirich au început întrecerile 

tradiționalei competiții internaționale 
de tenis „Cupa Federației", rezervată 
echipelor feminine.

în primul tur, selecționata Româ
niei a întîlnit formația Canadei, pe 
care a învins-o cu'3—0. Lucia Ro
manov a dispus cu 6—2, 6—2 de An
gela Walker ; Virginia Ruzici, a in- 
trecut-o cu 7—6, 6—0 pe Carlin 
Basset, iar în proba de dublu, cuplul 
Lucia Romanov — Florența Mihai a 
învins cu 6—3, 6—4 perechea Carlin 
Basset — Jill Heatherington.

Alte rezultate : Elveția — Bulgaria 
3—0 ; Australia — U.R.S.S. 3—0 ; Ja
ponia — Danemarca 2—1 ; Mexic — 
Grecia 2—1 ; R.F. Germania — Spa
nia 3—0 ; Anglia — Luxemburg 3—0.
• Pe stadionul „23 August" din 

Capitală se vor desfășura, la sfirșitul 
acestei săptămîni, campionatele re
publicane de atletism. La startul în
trecerilor vor fi prezenți atleți și 
atlete de valoare din întreaga țară, 
competiția constituind un ultim pri
lej de verificare în vederea apropia
tului campionat mondial, programat 
între 7 și 14 august la Helsinki.

In toate cele trei zile de concurs, 
întrecerile vor începe la ora 10,00 și 
vor continua după-amiaza : vineri de 
la ora 18,30, iar simbătă și duminică 
de la ora 17,00.

• Intre 21 și 30 iulie se vor des
fășura la Viena întrecerile campio
natelor mondiale de scrimă. Din lotul 
sportivilor români ce vor participa la 
această competiție fac parte Elisabeta 
Guzganu, Aurora Dan, Rozalia Oros, 
Csila Ruparcsics, Monica Veber — 
floretă femei ; Petru Kuki — floretă 
bărbați ; Ioan Pop, Corneliu Marin, 
Marin Mustață, Vilmos Szabo—sabie 
și Nicolae Bodoczi — spadă.

• Lotul reprezentativ de ciclism al 
tării noastre a plecat in Turcia pen
tru a participa la campionatele 
balcanice programate in localitatea 
Konya între 20—24 iulie. Din lot fac 
parte Mircea Romașcanu, Constantin 
Căruțașu, Ionel Gancea, Costică Pa- 
raschiv și Valentin Constantinescu.
• Turneul internațional feminin de 

șah de la Nalenchowe (Polonia), a 
continuat cu runda a opta, în care 
maestra româncă Margareta Teodo- 
rescu a remizat cu jucătoarea polo
neză Grazyna Szmacinszka, rezultatul 
de egalitate fiind consemnat și în 
partidele Whitehead (Anglia) — Mar
gareta Perevoznic (România) și We- 
selowska — Sikora. Wiese a învins-o 
pe Hemskerk, iar Erenska a cîștigat 
la Maziarska.

în clasament continuă să conducă 
Bojena Sikora (Polonia), cu 6 puncte.
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ANI
DE LA CONGRESUL 
AL IX-LEA AL P.C.R.

Concepție unitară și de largă perspectivă
privind sistematizarea teritoriului,

înflorirea tuturor localităților patriei
deRecentele măsuri stabilite 

plenara C.C. al P.C.R., plenara 
Consiliului Național al F.D.U.S. și 
sesiunea Marii Adunări Naționale, 
ampla acțiune de importanță na
țională privind creșterea potențialu
lui productiv al pămintului, pentru 
asigurarea unor recolte stabile, in
diferent de condițiile naturale, vin 
să marcheze o etapă nouă, calita
tiv superioară, nu numai în agri
cultura țării, ci și în geografia 
ei, inclusiv în continuarea pro
cesului de sistematizare a teri
toriului.

Privind retrospectiv, se poate a- 
precia că procesul de sistematizare, 
adică de folosire judicioasă a te
renului orașelor și satelor, de crea
re a unor condiții de viață tot 
mai civilizate, a marcat după Con
gresul al IX-lea al partidului im
portante acumulări. în acest cadru, 
un prim și important pas a fost 
făcut în primăvara anului 1968, 
odată cu reorganizarea administra- 
tiv-teritorialâ a țării, adevărată ac
țiune de sistematizare la nivelul 
zonelor geografice.

A urmat alt moment de mare 
importanță, anume adoptarea de 
către Conferința Națională a parti
dului din 1972 a directivelor privind 
sistematizarea localităților, directive 
care au stat ulterior la baza ela
borării, în 1974, a Legii sistemati
zării.

O contribuție inestimabilă la de
finirea cadrului legislativ, la con
turarea măsurilor practice de siste
matizare a adus-o, în toți acești ani 
de după Congresul al IX-lea al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în mod constant, în
deosebi cu prilejul frecventelor sale 
vizite de lucru în județe, președin
tele republicii, secretarul general 
al partidului, a indicat căile concre
te prin care — așa cum se sublinia

la primul Congres al consiliilor 
populare — „toate orașele și comu
nele să devină unități administra- 
tiv-tcritoriale capabile să asigure 
locuitorilor condiții optime de

rea schițejor de sistematizare pen
tru toate localitățile urbane — pri
ma acțiune de acest gen din istoria 
țării. Au fost stabilite și conturate 
principalele zone industriale, schi-

DIN REALIZĂRILE PERIOADEI
1965-1983

® S-au elaborat pentru prima dată în istoria țării 
schițe de sistematizare pentru toate localitățile urbane.

® in cadrul schițelor de sistematizare au prîhs contur 
peste 180 noi platforme industriale, realizate într-o con
cepție unitară, modernă.

® in apropierea platformelor industriale ți pe arterele 
principale de circulație din orașele țării s-au înălțat 280 
noi cartiere de locuințe.

© Astăzi nu există localitate în care să nu funcționeze 
unități comerciale și prestatoare de servicii, unități sani
tare, așezăminte social-culturale, ridicate din temelii.

® Prin delimitarea perimetrului construibil al localită
ților s-au creat premisele includerii în circuitul agricol a 
unei suprafețe totale de aproape o jumătate milion de 
hectare.

muncă, învățămînt, cultură și ocro
tire a sănătății, de 
de participare activă 
treburilor publice".

Astăzi, România se 
tre puținele țări din 
un program unitar 
sistematizare. O etapă importantă 
în aplicarea acestui program au 
constituit-o elaborarea și definitiva

aprovizionare, 
la conducerea
numără prin- 
lume care au 
și general de

tele prefigurînd apariția platfor
melor industriale cu care se mîn- 
dresc acum toate județele țării și 
care au materializat principiul re
partizării judicioase a forțelor de 
producție în profil teritorial ; pe 
aceeași cale, s-au adus necesare 
îmbunătățiri densității construcții
lor (care a ajuns în prezent la 
peste 7 000 mp arie locuibilă/ha în 
noile cartiere), rețelei de comuni-

cații și transport, gradului de do
tare a localităților urbane cu o- 
biective social-culturale și echipa
mente tehnico-edilitare. Pe baza 
schițelor de sistematizare s-a trecut 
la refacerea și constituirea de noi 
zone centrale în localități precum 
Pitești, focșani, Rîmnicu Vîlcea, 
Deva, Brăila, Craiova, Slobozia, 
Baia Mare, Satu Mare, Bacău, 
Miercurea Ciuc, Sibiu, Petroșani, 
Rîmnicu Sărat, Tîrgu Frumos, Zim- 
nicea ș.a.

O componentă de bază a proce
sului de sistematizare a consti
tuit-o în toți acești ani și o va 
constitui, în continuare, sistemati
zarea satului româneso. Prin mă
surile luate s-au avut și se au in 
vedere asigurarea condițiilor nece
sare dezvoltării bazei economice a 
agriculturii, extinderii micii in
dustrii rurale, aplicării unor crite
rii noi, eficiente de realizare a con
strucțiilor de locuințe, îndeosebi cu 
etaj, sporirii dotărilor social-cultu
rale etc. în mod distinct se desfă
șoară procesul de pregătire a celor 
268 localități rurale prevăzute să 
se consolideze ca puternice centre 
agroindustriale. în aceste localități 
funcționează de pe acum peste 
7 000 unități de producție indus
trială, 500 unități de producție 
agrozootehnică mai importante, pre
cum și un număr însemnat de uni
tăți de mică industrie și prestatoa
re de servicii.

Chipul concret, de amănunt co
tidian, în care se regăsește pro
cesul de urbanizare, cîteva notații 
despre felul cum sînt gîndite și a- 
plicate practic principiile sistema
tizării la nivelul unei localități, 
pînă la viața curentă a gospodăriei 
cetățenești formează tema con
semnărilor ce urmează, dintr-o co
mună din sectorul agricol Ilfov.

