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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 
va efectua o vizită de lucru în U.R.S.S.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi

cii Socialiste România, va efec
tua, la invitația C.C. al P.C.U.S. 
și a Prezidiului Sovietului Suprem

al U.R.S.S., o vizită de lucru în 
Uniunea Sovietică, Ia începutul lu
nii iunie 1984.
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INAUGURAREA CANALULUI 
DUNĂRE-MAREA NEAGRĂ 

moment înscris in istorie, 
sărbătoare a întregului popor

președintele Republicii Socialiste România,
adresai participanților la cel de-al VI-lea Congres

al Organizației de Solidaritate a Popoarelor

Sentimente de mîndrie patriotică față de cea mai impunătoare operă
din Africa și Asia-(O.S.P.A.A.)

din EPOCA CEAUSESCU, gînduri de dragoste și recunoștință față de 
partid, față de secretarul său general — exprimate de participant! 

la realizarea monumentalei „magistrale albastre66
Canalul Dunăre - Marea Neagră, ca și întreaga dezvoltare economico-socială, marile 

platforme industriale moderne, unitățile socialiste agricole, întreaga noastră agricultură 
socialistă, construcțiile social-culturale, puternica dezvoltare a științei, învățământului și 
culturii, ridicarea bunăstării întregului popor demonstrează, cu puterea faptelor, forța 
creatoare a unui popor stăpîn pe destinele sale, care își făurește în mod conștient noua 
sa istorie, noul său destin liber și fericit - viitorul comunistI

NICOLAE CEAUȘESCU

26 mai 1984. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a inaugurat Canalul Dunăre 
— Marea Neagră. ,

Eveniment de puternică rezonanță națională 
și internațională, care se înscrie cu litere de aur 
in cartea marilor împliniri socialiste, a străluci
tului timp creator numit, cu mindrie patriotică, 
„Epoca Ceaușescu". In geografia și istoria 
României și-a făcut apariția, pentru eternitate, 
o grandioasă construcție, cea mai cutezătoare a 
acestei epoci, noua și monumentala cale a 
Dunării către Mare.

O simbolică, fericită coincidență face ca eve
nimentul să se inscrie in anul jubiliar al celor 
patru decenii de viață liberă și demnă, incu- 
nunind șirul de mărețe realizări obținute in acest 
istoric și fertil răstimp de poporul român condus 
de partid. Astfel, festivitatea inaugurării, urmă
rită cu cel mai viu interes de întreaga țară - 
de la tăierea panglicii Ja’kilptpețțul 0 alv„ma- 
gistralei albastre" pinâ la importanta, cuuinta- 
re rostită de secretarul general al partidului la 
marea adunare populară de la Agigea - a 
constituit o nouă și impresionantă mărturie a 
dragostei și încrederii față de partid, față de 
secretarul său general, a hotăririi de a îndeplini 

| exemplar marile obiective cuprinse în Progra
mul partidului. Expresie a acestor profunde 
simțăminte au constituit-o vibrantele mani
festări de stimă exprimate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu de

zecile de mii de constructori ai canalului, mun
citori, specialiști, militari, brigadieri, de oame
nii muncii constânțeni pe intreg parcursul inau
gural. y

Epocala realizare - cum spunea marele ei 
ctitor, care a condus făurirea ei cu clâr- 
viziune și pasiune comunistă - demonstrează 
că „acționînd în spirit revoluționar, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, oamenii mun
cii din patria noastră, fără deosebire de na
ționalitate, pot învinge orice greutăți și pot să 
dureze cele mai îndrăznețe visuri, ale poporului 
nostru, ale înaintașilor noștri". Intr-adevăr, mă
reața epopee, care a concentrat practic toate 
forțele economiei, capacitatea de creație a teh
nicii și științei românești, priceperea și abnega
ția muncitorească, romantismul revoluționar și 
eroismul tinerilor in haine militare și in salopete 
albastre de brigadieri, ne arată nouă și arată 
întregii lumi forța creatoare a unui popor 
stăpîn; pe destinele sale; care își făurește in mod 
conștient noua sa istorie, noul său destin liber 
și fericit - viitorul comunist.

