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aret act istoric,
profundelor transformări revoluționare
ale societății românești
Revoluția de eliberare socială și națională din august 1944
a inaugurat o etapă nouă in istoria patriei, a deschis calea
împlinirii idealurilor și năzuințelor de dreptate și libertate ale
poporului roman, a cuceririi depline a independenței și suveranității
a afirmării României ca

naționale,

națiune

liberă și demnă

in rindul națiunilor lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU

Constructorii metroului
raportează un nou succes
TELEGRAMĂ ADRESATĂ

TOVARĂȘULUI NICOLAE
Colectivul de proiectant! și
constructori ai metroului bucureștean raportează că angaja
mentul asumat pentru a da in
funcțiune „tronsonul III" și,
respectiv, „prima magistrală"
de metrou in cinstea zilei de 23
August 1983 a fost realizat. Pu
nerea în funcțiune a acestui obiectiv cu peste patru luni îna
inte de termen a creat condiții
pentru realizarea suplimentară

CEAUȘESCU

a 125,8 milioane lei la total in
vestiții, 5,3 milioane lei benefi
cii la activitatea de construcțiimontaj, precum și alte nume
roase obiective.
în telegrama trimisă cu acest
prilej
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
Partidului
Comunist Român,
președintele Republicii Socia
liste România, se spune, printre
altele :

In cei 8 ani parcurși de Ia crearea întreprinderii „Metroul" Bucu
rești, vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că am
reușit să întimpinăm aniversarea a 18 ani; de la istoricul Congres
al IX-lea al Partidului Comunist Român și a 39 de ani de la re
voluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă a poporului român cu un bilanț rodnic, și anume cu darea
în exploatare a unui traseu de 26 km, 16 stații și două depouri de
metrou, ceea ce reprezintă o adevărată performanță mondială.
Așa cum ne-ați îndrumat, tot ceea ce am realizat reprezintă
efortul' creației și, realizării tehnicii contemporane românești, fără
nici un import de inteligență.
Făcînd bilanțul acestor realizări și Împliniri, noi, constructorii
metroului, uniți intr-un singur glas, ne exprimăm adinca recunoș
tință pentru îndemnul și ajutorul permanent, pentru sfatul înțelept,
pentru sădirea încrederii și a satisfacției profesionale cu care ne-ați
condus în realizarea acestei ctitorii socialiste — metroul bucureștean — nou edificiu care reunește, într-un amplu și armonios efort,
inteligenta, știința și tehnica românească.
în aceste momente de analiză responsabilă, de profundă vibrație
revoluționară și satisfacție patriotică, ne angajăm să continuăm în
ritm susținut lucrările de pe magistrala a Il-â de metrou șî, astfel,
să realizăm, pină la finele anului, suplimentar, un volum de in
vestiții in valoare de 250 milioane lei, din care 180 milioane lei la
construcții-montaj.
Muncind astfel vom reuși să facem din muncă o datorie de
onoare, să îndeplinim exemplar hotărirea Congresului al XII-lea
al Partidului Comunist Român ca pînă în 1985 rețeaua metroului
din București să se extindă la peste 35 kilometri, cuprinzând în
bronzul unor opere arhitecturale, care să stea mărturie peste timp,
miezul fierbinte al tumultuoasei vieți din „Epoca Ceaușescu", sim
bol a tot ceea ce s-a realizat și se va realiza sub conducerea parti
dului, a dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.

BUCUREȘTI :

Tehnologii noi și modernizate aplicate în producție
Eforturile de inteligență, emulația și spiritul creator, revoluționar
ale muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor ce-și desfășoară activitatea
in sectorul 2 din Capitală — sector cu pondere însemnată în domeniile
de vîrf ale electronicii și electrotehnicii — s-au materializat, în perioada
scursă din acest an, în elaborarea și modernizarea a peste 90 de tehno
logii noi. Prin aplicarea acestora în producție s-au economisit, în pe
rioada amintită, peste 1 000 tone metal, circa 8 600 MWh energie elec
trică și aproximativ 8 500 tone combustibil convențional. Și încă un fapt
semnificativ : nivelul cheltuielilor materiale a fost mai mic cu peste opt
lei la 1 000 de lei producție-mârfă. Printre unitățile care obțin bune
rezultate în direcția înnoirii și ■ diversificării producției se află între
prinderea de electronică industrială, unde ponderea produselor noi și
modernizate reprezintă 33 la sută din totalul producției, întreprinderea
de pompe „Aversa", „Electroaparataj", „Neferal".

Din nou fruntași
— De la bun început, voi lăsa la o
parte modestia, au
fost cuvintele tovară
șului Ilie Bologa, se
cretarul comitetului de
partid de la întreprin
derea de utilaj chimic
„Grivița Roșie", după
ce a aflat scopul vizi
tei noastre în marea
unitate bucureșteană.
— Vă ascultăm, to
varășe Bologa.
— Nu e vorba de
mine, ci de oamenii
muncii din întreprin
dere : cazangiii, su
dorii, lăcătușii, tehni
cienii și inginerii, de
cel peste 5 000 de grivițeni care de doi ani
se situează pe locul
întîi în întrecerea so
cialistă pe ramură.
Să adăugăm că în
treprinderea de utilaj
chimic „Grivița Roșie"
este în fruntea. între
cerii și după primul
semestru din acest an.
Și 1 totuși, secretarul
comitetului de partid
a preferat ca în locul
vorbelor să lase să
vorbească
faptele,
Deci, să notăm. în
acest an pe poarta în
treprinderii au fost
expediate sute de uti
laje pentru industria
chimică și rafinării.
’Ș-iSijwL

cum ar fi : schimbă
toare de căldură, co
loane de reacție, co
loane de sinteză. Da
torită calității și per
formanțelor lor, pro
dusele executate aici
se situează la nivelul
produselor
similare
executate pe
plan

La
întreprinderea
de utilaj chimic
„Grivița Roșie"
din Capitală
mondial, avînd un
grad ridicat de compe
titivitate. în prezent,
peste 30 la sută din
producția unității se
exportă, iar în 1985
acest
procent
va
ajunge la 75 la sută.
Succesele oamenilor
muncii de la „Grivița
Roșie" nu se opresc
însă aici. în cinstea
zilei de 23 August bri
gada de cazangii con
dusă de Constantin
Liculescu a terminat
cu 20 de zile înainte
de termen două schim
bătoare
căldură

destinate exportului.
La aceste utilaje, țe
vile din placa tubulară au fost sudate
automat în mediu de
argon, • iar dispozitivul
de centrare și fixare a
capului de sudură con
stituie o invenție grivițeană. Și încă tin
amănunt. Operația a
fost executată de bri
gada de sudură în ar
gon, așa-numita „bri
gadă a tineretului".
Cel mai „vîrstnic"
dintre ei, Florentin
Petrescu, are 31 de ani
și este chiar șeful bri
găzii.
Angajamentul luat
în cinstea marii noas
tre sărbători naționale
de la 23 August de co
lectivul întreprinderii
de utilaj chimic „Grivița Roșie" constă în
depășirea planului cu
• 20 milioane lei la
producția-marfă vîndută și încasată • 16
milioane lei Ia pro
ducția netă • 8 mili
oane lei la. export.
grivițenii
Totodată,
s-au angajat să livreze
suplimentar 100 tone
utilaje tehnologice și
să economisească 350
tone metal.
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Sub oricare dintre aspectele sale
— ca o cotitură radicală în politica
internă și externă a țării, ca o ri
dicare socială de o amploare nemaiîntîlnită în istoria contemporană
a României sau ca moment de im
portanță deosebită în grăbirea în
cheierii celui de-al doilea război
mondial — declanșarea revoluției
din august 1944 reprezintă un punct
nodal, o piatră de hotar in istoria
țării noastre, mareînd sfîrșitul unei
întregi etape evolutive și începutul
alteia de uriașe și structurale pre
faceri. Actul de la' 23 August 1944
constituie o ruptură cu regimul
dictatorial antonescian, unind, în
același timp, trecutul milenar de
strădanii neîncetate pentru progres
social și național al poporului ro
mân cu prezentul, cu viitorul so
cialist pe care și-1 croiește prin
muncă avîntată.
în perioada următoare lui august
1944, elementul determinant' al
cursului istoriei românești l-a re
prezentat lupta clasei muncitoare, a
țărănimii, a maselor largi popu
lare — organizate și conduse de
partidul comunist —, pentru a im
prima desfășurării evenimentelor
sensul dorit de ele : realizarea unor

PLOIEȘTI

Pentru industriile
minieră și petrolieră
Pentru dezvoltarea și moderniza
rea întreprinderii „1 Mai“ din Plo
iești au fost alocate în ultinii ani
importante fonduri de investiții.
Finalizarea acestor lucrări — reali
zate in bună parte în regie proprie
— permite constructorilor de ma
șini de aici să-și îndeplinească în
condiții superioare sarcinile deose
bite ce le revin în dotarea econo
miei naționale cu utilaje pentru
industriile minieră și petrolieră, cit
și pentru export. în imagine — as
pect din moderna turnătorie a în
treprinderii ploieștene. (C. Dan).

Orșova, una din așezările înfloritoare ale patriei

M

Se extinde combinatul de utilaj greu.
Colectivul Combinatului de utilaj greu din Cluj-Napoca —una dintre
cele mai recente și mai reprezentative ctitorii industriale din această
parte a țării — întîmpină marea noastră sărbătoare națională de la
23 August cu succese notabile. în cursul acestui an,, aici au fost puse
în funcțiune importante instalații tehnologice, intre care un nou cuptor
electric pentru elaborarea oțelului, presa de 2 500 tOne-forță și altele,
în prezent, constructorii și montorii și-au concentrat eforturile pentru
a înscrie în cel mai scurt timp în circuitul productiv un alt mare obiectiv — presa de 6 000 tone-forță, instalație de bază in cadrul secției
forjă grea.
Un bilanț recent evidențiază faptul că metalurgiștii clujeni au reali
zat, în perioada trecută din an, un volum suplimentar de producțiemarfă de aproape 6 milioane lei. Față de prevederile la zi, colectivul
combinatului a. fabricat și livrat, suplimentar, 241 tone utilaje metalur
gice și 378 tone piese turnate din fontă. De la începutul cincinalului,
aici au fost asimilate și fabricate noi mărci de oțeluri, piese forjate,
mașini și utilaje pentru prelucrarea metalelor, destinate beneficiarilor
din industriile metalurgică și constructoare de mașini.
(Agerpres)

Foto : S. Cristian
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la rînduielile anterioare instaurării
dictaturii regale, se pronunțau și
acționau pentru evitarea oricăror
reforme radicale, considerate ca
neoportune în acele împrejurări.
Atitudinea lor față de problemele
de ordin intern era străbătută de
teama pe care le-o provocau acțiu
nile maselor populare care, antre
nate viguros în luptele politice, ce
reau drepturi și libertăți largi, efective.
Hotărîtoare pentru împlinirea acestor năzuințe a fost înalta capa
citate de care au dat dovadă co
muniștii de a realiza alianțe largi,
coaliții de forțe în măsură să ac' ționeze pe baza unor platforme co
mune, adecvate fiecărui moment al
procesului revoluționar, de a ela
bora și promova o linie strategică
dr. Ion ALEXANDRESCU
și tactică justă, elastică, efortul de
a crea condiții pentru participarea
colaborarea tuturor forțelor intecoaliție de forțe politice realizată . și
resate, fie în rezolvarea întregului
în vara anului 1944 și guvernul
complex de sarcini ale revoluției —
s-au .dovedit capabile să acționeze
cu perspectiva lor socialistă —, fie
în mod unitar și rapid pentru re
numai în atingerea unora dintre ozolvarea’ acestor probleme. Pe mă
biectivele general-democratice.
sură însă ce unele obiective de in
Ansamblul situației concrete din
teres național, ale guvernului se
România, precum și împrejurările
îndepliniseră (ieșirea din războiul
internaționale
au determinat o adus împotriva Națiunilor Unite și
numită succesiune specifică în în
încheierea armistițiului) sau erau
făptuirea cerințelor revoluției depe cale de a fi înfăptuite (elibera
mocrat-populare în țara noastră.
rea întregului teritoriu național și
Rezolvarea problemei puterii —
înfrîngerea definitivă a Germaniei
chestiunea fundamentală a oricărei
naziste, crearea unui cadru juridic
revoluții — nu s-a făcut printr-un
menit să asigure desfășurarea unei
act unic, ci printr-un proces trep
vieți democratice), pe scena politică
tat, materializat într-un șir de mo
a țării și în sînul coaliției guverna
dificări calitative, trecînd de la o
mentale s-au delimitat poziții di
fază a puterii democratice în care
ferite, distincte, în ceea ce privește
clasa muncitoare avea rolul hotărîproblemele sociale și politice care
tor, marcată prin instaurarea gu
vizau, cu deosebireți evoluția social vernului revoluționar democrat la
economică viitoare a României și
6
martie 1945, Ia faza în care pro
care căpătau prioritate în ansam
letariatul, aliat cu celelalte catego
blul problemelor interne cu care
rii de oameni ai muncii, a cucerit
era confruntată țara.
puterea în mod deplin, ca urmare
Partidele muncitorești care acțio
a îndepărtării din guvern a ulti
nau în front unic militau pen
milor reprezentanți ai burgheziei,
tru soluționarea problemelor cu
a abolirii monarhiei și’ proclamării
rente astfel îneît ‘ să se deschidă
republicii. Noua formă de stat in
noi perspective de dezvoltare a
staurată la 30 decembrie 1947 a
procesului revoluționar. Partidele
burgheze, al căror obiectiv princi
(Continuare in pag. a III-a)
pal consta în revenirea, in esență.

schimbări fundamentale, revoluțio
nare în viața social-politică și eco
nomică a țării. Lupta antifascistă
a națiunii române s-a dezvoltat într-o mișcare socială de mare am
ploare, care a deschis calea înfăp
tuirii idealurilor de independență și
suveranitate națională, de libertate
și dreptate socială ale poporului
român, calea făuririi societății so
cialiste în România.
Primele manifestări ale guvernu
lui instalat atunci se înscriau în ac
țiunea desfășurată pe baze unitare,
de organizare a luptei împotriva
hitleriștilor și horthyștilor, pentru
■ eliberarea nordului Transilvaniei și
. zdrobirea Germaniei naziste. Larga

— Nu cred că procedăm bine promovînd ca șef de
sector, minier un inginer atit.de tinăr. Știm cu toții cit
de dificile sint lucrările la metrou. Aici, fără expe
riență...
— Știm — a intervenit in replică ing. R. Fornoga,
secretarul comitetului de partid. Dar mai știm — ne-a
dovedit-o prin fapte — că inginerul Titu Vlădoiu e un
om foarte capabil. Și-a făcut stagiatura pe șantierele
noastre. Lucrează de trei ani ca șef de lot la noi. li
merge mintea ca briciul
și e un bun organizator. ;
Cam in acești termeni
s-a discutat in ședința con
siliului oamenilor muncii
de la întreprinderea „Me
troul"
despre
promo
varea, prin acordarea de derogare
_
.pentru lipsă
de vechime,
tinărului
inginer Titu Vlădoiu.
Ambele opinii erau, in egală măsură, întemeiate. A.
triumfat cea de-a doua. Poate și pentru că in favoarea
ei existau argumente. Poate și pentru că . ea reprezenta
— cum s-a exprimat secretarul de partid — un „vot
de încredere". Intr-un specialist tinăr. Intr-un comu
nist tinăr. Un vot pe care viața, prin „proba de foc"
a rezultatelor, avea să-l valideze. Mai repede decit se
așteptau chiar partizanii lui. Inginerul Vlădoiu preia,
la 31 de ani, conducerea unui sector minier care realiza
maximum 1—2 inele de tunel pe schimb. Rezultat care
nici nu entuziasma, nici nu supăra peste măsură. Se
înscria în limitele obișnuite, prevăzute în proiect. Nu-

mai că pe tinărul inginer — „minte ascuțită și bun . or
ganizator" — tocmai aceste „limite fixe" l-au supărat.
A spus răspicat tovarășilor săi de muncă că ele sint
„limite teoretice", că nu sint bătute in cuie pentru
totdeauna. După care ? După care a început să anali
zeze, în variante, fiecare mișcare care se făcea in tu
nel. Și cele mecanizate, și cele nemecanizate. Spre a
stabili cum se poate ciștiga timp, cum se poate lucra
calitativ mai bine. Soluțiile noi au început să apară una
după alta. Scoaterea scu
tului la suprafață se face
printr-o metodă nouă, care
cere un volum mai mic
de muncă. Subtraversarea unor conducte se
face fără ocolire, printr-o
metodă proprie ; unele canale de termoficare
sînt și ele traversate tot printr-o soluție gindită
de tinărul inginer. Soluții îndrăznețe, care au generat
performanțe neașteptate. De la 1—2 inele maximum —
cite se executau pină atunci pe schimb — s-a ajuns
la 5—6 inele ! De la romantica apreciere de „puștiul
nostru" s-a ajuns la aceea de „performerul metrou
lui". După care se adaugă cu respect : „Este vorba de
șeful sectorului minier nr. 3 condus de inginerul Titu
Vlădoiu".
Un nou vot de încredere. Al unui mare șantier, al
țării, in tinerii săi. In elanul și energia lor creatoare.