PARTIDUL

Radu FELECAN

EI este pavăza dreptății, 
stindardul luminos al erei — 
stegarul prim al demnității, 
simbolul pentru pacea Terrei.

Aici am fost și vom rămîne 
cu-asemenea cîrmaci de geniu 
cit fi-vor slovele române, 
mileniu nalt după mileniu.

El este țara-n devenire 
cu toate cîte-s ale ei, 
in care seamănă iubire 
și-nnoitoarele idei.

Stăm zid de neclintit in juru-i 
cu Dunărea, Carpații-albaștri, 
sorbind lumina lui de-a pururi 
că-i o lumină ca de aștri.
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SUPREM AL POPOARELOR LA PACE, LA VIATA
Problema fundamentală a epocii noastre este problema 

preîntîmpinării războiului și asigurarea păcii. Nu există țel mai 
înalt decît dezarmarea, în primul rînd dezarmarea nucleară, 
asigurarea securității fiecărei națiuni, a păcii mondiale. Repu
blica Socialistă România declară solemn că va acționa cu toată 
fermitatea în această direcție.

NICOLAE CEAUȘESCU

Una din localitățile patriei în acești ani luminoși : municipiul Rîmnicu Vîlcea Foto : S. Cristian

cetățeanului
— Nu atit puținătatea 

zestrei primite de la bătrîni 
mi-a umplut tinerețea de 
griji — ne spune mecaniza
torul Ion Mitrache, din sa
tul Săftica, comuna Balo- 
tești. Cu „fărîmița" de casă, 
cu bucățica de pămint tă
iată frățește, ca o pline, am 
fi scos-o la cap și eu și 
nevastă-mea. Altul era ne
cazul in tinerețea mea : 
cum să mai impart eu, la 
rîndul meu, in patru celor 
ce vor veni? Acum, dinspre 
partea asta, sint liniștit. în 
locul fărimițet de casă a- 
vem un „cuibușor" cum bă- 
trinii noștri nici în vis nu' 
visau.

Casa pe care și-a inăl- 
țat-o Ion Mitrache e ca la 
oraș: cu baie, cu apă la 
chiuvetă, lumină electrică... 
Casă cu etaj, spațioasă, își 
așteaptă tencuitorii, zugra
vii, apoi mina grijulie a 
gospodinei care să aranjeze 
rostul fiecărei camere : 
pentru ei doi, pentru băia
tul cel mare, Gheorghe, 
care e tractorist, pentru Lu
minița, care e la liceu, și 
pentru mezinul Tudorel. în 
curte a rămas loc și pen
tru orătănii și vite. în a- 
propiere — loturile în folo
sință.

— Iar de lăsat copiilor, 
uite ce le las, continuă in
terlocutorul. Cu palma bă
tătorită, de mecanizator,

mîngiie în aer contururile 
casei noi, care se adaugă ca 
nouă podoabă a localității.

Gînduri asemănătoare a- 
veam să auzim în acea zi 
și de la un alt viitor loca
tar în casă nouă, Gheorghe 
Cristea, din satul Balotești. 
Casă construită tot după 
proiectul Oficiului de siste
matizare și arhitectură al 
sectorului agricol Ilfov.

— E pentru două familii 
— adica eu cu soția și fa
milia fiului meu Cornel — 
ne explică „bătrinul". Casă 
pentru sute de ani, să se 
știe cine și cînd a făcut-o. 
Noi, cu palmele astea, în 
anii ăștia. Acum, cînd zici 
„acasă" o spui altfel. Altfel 
te consideri ca om. Ca om 
de „față a comunei".

Tovarășa Ana Bercan, se
cretarul biroului executiv 
al consiliului popular co
munal, ne face o afirmație 
ce pare, la prima vedere, 
paradoxală : cu cit orașul 
pătrunde mai temeinic in 
viața satului, prin măsurile 
de sistematizare, cu atit 
cresc și suprafețele cultiva- 
bile. Ș'i ne' argumentează.

— Cele 300 apartamente 
din comună înseamnă, de 
fapt, 300 case noi. Dar una 
sau două din aceste „case 
noi" nu ocupă nici o su
prafață, pentru că sînt dea
supra celei... de jos, a par
terului adică. Așa incit o-

rașul, pătrunzând la sat prin 
condițiile de viață noi ale 
oamenilor, dar nu numai 
prin asta, nu stingherește 
agricultura, ci, dimpotrivă, 
o ajută. Inclusiv prin brațe 
de muncă.

— Ați spus că orașul pă
trunde in sat „nu numai 
prin condiții de viață noi". 
Ce altceva mai aveți in 
vedere ?

— Industria adusă la noi,' 
mai precis întreprinderea 
finisaj-filatură, cu sute și 
sute de oameni ai muncii. 
Pe mulți dintre ei, stabiliți 
aici, in blocuri, construite 
la noi in sat, nu-i lasă ini
ma să stea cu brațele încru
cișate după orele de pro
gram și lucrează in acord 
global anumite suprafețe la 
C.A.P. Au deci și loturi in 
folosință. Se face agricul
tură cu blocuri în sat ? Se 
face. Iar după cum am por
nit lucrurile, viitorul apro
piat va crea agricultorului 
din Balotești condiții de 
trai ca la oraș ; de muncă 
— la fel.

Dar nu numai din Balo
tești.

Vn simplu calcul făcut de 
tovarășa arhitect Elena Ma- 
tache asupra a două comu
ne din Ilfov alese la întim- 
plare arată roadele siste
matizării în ce privește eco
nomia neprețuitei avuții a

întregului popor : pământul. 
Spre exemplu, perimetrul 
construibil al comunei Cor- 
beanca se reduce, datorită 
clădirilor etajate, de la 107 
hectare in prezent la 87 ; 
cel al comunei Cernica — 
de la 396 ha la 357. Deci, 
noul confort pătrunde în a- 
ceste comune însoțit de a- 
proape 60 hectare. Pămint 
a cărui fărîmițare a chinuit 
atitea

Dar 
mine, 
re din 
tizării 
noi. Cifra 
locuite de oamenii 
este de ordinul 
Noua calitate a vieții țăra
nului se traduce în aspectul 
înnoit al localităților rurale 
din întreaga țară. După 
cum ne precisa șeful Ofi
ciului de sistematizare și 
arhitectură al sectorului, 
tovarășul Ion Crăciunescu, 
numărul familiilor sătești 
din cele 29 comune care vor 
locui la sfârșitul cincinalu
lui In apartamente va fi de 
ordinul miilor.

Respectul față de pămint, 
care-tse traduce la oamenii 
pămintului prin munca în
dârjită, împreună, pentru 
a-i smulge an de an roade 
tot mai bogate, a sporit 
forța economică a țărăni
mii. Este tocmai factorul 
care permite saltul calita-

pe străzile 
prin fața 
vara își a- 
brazde rea-

(Urmare din pag. I)
căile și măsurile concrete de înfăp
tuire a obiectivelor privind spori
rea suprafeței agricole și îndeosebi 
a celei arabile, ridicarea fertilității 
pămintului, refacerea solurilor de
gradate, realizarea pină în 1990 a 
amenajărilor de irigații pe întreaga 
suprafață parțială de irigat, pentru 
ca agricultura să-și aducă întreaga 
contribuție la realizarea hotărîrilor 
Congresului al, XII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului.

Creșterea mai rapidă a produc
ției nete in raport cu producția 
globală, în cele două sectoare de 
bază ale producției materiale, ală
turi de dezvoltarea puternică a 
celorlalte ramuri productive, prin 
modernizarea bazei tehnico-mate- 
riale a acestora, asigură efectul de 
antrenare necesar propulsării fac
torilor calitativi, de eficiență și 
competitivitate in întreaga econo
mie națională.

Unul din elementele definitorii 
ale strategiei dezvoltării intensive 
îl constituie creșterea eficienței 
întregii activități economico-so
ciale. Sporirea substanțială a pro
ductivității- muncii — forma prin
cipală de exprimare a eficienței 
economice — reprezintă factorul 
hotăritor de creștere a venitului 
național. Potrivit prevederilor pla
nului, circa 85 la sută din sporul 
producției industriale se va obține 
în anul 1983 pe această cale. Rea
lismul profund al acestei orien
tări rezultă cu pregnanță din 
sublinierile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care arăta că „Trebuie 
să facem astfel incit economia 
noastră socialistă să realizeze o

productivitate superioară, devenind 
competitivă și din acest punct de 
vedere cu orice economie dezvol
tată". Găsim aici un intreg pro
gram de acțiune pentru realizarea 
în toate ramurile economiei națio
nale și întreprinderile țării a unor 
ritmuri înalte de creștere a pro
ductivității muncii, prin mobili
zarea tuturor rezervelor de la fie
care loc de muncă, atingind astfel 
niveluri de productivitate a mun-

eficienței 
totodată, 
1 000 lei 

costurilor

cil comparabile cu cele obținute in 
țările cu economie avansată, în 
primul rînd din Europa.