O mare victorie și o mare sărbătoare a na
țiunii române.

O izbindâ istorică generatoare de profundă 
satisfacție, de puternică mîndrie patriotică - 
așa cum se desprinde din gîndurile și senti
mentele participanților la eroica epopee, con
semnate de corespondenții „Scinteii" îndată 
după momentul inaugural, pe care le prezen
tăm in continuare.

Spiritul revoluționar a călăuzit 
eforturile, a oțelit brațele

Imediat după încheierea marii adunări populare de Ia Agigea, cînd aerul 
vibra încă de scandări entuziaste și de cîntece, ne-am amestecat printre 
cei care, timp de opt ani, zi de zi, intr-un efort superb, aici, intre Dunăre 
și Mare, au edificat cea mai mare construcție românească din toate timpu
rile. Pe ei, pe constructori, i-am rugat să ne vorbească despre ce gîndesc 
și ce simt in acele clipe. Ne-au răspuns :

ALEXANDRU BOXA, maistru, se
cretarul organizației 'de partid a 
Șantierului nt. 11 Cernavodă, unul 
dintre zecile de mii de constructori 
care au lucrat de la început 'și pînă 
la sfirșit la realizarea canalului, 
timp de mii - de zile și nopți :

Prezenta la festivitatea de 
inaugurare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cuvintele sale de caldă 
apreciere cu care ne-a onorat mi-au 
readus în memorie alte și alte mo
mente, in care noi, constructorii ca
nalului. am avut satisfacția să' ne 
intîlnim cu secretarul general ai 
partidului, cu omul de a cărui ac
tivitate se leagă și această gran
dioasă realizare a României so
cialiste. ' Ne-a vizitat ‘ șantierul 
de nenumărate ori. Ne-a felici
tat pentru succese, ne-a dat pre
țioase orientări. Cind ne-a fost 
mai greu ne-a îmbărbătat, ne-a 
transmis încrederea sa in capacita
tea revoluționară a clasei muncitoa
re de a birui toate greutățile, de a 
supune- natura, de a rezolva proble
me cu care constructorii, chiar cei 
cu experiență, nu se mai confrun
taseră pină atunci. Este greu să ex
primi in cîteva cuvinte cit și cum 
ne-a ajutat. Pot spune insă că tova
rășului Nicolae Ceaușescu i se da
torează tot ceea ce se vede astăzi

aici, spiritului său clarvăzător și di- 
namic, capacității sale de a /Stimula 
toate energiile. Vor trece anii, dar 
vor rămine întipărite pentru tot
deauna în conștiința și în inimile 
noastre, ale constructorilor, intilnirile 
de lucru cu - tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Sint mindru că fac parte 
din acel detașament al clasei mun
citoare căruia partidul, secretarul 
său general i-au. încredințat sarcina 
de mare răspundere de a înfăptui 
cea mai importantă lucrare de in
vestiții din istoria țării. O operă care 
va dăinui — cum ât'it de frumos a 
exprimat-o secretarul general al 
partidului — cit va dăinui planeta.

CHIRIAC AVADANEI, șeful de 
proiect al Canalului Dunăre — Marea 
Neagră :

Sentimentele care mă animă acum, 
cînd marea magistrală ; de apă este 
inaugurată, nu sint cu nimic deose
bite de cele ale tuturor cetățeni
lor patriei noastre, ale întregului 
nostru popor. Pentru .că., într-un fel 
sau altul, toți sîntem autorii aces
tei grandioase lucrări. Am avut in 
schimb, dintotdeauna. începind din 
1973. cind am primit această sarci
nă din partea conducerii superioare 
de Dartid. sentimentul înaltei incre-
(Continuare in pag. a III-a)

„SUB CONDUCEREA 
PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
POPORUL ROMÂN 