PICĂTURA DE CERNEALĂ

Constantin PRIESCU

■ Apropiindu-mă
tren de noapte de DrobetaTurnu Severin, îmi amin
team aceste ținuturi ale
copilăriei și adolescentei
mele, cu orășele mici cu
treierate de o oboseală a
verii, păzite de Dunăre ca
de un șarpe al casei, părînd încremenite in timp și
în ritualurile lor vechi.
Dincolo de ceea ce În
semna pentru noi, copiii
din satele Mehedinților,
Orașul, dincolo de Drobeta-Turnu Severin, spre
Gura Văii, spre Cazane,
era un teritoriu fascinant
prin sălbăticia Iui, munte
și Dunăre, pilcuri de ar
bori agățați disperat de
stincă. liniște mare pregă
tind parcă strigătul fluviu
lui strîns în cămașa de
piatră a strîmtorii. Orșova
era un tîrgușor așezat in
cotul apei, predestinat neschimbării,. un .punct pe o
hartă a pitorescului natu
ral. un loc de unde se
pleacă pentru a descoperi
viața, schimbarea.
Acum, trecînd de capitala
județului, am avut senza
ția că intru în ceea ce s-ar
putea numi un oraș con
tinuu. Ca într-un mit nou
ce aparține întru totul
timpului nostru, țării de
azi, acestor . două decenii
care au dat sens, destin și
putere unei istorii întregi.
Aici s-a săvîrșit „miraco
lul Porților", aici s-a în
clinat fluviul nedomolit, așezîndu-se in albia nouă a
unui lac imens și în for
mele de beton ale cetății
de lumină. Noaptea, lumi
nile hidrocentralei, • po
dul, ■ ecluzele par elemen
te ale unui peisaj stelar.
La capătul drumului meu,
un oraș nou cu alura
unei stațiuni ultramoder
ne, blocuri, case elegante
înconjurate de vegetație,
străzi largi. ,Orșova. Adică,
simbol. Sadoveanu a

pus pecetea parcă definiti
vă pe *tirgușoarele Româ
niei vechi, pecetea „bălți
lor liniștii", a „locurilor
unde nu se întîmplă ni
mic". Și, iată, timpul, dis
tanță relativ mică în isto
rie, dar enormă sub specia
transformărilor, a saltului,
a anulat-o. Orșova este un
loc unde s-a întîmplat, în
acești ani, totul. Un oră
șel și cîteva sate au fost
mutate din calea apelor

festare de ținută, cu parti
simplu: pentru fiecare lo
' reprezentanților
cuitor al orașului peste 100 , ciparea
din 31 de județe, tineri tade flori.
Iată cum, în acest oraș
lentați care au adus în casa
de flori a Orșovei cîntecul
care se ^situează în toate
sectoarele
la
nivelurile
' lor și vibrația poemelor
din fondul de aur al sim
înalte ale hărniciei și corn-,
țirii românești.
petenței, unde planul pe
primele șase luni ale anu
în spațiul nou al orașu
lui a fost îndeplinit Ia toți
lui dunărean, cultura își
indicatorii înainte de ter
află locul firesc într-o pre
men, ceea ce se traduce
lungire de suflet. Pentru
prin menținerea pe primul
că Orșova este, o.dovedeș
loc In economia județului.
te prin toate faptele sale,
un loc unde se înțîmplă
totul, prin dăruire și mun
că, prin patima înaltă a zi
dirii. Orașul nu a devenit
un hiatus în frumusețea
;armonică a acestor pămînturi vechi românești, cu
drumuri ce urcă spre Baia
de Aramă, Obîrșia Cloșani și Bobotul Cernei, cu
locuri despre care un călă
tor străin spunea că „aici
Nicolae Dan FRUNTELATĂ
se extrage aramă mai
bună decit cea din Brusa
și Trapezunt", cu peșteri
minieră Orșova- cu 12 000
există și o producție spe
ce adăpostesc cele mai
cială, de' frumusețe și de
oameni, întreprinderea fo
vechi așezări umane de pe
restieră de exploatare și
culoare : peste 100 de flori
Valea Dunării, cu însem
transport, precum și sec
pentru fiecare locuitor.
nele civilizației romane.
țiile unor unități industria
Orșova are 3 500 de aDimpotrivă, el s-a integrat
le din-Drobeta-Turnu Se
partamente proprietate de
firesc în peisaj, dîndu-i o
verin.
stat și personală. 1700 de
nouă frumusețe, împlinind
Și oamenii industriei noi
case proprietate personală
ceea ce ’ s-a numit, repe
orșovene, muncitori, acti
tip vilă, două licee indus
tăm, pe bună dreptate,
viști de partid, specialiști,
triale, o casă de cultură a
„miracolul Porților".
Ana Roca, Elena Pătrașcu,
sindicatelor, Casa pionie
Se află aici o vatră de is
Stelian
Rașcu,
Ștefan
rilor, două biblioteci, în
torie nouă la care sîntem
Ciucur, Eduard Schugel,
fază de proiect o casă de
datori a reveni mereu, cu
Mihai Milu, Ilie Stoenel și
cultură a tineretului. în
datoria scrișului nostru, cu
mulți alții, cunoscuți și sti
școlile orașului învață 3 000
mîndria de a cunoaște prin
mați pentru munca lor de
de elevi. Unul din șase orînsăși viața noastră faptele
toți cei 18 000 de cetățeni
șoveni. De fapt, vîrsta me
unei epoci de excepție a
ai orașului.
die a locuitorilor trece cu
devenirii românești. în au
puțin peste 25 de ani. E un
Dacă am Încerca să des
gust, lună ce cuprinde în
oraș tinăr 1 Fără îndoială,
cifrăm farmecul pe care îl
ea marea sărbătoare a
are Orșova ar trebui
da, deși începe de acum să
demnității naționale, cu
Să-1 ascultăm pe primarul
aibă tradiții proprii, em
vintele mele despre orașul
Nicolae Stolojescu, vorbind
bleme proprii. O astfel de
mehedințean de la Dunăre
despre cele peste 25 de
tradiție poate fi considera
se vor un omagiu adus ată și organizarea actuală a
hectare de spații verzi, de
cestui timp al țării care a
cei 150 000 de trandafiri,
Festivalului
„Porțile de
creat șl a impus In con
Fier — porțile cintecului
despre serele consiliului
știința lumii întregi marile
popular și ale poeziei pa
popular care produc anual
adevăruri ale unul popor
triotice ' românești", la cea
peste două milioane de
de-a VIII-a ediție. Maniliber și demn.
flori. Am făcut un calcul
află Poiana Stelei și Măgrini.
Sau : de la 7 000 de locuitori în vechea- Orșovă
(1967), la 18 000 de locui
tori cîți are ■ orașul nou.
De la micul atelier de re
parații al șantierului na
val, care avea 350 munci
tori, la Șantierul naval Or
șova cu 1 300 muncitori,
întreprinderile noi, între
prinderea textilă cu 1 100
de oameni, întreprinderea

Orșova - un oraș-emblemă
pentru noul timp al țării
noulul lac, pentru a se
naște așezarea care dă
prin ea însăși consistență
acestui simbol al Româ
niei prezentului și viitoru
lui. Un simbol al muncii
fără preget, al competenței
și al curajului. Coordonate
fundamentale
ale
unei
epoci
vizionare,
epoca
Nicolae Ceaușescu. Au fost
aici șantierele, pămint răs
colit de mașini uriașe, au
semnat in această carte a
Dunării mii de oameni din
toate colturile țării. Acum
sint structurile elegante ale
barajului, drumurile noi și
orașul acesta cu nume de
cîntec. El a. început să se
zidească în 1967. Urmele
vechi s-au contopit, ele au
fost, ele sînt afluenții unei
legende ce s-a născut
acum.
Cartierul
Nord
poartă nucleele satelor Jupalnic, Coramnic și Tufări. Cartierul Sud și zona
centrală înseamnă vechea
Orșovă. Spre Eșelnița se
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Autoconducerea
prin argumentele faptelor
Prestigiul unui colectiv, maturita
tea sa nu se măsoară prin numărul
oamenilor din care se compune și
nici prin anii pe care îi poartă. Este
un adevăr pe care îl confirmă, dacă
mai era nevoie, și tînărul. dar ener
gicul colectiv al întreprinderii, de
piese auto din Satu Mare. Din nu
cleul unei modeste unități de repa
rat autovehicule, in urmă cu mai
puțin de zece ani a început să se in
ii ripe numele unei unități noi, rostit
cu tot mai mult respect nu numai în
județ, dar și în țară — „I.P.A.“.
Dar pentru că vorbeam de presti
giu, este poate locul să amintim doar
cîteva din produsele realizate de cei
1 300 de muncitori și specialiști, uniți
aici ca într-o adevărată familie.
Poate că nu întîmplător, în recenta
adunare generală a oamenilor mun
cii, aproape toți cei care au luat cu
vîntul vorbeau despre „familia noas
tră". Notăm, așadar, cîteva din zecile
de sortimente ; servofrîne cu dublu
circuit pentru autoturisme, cilindri
hidraulici pentru diferite tipuri de
frine, autospeciale pe șasiu> de ca
mion, remorci și semiremorci bascu
lante, remorci pentru transportat
persoane, remorci-dormitor, remorci
monoax, piese de schimb pentru au
tomobile și tractoare ș. a.
Legată de zeci și zeci de furnizori
din țară, întreprinderea sătmăreană
este la rîndul ei furnizoare pentru
sute și sute de beneficiari din țară,
fiind în cazul unor produse singura
unitate producătoare di.n țară. Pen
tru asimilarea „din mers" a unei
game atit de largi de sortimente,
unele dintre ele de mare complexi
tate și dificultate, s-au alocat impor
tante fonduri de investiții pentru
construirea spațiilor productive și do
tarea lor cu mașini și utilaje moder
ne. dar credem că decisive au fost efortul propriu al acestui colectiv de a
învăța stăruitor, preocuparea fiecărui
lucrător, de la cel mai tinăr angajat
și pînă la director, de a privi cu lu
cidă solicitudine fiecare comandă pen
tru un nou produs. Poate însă că alte
argumente ale prestigiului acestei unități pot fi desprinse și din seriozi
tatea manifestată de întregul colectiv
pentru realizarea exemplară a planu

lui. Da. exemplară, așa cum rezultă
din cîteva date prezentate in recenta
adunare generală a oamenilor mun
cii ; planul la producția netă — de
pășit, la producția-marfă — depășit,
la productivitatea muncii — depășit,
la beneficiu — depășit, planul tehnic
— depășit.
„Planul depășit !“ — iată, dealtfel,
argumentul major nu numai al pres
tigiului tot mai mare de care se
bucură acest tinăr colectiv din in
dustria sătmăreană, ci și al maturi
tății sale profesionale și politice. Ma
turitate probată din plin de tonul și
conținutul dezbaterilor din adunarea

La întreprinderea
de piese auto
din Satu Mare
generală. Și aici, ca și In alte unități,
puteau fi notate o seamă de greutăți
pe care le provoacă întreprinderii o
serie de furnizori nepunctuali. Dar,
cu maturitate muncitorească, manifestînd intransigență față de cele
mai mici neajunsuri, toți cei 12 vor
bitori — muncitori, maiștri, ingineri,
economiști — au numit clar propriile
lipsuri și măsurile ce se impun. Iată
doar cîteva sugestive spicuiri din
luările de cuvînt :
• Trandafir Șchiop, muncitor, șef
de echipă : „S-a spus de atîtea ori,
și asta-i realitatea, că planul nu este
-«bătut în cuie» și că trebuie să fim
în permanență cu ochii la cerințele
pieței. Iată fcă la noi au devenit
aproape obișnuite «schimbările din
mers» ale unor sortimente, provocindu-ne o oarecare bătaie de cap. Dar
cred că stă in puterea noastră să tre
cem peste limitele birocrației și să
răspundem cit mai iute și mai bine
oricăror solicitări ale beneficiarilor.
Pentru aceasta se impune o mai
mare mobilitate și la aprovizionare,
și la lansarea in fabricație, și în or
ganizare".
• Gal Iosif, șeful serviciului apro
vizionare : „în ceea ce ne privește,

Cuvîntul de ordine al colectivului:
efortul propriu

noi cei de la aprovizionare sîntem
gata să răspundem prompt unor ase
menea solicitări. Știți cit de greu am
demarat producția în acest an, din
lipsă de comenzi. Acum știm ce vom
produce pînă la sfîrșitul anului și in
parte și în anul viitor. Sperăm, to
tuși, că beneficiarii noștri vor fi de
data aceasta mai hotăriți și iși vor
anunța din timp comenzile pentru
produsele noastre, în așa fel ca și
aprovizionarea să fie făcută pe baze
realiste, științifice".
® Cornel Codreanu, șeful serviciu
lui C.T.C. : „Atenție la calitate ! Să
nu uităm că am început să exportăm.
Partenerii externi nu acceptă scuze
pentru calitatea proastă. Pină în pre
zent nu am avut nici un fel de pro
bleme deosebite, dar in continuare va
trebui să acordăm atenție maximă
calității, pină în cele mai mici amă
nunte. Chiar și ambalajului !“
O Sergiu Mocanu, director : „Ce
am realizat este clar. La fel de clar
e și ce trebuie să facem în conti
nuare. Cit privește consiliul oameni
lor muncii, consider că in viitor tre
buie să depună eforturi pentru a asi
gura o mai strînsă îmbinare intre
conducerea colectivă, pe de o parte,
și răspunderea colectivă și răspun
derea personală, pe de alta ; pentru
armonizarea preocupărilor privind
activitatea curentă, cotidiană, cu cea
de perspectivă ; pentru a efectua
neîntîrziat o analiză critică a fie
cărui produs și reper, atit sub aspec
tul calității, consumurilor și produc
tivității, citiși prin prisma perspecti
vei de desfacere. Să privim in per
manență fiecare produs al nostru
prin prisma performanțelor produse
lor similare din lume. Nu trebuie să
așteptăm ca piața să ne atragă aten
ția că un produs sau altul este depă
șit, ci să gîndim și să intuim vii
toarele cerințe ale pieței".
Sînt doar cîteva gînduri rostite cu
sinceritate și claritate de oamenii
muncii de la I.P.A. Satu Mare, gîn
duri care vorbesc despre autocondu
cerea muncitorească prin intermediul
faptelor, așa cum o cer interesele
economiei.