O expresie sintetică a 
economice o reprezintă, 
creșterea produoției la 
fonduri fixe, reducerea
de producție totale și materiale, 
valorificarea superioară a resurse
lor concomitent.cu îmbunătățirea 
nivelului calitativ al produselor pe 
seama cărora 
însemnate de 
național.

Dezvoltarea 
a economiei românești 
corelație directă cu 
structura și calitatea 
muncă. Optimizarea in 
a proporției dintre om i. 
în procesul complex al dezvoltării 
forțelor de producție asigură satis
facerea multiplelor nevoi ale eco
nomiei naționale in plin proces de 
modernizare, asigură edificarea cu

se asigură sporuri 
producție, de venit

intensivă, calitativă 
se află in 

numărul, 
forței de 
dinamică 

și tehnică

generații.
in sector sînt 29 co- 
Și aproape-n fieca- 
ele, roadele sistema- 
se înfiripă in clădiri 

apartamentelor 
satului 

sutelor.

tiv al nivelului de trai al 
oamenilor satului, al satu
lui in ansamblul său.

...Cutreierăm 
Baloteștiului 
curților în care 
rată dărnicia în
văne. Ferestre mari deschi
se lumii de la etaje, clădiri 
încă in roșul cărămizii, du
rate de mîini meștere. Din ' 
Ioc in loc — căsuțe gârbove 
de lut, care au strîns în ani 
mulți multe umilințe și în
doieli, ,sau curți cu polăți 
lipite una de alta, parcă in 
nădejdea că vor rezista vre- 
milor aspre. „Moștenire de 
demult", ne spunem.

îl revedem pe bătrânul 
Gheorghe Cristea, care tre- 
băluiește prin curtea domi
nată de clădirea cu balcon 
larg. Iese la poartă.

— începem tencuitul — 
ne spune. Am pus ștergare 
la streșini, după datină. 
Vrem să facem o casă du
rabilă. Pentru sute de ani.

$i fără să vrem, ne rea
mintim de spusele celuilalt 
consătean, din Săftica, des
pre „fărîmița" de casă moș
tenită. Și care lasă ca moș
tenire o casă la fel ca cea 
cu ștergare 
„pentru sute

la streșini, 
de ani".

IONESCUMihai
Laurențiu DUȚĂ

Moment de însemnătate istorică 
în viața națiunii noastre, Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român — pe care îl evocăm în a- 
ceste zile cu satisfacția unor gran
dioase împliniri — a deschis, tot
odată, calea unei puternice afir
mări a României pe marea scenă 
a lumii. Nicicind în istorie numele 
României nu a fost rostit cu atita 
respect și considerație în arena in
ternațională ca în cei 18 ani pe 
care-i socotim de la Congresul al 
IX-lea — de cînd el este rostit, 
într-o simbolică alăturare, odată cu 
cel al secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu — cti
torul și promotorul întregii politici 
externe românești.

Omagiul pe care întregul nostru 
popor îl aduce, cu dragoste și re
cunoștință, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Ia această aniversare, 
pentru uriașa și neobosita activita
te desfășurată la cîrma destinelor 
patriei, pentru certitudinile pre
zentului, ale viitorului ce ni-1 
făurim în libertate și demnitate, 
este omagiul adus conducăto
rului care, prin forța perso
nalității sale de excepție, a făcut 
ca glasul României să se facă 
auzit și apreciat în dezbaterea 
celor mai arzătoare probleme ale 
contemporaneității. Anii pe care îi 
evocăm sint anii unei ample des
chideri internaționale, ai unei an
gajări plenare a României socia
liste în promovarea idealurilor de 
pace și colaborare, de independen
ță și progres — idealuri scumpe 
tuturor popoarelor. Sînt anii în 
care, ilustrind o profundă viziune 
revoluționară asupra fenomenelor 
lumii contemporane, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fundamentat 
concepte și principii noi, de o mare 
originalitate, aducînd o importantă 
contribuție 
ții juste și 
intereselor 
națiunilor.

Cronica 
litere de aur rolul de primă im
portanță 
Nicolae 
înaltă răspundere față de destinele 
întregii umanități, l-a avut și îl are 
pe scena internațională, acționînd 
cu dăruire și abnegație, cu pasiune 
revoluționară pentru promovarea 
cauzei dezarmării și păcii.

Firească, pe deplin explicabilă 
această fermă și clară opțiune. E- 
laborînd proiecte de mare întindere 
și cutezanță pentru dezvoltarea so
cialistă multilaterală a patriei, 
partidul nostru, secretarul său ge
neral aveau deopotrivă în vedere 
asigurarea condițiilor vital necesa
re, de 
colo de 
ganice 
cu cea

Dintotdeauna,

la cristalizarea de solu- 
viabile, corespunzătoare 

și aspirațiilor tuturor

acestor ani înscrie cu
pe care președintele 

Ceaușescu, dovedind o

liniște și siguranță, ți din- 
hotare — dovadă a unei or- 
împletiri a politicii interne 
internațională.

poporul român a

dorit pacea și înțelegerea cu cele
lalte popoare. Ceea ce fusese gind 
și aspirație avea să se închege 
însă prin demersul de înaltă auto
ritate internațională al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, într-un pro
gram original și unitar, de o mare 
putere de convingere și mobilizare. 
Este marele merit al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a fi pus în 
atenție cu toată claritatea că, în 
condițiile în care în arsenalele sta
telor s-au acumulat atît de uriașe 
cantități de arme, îndeosebi nuclea
re. capabile să distrugă tot ce a 
creat omenirea de-a lungul milenii
lor, oprirea cursei înarmărilor, tre
cerea la dezarmare constituie pro
blema fundamentală a epocii con
temporane, de aceasta depinzind 
insăși soarta civilizației umane.

Cu conștiința acestei răspunderi, 
partidul nostru a înscris înfăptuirea 
dezarmării drept unul din obiecti
vele programatice ale întregii sale 
politici și activități internaționale, 
în virtutea acestui deziderat ce a 
căpătat valoarea unui comanda
ment al politicii externe românești, 
țara noastră a supus atenției Orga
nizației Națiunilor Unite, altor fo
ruri internaționale, judecății opiniei 
publice, popoarelor de pretutindeni 
numeroase inițiative menite să con
ducă la oprirea cursei înarmărilor, 
la dezarmare, în primul rînd la 
dezarmare nucleară.

Evoluția situației 
vine să confirme pe 
mul și actualitatea 
programului de dezarmare propus 
de România. Cu deosebire în îm
prejurări internaționale ca cele ac
tuale, deosebit de complexe — 
marcate de o considerabilă creș
tere a încordării, de perpetuarea 
conflictelor militare, a politicii de 
presiune și amestec în treburile in
terne ale altor state, de accentuare 
a crizei economice — are loc o in
tensificare fără precedent a cursei 
înarmărilor, creînd grave primejdii 
la adresa păcii, făcînd să crească 
pericolul de război, inclusiv al unui 
război nuclear nimicitor.

în mod deosebit, partidul și statul 
nostru, prin glasul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, evidențiază ma
rile primejdii pe care Ie comportă 
proiectele de sporire a potențialului 
nuclear din Europa — continentul 
pe care se află față în față cele 
două blocuri militare și unde sint 
deja concentrate cele mai mari 
cantități de armament, atît nuclear, 
cit și convențional. Cea 
și imediată amenințare 
zintă, așa cum se știe, 
de amplasare a noilor 
rachete nucleare americane cu rază 
medie de acțiune in unele țări 
vest-europene membre ale N.A.T.O., 
ceea ce ar fi de natură să atragă 
după sine o nouă răbufnire a 
competiției nucleare, cu consecințe 
imprevizibile.

internaționale 
deplin realis- 
stringentă a

mai gravă 
o rep~e- 

pregătirile 
tipuri de

succes a socialismului în țara 
noastră. Ținind seama de rolul de
terminant al forței de muncă în 
cadrul forțelor de producție, în 
continuare se impun a fi realizate 
cu fermitate, așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, obiec
tivele privind îmbunătățirea califi
cării profesionale, a structurii pe 
categorii de personal, pe ramuri și 
în profil teritorial a forței de mun
că în concordanță cu exigențele

asimilarea unor mașini,- utilaje și 
instalații cu randamente ridicate, 
care să asigure dotarea prin efort 
propriu a economiei și să contri
buie la diversificarea exporturilor 
României și la reducerea la stric
tul 
cum 
conducătorul 
amplificarea 
presupune 
potențialului

necesar a importurilor. Așa 
subliniază cu consecvență 

partidului nostru, 
cercetării științifice 

sporirea valorificării 
de creație al cercetă-

ducției materiale, adîncirea gradu
lui de prelucrare a materiilor pri
me și materialelor, recuperarea, 
recondiționarea și refolosirea ma
terialelor, pieselor și subansafnble- 
lor, valorificarea superioară a 
acestora în toate sectoarele econo
miei naționale.