ȘI-A ÎNFĂPTUIT UN VIS 
DE SECOLE, 

CANALUL DUNĂRE- 
MĂREA NEAGRĂ, 

GRANDIOASĂ REALIZARE 
A ROMÂNIEI SOCIALISTE”

Cuvîntarea președintelui 

României la marea adunare 

populară de la Agigea, 

amplu prezentată 

de presa internațională

Relatări în pagina a 4-a

Cu prilejul celui de-al VI-lea Congres al Organiza
ției de Solidaritate a Popoarelor din Africa și Asia am 
deosebita plăcere de a vă adresa, în numele poporului 
român și al meu personal, dumneavoastră, participan- 
ților la această importantă reuniune internațională, și, 
prin dumneavoastră, popoarelor, țărilor 
prezentați un cald salut de prietenie 
împreună cu cele mai bune urări.

Lucrările celui de-al VI-lea congres 
dumneavoastră au loc in condițiile unei_______ ___
sebite pe plan internațional, ca rezultat al intensifi
cării cursei inarmărilor. in special a înarmării nuclea
re. al politicii imperialiste de forță, dominație și dic
tat. de consolidare și reîmpărțire a sferelor de influen
tă. de amestec in treburile interne ale altor țări, al 
menținerii vechilor conflicte și apariției altora noi, 
precum și al amplificării fenomenelor de criză econo
mică mondială și agravării considerabile a situației 
economice a țărilor in curs de dezvoltare. în actualele 
împrejurări, se poate afirma că problema fundamenta
la a epocii noastre o constituie oprirea cursei inarmă
rilor, trecerea la dezarmare, in primul rînd la dezar
marea nucleară, preintimpinarea războiului și asigu
rarea unei păci trainice in întreaga lume. România este 
hotărită să facă totul, să acționeze, in strînsă colabora
re și unitate cu celelalte state, cu popoarele și forțele 
înaintate de pretutindeni, pentru oprirea cursului pe
riculos al evenimentelor spre încordare și război, pen- 
tru încetarea cursei inarmărilor, pentru dezarmare, 
pentru dezarmarea nucleară, pentru soluționarea pe 
calea tratativelor a marilor probleme ce confruntă o- 
menirea, pentru reluarea politicii de pace, destindere 
și cooperare internațională.

Ca țară europeană, România este preocupată de si
tuația deosebit de gravă care s-a creat pe continentul 
european prin trecerea la amplasarea de către S.U.A. 
a rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune în țări 
din vestul Europei și. ca urmare. Ia contramăsurile nu
cleare anunțate de Uniunea Sovietică. Ne pronunțăm 
ferm pentru oprirea realizării acestor măsuri, pentru 
reluarea tratativelor dintre U.R.S.S. și S.U.A., în ve
derea ajungerii la un acord care să ducă la eliminarea 
totală a rachetelor cu rază medie de acțiune și apoi 
a oricăror arme nucleare din Europa și din întreaga 
lume.

Apreciem că țările europene trebuie să ia parte ac
tivă ța aceste tratative, să contribuie la realizarea ți
nui acord corespunzător. In 'același spirit, ne pronun- . 
țăm .pentru participarea activă a tuturor popoarelor la'

. .ț^Marea„programului de dezarmare, și in. primul" tindit. 
.■ tle.-dazaririare nucleară,. lajasigurarea păc.if în-'Iuțș.e,?:-

■Realitățile lumii de astăzi1-atestă cu puterea fapte
lor rolul tot mai important al popoarelor in' lupta:' 
pentrii oprirea agravării situației internaționale, pen
tru alse pune capăt manifestărilor politicii imperia
liste, Colonialiste și neocolonialiste, pentru realizarea 
dezarmării și păcii, pentru dezvoltarea economico-so- 
cială independentă a fiecărei națiuni.