Viorel SĂLAGEAN

Judecind după indicatori — 3,9 Ia
sută depășite la producția-marfă, 47
milioane lei. beneficiu suplimentar,
din care 8,9 milioane lei obținuți
prin reducerea cheltuielilor de pro
ducție — nu era exclus ca vorbitorii
din adunarea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii de la în
treprinderea Electrotehnica din Ca
pitală să adopte un ton mai puțin
exigent. Și totuși, nu a fost așa, automulțumirea fiind străină majori
tății celor înscriși la cuvînt. Și nu
puține au fost propunerile concrete,
soluțiile ivite in toiul fructuoasei
dezbateri democratice a proprietari
lor, producătorilor și beneficiarilor.
Așa, de pildă, reprezentantul sec
ției a doua, care și-a luat, în numele
colectivului său, angajamentul de a
realiza planul anual încă in trimes
trul trei, a arătat, totodată, că se ivesc greutăți din cauza tablei silicioase, material deficitar în între
prindere.
?,20 de tone de tablă silicioasă pu
tem obține anual numai prin înlocui
rea tolelor în formă de „U“ cu al
tele în formă de ,,L“ la amplificato
rii magnetici, intervine în discuție
inginerul Laszlo Salgo, șeful atelie
rului de proiectare tehnologii. Avem
tehnologia adecvată, avem sculele și
dispozitivele necesare, dar printr-o
păgubitoare inerție producem incă
tole neeconomicoase, situație ce nu
mai poate fi perpetuată".
La rîndul său, tovarășul Salgo,
care a repus in discuție procurarea
unor burghie din carburi metalice, a
primit in adunarea generală asigu
rarea directorului tehnic al centralei,
Virgil Lefter, că se va ocupa perso
nal de obținerea lor in condiții avantajoase și intr-un termen citi mai
scurt.
Si alți vorbitori au făcut propuneri
prin care consumul de materii prime
și materiale — cu șapte ia sută mai
mic în primul semestru față de anul
trecut — să fie diminuat in conti
nuare. Prin revizuirea bobinelor și
transformatoarelor, se arăta într-o
pertinentă intervenție susținută de
calcule edificatoare, consumul de
material necesar acestora poate fi
redus cu cel puțin 5 la sută.

în ciuda tinereții sale, muncitoa
rea Marioara Diaconescu, de la Ate
lierul de circuite imprimate, a „ata
cat" cu competență un alt capitol al
resurselor interne : productivitatea
muncii, „Creșterea acestui indicator
cu 14,5 la sută în acest an implică
introducerea mai accentuată a meca
nizării și automatizării, a înnoirii
producției, a reamintit ea. Un exem
plu că avem posibilități in acest
sens, chiar in întreprindere, este
oferit de noua instalație de steriografiere a plăcilor cu circuite impri
mate, prin care s-a obținut un dublu
ciștig : productivitate și calitate".

La întreprinderea
„Electrotehnica"
din Capitală
Dar poate rolul cel mai important
în creșterea valorii producției reali
zate de fiecare lucrător, deci de
sporire a productivității muncii —
s-a susținut în mai multe luări de
cuvînt — îl are, pentru „Electroteh
nica", înnoirea producției. Deși
aproape jumătate din produse sînt
noi și reproiectate, adunarea gene
rală a hotărit, pentru anul în curs,
creșterea suplimentară cu încă zece
procente a acestui semnificativ in
dicator al progresului.
„Dar In acest domeniu nu ne pu
tem culca pe lauri, spunea inginerul
Ștefan Stăiculescu, Să ne gindim,
de asemenea, că miniaturizarea —
direcție în care noi am făcut prea
puțin — este principala caracteristi
că a multora din produsele cu care
concurăm pe piața externă". în
afara miniaturizării, a ținut să in
formeze un alt participant, „o nouă
tendință în tehnica mondială este
fabricarea unor sisteme electroteh
nice complexe în dauna componente
lor sau ansamblelor pe care conti
nuăm să le realizăm cu precădere".
Alinierea la nou, Ia exigențele pie
ței, iată ce s-a cerut cu insistență.
Nesemnificativă a fost însă, in mod

paradoxal, reacția față de aprecierea
poate dură, dar îndreptățită, din
darea de seamă : „nu s-a aplicat
măsura privitoare la îmbunătățirea
activității cercurilor inovatorilor,
ceea ce se reflectă in slaba activita
te a mișcării de inovație, care stag
nează de ani de zile în cadrul între
prinderii noastre. Propunerea de a
condiționa înscrierea la examenul
de promovare în categoria de re
tribuire, de prezentarea unei măsuri
de economisire sau cu alt efect eco
nomic concret, s-ar putea să fie insu
ficientă pentru rezolvarea acestei
probleme".
Cu multă răspundere a fost abor
dat și domeniul disciplinei, al folo
sirii integrale a timpului de lucru
și al îmbunătățirii calității produse
lor, domeniu în care puternicul co
lectiv de oameni ai muncii are pro
priile modalități de a acționa cit se
poate de direct și eficient. în mod
autocritic, recunoștea inginerul Sil
viu Drăghici, că secția mecanică pe
care o conduce „a contribuit in cea
mai mare măsură la scăderea indi
celui de utilizare a fondului de timp
pe întreprindere de la 93,8 ,1a sută,
cit era anul trecut, la 93,01 la sută
în primul semestru al acestui an“.
Referiridu-se la același
aspect,
maistrul Cristian Tudor din sectorul
bobinaj avertiza că „dacă nu se va
adopta o atitudine mai fermă față
de cei ce îngroașă numărul absențe
lor, ceilalți muncitori conștiincioși
vor fi nevoiți să «acopere» tot 23 000
de ore nelucrate de alții, ca în primuL semestru -sau poate chiar mai
multe". Se mai poate ciștiga timp și
prin simplificarea transportului in
tern, se sugera in aceeași interven
ție încheiată cu un apel la folosirea
eficientă a fiecărui minut.
Acesta a fost conținutul dezbate
rilor din adunarea generală de la
„Electrotehnica". O adunare în care
lipsurile au fost numite cu conștiin
ța că întregul colectiv dispune de
capacitatea de a le înlătura, realizîndu-și exemplar planul.

Ion MARIN

----------------------------- ———------------------------------ c------------------------------

Marea sărbătoare a poporului nostru — Ziua de 23 August — este intîmpinată de numeroase colective de oameni ai muncii din industrie,
construcții, transporturi, din agricultură ți din celelalte sectoare de acti
vitate cu importanțe realizări in îndeplinirea ți depășirea sarcinilor de
plan pe anul 1983.
Ca urmare a rezultatelor obținute în cele țapte luni care au trecut
din acest an*) ți a punctajului general, stabilit pe baza indicatorilor prevăzuți
criteriile
de organizare a întrecerii socialiste, pe rprimele locuri
rp
situin
pnvti
•

j

IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE
ȘI PREPARARE A CĂRBUNELUI
Locul I : Mina Filipeștii de Pă
dure, județul Prahova, cu 748,8
puncte.
Principalii Indicatori de plan au
fost depășiți cu 7,8 la sută la pro
ducția fizică, 9 la sută la produc
ția netă și productivitatea muncii,
19,3 la sută la volumul de pregă
tiri miniere ; consumurile de ma
teriale au fost mai mici decît cele
normate cu 7,6 la sută, iar cele
de combustibili șl energie electrică
cu 2,2 la sută.
Locul II : întreprinderea mi
nieră Rovinari, județul Gorj.
Locul III ; Cariera Cîmpu lut
Neag, județul Hunedoara,
ÎN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI ELECTRICE PE BAZĂ
DE CĂRBUNE
Locul î : întreprinderea electroeentrale Oradea, cu 428,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 11,7 la sută la
producția de energie electrică la
bornele generatoarelor și la grafi
cul de putere la dispoziția siste
mului energetic național ; unita
tea a redus consumul de combusti
bil convențional pentru consumul
propriu tehnologic cu 0,2 la sută,
iar cheltuielile prevăzute in buget
cu 12,5 la sută.
Locul II : întreprinderea electroeentrale Deva.
Locul III : întreprinderea electrocentrale Craiova.
ÎN INDUSTRIA METALURGICA
— SUBRAMURA METALURGIEI
FEROASE
Locul I: întreprinderea de fler
Vlăhița, județul Harghita, cu 438,9
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 7,8 la sută la pro
ducția fizică, 7,5 la sută la pro
ducția netă, 9,8 la sută la produc
tivitatea muncii ; depășiri de plan
au mai fost obținute la producțiamarfă vîndută și încasată și la
beneficii ; cheltuielile totale la
1 000 lei producție-marfă au fost
mai mici decit cele planificate cu
1,7 la sută, iar cele materiale cu
2,5 la sută.
Locul II : întreprindere» „Cio
canul" — Nădrag, județtîf' Timiș.
Locul III : întreprinderea „OțelInox" — Tîrgoviște.
ÎN INDUSTRIA
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI —
SUBRAMURA UTILAJ
ENERGETIC, PETROLIER,
PENTRU METALURGIE. CHIMIE,

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea mun
cii, costurile de producție și
beneficiile sint calculați pe

teatre
O Filarmonica
„George
Enescu*
(15 68 75, Rotonda Ateneului) : Wag
ner — Istoria unei legende (specta
col de sunet și lumină de Ada Brumaru și Jeanine Costescu); Recitalul
sopranei Mindra Cernescu — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala. Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Amintiri — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81,
Rotonda
scriitorilor din Clșmigiu) :
Patrie,
părnint străbun (spectacol de sunet
și lumină) — 21.
• Ansamblul „Rapsodia română*
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec
— 18.30.

MATERIALE DE CONSTRUCȚII
ȘI ALTE RAMURI
Locul I : întreprinderea de utilaj
chimie „Grivița roșie" — București,
cu 760,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 7,4 la sută la
producția netă, 1,2 Ia sută la pro

au fost mai mici decît cele planifi
cate cu 2 la sută.
Locul II : întreprinderea Rafină
ria Brașov.
Locul III ; • întreprinderea Rafi
năria Ploiești.
ÎN INDUSTRIA CHIMICA —
SUBRAMURA
FIBRE ȘI FIRE ARTIFICIALE
Locul I : Combinatul de fibre
sintetice Săvinești, județul Neamț,
cu 203,6 puncte.
Principalii. indicatori de plan au
fost depășiți cu : 7,8 la sută la pro
ducția netă, 8,1 la sută la produc
tivitatea muncii, 18,1 La sută la be
neficii ; cheltuielile totale Ia 1 000

decît cele normate cu 3,9 la sută,
iar cele de energie electrică și
combustibili cu 1,1 la sută.
Locul II : întreprinderea de pro
duse ceramice Jimbolia.
Locul III : întreprinderea de pre
fabricate „Progresul" — București..
ÎN INDUSTRIA TEXTILA
(MĂTASE, IN. CÎNEPA, LÎNA)
Locul I : Întreprinderea „Poslăvăria română" — București, cu 944
puncte?"
{
/.
Principalii indicatori de plan'au
fost depășiți cu : 12 la sută la pro
ducția netă, 2,3 la sută la producția
fizică, 11,1 la sută Ia productivita
tea muncii ; depășiri de plan au

ducția netă, beneficii și la livrări
la fondul pieței ; cheltuielile totale
la 1 000 lei producție-marfă au fost
mai mici decît cele planificate cu
2,5 la sută, iar cele materiale cu
2,4 la sută.
Locul II : întreprinderea de morărit și panificație Neamț.
Locul III : întreprinderea de mo
rarii și panificație Teleorman.
IN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I : întreprinderea poligra
fică „Banat" — Timișoara, cu 584,9
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 1 la sută la pro
ducția fizică, 1,4 la sută la produc-

PLANUL SI ANGAJAMENTELE ASUMATE
7

IN INTRECERE-EXEMPLAR ÎNDEPLINITE
PANOUL FRUNTAȘILOR PE PRIMELE ȘAPTE M
ducția fizică, 12,2 la sută la export,
8,2 la sută la productivitatea mun
cii ; consumurile de materii prime
și materiale au fost mai mici decît
cele normate cu 3,1 la sută.
Locul II : întreprinderea de uti
laj minier Tîrgu Jiu.
Locul III : întreprinderea meca
nică de utilaj chimic București.
ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA
ȘI TEHNICA DE CALCUL,
ECHIPAMENTE
PENTRU TELECOMUNICAȚII
ȘI AUTOMATIZĂRI
Locul I : întreprinderea de pro
duse electrice și electronice „Electroargeș" — Curtea de Argeș, cu
823,8 puncte.
Principalii Indicatori de plan au
fost depășiți cu : 6,4 la sută la pro
ducția fizică, 8,2 la sută la produc
ția netă, 35,3 la sută la export, 9,2
la sută la beneficii’; cheltuielile
totale la 1 000 lei producție-marfă
au fost mai mici decît cele plani
ficate cu 1,2 la sută, iar cele ma
teriale cu 1,3 la sută.
Locul II: întreprinderea „Electroaparataj" — București.
Locul III : întreprinderea de
contactoare Buzău.
ÎN INDUSTRIA CHIMICA —
SUBRAMURA RAFINĂRII
ȘI PETROCHIMIE
Locul I : întreprinderea Rafină
ria „Crișana", județul Bihor, cu
662 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 7,7 la sută la pro
ducția fizică, 13,5 la sută la pro
ducția netă, 11 la sută la produc
tivitatea muncii ; cheltuielile mate
riale la 1 000 lei producție-marfă

• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase*
(15 56 78, grădina Boema) : Fotbal la
Boema — 19,30 ; (grădina Batiștei) :
Funcționarul de la Domenii — 20.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70):
intre caftan și smoking — 18,30.

cinema
• „Stejar*
— extremă
urgență :
ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; ■
19,30.
• Departe de Tipperary : FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 16,45; 18;
20,15.
• Semnul șarpelui i
COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Vlad Țepeș t MUNCA (31 50 37) —
15,30; 19.
,

lei producție-marfă au fost mal
mici decît cele planificate cu 1,3
Ia sută, iar cele materiale cu 2,6
la sută.
Locul II : Combinatul de fibre
sintetice Cimpulung Muscel.
Locul III : întreprinderea Fila
tura de fire melană Botoșani.
ÎN INDUSTRIA
EXPLOATĂRII LEMNULUI
Locul I : întreprinderea forestie
ră de exploatare și transport Rimnicu Vîlcea, eu 841,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 7,1 la «sută la
producția fizică, 9,6 la sută la pro
ducția netă ; depășiri de plan au
mai fost obținute la beneficii, li
vrări la fondul pieței și la produc
tivitatea muncii ; cheltuielile mate
riale Ia 1 000 lei producție-marfă
au fost mai mici decît cele planifi
cate cu 9,5 la sută.
Locul II : întreprinderea fo
restieră de exploatare și transport
Focșani.
Locul III : întreprinderea fo
restieră de exploatare și transport
Piatra Neamț.
ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI,
A MATERIALELOR
DE CONSTRUCȚII,
EXPLOATAREA AGREGATELOR
PENTRU CONSTRUCȚII
Locui I : Combinatul de lianți și
azbociment Fieni, județul Dinibovița, cu 745,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 13,6 la sută la
producția fizică, 12,5 la sută la
producția netă, 12,7 la sută la pro
ductivitatea muncii, 11,4 la sută la
beneficii ; consumurile de materii
prime și materiale au fost mai mici

• Cuibul salamandrelor :
GLORIA
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18:
20.
• Melodii la Costinești : LIRA
(317171) — 15,30; 17,30; 19,30, COS
MOS (27 54 95) — 9,30; 11,30:
13,30;
15,30; 17,30; 19,30.
9 Revanșa : VICTORIA (16 28 79) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Fata Morgana ; STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
® E atit de aproape fericirea : VII
TORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
® Septembrie : PACEA (60 30 8 5)
—
15,30; 17,30; 19,30 : DOINA (16 35 38) —
16,30; 18,45.
• Fata cu gtștele : DOINA — 0;
10,30; 12; 13,30; 15.
• Capcana mercenarilor s FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45!
20.
•
Drumul
oaselor 1
MIORIȚA

mai fost realizate la export șl be
neficii ; cheltuielile totale la 1 000
lei producție-marfă au fost mai
mici decit cele planificate cu 2,2
la sută, iar cele materiale cu 4 la
sută.
Locul II : întreprinderea „Inte
grata de ln“ — Botoșani.
Locul III : întreprinderea „Pro
letarul" — Bacău.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI,
CAUCIUCULUI
ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locui I : întreprinderea de piele
și încălțăminte „Pionierul" —
București, cu 1162,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 29 la sută la pro
ducția netă, 23,8 la sută Ia produc
tivitatea muncii, 6,9 la sută la ex
port, 12,4 la sută la producțiamarfă vîndută și încasată ; chel
tuielile totale la 1 000 lei producțiemarfă au fost mai mici decît cele
planificate cu 3,4 la sută, iar cele
materiale cu 7,1 la sută.
Locul II : întreprinderea de piele
șl Încălțăminte „Progresul" —
București,
Locul III : întreprinderea de
piele și încălțăminte „Dîmbovița"
— București.