Strategia dezvoltării intensive a 
economiei naționale este concepută 
în legătură organică cu perfecțio
narea continuă a sistemului de or-

economiei moderne de înaltă efi
ciență. Prin toate formele de pre
gătire trebuie să se formeze cadre 
cu o calificare tehnico-profesio- 
nală temeinică, cu un larg orizont 
de cunoștințe științifico-tehnico- 
economice și, totodată, cu o înaltă 
conștiință politică, hotărîte să slu
jească cu devotament profund și 
spirit revoluționar cauza poporu
lui, a socialismului, a apărării 
independenței patriei, a păcii.

în direcția realizării strategiei 
dezvoltării economice de tip inten
siv o importanță esențială au mă
surile și preocupările constante 
pentru dezvoltarea cercetării știin
țifice naționale, pentru aplicarea 
cuceririlor revoluției tehnico-știin- 
țifice contemporane in toate do
meniile vieții economico-sociale. 
Aceasta înseamnă întărirea activi
tății pentru promovarea progresu
lui tehnic la nivelul performanțe
lor înregistrate pe plan mondial,

torilor, inginerilor și muncitorilor, 
pentru integrarea mai rapidă in fa
bricație a unor materiale, piese și 
subansamble, pentru asimilarea de 
noi produse și tehnologii, pentru 
valorificarea superioară a materii
lor prime, materialelor și resurse
lor energetice. Relevant este faptul 
că cercetarea științifică națională 
asigură in prezent peste 90 la sută 
din tehnologiile și materialele noi 
puse în fabricație. De aceea, are o 
importanță deosebită întărirea în
crederii, în continuare, în capaci
tatea creatoare a științei românești, 
lichidindu-se orice tendință de plo
conire in fața realizărilor tehnico- 
științifice din străinătate. în acest 
fel, deceniul 1981—1990 va deveni 
cu adevărat deceniul științei, teh
nicii, calității și eficienței. Cerce
tarea științifică, integrată organic 
cu producția și învățămîntul, este 

----- *x —“ asigure continuareachemată să 
creșterii în ritmuri susținute a pro-

ganizare și conducere a întregii 
vieți economico-sociale, introdu
cerea și aplicarea noului mecanism 
economic, bazat pe autoconducerea 
muncitorească și autogestiunea 
economico-financiară. Ansamblul 
programelor, măsurilor și orientă
rilor adoptate în întreaga perioadă 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului, din inițiativa și cu contri
buția directă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, s-au dovedit corespun
zătoare pe deplin condițiilor, rea
lităților economico-sociale din 
România. S-a perfecționat astfel 
continuu cadrul organizatoric de 
participare a maselor la conducerea 
societății, s-a creat un sistem de
mocratic unitar de mare originali
tate și eficiență socială, prin care 
se realizează un permanent dialog 
între partid și popor, specific de
mocrației noastre socialiste, munci
torești.

Accentuarea factorilor intensivi

V
în dezvoltarea economiei, creșterea 
eficienței activității oamenilor 
muncii în noua lor calitate de pro
ducători, proprietari și beneficiari 
ai întregii avuții sociale se află în 
dependență nemijlocită cu Progra- 

• mul privind aplicarea fermă a 
principiilor autoconducerii munci
torești și autogestiunli, perfecțio
narea mecanismului economico- 
financiar, a sistemului de retribuire 
a muncii și creșterea retribuției în 
acest cincinal. Acest important do
cument adoptat recent de plenara 
C.C. al P.C.R. și de Marea Adunare 
Națională asigură legarea mai 
strinsă a veniturilor fiecărui om al 
muncii de realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan, ridicind pe o 
treaptă superioară cointeresarea 
materială a personalului ■'muncitor 
în creșterea contribuției la Perfec
ționarea continuă a activității eco
nomice, la ridicarea nivelului cali
tativ al economiei românești.

Strategia dezvoltării economice 
intensive amplifică efectele de an
trenare pe care le are realizarea 
priorităților dezvoltării asuprâ ra
murilor și domeniilor de activitate 
legate nemijlocit de ridicarea ni
velului de trai material și spiri
tual al poporului și îmbunătățirea 
calității vieții. Aceasta înseamnă 
că înfăptuirea unei asemenea stra
tegii, profund științifice și realiste, 
sub conducerea- încercatului nostru 
partid, în frunte cu secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, contribuie direct la ri
dicarea bunăstării tuturor membri
lor societății noastre socialiste, fără 
deosebire de naționalitate, la înăl
țarea României pe noi cuinei de 
progres și civilizație.

în lumina acestei realități, Româ
nia a subliniat cu toată fermitatea 
necesitatea stringentă a opririi am
plasării de noi rachete, a retragerii 
și distrugerii celor existente, pen
tru eliberarea completă a Europei 
de amenințarea nucleară, pentru 
transformarea sa într-un conti
nent al păcii și securității depline 
pentru toate națiunile. Statele, gu
vernele care acceptă instalarea pe 
teritoriul lor a rachetelor nucleare 
își asumă o mare răspundere in 
fața popoarelor lor, a întregii omef- 
niri — declara tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R., evidențiind necesitatea 
de a se ajunge de urgență cel 
puțin la o înțelegere care să exclu
dă amplasarea noilor rachete ame
ricane și să prevadă reducerea co
respunzătoare a rachetelor cu raza 
medie existente în Europa, în scopul 
asigurării echilibrului la cel mâi 1 
rgdus nivel. Fără îndoială, așa cum 
arăta președintele României, inte
resele păcii cer ca neamplasarea 
dc noi rachete să fie considerată 
doar ca un prim pas, ca o primă 
etapă, urmînd ca tratativele să se 
desfășoare în continuare, pînă la 
eliminarea totală a rachetelor nu
cleare de orice fel, a tuturor arme
lor și armamentelor.

Se poate spune că niciodată oa
menii politici, șefii de stat și de 
guverne, popoarele înseși nu s-ău 
aflat atît de direct și de limpede 
in fața unei răspunderi istorice : 
aceea de a împiedica alunecarea 
spre abisul nuclear. Cu deosebită 
forță subliniază partidul nostru, 
secretarul său general, că prein- 
timpinarea unei asemenea eventua
lități este posibilă. Desigur, opiji- 
rea cursei înarmărilor și trecerea 
la dezarmare este o operă din cele 
mai dificile,- avînd in vedere munții 
de neîncredere ce s-au ridicat deLa 
lungul anilor între1 diferitele țări 
și grupuri de țări. Pornind tocmai 
de la complexitatea acestui proces, 
România consideră că o primă 
treaptă, hotăritoare însă pentru 
trecerea la dezarmare, ar consti- 
tui-o înghețarea și reducerea chel
tuielilor militare, pe deplin logic 
fiind ca asemenea măsuri să fie 
adoptate în primul rînd de țările 
celor două blocuri militare, cărora 
le revin peste 80 la sută din ar
mamentele de pe glob. Cerință cu 
atit mai stringentă, cu cit anul 
acesta cheltuielile pentru înarmări 
au ajuns la 700—750 miliarde de 
dolari !

în întreaga activitate consacrată 
cauzei dezarmării, partidul nostru, 
secretarul său general au în vedere 
rolul deosebit de important ce re
vine forțelor politice progresiste 
celor mai la.-gi, opiniei publice, 
popoarelor de pretutindeni, care 
sint vital interesate în stăvilirea 
cursei înarmărilor, în preintîmpi- 
narea războiului. Este profund mo
bilizatoare ideea subliniată in repe
tate rinduri de tovarășul Nico'.ae 
Ceaușescu că, prin lupta unita a 
popoarelor — in care-i „și număr 
și putere" — există perspective 
reale ca omenirea contemporană să 
bareze drumul spre catastrofa nu
cleară, să construiască o lume fără 
arme și fără războaie. Acesta este 
sensul apelului său înflăcărat la 
acțiune solidară a tuturor popoare
lor planetei pentru a determina 
oprirea cursei înarmărilor, trece
rea la dezarmare. în acest spirit 
a fost lansată istorica inițiativă de 
pace a președintelui României, care 
a mobilizat întreaga noastră na
țiune, marile mișcări pentru pace 
din țara noastră contopindu-se cu 
acțiunile de masă din Europa și 
din celelalte regiuni ale globului, 
culminînd cu cele 18 milioane de 
semnături puse 
sesiunii speciale 
te dezarmării.