Popoarele Asiei și Africii, care au adus și aduc o . 
contribuție de seamă la această luptă, Ia triumful

pe care le re
st solidaritate,
al organizației 
încordări deo-

idealurilor de libertate, independență, egalitate șl drep
tate, au un rol deosebit în viața internațională, în 
reglementarea democratică, pe cale pașnică; a proble- j 
melor complexe ale omenirii contemporane', în înfăp- | 
tuirea unei politici internaționale noi, a unui climat 
in care fiecare națiune să-și poată realiza aspirațiile 1 
de pace și bunăstare, de progres economic 'și social.

Poporul nostru și-a manifestat întotdeauna solida
ritatea sa activă, a acordat și acordă un sprijin sus
ținut popoarelor din Africa și Asia și de pe alte con
tinente în lupta lor dreaptă pentru cucerirea și conso
lidarea independenței naționale, pentru apărarea drep
tului lor inalienabil de a-și hotărî liber destinele, calea 
dezvoltării, fără nici un amestec din afară.

Ca tară socialistă în curs de dezvoltare. România 
extinde relațiile politice, economice, cooperarea în pro
ducție și in alte domenii cu toate țările în curs de 
dezvoltare și nealiniate, considerînd că amplificarea 
colaborării cu aceste țări reprezintă un factor impor
tant in lupta împotriva politicii imperialiste, colonia
liste, pentru noi relații democratice internaționale, 
pentru o lume mai dreaptă și mai bună.

în apest cadru, România a acționat și acționează 
constant pentru dezvoltarea pe multiple planuri a ra
porturilor trainice, de solidaritate, prietenie și colabo
rare cu țările din Asia și Africa, cu toate țările, pe 
baza principiilor deplinei egalități în drepturi, respec
tului independentei și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și avantajului reciproc. Ță
rile noastre conlucrează în mod activ și fructuos pe 
arena mondială, în cadrul O.N.U. și al altor organisme 
internaționale, al „Grupului celor 77“ și al mișcării 
țărilor nealiniate, pentru a-și aduce o contribuție spo
rită la rezolvarea problemelor vitale ale contempora
neității,. la promovarea politicii de pace și dezarmare, 
de independentă națională, înțelegere și colaborare în
tre toate popoarele lumii.

România este profund Îngrijorată de înrăutățirea 
considerabilă a situației economice a țărilor în curs 
de dezvoltare, ca rezultat al crizei economice mon
diale, al accentuării măsurilor protecționisțe, al folo
sirii de către imperialism a politicii dobinzilor excesiv 
de înalte, a capitalului financiar ca o pîrghie pentru 
promovarea politicii sale de dominație și asuprire, 
în condițiile în care toate marile negocieri interna
ționale din ultimii ani în problemele cooperării intre 
țările în curs de dezvoltare și cele dezvoltate s-au în
cheiat practic fără rezultate. Considerăm că se im
pune să se acționeze' mai energic pentru sprijinirea 
țărilor in curs țle dezvoltare' în lupta. lor împotriva 

■ politicii</lmp.C'riâl.isțe:,?și','‘"iiebcdl^hialisțeilk'de exploatare, 
îfhpbtrivâ -pghț’icii' ‘dqljînzil'or Jnațțe’,„șl amestecului 
capitalului finariciar. in trdburiTe'/itftferae ale statelorâ 
pentru adoptarea de măsuri urgente în vederea re
luării creșterii economice în țările în curs de dezvol
tare, pentru trecerea la negocieri în cadrul O.N.U. pe 
problemele economice majore și,pentru realizarea unor 
înțelegeri care să ducă la lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini economice internaționale.
(Continuare în pag. a III-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

româneasca

Ecluza de la Agigea, „poartă" de intrare a Dunării în Marea Neagră 

f „Scînteia“ în legătură CĂRBUNE MAI MULT, 
\ directă cu bazinele _ ' w
L_ _________j PRIN ORGANIZARE MAI BUNA!
Astăzi, relatări de la întreprinderea

minieră Motru
Propunîndu-și să urmărească stadiul realizării planului Ia producția 