ția netă și la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost
obținute și la beneficii ; cheltuie
lile materiale la 1 000 lei producțiemarfă au fost mai mici decît cele
planificate cu 1,4 la sută.
Locul II : întreprinderea poli
grafică „Bucureștii Noi".
Locul III : întreprinderea poli
grafică „13 Decembrie 1918" —
București.
ÎNTREPRINDERI DE STAT
PENTRU CREȘTEREA
ȘI ÎNGRAȘAREA PORCILOR
Locul I : Combinatul pentru pro
ducerea și industrializarea cărnii
de porc Timiș, cu 584 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 29,8 la sută la
producția de carne, 28 la sută la
efectivele de porcine la sfîrșitul
perioadei, 16,5 la sută la livrările
la fondul de stat ; cheltuielile Ia
1 000 lei producție-marfă au fost
mai mici decît cele planificate cu
5,3 la sută.
Locul II : Combinatul pentru
producerea și industrializarea cărnii
de porc Ialomița.
Locul III : întreprinderea de stat
pentru creșterea și îngrășarea por
cilor Uimeai, județul Călărași.

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA —
SUBRAMURA MORĂRIT,
PANIFICAȚIE
ȘI PRODUSE FĂINOASE
Locui I : întreprinderea de morărit și panificație Covasna cu
918,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 12,8 la sută Ia
producția fizică, 7,9 la sută la pro
ductivitatea muncii ; depășiri de
plan au mai fost obținute la pro-

ÎN DOMENIUL SILVICULTURII
Locul I : Inspectoratul silvic ju
dețean Galați cu 951,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu ; 16,4 la sută la
valoarea producției unităților sil
vice, 22,2 la sută la export, 30 la
sută la masa lemnoasă ce se pune
în valoare ; depășiri importante de
plan au fost obținute la reîmpăduriri și impăduriri, precum și la
beneficii.

(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Clinele din sertar — 0; 11; 13,15;
Cu miinile curate — 16,30; 17,45; 20 :
TIMPURI NOI (15 61 10).
• Pintea s BUZEȘTI (50 43 58) — 15;
17; 19.
® Educația sentimentală a Dașel :
CENTRAL (14 12 24) — 9; U,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Răzbunarea haiducilor : FLACARA
(20 33 40) —, 17,30; 19.
O Cariera
mea strălucită : SALA
MICA A PALATULUI — 17,15;
20.
• Piesă neterminată pentru pianina
mecanică : CAPITOL (16 29 17) — 9;
111,16: 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină
— 20,45,
• Omul păianjen se Întoarce t BUCU
REȘTI (15 6154) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, MODERN (23 71 01) 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 30,15, la gră

dină — 21. GRADINA LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 20,30.
® Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni in Rusia : VOLGA (79 71 26) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Dublu delict : PATRIA (11 86 25) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MELO
DIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18: 20,15, FESTIVAL (15 63 84) — 9;
ti,15; 13,30; 16,45; 18; 20,15. EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
• Zbor planat: PROGRESUL (23 94 10)
— 16; 18; 20.
© Camionul de eursă lungă : AURO
RA (35 04 66) ; — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20, CULTURAL (83 50 13) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRIVITA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Un comando pentru apa grea i
DACIA (50 35 94) — 9; 12; 16; 19.

Locul II : Inspectoratul silvic
județean Mureș.
Locul III : Inspectoratul silvic
județean Teleorman.
ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR
INDUSTRIALE
Locul I : Trustul de construcții
industriale și agrozootehnice Bucu
rești cu 315,8 puncte.
Principalii indicatori de pian au
fost depășiți cu ; 11,7 la sută la
■producția notă. 5.1 la sută la pro
ducția de construcții terminată,
12,9 la-sută la productivitatea mun
cii ; cheltuielile la 1 000 lei produc
ție de construcții-monțaj, precum
și consumurile de materiale, com
bustibili și. carburanți au fost mai
mici decit cele planificate.
Locul II : Trustul de lucrări spe
ciale București.
Locul III ; Trustul de instalații
și automatizări București.
ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR FEROVIARE
— REGIONALE DE CĂI-FERATE
Locul I : Regionala de căi-feratc
București cu 358 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 13,2 la sută la
producția netă, 13,7 la sută la pro
ductivitatea muncii, 2,4 la sută la
greutatea netă brută a trenului
de marfă, 4,4 la sută la volumul
de transport ; cheltuielile totale au
fost mai mici decît cele planificate
cu 6,7 la sută.
Locul II : Regionala de căi-ferate
Timișoara.
Locul III : Regionala de căi-fe
rate Constanța.
ÎN DOMENIUL COMERȚULUI
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI
COMERCIALE CU AMĂNUNTUL
Locul I: Întreprinderea comer
cială de stat „Alimentara" — Rm.
Vilcea, cu 308.4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 8,9 la sută la
desfacerile de mărfuri cu amă
nuntul și cu 9,3 la sută la volumul
de desfaceri pe un lucrător ; depă
șiri importante de plan au fost
obținute la beneficii ; cheltuielile
de circulație la 1 000 lei desfacere
au fost mai mici decît cele plani
ficate cu 7,1 la sută.
Locul II : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Rovinari, ju
dețul Gorj.
Locul III : întreprinderea co
mercială de stat „Alimentara" —
Tîrgoviște.
ÎN COOPERAȚIA
MEȘTEȘUGĂREASCĂ
Locui I : Uniunea județeană a
cooperativelor meșteșugărești Co
vasna cu 582,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2,7 la sută la producția-marfă și prestările de servi
cii, 4,8 la sută la producția netă,
12,8 la sută, la export ; 12,6 la sută
la beneficii ; cheltuielile totale și
materiale au fost mai mici decit
cele planificate cu 2,3 la sută.
Locul II : Uniunea județeană a .
cooperativelor meșteșugărești Giur
giu.
Locul III : Uniunea cooperative
lor meșteșugărești metal, lemn,
chimie și construcții București,

• Speranță șl sprijin : DRUMUL SARH (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Cascadorul Hooper :
FEROVLAR
(50 5140) — 9; Ui; 13.30; 15,45;
18;
20,15, la grădină — 20.45, FLAMURA
(35 77 12) — 9; 11: 13,15; 15,30; 17,45;
20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20. la grădină — 20,45.
• Vraciul : SCALA (11 03 72) — 9; 12;
16; 19.
© In umbra
legii :
FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19.30.
• La est de Java : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — »; 11,15; 13,30-; 15,45; 18;
20, 15.
• Amnezia : GRADINA FESTIVAL
(15 63 84) — 20,30.
• Adio, dar rămtn cu tine : GRADI
NA GLORIA (47 46 75) — 20,45.
• I se spunea „buldozerul* : GRA
DINA LIRA (31 71 71) — 20,45.
• Sfinx t PARC HOTEL (17 08 58) —
21.
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Cu. puțin timp in urmă, la
ultima oră de curs, eletlii uneia
dintre clasele a Xll-a ale Li
ceului „Mihai Eminescu" din
Botoșani s-au angajat față de
dirigintele lor, profesorul Con
stantin Ștefan, să-i scrie ori de
cile ori vor avea vreo bucurie
'sau vreun necaz. Imediat după
examenul de bacalaureat, pro
fesorul a primit o serie de scri
sori care consemnau aceeași
bucurie : încadrarea cu bine a
fiecărui semnatar in producție.
Recent, tot pe adresa profeso
rului au sosit 31 telegrame pe
care doar semnătura expedito
rului era alta. In rest, același
text : „Am reușit la facultate".
Bucuros că fiecare dintre foștii
elevi ți-a găsit un rost la scurt
timp de la despărțirea de liceu,
profesorul diriginte și-a zis :
„Să te vedem-, Costică, și peste
,
alți 4 ani!". îi urăm să aibă aceeași satisfacție și de la gene
rația de elevi pe care o va pre
lua la toamnă.
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De la ! începutul anului ți
pină în prezent s-au întemeiat
la Iași l 400 noi familii. Tova
rășa iulia Popescu, de la oficiul
stării civile, precizează că
printre cei mai' mulți care au
spus „DA" în fața reprezentan
tului legii au fost, tineri de la
întreprinderile ieșene și, mai
ales, de la Combinatul de uti
laj greu — al cărui personal
crește de la zi la zi, intrucit in
final (1985—1986) va trebui să
ajungă la peste 20 000 oameni
ai muncii. Dar ți studenții s-au
ținut aproape in întemeierea de
noi familii. Tuturor — tradițio
nala urare „Casă de piatră !9,

Nota 10...
S-a intîmplat într-o recentă
după-amiază.
Peste
comuna
Lerești (de lingă Cimpulung)
s-a abătut, o ploaie torențială,
ce a umflat peste măsură apele
riului Tirgului care o traver
sează. Pe o insuliță din mijlo
cul riului este surprins copilul
Andrei ' • Diaconescu. de
11
ani, din București, care iși pe
trecea vacanța la bunici. Peri
colul. spulberării, insulei de văl
mășagul valurilor furioase, care
aduceau la vale copaci și bucăți
de stincă, devenea iminent de
la minut la. minut. Cei din jur,
îndeosebi șantieriști și chiar
pompieri-, au încercat citeva
tentative de salvare rămase
insă fără reușită. Dintf-o dată,
din mijlocul celor de față, se aruncă in apă un temerar necu
noscut. Apele îl izbesc, îl acoperă, dar nu se lasă. Cu efor
turi. deosebite ajunge la. insuliță,
prinde cu mina dreaptă copilul
și il poartă peste valuri pină la
mal. Datorită lui, Andrei Dia
conescu trăiește. Numele salva
torului : Mircea Gavrilă, con
ducător auto din Buzău, aflat
in trecere prin comuna amin
tită.
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Acceleratul 838, de pe ruta
Slobozia-Bucure ști, a oprit mai
mult la semnal — in
... raza „
comunei Brănești, de-a lungul
unei parcele cultivate cu pe
peni, Beți pepenii erau încă
mici, cițiva pasageri n-au pre
getat să coboare ți să-i smulgă
cu vrej cu tot. Mai mult,
„exemplul" lor a fost luat apoi
ți de alți călători, iar cînd, in
sfirșit, paznicul a reușit să-l
apuce de cămașă pe unul, tot
ei, făptașii răufăcători, au tăbărît asupra lui, molestindu-l.
Printre sutele de pasageri care
se amuzau copios se aflau și
cițiva in uniformă de oameni ai
ordinii, care, insă, au preferat
să rămină ți ei spectatori. No
roc cu un tovarăș de-al lor —
subofițerul Diaconu, de la pos
tul de miliție Pantelimon, —
care, alertat, a reușit să pună
singur mina pe doi dintre călă
torii ce dăduseră iama prin avu
tul obștii. „Bine, bine — se
întreabă publicistul Dragomir
Horomnea, care ne-a furnizat
acest fapt divers — dar cu în
treaga garnitură de spectatori
pasivi cum rămine?". Cum să
rămină 1 In numele opiniei pu
blice generale le acordăm nota
zero la ...Atitudine civici !

Din neatenție
Șoferul G. G., de pe unul din
troleibuzele care circulă in mu
nicipiul Brașov, și-a luat zilele
trecute cu el fetița de 4'ani, ca
s-o mai plimbe. Ajuns la capul
liniei, a oprit să coboare călă
torii. Nesupravegheată, odată
cu aceștia a coborit ți fetița,
Cind. a pornit spre locul de
parcare, tatăl n-a observat că
fetița se afla in fața troleibuzului, astfel că a su^prins-o,
accidentind-o mortal. Neatenție
încheiată tragic.

Fârâ comentarii
Se numește Maria Hebriștedn,
din satul Voivozi, comuna Popești-Bihor. La numai 31 de
ani, ciți numără, a ajuns cu
sănătatea zdruncinată, acuzind
mai multe boli (mai cu seamă
o stare de. astenie generală) și
avind la activ repetate inter
nări în unități spitalicești din
Popești, Marghita și Oradea.
Ce a adus-o in această alar
mantă situație 1 „Postul" (ali
mentar) istovitor și îndelungat
pe care l-a ținut după ce a
aderat la cultul Penticostal !
Iată unde poate duce creduli
tatea in minunile... posturilor.
Rubrică realizată de

Gheorghe MITROI
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Bucuria
profesorului

...Si nota ze/o
la purtare
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Excelenței Sale

ALHAJI SHEHU SHAGARI

Președintele Republicii Federale Nigeria

STATE HOUSE
LAGOS
Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Federale
Nigeria, vă transmit calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate
și de noi succese in activitatea pe care o desfășurați In scopul propășirii
patriei dumneavoastră, bunăstării șl progresului poporului nigerian prieten.
Exprim încrederea că, acționînd in baza înțelegerilor convenite împreună
la București, raporturile de prietenie și colaborare fructuoasă dintre
Republica Socialistă România și Republica Federală Nigeria se vor lărgi Șl
consolida pe mai departe, spre binele ambelor noastre țări și popoare Și
in folosul cauzei păcii, independenței naționale, securității și colaborării in
întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Domnului SHIMON PERES
Președintele Partidului Muncii din Israel

TEL-AVIV
Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, îmi face o deo
sebită plăcere să vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări de
sănătate șl fericire personală, de succes în activitatea dumneavoastră con
sacrată progresului și prosperității poporului israelian.
îmi exprim convingerea că raporturile dintre Partidul Comunist Român
șl Partidul Muncii din Israel vor cunoaște și pe viitor o continuă dezvoltare
și amplificare, spre binele popoarelor român și israelian, al cauzei generale
a păcii, destinderii și colaborării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a adresat o telegramă de felicitare primu

lui ministru al Statului Israel,
Menahem Begin, cu ocazia celei
de-a 70-a aniversări a zilei de naș
tere.

Convorbiri între miniștrii afacerilor externe
ai României și Israelului
La invitația ministrului afacerilor
externe al Republicii Socialiste
România, Ștefan Andrei, luni dimi
neața a sosit în Capitală ministrul
afacerilor externe al Statului Israel,
Yitzhak Shamir, care efectuează o
vizită oficială în țara noastră.
La sosire, pe aeroportul Otoneni,
oaspetele a fost salutat de Ștefan
Andrei, de alte persoane oficiale.
Au fost prezenți Constantin Vasiliu, ambasadorul României la Tel
Aviv, și Zvi Brosh, ambasadorul
Israelului la București.