Anii care au 
greșul al IX-lea 
de pe cele mai 
nenumărate dovezi de aleasă stimă 
și prețuire la adresa secretarului 
general al pa'-tid’.ilui nostru, p-e- 
ședintele Republicii, „erou al păcii", 
așa cum s-a impus în conștiința 
omenirii. Izvorul acestei prețuiri, 
al acestui imens prestigiu interna
tional, care se răsfrînge nemijlocit 
asupra prestigiului României socia
liste, se află tocmai în îmbinarea 
organică a slujirii cu credință a in
tereselor propriului popor și ale 
tuturor celorlalte popoare, în 
profundul umanism și înalta răs
pundere ale demersurilor și iniția
tivelor sale puse in slujba nobile
lor idealuri ale libertății și dreptă
ții, ale păcii în întreaga lume.

pe Apelul adresat 
a O.N.U. consacra-

trecut de la Con- 
al partidului oteră, 
diferite meridiane,

Dumitru ȚINU
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Lucrările Comitetului de dezarmare de la Geneva

Glasuri lucide
împotriva cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare și pace

ÎISint necesare măsuri urgente pentru

înalta răspundere a oamenilor de știință

eliminarea riscului unui război nuclear!
Intervenția conducătorului delegației româtje

ll

Precizări privind 
politica R. P. Chineze 

față de Taiwan
(Agerpres). — La o în-

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A COLUMBIEI

PvrpJpntci Snip
Domnului BELISARIO BETANCOUR CURTAS

Președintele Republicii Columbia
„ BOGOTA

Cu prilejul celei de-a 173-a aniversări a proclamării Independenței Re
publicii Columbia, vă adresez, în numele poporului român și al meu perso
nal, sincere felicitări și 
lui columbian prieten.

BEIJING 19
tîlnire .cu un grup de oameni de știin
ță și specialiști străini, Deng Xiao
ping, președintele Comisiei militare 
centrale a R.P.- Chineze, a declarat 
că politica Chinei față de Taiwan nu 
se va schimba cînd țara va fi reuni- 
ficată — transmite agenția China 
Nouă. „Taiwanul va avea posibilita
tea să-și mențină propriile sale forțe 
armate și guvernul central al Chinei 
îi va pune la dispoziție subvenții, 
dacă va avea nevoie de un aseme
nea ajutor în caz de dificultăți fi
nanciare" — a spus el. Referindu-se 
la măsurile concrete în direcția reu- 
nificării, Deng Xiaoping 'a arătat : 

' „Am discutat cu multe persoane des
pre cea de-a treia rundă de colabo
rare' între Koumintang -și 'Partidul 
comunist. O asemenea cooperare în
seamnă, în primul rind. colaborare 
și consultare pe picior de egalitate 
între două partide, și nu între guver
nul central' și un guvern local. în 
încercarea de a realiza cauza măreață 
a «unificării țării, noi vom ține pe 
deplin seama yle condițiile pe care 
Taiwanul le poate accepta. Nu ne 
putem angaja în convorbiri sterile".

cele mai bune urări de progres și bunăstare poporu-

tovarășul Nicolae 
prezentat în diver-

MOSCOVA

importanța și urgența 
concrete de prevenire 
a riscului unui război 
ales în condițiile acu-

3 300 de oameni de știință din R.F.G., S.U.A., Suedia, Olanda, Marea 
Brițanie și Italia, între care și Linus Pauling, de două ori laureat al Pre
miului Nobel (pentru chimie și pentru pace), au- luat parte la un congres, 
găzduit de orașul vest-german Mainz. Reuniunea, care s-a desfășurat sub 
lozinca : „RĂSPUNDERE PENTRU PACE - NATURALIȘTII AVERTIZEAZĂ 
ÎMPOTRIVA NOILOR PLANURI DE ÎNARMARE ATOMICĂ I" a demonstrat 
angajarea tot mai activă a oamenilor de știință în frontul larg al militan- 
ților pentru pace din întreaga lume.

GENEVA 19 (Agerpres). — Comi
tetul de dezarmare de la Geneva dis
cută, în prezent, problema adoptă
rii de măsuri pentru prevenirea ris
cului unui război nuclear. Interve
nind în dezbateri, delegația română 
a subliniat 
unor măsuri 
și eliminare 
nuclear, mai
mulării masive de arme, nucleare pe 
planeta noastră și, în special, în Eu
ropa, pe de o parte, ale unor pre
siuni tot mai mari din partea opi
niei publice mondiale și a statelor 
neposesoare de arme nucleare de a 
se elimina- din viața societății ris
cul unei catastrofe nucleare, pe de 
altă parte. în acest context, au fost' 
readuse în atenția comitetului nu
meroase inițiative și propuneri pe 
care România și, în primul rind, pre
ședintele său, 
Ceaușescu, le-au

se foruri internaționale, în special 
în cadrul O.N.U. și al C.S.C.E. Au 
fost menționate, de asemenea, o se
rie de propuneri concrete ale Româ
niei, menite să contribuie la dimi
nuarea și, in final, la eliminarea ris
cului unui război nuclear, între care 
propunerile de creare a unor zone 
denuclearizate 
lumii, inclusiv in Balcani 
alte regiuni ale Europei, 
cerea utilizării armelor 
a forței 
ducției 
chidarea 
xistente 
afara legii a armelor nucleare.

Negocierea și adoptarea urgentă a 
unor asemenea măsuri în Comitetul 
de la Geneva — a subliniat condu
cătorul delegației române, ambasado
rul Ion Datcu — reprezintă adevă
ratul test al viabilității și eficienței 
acestui orgafiism de negocieri mul
tilaterale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

în diferite părți ale 
în Balțani și în 

interzi- 
nucleare, 

în general,. încetarea pro- 
de arme nucleare și li- 
treptată a arsenalelor e- 
și, in final, scoaterea în

ULAN BĂTOR.

celebrează 
de ani de la

Convorbiri sovieto-ungare

S.U.A.: Congresul Ligii de rezistență 
împotriva

WASHINGTON. — La Philadel
phia a avut loc al 60-lea congres, 
jubiliar, al Ligii, de rezistență. îm
potriva războiului, una din cele mai 
vechi, organizații pacifiste din S.U.A.

războiului
Timp de cîteva zile, participanții la 
congres au discutat probleme ale 
activizării luptei împotriva crește
rii pericolului unui război nuclear, 
și a cursei înarmărilor.

„Cursa ciclistă a păcii '83" : Miting 
în capitala Finlandei

HELSINKI. — In cinstea- sosirii 
la Helsinki a participanților la 
„Cursa ciclistă a păcii ’83“, in capi
tala Finlandei a avut loc un miting 
al partizanilor păcii din_ Finlan- 

^âa. Cicliștii dirt U.R.S.S., Norvegia,

Suedia, Finlanda, S.U.A., care iau 
parte la cursă, se vor intîlni la Hel
sinki cu partizani ai păcii din oraș. 
Apoi ei vor porni spre capitala Sue
diei, urmînd să ajungă la 6 august 
la Washington. y

Solidaritate cu lupta dreaptă a poporului namibian
— reafirmată la reuniunea ministerială a țărilor din „prima 

linie"
HARARE 18 (Agerpres). — Un co

municat dat publicității la încheierea 
reuniunii miniștrilor apărării și, ai 
securității din Angola, Botswana, Mo- 
zambic, Tanzania, Zambia și Zimbab
we — țările din „prima linie", — des
fășurată în localitatea zimbabweană 
Nyanga, relevă necesitatea întăririi 
cooperării dintre aceste state în fața 
politicii agresive a regimului rasist 
din R.S.A. îndreptată împotriva țări-

lor africane independente din regiu
ne — transmit agențiile A.P.S. și 
Prensa Latina. Denunțînd acțiunile 
autorităților de ia Pretoria, comuni
catul cere retragerea imediată a for
țelor militare ale acestora din Nami
bia și exprimă întregul sprijin al ță
rilor din „prima linie" pentru lupta 
dreaptă a poporului namibian, sub 
conducerea S.W.A.P.O., pentru inde
pendență.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția T.A.S.S., Iuri 
Andropov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. s-a 
intîlnit, marți, cu Jănos Kâdâr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
care conduce delegația de partid și 
guvernamentală a R.P. Ungare ce 
întreprinde o vizită oficială de prie
tenie în Uniunea Sovietică.