de cărbune și' măsurile ce se impun pentru lichidarea neîntirziată a res
tanțelor, „Scinteia" este azi in legătură directă eu întreprinderea minieră 
Motru. Aflăm că pină ieri, aici s-a înregistrat o restanță de 500 000 tone 
cărbune. în timp ce trei mine — Lupoaia. Motru-Vest și Horăști — au 
înregistrat o depășire a planului, alte trei unități — Leurda. Roșiuța și 
Ploștina — au acumulat mari rămîneri in urmă. încă o dovadă că, in 
condițiile unei planificări realiste, minusurile dc producție dintr-o unitate 
nu pot fi acoperite cu plusurile din alte unități și că numai în măsură 
In care fiecare lucrător, fiecare colectiv își face datoria, onorindu-și la 
timp și integral sarcinile ce-i revin, numai așa și rezultatele pe ansamblu 
pot fi pozitive. Cerință cu atît mai actuală la întreprinderea din Motru,: 
care are sarcini de plan mobilizatoare, în acest an trebuind să extragă 
7,8 milioane fone de lignit.

Cauzele „obiective" nu 
pot acoperi neajunsurile in
terne. Restanțele s-au înregistrat în 
unele mine subterane, dar mai ales 
în carierele de exploatare Ia supra
față. Admițind că extracția cărbune
lui în microcariere a fost diminuată, 
în bună măsură, datorită cantităților 
mari de precipitații, nu poate fi însă 
nicidecum justificată nerealizarea 
sarcinilor de plan, in anumite unități 
miniere din subteran.

— Realitatea este că am așteptat 
prea mult să sosească vremea bună, 
am dat deseori vina pe „greutățile 
obiective", ceea ce a făcut ca pro
ducția să fie sub nivelul posibilită

ților — ne-a spus tovarășul Mihai 
Crăciun, secretarul comitetului de 
partid din întreprindere. Nu insistăm 
asupra cauzelor, pentru că datoria 
noastră este să depășim orice greu
tăți, indiferent de natura lor, să asi
gurăm realizarea ritmică a producției 
de cărbune. în cuvîntarea rostită 
la plenara Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, secretarul gene
ral ăl partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, exprimîndu-și încrederea 
în capacitatea minerilor, ne-a cerut 
să facem totul pentru a recupera ră- 
mînerile în urmă. Cunoaștem bine 
resursele ce. ne stau la îndemînă și 
sîntem hotărîți să le punem mai bine 
în valoare. Cu prioritate va trebui să 
insistăm asupra îmbunătățirii muncii

de organizare și de conducere la ni
velul fiecărei unități productive, ast
fel incit să sporim producția de căr
bune in fiecare abataj sau microca- 
rieră. Nu exprim doar un deziderat, 
ci una din direcțiile de bază concre
tizate în programul nostru de lucru 
pentru recuperarea răminerilor in 
urmă.

Ne aflăm la mina Lupoaia, unitate 
ce a obținut, pe patru luni, o pro
ducție suplimentară de peste 20 000 
tone de lignit. Aici am discutat cu 
.inginerul Florian Crivăț, directorul

Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scinteii"

(Continuare în pag. a III-a)