★

La București au început, luni, convortirile oficiale intre Ștefan Andrei,

ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, și Yitzhak
Shamir, ministrul afacerilor externe
al Statului Israel.
Cu acest prilej s-a procedat la o
trecere în revistă a stadiului și per
spectivelor relațiilor româno-israeliene în diferite domenii de interes
comun.
Au fost abordate, totodată, unele
probleme ale vieții internaționale, o
atenție specială acordîndu-se evolu
ției și căilor de instaurare a păcii în
Orientul Mijlociu.
(Agerpres)

Cronica zilei
diplomatice acreditați la București
Ci prilejul Zilei naționale a Reși membri ai corpului diplomatic.
puhicii Populare Congo, cea de-a
XX'II-a aniversare a
proclamării
★
independenței de stat, însărcinatul
Cu prilejul Zilei naționala a Re
cu : afaceri a.i. al acestei țări la
publicii Gaboneze, luni după-amiază
a avut loc la București o manifesta
Buurești, Jean Francois Gokoubare culturală organizată de Institutul
Mofe, a oferit, luni, un cocteil.
român pentru relațiile culturale cu
Ai luat parte Ludovic Fazekas,
viciprim-ministru al guvernului,
străinătatea, în cadrul căreia zia
Virjil Teodorescu, vicepreședinte al
rista Eugenia Marinescu, de ia „Agerpres", a prezentat aspecte ale
Maii Adunări Naționale, Marin
Cafisizu, ministru secretar de stat, • dezvoltării economico-sociale din
șef al Departamentului industriei
această țară.
alirientare, Gheorghe Cazan, minis
Au participat membri ai conducetru secretar de stat la Ministerul i rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
Comerțului Exterior și Cooperării
nisterului Afacerilor Externe, oa
Economice
Internaționale,
Maria
meni de artă și cultură, un numeros
Groza, adjunct al ministrului aface
public.
rilor externe, generali șl ofițeri, re
Au fost prezenți Jacques Mombo,
prezentanți ai unor instituții cen
ambasadorul Republicii Gaboneze la
trale, ziariști.
București, și membri ai ambasadei.
Au fost prezenți șefi de misiuni
(Agerpres)

Adunare festivă cu prilejul
„Zilei presei române"
Prin tradiție, la 15 august se săr
bătorește „Ziua presei române". Cu
acest prilej, și cu ocazia celei de-a
52-a aniversări a apariției primului
număr, al ziarului „Scinteia", în Ca
pitală a avut loc, luni la amiază, o
adunare festivă organizată de Con
siliul ziariștilor.
Au luat parte membri ai C.C. al
P.C.R.,' redactori-șefi, redactori și
corespondenți ai presei centrale și
periodice, ai Agenției române de
presă — Agerpres, Radioteleviziunii,
activiști de partid și de stat, ai unor
organizații de masă și obștești, mun
citori tipografi.
Despre
evenimentul
aniversat,
semnificațiile lui și sarcinile ce re

vin presei în lumina recentei cuvîntări a tovarășului Nicolae Ceaușescu
la Consfătuirea de lucru pe proble
mele muncii organizatorice și poli
tico-educative de la Mangalia, a vor
bit Nicolae Dragoș, prim redactorșef adjunct al ziarului „Scinteia",
membru al Consiliului ziariștilor,
într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, de nețărmurită dragoste față
de partid, de secretarul său general,
în încheierea adunării festive parti
cipants
au
adoptat
o
tele
gramă adresată tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, președintele Republicii Socia
liste România, in care se spune :

Sărbătorind Ziua presei în aceste zile în care întregul popor cinstește
prin fapte de muncă și de dăruire revoluționară împlinirea a 18 ani de cind
destinele patriei și ale partidului au in dumneavoastră conducătorul și cti
torul care a înălțat România pe culmi neasemuite ale muncii și creației, ale
socialismului multilateral dezvoltat, noi, slujitorii presei comuniste, ai Ra
dioului și Televiziunii, vă adresăm, în atmosfera vibrantă a adunării festive
din Capitală, consacrată „Zilei presei române", expresia prețuirii profunde, a
devotamentului nețărmurit pe care vi le purtăm.
Fierbintele omagiu pe care vi-1 aducem are acoperire în sentimentele
noastre cele mai alese, în mindria patriotică de a vă ști în fruntea partidu' lui și statului nostru, în respectul nețărmurit pentru glorioasa dumneavoastră
activitate revoluționară dăruită de peste o jumătate de veac slujirii poporu
lui, luptei revoluționare pentru edificarea unei noi societăți.
Cu inimile pline de lumina acestor ani eroici po care i-ați ctitorit, de
profundele transformări petrecute în viața socială și spirituală a poporului
— se arată în telegramă — noi, slujitorii presei și ai Radioteleviziunii, vă
sintem profund recunoscători, mult stimate și iubite tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, pentru faptul că, după Congresul al IX-lea al
partidului, în temeiul aplicării cu fermitate a unei concepții științifice
profund patriotice și revoluționare eu privire la ascensiunea in istorie a
poporului nostru în etapa actuală și in perspectivă, concepție care reflectă
în înalt grad opera dumneavoastră filozofică și politică, gîndirea dumnea
voastră luminoasă, cutezătoare și vizionară, presei i s-au conferit răspunderi
deosebit de importante, nobila misiune revoluționară de a face larg cu
noscută politica partidului, ideologia sa revoluționară și de a mobiliza ma
sele de oameni ai muncii in opera de edificare a noii orinduiri sociale.
Sint neuițate în inimile noastre aprecierile jfși orientările primite cu
prilejul adunării festive consacrate celei de-a 50-a aniversări a ziarului
„Scinteia" și a Zilei presei și, acționînd neabătut în acest șpirit, in spiritul
expunerilor dumneavoastră programatice la Plenara Comitetului Central din
iunie 1982 și la Conferința Națională a partidului din decembrie anul trecut,
vă asigurăm că lucrătorii din presă, din Radioteleviziunc militează neabătut
pentru unirea eforturilor creatoare ale tuturor oamenilor muncii în vederea
înfăptuirii cu succes a obiectivului fundamental al politicii partidului nostru
privind trecerea României la o etapă superioară de dezvoltare, realizarea
unei noi calități a muncii și vieții in, toate domeniile de activitate, edificarea
societății socialiste multilateral dezvoltate în România.
Puternic însuflețiți de ideile magistralei expuneri pe care ați (inut-o
recent Ia Consfătuirea dc lucru pe problemele muncii organizatorice și
politico-educative de la Mangalia, sintem hotărîți să acționăm pentru per
fecționarea întregii noastre activități, să ne aducem o contribuție sporită în
vederea întăririi răspunderii și exigenței comuniștilor, a tuturor oamenilor
muncii, pentru îndeplinii ea sarcinilor de plan, valorificarea superioară a
resurselor materiale și financiare, a timpului dc muncă, întărirea democra
ției și disciplinei muncitorești, pentru creșterea toi mai puternică a rolului
conducător al partidului in toate domeniile vieții sociale.
Sintem conștienți că trebuie să acționăm și mai hotărit pentru a răs
punde îndemnurilor și sarcinilor pe care le-ați stabilit pentru presa comu
nistă și vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că
vom acționa in așa fel incit să facem din fiecare ziar și revistă, din fiecare
emisiune de radio și televiziune adevărate tribune comuniste ale educației
patriotice, revoluționare, ale gîndirii creatoare a colectivelor de oameni ai
muncii, acționînd cu și mai multă hotărîre pentru evidențierea valorilor
marii noastre istorii, ale eroicului nostru prezent, a luminoaselor perspective
deschise patriei prin hotăririle partidului, prin gindirea dumneavoastră crea
toare, vizionară, a politicii internaționale de pace, colaborare și cooperare
cu toate popoarele lumii.
în atmosfera vibrantă a adunării dedicate „Zilei presei române", unlndu-ne gindurile cu cele ale întregului nostru popor, ne angajăm solemn față de
dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să milităm
neobosit pentru ca presa noastră comunistă să se afle profund ancorată în
actualitatea operei de construire a socialismului și comunismului, pentru
înfăptuirea Programului partidului, a hotăririlor celui de-al XII-lea Congres
și ale Conferinței Naționale ale partidului, pentru ca patria noastră să urce
spre treptele mileniului trei cu demnitate și strălucire, sub raza de lumină
a tricolorului și a drapelului partidului, spre comunism.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-mlnistru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat
o telegramă de felicitare președin
telui Consiliului de Miniștri al Re
publicii Italiene. Bettino Craxl, cu
prilejul numirii In această funcție.
In telegramă se exprimă convinge

rea că raporturile tradiționale de
prietenie și colaborare româno-italiene se vor dezvolta tot mai puter
nic, în diverse domenii de interes
reciproc, spre binele popoarelor
noastre, al politicii de pace, coope
rare, destindere și securitate In Eu
ropa și în lume.

Măreț act istoric
RECOLTAREA FLORII - SOARELUI
® Grăbirea lucrărilor impune concentrarea combi
nelor în lanurile care au ajuns la maturitate
® Prin reglarea corectă a utilajelor, să se prevină
orice pierderi de semințe
® Toate capitalele strînse pentru a nu se pierde
nimic din producția acestui an

TELEORMAN: Din lanuri, recolta
operativ

transportată la bazele de recepție

în acest an, în județul Teleor
man s-au cultivat 47 000 hectare
cu floarea-soarelui. Datorită căl
durilor mari de la începutul lunii
august, semințele acestei valoroase
plante tehnice au ajuns mai repe
de la maturitate. Ca urmare, în
multe unități agricole din consi
liile agroindustriale Purani, Nanov,
Drăcșenei, Roșiori de Vede, Salcia
și Zimnicea a început recoltarea.
Pentru ca producția să fie strînsă
în cel mai scurt timp și fără pier
deri, la executarea acestei lucrări
au fost concentrate 805 combine pe
care s-au montat echipamente spe
ciale. Despre măsurile luate pen
tru desfășurarea în cele mai bune
condiții a recoltării florii-soarelui
ne-a vorbit tovarășul Marin Nisipașu, secretar al comitetului jude
țean de partid.
— în unitățile agricole și în fer
mele Care cultivă floarea-soarelui
au fost stabilite programe de lucru
în care se prevăd măsuri pentru
buna folosire a mijloacelor meca
nice și a forței de muncă. Com
binele și celelalte utilaje au fost
organizate în formații mari, me
canizatorii lucrează sub directa în
drumare a specialiștilor, iari ate
lierele mobile asigură tot ceea ce
este necesar pentru înlăturarea
operativă a defecțiunilor. întrucit
starea de vegetație a lanurilor nu
este uniformă, în multe unități
agricole capitulele vor fi strînse
manual, după care vor fi batozate
staționar. în afară de buna orga
nizare a lucrărilor de recoltare,
au fost asigurate mijloacele de
transport necesare, iar spațiile de
inmagazinare ale bazelor de recep
ție au fost pregătite corespunzător.
Și încă o precizare : toate combi
nele care recoltează floarea-soare
lui sint echipate cu colectoare
pentru capitule și pleavă. La com
binele C—14 folosim, în acest scop,
transportoare tip bandă, fabricate
Ia I.M.A.I.A. Roșiori de Vede. Pen
tru strîngerea plevii, circa 300 de
combine tractează cărucioare spe
ciale (în locul remorcilor), care au
. fost produse la S.M.A. Drăgănești
Vlașca. Ele prezintă avantajul că
se descarcă foarte ușor și se evită
pierderile. Asemenea măsuri sint
de natură să asigure și furaje de
bună calitate.
r

Pe ogoarele Consiliului- agroin
dustrial Purani ne convingem că
măsurile stabilite se aplică întoc
mai. După cum ne informează
președintele acestui consiliu, Stelian Bene, s-a recoltat floarea-soa
relui de pe 400 din cele 2 600 hec
tare ocupate cu această cultură. In
toate cele 7 unități agricole din
acest consiliu agroindustrial se lu
crează de zor. Aflăm că suprafe
țele ce urmează a fi recoltate sint
depistate cu 2—3 zile înainte. Com
binele se dirijează operativ spre
lanurile coapte. La cooperativa
agricolă Siliștea, în urma combi
nelor cooperatorii string capitulele
rămase pe jos și eliberează tere
nurile de resturi vegetale. Imediat,
O formație de 10 tractoare execută
arături și lucrări de pregătire a
terenului. „Am început recoltarea
pe solele unde vom insămința griul
de toamnă — ne spune președintele
cooperativei, Petre Pătrașcu. Pro
ducția se anunță bună și, de aceea,
acordăm toată atenția evitării ori
căror pierderi. Capitulele le stringem pentru a completa baza fura
jeră". Și la cooperativa agricolă
din Răzmirești munca este bine
organizată. Aici, peste 100 de ate
laje sint folosite Ia transportul ca
pitalelor și tulpinilor, economisindu-se astfel importante cantități
de carburanți. Recoltarea floriisoarelui a început și in cooperati
vele agricole din Purani, Măgura,
Cernetu, Guruleni și Teleormanul.
Peste tot este evidentă grija pen
tru strîngerea în întregime a pro
ducției. Din buncărele combinelor
recolta este preluată imediat de
mijloacele de transport — autoca
mioane și remorci bine etanșeizate — după care este dusă la bazele
de recepție.
Pină luni dimineața, pe ansam
blul județului s-a recoltat floareasoarelui de pe 1 700 hectare. Dacă
avem In vedere utilajele din dota
re, forța de muncă existentă și su
prafețele mari pe care cultura a
ajuns la maturitate, ritmul recol
tării este nesatisfăcător. Se impu
ne ca timpul bun de lucru să fie
pe deplin folosit, generalizîndu-se
experiența unităților fruntașe.

Stan STEFAN
corespondentul

„Sclnteil*

(Urmare din pag. I)
creat condiții pentru manifestarea
plenară a însușirilor creatoare ale
poporului român, pentru noi cuceriri
pe tărim economic, politic, social și
cultural. O deosebită importanță
pentru construcția orinduirii socialis
te a avut întărirea rolului conducător
al clasei muncitoare, realizarea uni
tății depline a mișcării muncitorești
din punct de vedere politic, ideolo
gic și organizatoric prin făurirea
partidului unic al clasei muncitoare.
Naționalizarea principalelor între
prinderi industriale, bancare, de asi
gurări, miniere și de transport, reali
zată la 11 iunie 1948, a deschis o
etapă nouă In istoria relațiilor de
producție din țara noastră, a dus la
lichidarea marii burghezii industria
le și financiare, la crearea unui pu
ternic sector socialist de stat in eco
nomie, a permis trecerea la condu
cerea planificată a economiei națio
nale.
Eforturile umane și materiale au
fost dirijate în concordanță cu cerin
țele și obiectivele majore ale con
strucției socialiste. Pornind de la re
alitățile țării noastre și sprijinindu-se
pe forțele poporului, Partidul Comu
nist Român a pus în centrul politicii
sale industrializarea țării ca bază a
progresului economiei și culturii, ri
dicării nivelului de viață al poporu
lui, dezvoltării multilaterale a socie
tății, asigurării independenței și su
veranității naționale.
Concomitent cu făurirea sectorului
socialist în industrie, cu desfășurarea
procesului de industrializare a țării,
Partidul Comunist Român a trecut la
soluționarea uneia dintre cele mai
complexe probleme social-economice
ale făuririi noii orinduiri : rezolvarea
problemei agrare. A fost adoptat, in
martie 1949, un vast program de
perspectivă pentru trecerea de la
mica producție, întemeiată pe pro
prietatea privată, la marea producție
socialistă, bazată pe proprietatea ob
ștească în cadrul unui proces de du
rată, sprijinit pe convingerea țărăni
mii muncitoare asupra superiorității
marii gospodării socialiste și corelat
cu dezvoltarea industriei și pregăti
rea cadrelor.
Procesul făuririi și dezvoltării in
dustriei socialiste și a agriculturii socialist-cooperatiste, de creare a ba
zei tehnico-materiale a societății so
cialiste s-a încheiat în cursul celui
de-al patrulea plan cincinal (1961—
1965). S-a finalizat astfel cu succes
etapa făuririi relațiilor socialiste uni
tare care a marcat victoria definiti
vă a socialismului în toate sectoarele
de activitate, afirmarea principiilor
socialiste fundamentale in viața so
cială.
Un moment hotărîtor al noii
istorii a patriei l-a constituit Con-

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 1G
august, ora 21 — 19 august, ora 21. în
tară : Vremea va fl în general frumoa
să și va continua să se încălzească.

greșul al IX-lea, care, prin proble
matica abordată, prin modul nou,
profund creator și revoluționar de
tratare a sarcinilor și obiectivelor so
cial-economice ale țării, prin larga
deschidere spre înnoiri și perfecțio
nări in toate domeniile de activitate,
a inaugurat o nouă și rodnică pe
rioadă în dezvoltarea socialistă ,.a ță
rii, aceea a consolidării cuceririlor
obținute Și a creării condițiilor pen
tru făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Programele de
dezvoltare adoptate atunci, precum și
cele elaborate de congresele al Xlea, al XI-lea
și al XII-lea ale
P.C.R. poartă pecetea personalității
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cărui
vastă activitate pe tărimul gîndirii
social-politice. al generalizării teore
tice a practicii revoluționare a înar
mat partidul și poporul cu orientări
principiale, a îmbogățit patrimoniul
cunoașterii științifice și creației isto
rice din epoca noastră.
Succesele obținute pe baza acestor
orientări în dezvoltarea forțelor de
producție, în construirea unei econo
mii moderne, în creșterea avuției na
ționale a patriei noastre au transfor
mat România, într-o perioadă istori
că scurtă, dintr-o țară cu un pronun
țat caracter agrar, cu o industrie slab
dezvoltată și o agricultură înapoiată,
într-un stat industrial-agrar, cu o
industrie modernă în continuă dez
voltare și cu o agricultură socialistă
in plin proces de modernizare, cu un
nivel de civilizație materială și spiri
tuală tot mai ridicat.
Succesele înregistrate în creșterea
forțelor de producție, a economiei,
în perfecționarea raporturilor socia
le au creat o puternică bază mate
rială pentru afirmarea suverană și
deplină a României pe plan interna
țional, pentru participarea sa activă
și de sine stătătoare la întreaga via
ță internațională. Sub conducerea
secretarului general al partidului,
președintele
republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, România și-a
afirmat plenar personalitatea In lu
mea contemporană, manifestîndu-se
eficient și constructiv în promovarea
unei politici de destindere și pace,
de independență națională, de largă
colaborare internațională, și-a spus
cuvîntul — ascultat și respectat — in
problemele majore cu care se con
fruntă astăzi popoarele lumii, în
treaga omenire.
Pe drumul deschis In urmă cu 39
de ani și ca urmare a unei activități
constructive fără precedent Româ
nia a urcat mari trepte spre viitorul
său comunist. Izbinzile de pînă acum
sint garanția că și cutezătoarele obiective ce ni le-am propus pentru
anii următori vor deveni, sub con
ducerea partidului, realitate vie.
Cerul va ti variabil, mal mult senin în
cea mai mare parte a tării. Izolat vor
cădea averse de ploaie. Vîntul va su
fla slab pînă la moderat. Temperaturi
le minime vor fl cuprinse între 8 și 18
grade, izolat mal coborîte în
estul
Transilvaniei, Iar cele maxime între 22
șl 32 de grade, pe alocuri mal ridicate
în sudul tării. Dimineața, ceată în
Transilvania șl la munte.