•în cadrul convorbirii s-a făcut un 
schimb de informații cu privire la 
modul în care sint înfăptuite cele 
mai importante sarcini trasate de 
Congresul al XXVI-lea al P.C.U.S. 
și Congresul al XII-lea al P.M.S.U., 
s-a constatat cu satisfacție dezvol
tarea cu succes a relațiilor dintre 
cele două partide și țări, relevîn- 
du-se că există toate condițiile pen-

tru consolidarea în continuare a co
laborării rodnice a Uniunii Sovie
tice și Ungariei.

Examinîndu-se o serie de proble
me politice externe a fost exprima
tă îngrijorarea serioasă în legătură 
cu agravarea situației internaționale, 
în context, a fost reafirmată hotă- 
rîrea de a se spori eforturile în ve
derea transpunerii în viață a propu
nerilor formulate la Consfătuirea de 
la Praga a Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia și la întil- 
nirea de la Moscova a conducătorilor 
de partid și de stat din unele țări 
socialiste europene, care a avut loc 
la 28 iunie a.c., propuneri vizînd în
lăturarea pericolului de război, slă
birea încordării internaționale.

ULAN BATOR 19 (Agerpres).. — 
După cum informează agenția mon
golă de presă „Monțame", la Ulan 
Bator a avut loc. o plenară a Comi
tetului Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, în cadrul căreia 
Yumjaaghiin Țedenbal, secretar ge
neral al C.C. al P.P.R.M., a rostit o 
cuvîntare.

Plenara a- ascultat și a examinat 
raportul „Cu privire la starea.zooteh
niei și la mobilizarea rezervelor în 
direcția creșterii șeptelului", prezen
tat de Tumenbaiarîn Ragceaa, mem
bru al Biroului Politic aJ C.C. al 
P.P.R.M., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P. Mongole, 
și a adoptat o hotărire 

’ problemă.
Plenara a examinat, de 

probleme organizatorice. 
Jalan-Aajav a fost eliberat din func
țiile de membru al Biroului Politic 
și secretar al C.C. al P.P.R.M., iar 
T. Molom și H. Sereenendorj au fost 
scoși din rîndurile membrilor C.C. al 
P.P.R.M.

Poporul columbian 
astăzi împlinirea a 173 
izbucnirea insurecției populare îm
potriva dominației colonialiste, ac
țiune ce avea să ducă la proclama
rea independenței de stat a acestei 
frumoase și bogate țări din nordul 
Americii dg Sud.

Ca și alte țări latino-americane,' 
Columbia se află angajată, de mai 
multe decenii, pe drumul unei ac
celerate dezvoltări economico-so- 
ciale, urmărind depășirea depen
denței sale de cultura cafelei, prin 
diversificarea producției agricole, 
prin valorificarea superioară, pe 
cale industrială, a bogățiilor solului 
și subsolului. Această strategie a 
favorizat dezvoltarea unei indus
trii naționale, care are ca princi
pale ramuri siderurgia, petrochi
mia, electrotehnica, electronica, 
construcțiile de mașini. Eforturile 
de creare a unei economii diversi
ficate au impus modernizarea și 
restructurarea sistemului național 
de transporturi. în acest scop a fost 
elaborat și pus în practică un pro
gram național, în cadrul căruia o 
atenție deosebită este acordată re
facerii și reorientării rețelei de căi 
ferate, construită, ca și în cadrul 
ailor state de pe continent, nu în 
funcție de interesele naționale, ci 
de acelea ale marilor monopoluri

străine Care acționau în zonă. Ast
fel, se prevede construirea de noi 
magistrale feroviare pentru a lega 
principalele centre ale țării, prin
tre care Bogota și Santa Maria, 
precum și orașele Caii și Medellin.

Poporul român urmărește cu sim
patie lupta poporului columbian 
pentru asigurarea unei dezvoltări 
multilaterale, de. sine stătătoare, în 
concordanță cu năzuințele sale de 
libertate, independență și progres 
economico-social. Bunele relații de 
prietenie și cooperare ce s-au sta
tornicit între România și Colum
bia, conlucrarea rodnică pe plan 
internațional cunosc o evoluție as
cendentă în cele mai diferite do
menii — politic, economic, tehnico- 
științific, cultural. O mare impor
tanță pentru extinderea și amplifi
carea raporturilor dintre România 
și Columbia au avut-o înțelegerile 
convenite cu prilejul vizitei oficia
le a președintelui Nicolae Ceaușescu 
în Columbia, precum și cu ocazia 
dialogului. la nivel înalt româno- 
columbian de la București. Decla
rația solemnă comună, acordurile 

‘ și înțelegerile semnate au deschis 
noi și ample perspective legăturilor 
reciproce, in interesul ambelor țări 
și popoare, al cauzei păcii și cola
borării internaționale. •f

în această

asemenea, 
Sampilin

Succese ale oamenilor muncii polonezi
— Trimișii

In sprijinul convocării Conferinței comune 
a reprezentanților coreenilor din Nord și Sud

— Declarația comună a C.C. al Frontului democratic 
pentru reunificarea patriei și a Comitetului pentru reunificarea 

pașnică a patriei din R.P.D. Coreeană
PHENIAN 19. (Agerpres). — într-o 

declarație comună, Comitetul Cen
tral al Frontului democratic peptru 
reunificarea patriei și Comitetul 
pentru -.reunificarea pașnică -a patriei 
din R.P.D. Coreeană, cer, încă o dată, 
în mod ferm, ca partidele politice, 
organizațiile sociale și personalitățile 
din Coreea de Sud să răspundă po
zitiv și cit mai curînd la propunerea, 
făcută in februarie anul acesta, de 
partidele politice și organizațiile de 
masă din R.P.D. Coreeană, privind 
convocarea unei conferințe comune a 
partidelor politice și organizațiilor 
sociale din Nord și Sud pentru a dis
cuta problema retragerii trupelor a- 
mericane de pe teritoriul Coreei de 
Sud — transmite agenția A.C.T.C.

Amintind recentele manevre care 
au avut loc în sudul 'peninsulei, acu
mularea, în continuare, de armament 
în această, parte a Coreei, în declara
ție se subliniază că situația creată do-

vedește că este necesară convocarea 
Conferinței comune, în cadru! căreia 
reprezentanții tuturor coreenilor, din 
Nord și din Sud, să discute măsurile 
de salvare națională, pentru a se crea, 

. astfel, condițiile favorabile «unifi
cării patriei.. Retragerea trupelor 
străine din Coreea de Sud va permi
te națiunii coreene să rezolve, fără 
amestec din -afară, problema reunifi- 
cării prin crearea Republicii Confe
derate Democrate Koryo, așa cum a 
propus R.P.D. Coreeană — relevă 
A.C.T.C.

Arestări si condamnăriJ
in Coreea de Sud

SEUL 19. (Agerpres). — Un tribu
nal din Seul a condamnat un alt grup 
de studenți. la închisoare pe diferite 
termene. După cum relatează agenția 
A.C.T.C., patru studenți ai Universi
tății Kyonghi din Seul au primit pe
depse de la unu la doi ani închisoa
re, alți-9 colegi ai lor fiind in conti
nuare arestați. Ei au fost .arestați sub 
învinuirea de a fi participat la de
monstrații antiguvernamentale, în 
cursul lunii .trecute. Totodată, poliția 
sud-coreeană a arestat un grup de 
marinari, sub acuzația de a fi orga
nizat o grevă, cerind îmbunătățirea 
condițiilor de viață pe vasele pe care 
lucrau.

L"

Libertate patrioților sud-africani!
dramatică a populației 
din R.S.A., care este 

mai elementare
Situația 

majoritare 
lipsită de cele 
drepturi în propria .sa țară, conti
nuă să provoace o vie îngrijorare 
în întreaga lume; La chemarea Co
mitetului special al OĂJ.U. împo
triva apartheidului, în numeroase 
țări de pe toate meridianele.au loc 
în aceste zile ample acțiuni de so
lidaritate cu victimele represiuni
lor rasiste din Africa de Sud, în 
cadrul cărora oameni de diverse 
convingeri politice cer cu toată ho- 
tărîrea încetarea nersecuțiilor, tor
turilor și execuțiilor la care sînt 
supuși patrioții sud-africani, elibe
rarea fără întîrziere a cunoscutului 
lider al Congresului Național Afri
can, Nelson Mandela.