Intotdeauna 
trec prin 
mână și 
întilnește, 
distanțe, 
singurătate — 
sau nepoți 
din străvechii codri , ai 
Vlăsiei și Teleorma
nului — gîndul mă 
duce, cu admirație și 
înfiorare, la puterea 
pădurilor de odinioa
ră, la locul pe care 
acestea l-au avut, de-a 
lungul secolelor. în 
istoria atît de drama
tică a poporului nos
tru. Și. de fiecare 
dată, văd cu ochii ■ 
minții bătălia lui Mit- 
cea cu otomanii, așa 
cum genial.și-a ima
ginat-o Eminescu — 
altfel nemaireușind să 
ne-o închipuim — îl 
văd pe marele voie
vod purtindu-și oas
tea eroică la ■ izbîndă ; 
„...Și abia plecă bâtri- 
nul... Ce mai freamăt, 
ce mai zbucium ! /
Codrul clocoti de zgo
mot și de arme și de 
bucium. / Iar la poa
la Iui cea verde mii 
de capete pletoase. / 
Mii de coifuri luci
toare ies din urtlbra- 
ntuhecoasă, / Călă
reții umplu cimpul și 
roiesc după un semn / 
Și in caii lor sălba
tici bat cu scările de 
lemn /.../ Mircea în
suși mînă-n luptă vi- 
jclia-ngroziioare / Care 
vine, vine, vine calcă 
totul in picioare...". 
Așadar, temeinicia iz- 
binzilor neamului nos
tru a fost in bună 
măsură legată de exis
tența, aici și întotdea
una,; a pădurii, a pădu
rii românești, oblădui- 
toare in timpi de res
triște, alintătoare în 
anii de liniște, codrul 
fiind, fără schimbare, 
frate cu românul, dîn- 
du-i siguranța apărării 
și taina visării, tăria 
speranței in zile mai 
luminoase, fiindcă zice 
tot Eminescu cel ne
pereche, in aceeași ce
lebră „Scrisoarea a 
III-a" și tot prin gla
sul viteazului domni
tor : ,„..Eu ? îmi apăr 
sărăcia și. nevoile si 

^neamul ! / Și de-aceea

Cimpia Ro- 
privirea-mi 
la mari 

arbori de 
stejari 

de stejari

tot ce mișcă-n țara 
asta rîul, ramul, / 
Mi-e prieten numai 
mie...". într-adevăr, 
legătura de naștere și 
existență, de existen- 

și inveșnicire din- 
om și natură, din- 
om și pădure — 
personaj 

este la 
nostru de o 
tate fără nevoie 
demonstrație. Este su
ficient dacă ne gîn- 
dim numai la folclo
rul românesc spre a 
ne revela, nouă și al
tora, totala interde
pendență dintre om și 

’ natură. Rar cintec 
popular fără „frunză 
verde", iar faptele de 
vitejie ale unor :

ță 
tre 
tre 
ca social ! 

poporul 
istorici- 

de

de Radu CÂRNECI

Toma Alimoș, Corbea, 
Miu Copilul, Iovan 
Iorgovan, Grui Sân
ger, Iancu Jianu și 
ale atîtor eroi popu-, 
lari și haiduci vest’ți 
se petrec de cele mai 
multe ori la adăpost 
tul și cu ajutorul co
drului. Neamul nos
tru, născut și ; crescut 
aici de milenii, a ți
nut la locul său 
baștină, din adine de 
vremi — valea rîului, 
pădurea, muntele — 
loc de nuntă și botez, 
loc de păstrare a da
tinilor și a obiceiuri
lor străvechi.

...întotdeauna scriind 
despre pădure, o 
din toată inima, 
bucuria celui care 
cunoaște frumusețile, 
dar și cu o anume 
gravă neliniște a ce
lui care ii știe și du
rerile. Da. 
durerile pădurii, 
e, vai, din ce în 
mai strîmtorată. 
lătorind prin 
mi-a fost dat să 
tristețea pădurilor 
nemice, întinsele 
giuni din nordul 
fricii și din alte părți 
de dincolo de ocean 
unde pustiurile au ve
nit după ce omul pus
tiise deja. Trecînd 
cu avionul peste ținu-