15 ANI DE IA ÎNCHEIEREA NOULUI TRATAT DE PRIETENIE,
COLABORARE ȘI ASISTENȚĂ MUTUALĂ ROMÂNO-CEHOSLOVAC
Tovarășului
GUSTAV HUSAR

Tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Cehoslovacia,
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Secretar general al Partidului Comunist Român,
. Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului
LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului
Republicii Socialiste Cehoslovace

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist
Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii
Socialiste România, al poporului român și al nostru per
sonal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, guvernului și
poporului cehoslovac prieten sincere felicitări și un cald
salut tovărășesc cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a
noului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre Republica Socialistă România și Republica
Socialistă Cehoslovacă.
Tratatul de prietenie, semnat la 16 august 1968, ca și
primul Tratat Încheiat in 1948, are o contribuție impor
tantă la dezvoltarea și amplificarea, in noile condiții ale
construcției socialiste, a relațiilor tradiționale românocehoslovace de prietenie și colaborare multilaterală, a
conlucrării celor două țări pe arena internațională.
Partidul și guvernul nostru, Întregul popor român dau
o înaltă apreciere colaborării româno-cehoslovace reciproc
avantajoase care se dezvoltă continuu pe baza princi
piilor Tratatului de prietenie, sub impulsul determinant
al întîlnirilor și convorbirilor la nivel înalt.
Avem convingerea fermă că, acționînd împreună pen
tru transpunerea în practică a prevederilor documentelor
și înțelegerilor româno-cehoslovace, relațiile politice,
economice, cultural-științifice și în alte domenii se vor
adinei continuu, In interesul popoarelor român și ceho
slovac, al edificării cu succes a noii societăți în țările
noastre, al cauzei socialismului, independenței, destin
derii și păcii in lume.
La aniversarea acestui important eveniment, vă trans
mitem, dragi tovarăși, urări de noi succese In realizarea
hotăririlor celui de-al XVI-lea Congres al Partidului
Comunist din Cehoslovacia, de prosperitate și bunăstare
poporului cehoslovac prieten.

Tovarășului
CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România
Stimați tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a semnării Tra
tatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală din
tre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Socia
listă România și al celei de-a 35-a aniversări a primului
Tratat de alianță cehoslovaco-român, vă adresăm dum
neavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist
Român, Guvernului Republicii Socialiste România și po
porului român salutări tovărășești și felicitări cordiale
în numele Comitetului Central ăl Partidului Comunist
din Cehoslovacia, Guvernului Republicii Socialiste Ceho
slovace, poporului cehoslovac și al nostru personal.
Relațiile dintre Republica Socialistă Cehoslovacă șl Re
publica Socialistă România, dintre popoarele cehoslovac
și român se dezvoltă cu succes în deplin acord cu pre
vederile Tratatului de prietenie, colaborare și asistență
mutuală, semnat acum 15 ani între statele noastre so
cialiste.
în acest important document juridic au fost aprofun
date în continuare principiile și experiența colaborării
cehoslovaco-române pentru a cărei dezvoltare multilate
rală au fost puse baze trainice prin, primul Tratat de
alianță din 1948.
în Republica Socialistă Cehoslovacă dăm o înaltă apre
ciere relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală
dintre țările și popoarele noastre. Legăturile strînse din
tre partidele noastre comuniste au o importanță hotăritoare pentru întărirea acestor relații, întemeiate pe prin
cipiile marxism-leninismului și internaționalismului so
cialist. Rezultatele colaborării bilaterale cehoslovaco-ro
mâne contribuie la creșterea permanentă a bunăstării
materiale și spirituale a popoarelor noastre, servesc cau
zei socialismului, păcii și progresului.
Sintem convinși că țările noastre, popoarele cehoslovac
și român vor merge și în viitor pe calea colaborării
strînse frățești și își vor aduce o contribuție activă la
întărirea în continuare a unității și coeziunii statelor
comunității socialiste, a mișcării comuniste și muncito
rești internaționale in lupta împotriva imperialismului,
pentru înlăturarea pericolului de război, pentru o pace
trainică în Europa și în întreaga lume.
Vă dorim, stimați tovarăși, dumneavoastră și Întregu
lui popor român multe succese in îndeplinirea hotăririlor
Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român,
în construcția societății socialists’ dezvoltate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

GUSTAV

HUSAK

Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Cehoslovacia,
Președintele
Republicii Socialiste Cehoslovace

LUBOMIR

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU

STROUGAL

Președintele Guvernului
Republicii Socialiste Cehoslovace

Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

0 contribuție importantă la întărirea colaborării prietenești
dintre România si Cehoslovacia
Se împlinesc 15 ani de la sem
narea, la 16 august 1968, la Praga, a
noului Tratat de prietenie, colabora
re și asistență mutuală româno-cehoslovac, document ce oferă un cadru
favorabil extinderii și adîncirii con
tinue a relațiilor multilaterale din
tre popoarele noastre.
Aceste legături, cu puternice ră
dăcini în trecutul ambelor popoare,
•s-au făurit și consolidat In lupta
comună pentru eliberarea națională
și socială, fiind pecetluite prin jert
fele de sînge ale armatei române și
ale detașamentelor de partizani cehi
și slovaci care, împreună cu arma
ta sovietică, au luptat eroic pentru
izgonirea ocupanților hitleriști din
Cehoslovacia, pină la eliberarea el
deplină.
în spiritul caldei prietenii tradi
ționale dintre cele două popoare, re
lațiile româno-cehoslovace — ridica
te pe o treaptă superioară in con
dițiile construirii socialismului în
cele două țări — au cunoscut o dez
voltare și intensificare continuă în
cadrul juridic creat de primul Tra
tat, semnat in urmă cu 35 de ani
la București.
Continuînd aceste tradiții și fructificînd rezultatele pozitive obținute
în aplicarea Tratatului din 1948, noul
Tratat româno-cehoslovac conferă
premise din cele mai favorabile con
solidării pe mai departe a raportu
rilor multilaterale dintre cele două
țări, deschizind noi și ample posi
bilități pentru lărgirea schimburilor
comerciale, extinderea cooperării în
producție, ca și în domeniile știin
ței, culturii, artei.
întemeiată pe respectul suverani
tății și independenței naționale, pe
egalitate în drepturi, neamestec în
treburile interne și întrajutorare to
vărășească, prietenia româno-cehoslovacă s-a ridicat, de-a lungul ani
lor, pe trepte noi, superioare. Forța
motrice a acestei conlucrări s-au
dovedit legăturile de prietenie și
solidaritate dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist din
Cehoslovacia, care s-au dezvoltat și
extins. în acest context, o importan
ță hotărîtoare pentru evoluția as
cendentă a prieteniei și cooperării
româno-cehoslovace au avut și au
întîlnirile și convorbirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Gustav
Husak, care au imprimat, de fieca
re dată, un conținut mereu mai bo
gat acestor raporturi.
O însemnătate deosebită prezin
tă „Declarația comună cu privire la
dezvoltarea în continuare a priete
niei frățești și colaborării multila
terale dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Ceho
slovacia, dintre Ropublica Socialistă
România și Republica Socialistă
Cehoslovacă", semnată la cel mai
Înalt nivel în timpul vizitei efec
tuate in primăvara anului 1981, în
tara prietenă, de delegația de partid
și de stat a tării noastre condusă de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, docu
ment care dă expresie hotărîrii celor
două partide, țări și popoare de a
acționa pentru lărgirea și mal pu
ternică, pe multiple planuri, a ra
porturilor de prietenie și colaborare
reciproc avantajoasă. împreună cu
celelalte documente încheiate in
timpul acestei vizite, Acordul-program privind direcțiile de bază ale
dezvoltării colaborării economice și
țehnico-științifice pe termen lung,
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1981—1990 și Acordul comercial pe
perioada 1981—1985, Declarația sta
bilește un cuprinzător program de
lucru in vederea diversificării și aprofundării conlucrării, pe baze sta
bile, de lungă durată, valorificării
mai eficiente a potențialului indus
trial, a experienței Și capacităților
creatoare ale oamenilor muncii din
cele două țări.
„Noi considerăm, arăta tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU cu prilejul
acestei vizite, că dezvoltarea multi
laterală a conlucrării româno-ceho
slovace — pe baza principiilor de
plinei egalități în drepturi, indepen
dentei și suveranității naționale,
neamestecului în treburile interne,
ale solidarității și întrajutorării to
vărășești — corespunde pe deplin
intereselor popoarelor noastre de a
înainta mai rapid pe calea progre
sului economic și social, a edificării

Marin NICOLAE
vicepreședinte al C.S.P.,
vicepreședinte al părții române
în Comisia guvernamentală
româno-cehoslovacă de colaborare
economică șl tehnico-științifică

noii societăți șl, totodată, reprezintă
o contribuție concretă la cauza ge
nerală a socialismului, colaborării și
păcii".
La rîndul său, tovarășul GUSTAV
HUSAK, referindu-se la rodnicia
dialogului la nivel înalt, releva :
„Convorbirile noastre au confirmat
că avem un interes comun în a în
tări și extinde pe mai departe rela
țiile bilaterale și colaborarea româ
no-cehoslovacă. Pornind de la aceste
premise sintem hotărîți să promovăm
și mai intens noi forme de colabo
rare, care să permită îndeplinirea
mai eficientă și de lungă durată a
sarcinilor importante ale dezvoltării
ambelor noastre țări".
Realizările de seamă obținute tn'
materializarea obiectivelor însuflețitoare stabilite de cel de-al XII-lea
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, transpunerea în viață a hotă
ririlor celui de-al XVI-lea Congres
al Partidului Comunist din Cehoslo
vacia, creșterea avuției naționale a
celor două țări, ridicarea nivelului
tehnic al industriei, al întregii eco
nomii creează, într-adevăr. rodnice
perspective colaborării și cooperării
reciproc avantajoase.
în acest sens, se cuvine mențio
nat că volumul schimburilor re
ciproce de mărfuri prevăzut pentru
perioada 1981—1985 urmează a crește
de circa 3,3 ori față de. 1966—1970.
în baza acestor schimburi, țările
noastre își asigură în mod avanta
jos materii prime, combustibili și
materiale necesare economiilor na
ționale, precum și utilaje pentru

dezvoltarea și modernizarea în con
tinuare a ramurilor industriale.
România livrează cantități impor
tante de energie electrică, combus
tibili lichizi, produse chimice și
lemnoase, utilaje tehnologice și
pentru construcții, nave fluviale, axe
motrice pentru tractoare.
Din Cehoslovacia se obțin canti
tăți însemnate de cărbune cocsificabii, cocs metalurgic, laminate, pro
duse chimice și refractare, mașini
de turnare sub presiune ș.a.
Dezvoltînd și adincind specializa
rea în producție, ambele țări efec
tuează schimburi în domeniile mașini-unelte, rulmenți, componente
electronice și tehnică de calcul. Ac
țiunile de cooperare și colaborare
economică au de asemenea o con
tribuție importantă la dezvoltarea
livrărilor reciproce de mărfuri. Din
acestea menționăm cooperarea în
fabricația
cauciucului
izoprenic,
cooperarea și livrările reciproce în
utilaj metalurgic și alimentar.
Un rol deosebit ii joacă dezvol
tarea și diversificarea in continuare
a schimburilor comerciale reciproce,
așa cum a fost prevăzut și in Pro
tocolul privind schimbul de mărfuri
și plăți pentru anul 1983, document
ce prevede o lărgire a gamei de
mărfuri și produse, în rîndul căro
ra produsele industriale ocupă un
loc de prim rang. Totodată, Proto
colul sesiunii a 14-a a Comisiei mixte
guvernamentale româno-cehoslovace
de colaborare economică și tehnicoștiințifică prevede realizarea de acțiunj de cooperare în domenii de
vîrf ale construcției de mașini, elec
tronicii și electrotehnicii, metalur
giei, chimiei etc. în același timp,
s-au stabilit noi căi de amplificare
a relațiilor intre industriile con
structoare de mașini din cele două
țări, îndeosebi in domeniile fabrica
ției de utilaje metalurgice, echipa
mente energetice, compresoarelor elicoidale, utilajelor pentru industriile
chimică, alimentară etc.
Relațiile româno-cehoslovace sint
întregite de conlucrarea pe tărimul
vieții internaționale, țările noastre
fiind interesate în reluarea și conti
nuarea politicii de destindere, acționînd pentru înlăturarea primejdiei
nucleare, pentru întărirea păcii și
securității, pentru dezvoltarea unei
colaborări rodnice in Europa și in
întreaga lume.
Aniversarea de astăzi constituie un
prilej de satisfacție reciprocă pen
tru ambele popoare, de reafirmare
a convingerii că bunele relații de
prietenie și colaborare româno-ceho
slovace vor cunoaște o continuă am
plificare și diversificare, ceea ce
corespunde pe deplin intereselor
majore ale celor două țări ale
noastre, constituind, în același timp,
un aport substanțial la creșterea
forței și influenței socialismului în
lume, la cauza generală a păcii și
colaborării internaționale.