Mandela — de Ia a cărui naștere 
se împlinesc 65 de,ani — este un 
adevărat simbol al luptei nonu- 
lațlei sud-africane pentru egalita
te în drepturi si demnitate. Ares
tat în august 1962 sub acuzația de 
a fi condus campania împotriva 
proclamării statului rasist, el a fost 
condamnat, doi ani mai tîrziu, la 
închisoare pe viață și trimis în fai
moasa temniță de ne insula Roben, 
din aoropiere de Capetown, unde, 
în ciuda amenințărilor și a regi
mului de exterminare, a rămas cre
dincios convingerilor sale politice, 
într-un, mesaj trimis in urmă cu 
aoroaoe doi ani din acest lagăr al 
morții. el spunea : „Mi-am consa
crat întreaga existență luptei po
porului african. Am luptat împo
triva dominației pnei rase asupra 
alteia. Idealul meu este acela al 
unei societăți democratice și libe
re, în care toți membrii să trăias
că în armonie și să dispună de 
șanse egale. Sner să trăiesc pînă la 
atingerea acestui ideal. Dar, dacă 
trebuie, sînt gata să mor pentru 
înfăptuirea lui".

Campania care se desfășoară în 
aceste zile în apărarea lui Nelson 
Mandela este un rezultat firesc al 
îngrijorării crescînde generate în 
întreaga lume de intensificarea re
presiunilor polițienești împotriva 
membrilor Congresului Național 
African și de înmulțirea atacurilor 
agresive împotriva unor țări din 
„prima linie" sub pretextul găzdui
rii unor lideri ai acestei organiza
ții. Acțiunile de solidaritate se des
fășoară sub cele mai diferite forme 
— mitinguri și demonstrații, mo
țiuni de ■ protest adresate autorită- . 
ților de’ la Pretoria. Anul trecut, 
peste 2 200 de primari din 54 de 

^țări au semnat o scrisoare prin care

au cerut eliberarea imediată a lui 
Nelson Mandela și a celorlalți pa
trioți sud-africani, iar de curînd la 
sediul. O.N.U. din New York a sde 
sit un apel purtînd semnăturile a 
4 000 de personalități din întreaga 
lume. •

în lupta lor eroică împotriva do
minației rasiste, pentru libertate și 
democrație, patrioții sud-africani 
s-au- bucurat întotdeauna de soli
daritatea militantă a, României so
cialiste. Țara noastră a condamnat 
și condamnă cu toată fermitatea 
politica de apartheid și discrimina
re rasială, acordă sprijin activ, ma
terial și moral, luptei desfășurate 
de Congresul Național African, de 
alte mișcări de eliberare națională 
pentru eradicarea rasismului, a ul-

*
Soweto, orașul-satelit al Johannes- 

burgului, cu populație de culoare 
majoritară, cunoaște o recrudes
cență a tensiunii. După cum rela
tează agenția Reuter, în/ acest în
ceput de săptămînă s-au înregistrat 
'noi ciocniri între poliție și tinerii 
de culoare care au refuzat să se 
prezinte la școli, in semn de pro
test împotriva .măsurilor discrimi
natorii adoptate de autoritățile ra
siste.

Peste 2 000 de elevi și studenți de 
culoare și-au manifestat nemulțu
mirea față de suspendarea unor 
profesori dc culoarq și înlocuirea I

timelor vestigii ale colonialismului, 
pentru afirmarea cauzei drepte a 
libertății. Este o poziție constantă 
a partidului și statului nostru, rea
firmată cu deosebită putere și cu 
prilejul actualei vizite întreprinse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în unele țări ale Africii.

Alăturindu-și glasul forțelor de
mocratice și progresiste de pretu
tindeni, poporul român cere să se 
pună capăt represiunilor rasiste 
din R.S.A., să fie eliberați prizo
nierii politici din închisorile sud- 
africane, în frunte cu eminentul 
luptător pentru cauza populației 
majoritare — Nelson Mandela !

Nicolae N. LUPU
★

acestora cu 
nerilor din 
aceștia își.
de protest pînă la reîncadrarea pro
fesorilor de culoare. Poliția sud- 
africană a făcut uz de gaze lacri
mogene împotriva demonstranților, 
pentru a doua oară în decurs de o 
săptămînă. Agenția citată precizea
ză că . incidentele din Soweto au 
început săptămînă trecută, cînd 
1 250 de elevi au părăsit școlile, 
după primele măsuri de înlocuire a 
cadrelor didactice de culoare cu 
profesori albi.

albi. Reprezentantul ti- 
Soweto a declarat că 

vor continua mișcarea

„Sirena a sunat mai lung ca de obicei.
U.P.I. despre închiderea unei uzine americane

tul și, dintre aceștia, 100 vor fi con- 
cediați la sfirșitul săptăminii curen- 

' te, iar restul — treptat — pină in 
noiembrie. Deschiderea uzinei în 
1923 a stimulat avintul economic al 
orașului, culminind în 1979, cind 
„Harvester" înregistrase un venit 
record de 369,6 milioane dolari și 
avea 10 500 de salariați. Insă rece
siunea care a urmat a devastat si
tuația financiară a companiei și, 
printre altele, a determinat închi
derea. fabricii mamut din Fort 
Wayne. Și, implicit, concedierea a 
noi muncitori ce vor spori numărul 
șomerilor americani. (Agerpres).

Acțiunea de demontare a uriașei 
fabrici de camioane grele din Fort 
Wayne (Indiana-S.U.A.), egre a în
ceput luni, este apreciată de agen
ția U.P.i. drept „un simbol al de
clinului industriei grele" americane. 
1 700 de muncitori, relatează U.P.I. 
au părăsit fabrica, pentru 
dată, 
ceva 
tecul 
tatea 
national" și principala sursă de ve
nituri a orașului Fort Wayne. 500 
de muncitori au rămas să demon
teze și să ambaleze jecliipamen-

ultima 
vineri, cind sirena a sunat 

mai Itmg ca de obicei — cinr 
de moarte al uzinei, proprie- 
■corporației „Harvester Inter-

VÂRȘOVIA.
C. Benga și Șt.^Nicolae, 
De la începutul anului și pînă în 
prezent economia poloneză a înre
gistrat „o creștere sistematică atît a 
producției industriale, cit și în secto
rul construcțiilor, continuîndu-se 
procesul de normalizare". Caracteri
zarea aparține oficialităților polone
ze și este reflectată cu numeroase, 
argumente în presa din aceste zile 
cînd Polonia se pregătește să ani
verseze ziua națională traducînd în 
fapte hotăririle Congresului al IX- 
lea extraordinar al P.M.U.P, și ale 
plenarelor care au urmat cu privire 
la stabilizarea vieții economico-so- 
ciale.

Astfel, 
locuințe 
prezent 
au realizat peste .51 la. sută din. sar
cinile anuale ; in prima jumătate a 
anului au fost predate cetățenilor 
peste 58 000 de apartamente, cu 10 000 
mai mult decît in perioada corespun
zătoare a anului trecut. Numai în 
luna ■ iunie au fost terminate 19 000 
de apartamente, cu 34 la sută mai 
mult decît în aceeași lună ia anului 
1982. Pentru acest an sarcinile de- 
plan prevăd construirea in total a 
115 000 apartamente.

Tot în domeniul construcțiilor, în 
aceste zile se raportează că se des
fășoară din plin lucrările de desco- 
pertare a terenului pentru turnarea 
betonului necesar realizării tunelului 
primului metrou varșovian. Șantie
rul noii căi de transport din capitala 
poloneză este deschis în patru punc
te din zona Ursynow, aflată în su
dul orașului. Construirea a două sta
ții de metrou și a două tuneluri a 
și început, iar alte trei stații și tune
luri sint prevăzute pentru anul viitor.

Efortul cel mai mare, apreciază 
constructorii, va trebui depus la ex- 
cavarea și transportul pămîntului din 
locurile în care urmează a fi ampla
sată linia metroului. Punctul de vîrf 
al planului de realizare a acestui o- 
biectiv va fi atins intre anii 1986-1989, 
cind vor fi finalizate mai multe tron
soane ale liniei de metrou.

Lucrările de construire vor avansa 
anual cu 1,5—2 km. Pe planșetele ar-

Agerpres, 
transmit :

avansate 
care vot1' 
distincte.

de

în sectorul construcțiilor de 
se precizează că pină in 

muncitorii din acest sector

hitecților se află în stadii 
proiectele viitoarelor stații, 
avea, fiecare, caracteristici

Potrivit programului național 
dezvoltare a economiei Poloniei, se
prevede în general o sporire a mij
loacelor de transport în comun și în 
special al celor cu tracțiune electri
că. Printre obiectivele importante pre
văzute, în afara metroului varșovian, 
se citează construirea unei rețele I fe
roviare electrice pentru transportul 
urban la Katowice.