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 15-a aniver
sări a noului Tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre
Republica Socialistă România și Re
publica Socialistă Cehoslovacă —
eveniment important în cronica rela
țiilor româno-cehoslovace, care con
tribuie la adîncirea continuă a

prieteniei, colaborării și solidarității
dintre țările și popoarele noastre —
intre ministrul afacerilor externe al
României, Ștefan Andrei, și omologul
său cehoslovac, Bohuslav Chnoupek,
a avut loc un schimb de telegrame de
felicitare.1
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IDEEA ZONELOR DENUCLEARIZATE CIȘTIGA TEREN
Reflectind amploarea erescindă a mișcărilor pentru pace din diferite
țări ale lumii, agenția REUTER a transmis relatarea de mai jos, despre
unul din obiectivele importante ale acestei mișcări, și anume crearea de
zone denuclearizate :

In Europa — un potențial punct
fierbinte in relațiile Est-Vest —
promotorii creării de zone denuclearizate argumentează că acestea
vor promova destinderea și încre
derea mutuală și vor reduce riscul
utilizării armelor nucleare, _
Proiectele de zone denuclearizate
Includ crearea unei zone denuclea
rizate in Scandinavia, in care să
intre Suedia, Finlanda, Norvegia și
Danemarca. Ideea a fost avansată
de Finlanda, în urmă cu 20 de ani,
și este susținută de Suedia. Dane
marca și Norvegia — ambele țări
membre ale N.A.T.O. — apreciază
că crearea unei asemenea zone nu
ar putea decit să fie inclusă în
tr-un acord mai cuprinzător intre
Est-Vest.
In aceeași ordine de idei, pre
mierul suedez Olof Palme a propus
o zonă liberă de arme nucleare tac
tice — rachete cu rază medie de

In timp ce N.A.T.O. se pregăteș
te să amplaseze noi rachete nuclea
re in Europa, propunerile privind
crearea unor zone denuclearizate se
înmulțesc tot mai mult. Liderii mai
multor țări, incepind cu Suedia și
terminînd cu Australia, consideră
că interzicerea armelor nucleare în
regiuni clar delimitate ale lumii ar
diminua eventualitatea izbucnirii
unui ^război nuclear. Propunerile
. făcute, sau revitalizate, in ultima
vreme au ca obiectiv interzicerea
armelor nucleare in Europa Cen
trală, Scandinavia, Marea Baltică,
Balcani și sud-estul Pacificului.
America Latină a fost declarată
zonă liberă de arme nucleare de
către majoritatea țărilor de pe con
tinent, ca urmare a tratatului de la
Tlatelolco, din 1967, care prevede
interzicerea achiziționării, stocării,
utilizării, testării și desfășurării de
arme nucleare pe continentul latino-american.

acțiune și proiectile cu încărcătură
nucleară — care să se întindă de-a
lungul ambelor părți ale frontierei
care separă R.F.G. de R.D.G. și
R.S. Cehoslovacă, cu o lățime de
300 km.
Îngrijorat de experiențele fran
ceze cu arme nucleare, 1
mul ministru australian,
Hatvke, dorește crearea unei zone
libere de arme nucleare in vestul
Pacificului, in care - să fie interzise
experiențele și stocarea de arme
nucleare;
La scară mai mică, ideea unor
zone denuclearizate s-a răspindit și
in orașe și comunități rurale din
țările europene, unde N.A.T.O. in
tenționează să desfășoare rachetele
„Cruise" și „Pershing 2" incepind
din luna decembrie, dacă negocie
rile sovieto-americane de la Gene
va. vor eșua. Prin hotăriri care ur
măresc să sublinieze opoziția față
de armamentele nucleare, peste un
sfert din. cele 500 de comunități din
Marea Britanie și zeci de comuni
tăți din R.F.G., Italia, Olanda și
Belgia s-av proclamat zone denu
clearizate.

IN R.F.G., OPOZIȚIE FAȚA DE NOILE RACHETE
ne în Europa. Amplasarea rache
telor „Pershing 2“ și „Cruise" pe
teritoriul Republicii Federale Ger
mania nu va întări securitatea
R.F.G., se apreciază în declarație.
în același timp, fostul cancelar
Willy Brandt a propus ca nego
cierile sovieto-americane de la Ge-

BONN. — Comitetul de coordo- '
nare al mișcării vest-germane a
partizanilor păcii a dat publicității
o declarație prin care cere mobi
lizarea eforturilor întregii opinii
publice pentru pace și dezarmare,
împotriva instalării noilor rachete
nucleare cu rază medie de acțiu-

neva privind limitarea armamen
telor nucleare în Europa „să fie
prelungite cu cîteva luni", în scopul
de a se crea condițiile pentru ajungerea la un acord asupra re
ducerii rachetelor nucleare cu rază
medie de acțiune.

Manifestări consacrate
marii sărbători naționale
a poporului român
în diferite țări continuă să se desfășoare manifestări consacrate celei
de-a XXXIX-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă din august 1944 din România.

• MOSCOVA 15 — Trimisul
Agerpres, Mihai Fabian, trans
mite : La Ambasada României din
Moscova a fost organizată o confe
rință de presă. Au fost de față re
prezentanți ai Secției relații exter
ne a C.C. al P.C.U.S., ai Ministe
rului Afacerilor Externe, ai unor
organizații politice și obștești.
Ambasadorul României în Uniu
nea Sovietică, Traian Dudaș, a
evocat semnificația evenimentu
lui sărbătorit în viața poporului
român, realizările obținute, sub
conducerea Partidului Comunist
Român, în anii construcției socia
liste, în special de cînd la condu
cerea partidului și statului nostru se află tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
Cu același prilej, în saloanele
ambasadei a fost organizat un
stand de cărți. Au fost expuse la
loc de cinste opere ale secretarului
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
Totodată, a fost prezentată o
expoziție documentară de fotografii
înfățișînd imagini din industria, agricultura și viața social-culturală a
României socialiste.
• DELHI 15 (Agerpres) — O
conferință de presă consacrată Zi
lei naționale a țării noastre a avut
loc și la Ambasada română din
Delhi.
In cuvîntul său, însărcinatul cu
afaceri a.i. al României în India,

DEMONSTRAȚIE ÎMPOTRIVA PORTAVIONULUI „MIDWAY"
ganizații obștești și de luptă pen
tru pace au luat parte numeroși
locuitori ai orașului.
Sub deviza „Nu vom admite de
clanșarea unui nou război", la To
kio a avut loc o serbare a copiilor

TOKIO. — La Yokosuka — pre
fectura Kanagawa — au avut loc
demonstrații de protest împotriva
intrării in portul orașului a port
avionului nuclear american „Midway". La acțiunea inițiată de or-

pentru pace, Ia care au participat
mii de tineri locuitori ai capitalei
nipone. Numeroase ansambluri co
rale de copii au interpretat, în ca
drul acestei manifestări, cintece
pentru dezarmare și pace.

NOI FORME DE PROTEST LA COMISO
ROMA. — Un grup de militant!
pentru pace din Italia a anunțat
începerea de către șapte dintre ei
a unei greve a foamei de cinci zile
la Comiso, în Sicilia, în semn de

protest
împotriva
planurilor
N.A.T.O. de a amplasa, la sfîrșitul acestui an, la baza militară din
localitate, 112 rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune

de tip „Cruise". Milltanții pentru
pace se află instalați într-o „tabără a păcii", chiar în zona de lîngă
baza militară.

IN BERLINUL OCCIDENTAL, MARS ÎN SPRIJINUL DEZARMĂRII

Constantin Rădoi, a subliniat sem
nificația evenimentului.
A fost organizată, de asemenea, o
expoziție documentară de fotogra
fii și de carte, cu lucrări reflectind
gîndirea politică a președintelui
Nicolae Ceaușescu, volume de be
letristică românească, științifice
etc.
★
La Delhi a început, totodată,
festivalul filmului românesc, orga
nizat de Federația societăților de
film din întreaga Indie, în colabo
rare cu ambasada țării noastre.
Sint prezentate peliculele „Regă- ,
sirea" și „Acțiunea Autobuzul",
precum și o serie de filme docu
mentare.
O BERNA 15
(Agerpres) — în
preajma zilei de 23 August, în El
veția au fost organizate o serie de
manifestări culturale românești de
prestigiu.
Astfel, în cadrul săptămînilor
culturii româno-retoromane, care
se desfășoară în cantonul Grisons,
ansamblul folcloric „Călușul" din
Scornicești a prezentat în stațiu
nea balneoclimaterică Laax mai
multe spectacole.
Președintele consiliului de admi
nistrație al firmei „Happy Ran
cho", dr. George Arpagaus, a sub
liniat
într-o alocuțiune festivă
„rolul solilor culturii românești în
adîncirea și consolidarea cunoaște
rii reciproce și a prieteniei cu po
porul elvețian".

Acțiuni agresive ale R.S.A
împotriva R P. Angola
LUANDA 15 (Agerpres). — Au
toritățile regimului rasist sud-african au intensificat în ultimele zile
atacurile agresive împotriva unor lo
calități din Angola, trimițînd în acest scop importante forțe militare
sud-africane și de mercenari. După
cum transmite agenția angoleză de
știri, ANGOP, acțiunile
"
agresive
s-au concentrat asupra localității
Moxico,
Cangamba, din provincia
.
care a fost bombardată în ' cursul
unor raiduri aeriene, după ce atacu-

rile întreprinse la sol fuseseră res
pinse de forțele armate angoleze. în
urma raidurilor, orașul a fost în în
tregime distrus, a anunțat președin
tele Angolei, Jose Eduardo dos San
tos.
Rasiștii sud-africani desfășoară, de
asemenea, acțiuni agresive și în alte
localități din provinciile Cunene și
Kuando-Kubango, cu scopul destabi
lizării dezvoltării normale a Ango
lei, subliniază ANGOP.

S.U.A. și Mexicul au opinii diferite cu privire
la evaluarea situației din America Centrală

BERLINUL OCCIDENTAL. — în
cadrul unei reuniuni a conducerii
Uniunii tineretului socialist din
Berlinul occidental s-a subliniat
că organizația consideră lupta pen
tru pace, îrppotriva desfășurării de
rachete nucleare cu rază medie de
acțiune în Europa occidentală drept
principala sa sarcină și cheamă ti
neretul vest-berlinez să desfășoare
ample manifestații pentru pace,
dezarmare, împotriva armelor nu
cleare. Apeluri similare au fost
lansate și de mișcarea pentru pace
a femeilor. Zilele trecute, zeci de
femei au pornit un marș pe dis
tanța Berlinul occidental — Gene
va pentru a cere intensificarea
eforturilor
pentru
înfăptuirea
dezarmării.
Pe de altă parte, Comitetul per
manent de lucru al partizanilor
păcii din Berlinul occidental a che
mat populația orașului la desfășu
rarea unei largi campanii împotri
va cursei înarmărilor nucleare.
în fotografie : aspect din timpul
marșului Berlinul occidental
Geneva.

CIUDAD DE MEXICO 15 (Ager
pres). — Convorbirile care au avut
loc în localitatea mexicană La Paz
între președinții Mexicului/ Miguel
de la Madrid, și Statelor Unite, Ro
nald Reagan, au fost marcate de di
vergențe privind evaluarea situației
din America Centrală — subliniază
agențiile A.P. și F.P. Ronald Rea
gan a apărat ideea desfășurării de
trupe americane in Honduras și în
apropierea țărmurilor Nicaraguei, afirmînd că S.U.A. au răspuns „ape
lurilor la ajutor ale unora dintre ve
cinii lor". El a reafirmat, în acest
fel, principiile politicii sale în regiu
ne — menționează agențiile citate.
în schimb, șeful statului mexican
a insistat asupra „virtuților diploma
ției și neintervenției", pentru a lăsa
popoarele din America Centrală
„să-și hotărască propriul destin",
subliniind că „nici o națiune nu-și
poate impune imaginea sa altora".
în comunicatul comun publicat
după convorbirile oficiale se arată

că cele două părți au convenit asu
pra „necesității de a contribui la in
staurarea păcii și la prevenirea unui
conflict și mai mare în regiune, prin
promovarea unor procese rapide de
dialog politic și negocieri".
Pe plan bilateral, s-a stabilit că
S.U.A. vor cumpăra noi cantități de
petrol din Mexic și vor acorda Mexi
cului credite pentru cumpărarea de
produse agricole de pe piața S.U.A.

SAN SALVADOR 15 (Agerpres).
— Postul de radio „Venceremos" al
Frontului Farabundo Marti pentru
Eliberare Națională a anunțat că, in
luptele desfășurate în ultimele zile
între detașamentele sale și unități
ale armatei, în departamentul San
Vicente, din partea centrală a Sal
vadorului, 50 de militari au fost uciși
sau răniți — relatează agenția France
Presse. Postul de radio a eviden
țiat, totodată, că în acest departa
ment armata a suferit în ultima vre. me „înfrângeri serioase".

FORȚA UNITĂ A POPOARELOR
I

J

O lunga vară fierbinte", marcată
de acțiunile populare pentru dezarmare și pace
STATELE UNITE

La Washington sau la New York,
la San Francisco și Los Angeles,
pe coasta Pacificului, in zona Ma
rilor Lacuri, ca și în sud, in înso
rita Florida, sint tot măi frec
vente demonstrațiile, întîlnirile,
simpozioanele consacrate celei mai
presante probleme a actualității :
înghețarea înarmărilor, în primul
rind a înarmărilor nucleare, înfăp
tuirea dezarmării, garantarea păcii.
Există multiple temeiuri ale crește
rii preocupării cercurilor largi ale
opiniei publice americane pentru
soarta păcii. Ca urmare ă activiză
rii sutelor de organizații pacifiste
apărute in ultimii ani și reunind
oameni de cele mai diferite ocupa
ții și profesii — medici și juriști,
veterani de război, .student!, profe
sori, funcționari, publici — există
astăzi o imagine mai clară asupra
proporțiilor arsenalelor distrugerii
acumulate. în America și în lume, a
gravității primejdiei ce planează
, asupra omenirii.
Motivele imediate de îngrijorare,
și care au făcut ca vara acestui an
să devină o „lungă vâră fierbinte",
sint legate de trecerea la produc
ția de serie a unor noi tipuri de
armamente strategice .— avind ca
piesă de rezistență giganticele ra. chete, nucleare MX — că și de pre-,
gătirile pentru amplasarea, ince
pind cu luna decembrie, a rachete
lor cu rază medie de acțiune, „Pershing-2“ și „Cruise", într-o serie de
țări europene membre ale N.A.T.O.
■ Una din numeroasele organizații
obștești pentru pace, și anume
„COMITETUL PRIETENILOR AMERICANI" (A.F.S.C.), și-a pro
pus ca obiectiv central în această
etapă mobilizarea opiniei publice
pentru a determina oprirea ampla
sării noilor tipuri de rachete cu'
rază medie pe teritoriul Europei.
Cum se explică această preocupare?
Europa este totuși... peste Ocean I
într-o convorbire avută la sediul
, din- San .Francisco al organizației,
Jean Ishibashi, membru al conduce
rii A.F.S.C., arăta că interesul
pentru Europa izvorăște din rațiuni
de „semnificație globală". „In pri-

//

mul rind, sublinia el, amplasarea
cursei înarmărilor.. Și în totală ignorachetelor «Cruise* și «Pershing-2» ■ ranță, față de consecințele activității lor". într-un alt pliant, destinat
ar duce la o escaladare care va face
și mai posibil un război
______ nuclear
_______
cercurilor largi ale opiniei publice,
mondial. In al doilea rind, o ase
este publicată lista companiilor
menea măsură ar amputa șansele
și laboratoarelor angajate în con
unei reduceri și inversări a cursei
struirea și experimentarea noilor
înarmărilor, ar destabiliza relațiile
rachete. Iată, de .pildă, numai pen
Est-Vest, ar face și mai puțin si
tru realizarea diferitelor .instalații
gură lumea in care trăim".
componente ale rachetei „Pershing-2" sint antrenate 54 de firme
Referindu-se la argumentele in
americane. Către lucrătorii din ate
vocate pentru justificarea punerii
in aplicare a proiectului 'de instala
lierele și laboratoarele acestor fir
me se adresează apelul,. cerîndu-le
re a noilor rachete pe continentul
european, interlocutorul a conti- să se alăture amplei mișcări pacifis-

și voinței majorității poporului
american o demonstrează și faptul
că in ultimii patru ani în 150 de
orașe ale S.U.A. au fost organizate
referendumuri populare in care ale
gătorii au votat pentru înghețarea
cheltuielilor militare".
. Locul unde se concentrează
multe din acțiunile inițiate de miș
cările pentru pace din Statele Uni
te este, firește, New York-ul, sediul
Organizației Națiunilor Unite. Sint
încă vii in memorie ecourile isto
ricului Marș pentru pace, organizat
la 12 iunie 1982, cu prilejul sesiunii

• Rachetele „Pershing-2" și „Cruise" — o amenințare nu numai în Europa, ci și în
America • Apelul adresat constructorilor de arme nucleare • Prin înghețarea chel*
.
tuielilor militare — noi locuri de muncă
nuat : „întreaga istorie a escaladei
te, cu convingerea că, departe de a
nucleare care a urmat bombarda
sluji intereselor de securitate
mentului de la Hiroshima a arătat
ale poporului american, noile
că orice pas spre creșterea poten
arme vor face ca, așa cum se arată
țialului nuclear de o parte a-deter
în apel, „securitatea noastră acasă
minat măsuri similare de cealaltă
și securitatea în lume să aibă numai
parte.
Se , spune, că rachetele
de suferit".
«Persh.ing-2» și -Cruise* ar avea
Foarte adesea în convorbirile
un rol de «descurajare*. Or, este
purtate cu reprezentanții mișcărilor
limpede că ele vor turna ' gaz pe
pentru pace a apărut ideea legăturii
foc, vor duce la intensificarea cursei
directe dintre cursa înarmărilor și
înarmărilor. Iată de ce noi conside
problemele economice care con
răm că amplasarea de noi rachete
fruntă importante categorii sociale.
in Europa ar fi t un pas periculos,
„Este falsă ideea că înarmările ar
intr-o direcție greșită". Propuninfi un stimulent pentru activitatea
du-și să sensibilizeze opinia publi
economică — declara Seth Adler,
că americană asupra implicațiilor . din conducerea organizației. „JOBS
unei asemenea măsuri, organizația
WITH PEACE" (Locuri de muncă
A.F.S.C. a editat mai întîi un apel
și pace). In realitate, convertirea
către Cei angajați în producerea
imenselor sume ce se cheltuiesc in
noilor tipuri de, rachete. „Zeci de
prezent pentru arme în activități
fabrici, laboratoare ■ și ■ instalații de
productive ar oferi cu mult mai mul
experimentare de pe teritoriul Ame
te locuri de muncă. Organizația
rica — se arată în apel — participă
noastră și-a propus de aceea să de
direct la construirea pentru Penta
clanșeze o campanie națională in
gon a rachetelor «Cruise* și «Perfavoarea înghețării cheltuielilor mi
shing-2*. Salariații acestor companii
litare și transferării fondurilor de
par să muncească in totală igno
venite disponibile pentru sănătate,
ranță față de amploarea mereu, invățămînt și alte necesități sociale.
erescindă
a mișcării împotriva - Că aceasta ar corespunde gindurilor

speciale a O.N.U. pentru dezarmare
și care a reunit atunci aproape un
milion de persoane din întreaga
Americă, precum și mii de repre
zentanți ai mișcărilor pentru pace
din cele mai diverse țări ale lumii.
Despre semnificația acestei zile de
neuitat ne-au vorbit reprezentanții
multor organizații pacifiste, eviden
țiind faptul că poporul american a
devenit mai conștient ca oricind de
răspunderea ce-i revine în a deter
mina oprirea cursei iraționale a
Înarmărilor. Cuvintele au fost în
tregite de prezentarea filmuluidocument atît de sugestiv intitulat
„A sosit timpul"... Secvențele de
cronică înfățișează fluviile nesfîrșite de oameni revărsate pe marile
avenide ale Manhattanului, în
acea zi fierbinte din vara anului
trecut, imagini de la mitingul din
fața sediului O.N.U. și din Central
Park. Se aud cuvintele-avertisment
ale unor personalități politice In
ternaționale, oameni de știință laureați al Premiului Nobel, actori,
activiști pe tărim obștesc. Urmează
alte secvențe, care vin să argumen
teze temeinicia acestor avertismen-

te : sint imagini ale cataclismului
de la Hiroshima, dar și din timpul
experimentării de noi arme, și mai
înfricoșătoare, care depășesc de
zeci și sute de ori puterea devas
tatoare a celei lansate deasupra
orașului-martir japonez...
în dezbaterea ce a urmat au fost
puse in atenție tezele unor cercuri
politico-militare care încearcă să
acrediteze ideea unui război nuclear „limitat" sau a unui război
nuclear „preventiv". Opiniile expri
mate au fost unanime in a subli
nia periculozitatea unei asemenea
teze : un război nuclear nu poate fi
limitat ; odată pusă în mișcare,
mașinăria nucleară ar scăpa in mod
fatal de sub control. Este semnifi
cativă în acest sens descrierea fă
cută de scriitorul Arthur Katz
Ballinger în cartea sa „LIFE AF
TER NUCLEAR WAR" (Viața după
un război nuclear). EI își imagi
nează declanșarea unui război nu
clear ,-,limitat", in care America ar fi
lovită de arme nucleare cu o pu
tere
de „numai" 550 megatone.
Din calculele sale, o asemenea lovi
tură ar provoca instantaneu 50—60
milioane de victime ; 20—30 milioa
ne de oameni ar fi răniți, spitalele
și clinicile ar fi distruse, 60—65 la
sută din industria țării ar fi anihi
lată, produsul național global ar fi
redus sub 40 la sută față de nive
lul existent înaintea atacului etc.
Or, în prezent în lume se apreciază
că sint bombe atomice cu o putere
de peste 15 000 de megatone.
Intr-adevăr, „A sosit timpul"...,
după cum își încheie pledoaria co
mentatorul filmului. „A sosit timpul
să se pună capăt unei asemenea
evoluții, să fie barată calea spre
catastrofa nucleară. A sosit timpul
ca oamenii de toate convingerile
să-și spună răspicat cuvîntul pentru
înghețarea armamentelor, să ceară
Congresului, administrației să ac
ționeze pentru realizarea unor
acorduri de dezarmare, care să ga
ranteze pacea și securitatea poporu
lui american, a tuturor popoarelor".

Gheorqhe GHERGU

ZIUA INDEPENDENȚEI INDIEI
le), mangan, cărbune,
Delhi,. capitala Re
bauxită, uraniu ș. a. In
publicii India, este nu
perioada care a tre
numai unul dintre cele
cut de la proclamarea
mai mari și mai mo
independenței, ea a'
derne orașe ale acestei
străbătut o etapă de
țări de străveche civi
adinei prefaceri ecolizație, ci și locul unde
nomico-sociale,
reu
în ultimele decenii
șind, grație unui sus
s-au petrecut cîteva
ținut efort constructiv,
dintre
evenimentele
să obțină o serie de
de importanță hotărîtoare pentru istoria
succese notabile in
cele mai diverse do
poporului indian. Cu
menii de activitate.
36 de ani în urmă, la
15 august 1947, popu
S-a trecut la valorifi
lația capitalei, aduna
carea în folosul pro
tă lingă zidurile vesti
priu a marilor bogății
tului Fort Roșu, asista . ale subsolului, a sporit
producția agricolă, au
la momentul memora
bil al proclamării in
fost create ramuri in
dependenței de stat a
dustriale moderne; ca
Indiei, care punea ca
siderurgia, construc
păt dominației colo
țiile de mașini, ener
niale și deschidea o
getica, electrotehnica,
nouă pagină în exis
industria chimică, con
tența subcontinentustrucțiile navale' ș.a.
lui indian. Trei ani
Printre obiectivele in
mai tîrziu, același oraș
dustriale realizate în
era martorul unui alt
acest răstimp, unele
act de anvergură :
constituie o adevărată
proclamarea Republi
mîndrie
națională.
cii India, care a con
Este vorba de combi
sfințit hotărîrea po
natele siderurgice de
porului indian de a
la
Bhilai,
Bokaro,
consolida independen
Rurkela,
Bangalore,
ța cucerită cu prețul
de uzinele petrochi
atîtor jertfe, de. a în
mice de la Lalol, Kolătura grelele urmări
samba, Gauhati, Baale stăpînirii străine și
rauni, de întreprinde
de a-și făuri o viață
rile de utilaj electro
liberă, demnă și pros
nic și textil de la Cal
peră.
cutta și Bombay etc.
India este, așa cum
Astăzi, produsul na
se știe, unul dintre
țional este de trei ori
cele mai mari state ale
mai mare decit în
lumii (suprafața —
1950, iar producția in
3 280 483 kmp : popu
dustrială a crescut de
lația — circa 700 mili
circa patru ori. Pre
oane locuitori), dispuocuparea autorităților
nind. totodată, de bo
de la Delhi de a asi
gate resurse de mine
gura în continuare o
reu de fier (un sfert
dezvoltare accelerată
din rezervele mondiaa economiei naționale

Congresul Partidului
Socialist Unificat Mexican
si-a încheiat lucrările

DELHI

DELHI 15 (Agerpres), — Cu prile
jul celei de-a 36-a aniversări a Zilei
independenței Indiei, primul minis
tru, Indira Gandhi, a rostit un dis
curs, in cadrul unei adunări festive,
relevînd marile progrese realizate în
anii care au trecut de la cucerirea
independenței pe plan economic, so
cial și științific.
Indira Gandhi, a reafirmat atașa
mentul țării sale la cauza menținerii
păcii în lume și adeziunea fată de
o politică externă bazată pe neames
tecul în treburile interne ale state
lor. De asemenea, premierul indian
a subliniat caracterul deosebit de
periculos al presiunilor politice și
economice exercitate asupra țărilor
în curs de dezvoltare.

Dezvoltarea

își găsește reflectarea
în planul de cinci ani
1980—1985, care pre■vede un volum apre
ciabil de investiții
pentru
promovarea
industriei, agricultu
rii, electrificării, trans
porturilor.
în spiritul politicii
sale consecvente de
solidaritate cu po
poarele care au pășit
pe calea dezvoltării de
sine stătătoa're, între
țara noastră și Repu
blica India s-au sta
tornicit relații de trai
nică prietenie și co
laborare,
întemeiate
pe deplina egalitate in
drepturi și avantajul
reciproc, relații . care
cunosc o evoluție me
reu ascendentă. O con
tribuție hotărâtoare la
realizarea acestui curs
pozitiv au adus-o con
vorbirile la nivel înalt
prilejuite de vizitele
președintelui Nicolae
Ceaușescu în India
sau de întîlnirile sale
cu liderii indieni la
București, care s-au
încheiat de fiecare
dată cu înțelegeri și
acorduri de cea mai
mare
însemnătate
pentru dezvoltarea re
lațiilor
româno-indiene.
z
Extinderea pe mai
departe a colaborării
dintre România și In
dia corespunde, fără
îndoială, pe deplin in
tereselor celor două
popoare, cauzei păcii,
independenței națio
nale și înțelegerii in
tre toate statele lumii.

Tovarășul Pablo Gomez
Alvarez a fost reales seciîtar
qeneral al C.C.
CIUDAD DE MEXICO 15 (7gerpres). — La Ciudad de Mexico 5-au
încheiat lucrările celui de-al I-lea
Congres al Partidului Socialist Jnificat Mexican. Congresul a adeptat
programul partidului de acțiuni po
litice, care include, de asemnea,
poziția partidului în problemele sin
dicatelor, agrară și a tineretului
O atenție deosebită a fost acodată creșterii rindurilor partidului
în funcția de secretar genera al •
C.C. al P.S.U.M. a fost reales Bblo
Gomef Alvarez.

economiei poloneze în
șapte luni ale anului

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — Po
trivit Direcției Centrale de Statisti
că a R.P. Polone, valoarea produc
ției realizate in sectorul industriei
de stat a' fost în lima iulie (în pre
turi ferme) cu 5,4 la sută mai mare
decit în iulie 1982.
Comparativ cu aceeași lună a
anului trecut, a sporit volumul ex
tracției de lignit și de gaze natura
le, a fost prelucrată o cantitate mai
mare de petrol, au fost produse can
tități mai mari de energie electrică,
fontă, laminate, cupru, zinc, alumi
niu, autoturisme, tractoare, televi
zoare, anvelope, ciment, hîrtie și
Încălțăminte. Planul a fost depășit
de asemenea la extracția de huilă.
în perioada ianuarie — iulie, com
parativ cu perioada corespunzătoare
a anului trecut, producția industria
lă realizată a sporit cu 8,1 la sută,
industria extractivă inregistrînd o
creștere de 3,3 la sută, iar cea pre
lucrătoare de 8,5 la sută.
Productivitatea muncii In sectorul
industriei de stat a fost cu 6,7 la
sută mai ridicată în luna iulie decit
în aceeași lună a anului trecut. în
perioada ianuarie — iulie, produc-,
tivitatea muncii a crescut cu 9,7 la
sută față de aceeași perioadă a anu
lui trecut.
De la începutul campaniei de re-;
coltare, pînă la 7 august au fost de
pozitate în hambare aproximativ 2,2

milioane tone de cereale. Achizțiile .
de vite pentru tăiere (calculate în
cantitatea de carne) au depășit una
trecută cu 35,7 la sută volumul în-\
registrat în iulie 1982.
Valoarea producției întreprinderi
lor de construcții-montaj din secto
rul de stat a sporit în iulie cu 12,8
la sută față de iulie 1982, iar în pe
rioada ianuarie — iulie creșterea a
reprezentat 19,3 la sută, comparativ
cu aceeași perioadă a anului trecut,
în perioada .care a trecut de la
începutul anului, în sectorul de stat
al construcțiilor de locuințe is-au dat
în folosință cu 15,4 la sută mai multe
apartamente și cu 16 la sută mai
multe camere în comparație cu in
tervalul ianuarie — iulie 1982.
în ceea ce privește comerțul exte
rior. în luna iulie exporturile (în
prețuri ourente) au fost cu 24,2 la
sută, iar importurile cu 4,7 la sută
mai mari decit în iulie anul trecut.
Salariul mediu lunar a fost în
luna iulie cu 28,1 la sută mai mare
decit în iulie anul trecut. Creșterea
veniturilor bănești ale populației în
perioada ianuarie — iulie a repre
zentat 181,0 miliarde zloți, iar depu
nerile la casele de economii au spo
rit cu 89,3 miliarde zloți.
Livrările cu amănuntul în prețuri
ferme au sporit în perioada ianua
rie — iulie fată de perioada cores
punzătoare a anului trecut cu apro-r
ximativ 7 la sută.

Agențiile de presa
pe scurt

CU PRILEJUL ZILEI NAȚIO
NALE A REPUBLICII POPULARE
CONGO, la Brazzaville au avut loc
o paradă militară și demonstrația
oamenilor muncii. în tribuna ofi
cială erau prezenți Denis Sassou
Nguesso, președintele C.C. al Parti
dului Congolez al Muncii, pre
ședinte al R.P.C., alți conducători
de partid și de stat congolezi, pre
cum și șefi de stat și de guvern
din Africa și delegații guvernamen
tale din țări prietene. La festivi
tăți a participat o delegație guver
namentală română, condusă de to
varășul Ion Florea, 'ministrul in
dustrializării lemnului și materia
lelor de construcții.

CONVORBIRI CHINO — ZIMBABWEENE. Președintele
R.P.
Chineze, Li Xiennian, a avut Ia
Beijing o întrevedere cu președin
tele Republicii Zimbabwe. Canaan
Banana, aflat într-o. vizită oficială
in capitala chineză. în'cursul con
vorbirilor, transmite agenția China
Nouă, au fost examinate posibilită
țile lărgirii relațiilor dintre cele
două țări și o serie de probleme
internaționale actuale.

NOI CIOCNIRI ÎNTRE MILI
ȚIILE RIVALE DIN LIBAN.
Schimburile de focuri de artilerie
dintre milițiile rivale au continuat
in noaptea de duminică spre luni
in regiunile muntoase Chouf și
Aley din împrejurimile Beirutului
— transmite agenția A.P. Trei per
soane au fost ucise și șase rănite.

PLENARA C.C. AL
ECUADOR. în cadrul unei ' re
cente plenare a C.C. al P.C. din
Ecuador au fost examinate proble
me privind participarea comuniști
lor la campania electorală, care se
va încheia în ianuarie 1984. A fost
adoptată hotărîrea de a propune
coaliției. Frontul Larg de Stingă
(F.A.D.I.) — care reunește șase
partide și organizații democratice,>
inclusiv P.C. din Ecuador — să-l
desemneze pe R. .Mauge Mosquera,
secretar general al.C.C. al partidului., drept candidat la functia de
președinte.

FESTIVALUL DE LA BAYREUTH. Cu ocazia Festivalului in
ternațional de muzică al tineretului
care are loc in localitatea Bayreuth
— Republica Federală Germania —
orchestra de cameră „Concerto" a
Conservatorului „Ciprian Porumbescu" din București, dir.ijată de
Pascu Radulescu Dorel, a susținut o
serie de concerte în orașele Bay
reuth, Kreiensen, Thurnau și Neu
stadt din R.F.G.
O NOUA „MAREE NEAGRA". în
apropierea coastelor Japoniei, un
tanc petrolier nipon s-a ciocnit cu
o navă de transport sub pavilion
panamez. Din tanc s-au scurs 360
tone de țiței, formînd o maree
neagră cu raza de cîțiva kilometri.
Autoritățile au luat măsuri urgente
pentru neutralizarea petrolului de
pe suprafața mării.
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