Un alt domeniu în care oamenii 
muncii polonezi transpun în practică 
programele .adoptate îl constituie 
sectorul transportului maritim și 
construcțiilor navale. Anul trecut, 
transporturile maritime au totalizat 
circa 33 milioane tone mărfuri, de
pășind cu mult, nivelul anului prece
dent. Valoarea totală a produselor 
lucrărilor și serviciilor din acest sec
tor (exclusiv construcțiile de nave) 
s-a ridicat anul trecut la peste 124 
miliarde zloți, cu 18 la sută mai mult 
decît în anul precedent.

în primul semestru al anului în 
curs au, fost transportate peste 15 
milioane tone mărfuri, cit aproxima
tiv 1,5 milioane tone mai mult decît 
in perioada corespunzătoare a anu
lui trecut. Capacitatea de tranzit a 
porturilor poloneze a fost mai bine 
utilizată în perioada menționată,; \- 
șindu-se să se asigure operațiuni de 
încărcare-descărcare a circa 18 mili
oane tone mărfuri, cu aproximativ 

,3,3 milioane tone mai mult decît în 
primele 6 luni ale anului trecut.

De asemenea, se menționează că 
transporturile navale au fost dotate 
în 1982 cu 40 de noi nave de diferite 
mărimi.

Conform planurilor adoptate re
cent, în perioada 1983—1985 șantie
rele navale poloneze vor livra atît 
beneficiarilor interni, cit și la ex
port 207 nave.

Sint numai cîteva exemple care 
atestă eforturile depuse de oamenii 
muncii .polonezi pentru depășirea 
greutăților existente încă, pentru sta
bilizarea situației .economice și asigu
rarea dezvoltării mai departe a Po
loniei pe calea pe care a pornit cu 
aproape patru decenii în urmă, calea 
socialismului.

f

r~

pe scurt

In ultima vreme s-au înmulțit acțiunile patrioților sud-africani care se 
pronunță in sprijinul abolirii apartheidului și discriminărilor rasiale, al ega
lității in drepturi pentru populația de culoare majoritară. In fotografie : 

un grup de patrioți înaintea unor noi acțiuni de luptă

La Sofia au avut loc convorbiri 
Todor Jivkov, secretar general al 
al P.C. Bulgar, președintele Con

siliului de Stat al R.P. Bulgaria, și 
Ahmed Sekou Toure, secretar gene
ral al Partidului Democrat din Gui
neea, președintele Republicii Popu
lare Revoluționare Guineea, aflat în 
vizită oficială de prietenie în capi
tala ‘ bulgară. Au fost discutate pro
bleme de interes bilateral și unele 
aspecte ale situației internaționale — 
relatează agenția B.T.A. • In cadrul 
întrevederii avute la Sanaa cu Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al O.E.P., președintele R.A. Ye
men, Aii Abdullah. Saleh, a reafirmat 
sprijinul țării sale față de lupta po
porului palestinian, sub conducerea 
reprezentantului său legitim, Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei. 
• Președintele Siriei, Hafez Al-Assad, 
a primit grupul de parlamentari fran
cezi, condus de Maurice Faure, pre
ședintele Comisiei de politică exter
nă a Adunării Naționale a Franței, 
care a întreprins o vizită oficială la 
Damasc. Au fost trecute în revistă 
ultimele evoluții ale situației din O- 
rientul Mijlociu și aspecte ale rela
țiilor bilaterale. ® La Teheran, pre
ședintele Iranului, Aii Khamenei, l-a 
primit pe ministrul de stat siVian pen
tru afacerile externe, Farouk Al- 
Gharee, care i-a înmînat un mesaj 
din partea președintelui Siriei, Hafez 
Al-Assad - Informează agenția SANA. 
<9 Problemele privitoare la coope
rarea economică și comercială din
tre Tunisia și Japonia și căile de in
tensificare a conlucrării bilaterale au 
fost discutate la Tunis, in cursul pri
mirii de către primul ministru tuni
sian, Mohamed Mzali, a ministrului 
adjunct al afacerilor externe al Ja
poniei, Iso Ishikawa. (Agerpres).

GENTIILE DE PREȘ

LA GENEVA a avut loc, la 19 
iulie, o ședință plenară a delega
țiilor U.R.S.S. și S.U.A. la nego
cierile privind limitarea și reduce
rea armamentelor strategice, anun
ță agenția T.A.S.S.

PREȘEDINȚII MEXICULUI ȘI 
VENEZUELEI, Miguel de la Ma
drid și Luis Herrera Campins, au 
hotărit prelungirea „Acordului de 
la San Jose", în baza căruia cele 
două state asigură necesarul de ți
ței pentru 10 țări în curs de dez
voltare din America Centrală și 
zona caraibiană — transmite agen
ția Prensa Latina. Se precizează că 
Mexicul și Venezuela vor furniza 
țărilor respective pină la 160 000 
barili de țiței pe zi și le vor acorda 
credite în condiții preferențiale.

cată împlinirea a 200 de ani de la 
nașterea eroului național, conducă
torul luptei popoarelor din Ameri
ca Latină pentru independență, Si
mon Bolivar., In cuvîntul .său, se
cretarul general al P.C. din Vene
zuela, Jesus Faria, a subliniat cu 
acest prilej actualitatea ideilor lui 
Bolivar privind echitatea, egalita
tea și suveranitatea națională a sta
telor de pe continent, pacea, și prie
tenia intre popoare.

«>
Presse. Spre deosebire de aspiranți 
la această funcție ca Roy Hatter- ■ 
sley sau Peter Shore, Kinnock con
sideră că laburiștii ar putea reveni 
la putere fără a efectua modificări 
majore în programul lor politic.

REUNIUNE O.P.E.C. După două 
zile de dezbateri, marți s-au în
cheiat la Helsinki lucrările confe
rinței ministeriale a Organizației 
Țărilor Exportatoare de Petrol 
(O.P.E.C.), la care au participat 
miniștrii de resort din cele 13 state . 
membre, informează agenția France 
Presse. în'esență, miniștrii au con
venit să mențină neschimbate ni
velurile actuale privind producția 
de petrol și prețurile de vînzare a 
acestuia.

DEFICITE BUGETARE. Alan 
Greenspan, fost președinte, al Con
siliului consilierilor economici ai 
președintelui Ronald Reagan, a a- 
preciat că nu este' de așteptat în 
curînd o reducere a deficitelor'bu
getare ale guvernului federal ame
rican. Acestea oscilează în prezent 
în jurul a 200 miliarde dolari anual. 
Deficitele bugetare ale S.UIA. exer
cită o constantă presiune asupra 
pieței • internaționale a creditelor, 
avînd ca efect, printre altele, men
ținerea unor dobinzi ridicate — al 
căror efect este cel mai dureros 
resimțit de țările în curs de dez
voltare.

REUNIUNE. Regele Spaniei, 
Juan Carlos I, va prezida, la 6 au
gust, o reuniune a Consiliului de 
Miniștri spaniol, consacrată bilan
țului celor opt luni de la instalarea 
în țară a guvernului socialist al 
premierului Felipe Gonzalez — 
transmite agenția de presă spa
niolă E.F.E. Se precizează că aceas
ta va fi prima reuniune a actualu
lui guvern la care participă și su
veranul Spaniei.

L

BICENTENAR SIMON BOLI
VAR .— In cadrul unei ședințe a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Venezuela, la care au 
participat reprezentanți ai opiniei 
publice democratice, ai partidelor 
politice și sindicatelor, a fost mar-

ÎN PREGĂTIREA ALEGERII 
LIDERULUI PARTIDULUI LABU
RIST ENGLEZ. Considerat a avea 
șanse- majore de a fi ales lider al 
Partidului Laburist din Marea Bri- 
tanie în octombrie, Neil Kinnock, 
deputat în Țara Galilor și ministru 
al învățămintului în „cabinetul 
fantomă" laburist, și-a prezentat 
programul în perspectiva viitoare
lor alegeri pentru desemnarea li
derului — relatează agenția France

RAVAGIILE TAIFUNULUI „VE- 
RA“. Conform unui ultim bilanț dat 
publicității de autoritățile filipine- 
ze, taifunul „Vera“, care s-a abătut 
la sfîrșitul săptăminii trecute asu
pra arhipelagului Filipine, a provo
cat moartea a cel puțin 111 persoa
ne, transmite agenția A.P. Totodată 
se menționează că circa 140 000 de 
oameni sint afectați de trecerea 
taifunului peste cele cinci orașe și 
opt provincii ale principalei insule 
Luzon.

ACCIDENT. Un nou avion de 
luptă de tipul „Starfighter“, apar- 
ținînd forțelor aeriene.vest-germa- 
ne, s-a prăbușit în apropiere de 
localitatea Kempten. Cei doi mem
bri ai echipajului s-au salvat, să
rind cu parașuta, informează agen
ția Associated Press.
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