de

fac 
cu 
ii

durerile, 
care 

ce 
Că- 

lume, 
văd 

a- 
re- 
A-

turile Vrancel, 
zăului și Apusenilor, 
vezi munți și dealuri 
cu plăgi încă nevinde
cate total, imense su
prafețe despădurite cu 
furia lăcomiei de că
tre preaiubitorii de 
aur din trecutele orin- 
duiri. Aceste acte ne
săbuite, antipatriotice, 
au fost și rămin încă 
profund dăunătoare 
nu numai economiei 
— pe o lungă perioa
dă de timp — dar și, 
mai ales, întregului 
ecosistem natural al 
țării. Astfel, mari co
dri vuitori de stejar 
și fag, de brad și mo
lid și pin s-au mis
tuit în buzunarele ce
lor care, îmbuibîn- 
du-se, uitau că acolo 
unde se taie un ar
bore trebuie să se și 
planteze altul in 
Ei n-au făcut-o, 
nu s-au gîndit 
facă. După ei, 
topul ! Acest potop și 
urmările-i dezastruoa
se au fost oprite abia 
în anii noștri de că- 
tre acest admirabil e- 
șalon al silvicultori
lor și de către toți cel 
de aceeași. dragoste 
■cu ei față de pădurea 
românească și față de 
viitorul acesteia, de 
care este strîns legat 
viitorul omului, in 
general.

Fără-ndoială. pădu
rea reprezintă nu nu
mai un scop în sine 
al economiilor națio
nale, ci, 
măsură, 
xistenței 
Hanței 
Fiindcă, 
dine, omenirea nu 
putea ființa fără pă
duri suficiente într-un 
viitor nu foarte în
depărtat. Aceasta în
seamnă, cum potrivit 
observa un silvicultor 
cu serioase preocu
pări de sociologia na
turii. că nu trebuie să 
existe nici 
fără viitor. Cei 
vor succeda, 
și strănepoții 
vor avea 
cel puțin

loc. 
nici
3-0 
po-

, în aceeași 
condiția e- 

normale a a- 
om-natură. 

cu certitu- 
va

păduri 
ce ne 
nepoții 
noștri,

nevoie de 
tot atitea

(Continuare 
în pag. a II-a)
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Ca răspuns la îndemnurile mobili
zatoare adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Plenara Consiliului Na
țional al Agriculturii, oamenii .mun
cii din agricultura județului Călărași, 
locuitorii satelor participă, în aceste 
zile, în număr mare, la lucrările de 
întreținere a culturilor. Ne-am oprit 
în comuna Borcea pentru a vedea 
cum se acționează în cele șase uni
tăți agricole de pe raza acestei loca
lități — cooperativele agricole „Bor
cea 1“ și „Borcea II", întreprinderile 
agricole de stat Pietroiu, Grădiștea 
și Borcea și S.M.A. Borcea — în sco
pul obținerii de pe cele 19 000 de hec
tare însămînțâte cu culturi prăsitoa
re a peste 100 000 tone de produse. 
Este o sarcină a cărei îndeplinire 
face necesare participarea efectivă la 
muncă a tuturor locuitorilor din co
mună și o răspundere sporită din 
partea acestora pentru calitatea lu
crărilor.

Se lucrează 
întreaga zi- 
lumină. ”Pen_ 
tru organizația 
comunală de par
tid. obiectivul nu
mărul unu este 
acum mobiliza
rea tuturor forțe
lor la executarea 
prașilelor — ne 
spune tovarășul 
Constantin Ne- 
delcu, secretarul .. __
munal de partid. De recoltă răspunde 
întreaga obște a comunei. De aceea, 
fie că lucrează în unitățile agricole 
sau în alte sectoare de activitate de 
pe raza comunei noastre, fie că mun
cesc în întreprinderile industriale din 
orașul vecin Fetești, toți cei 4 300 de 
cetățeni activi care trăiesc în Bor- 

, cea participă efectiv la întreținerea 
culturilor. Acestora li se adaugă 2 000 
de muncitori sezonieri, pensionari, 
elevii din clasele mari și alții. In cîmp 
sint multe de făcut, dar noi avem 
forte suficiente ca să executăm la 
termenele prevăzute toate lucrările 

’ și astfel să îndeplinim exemplar sar- 
i cina trasată de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a obține in acest an 
recolte record. Acum totul depinde 
de modul in care ne organizăm mun
ca si de felul în care înțelege fie
care să-și facă datoria".

î Ampla desfășurare de forte se face 
cel mai bine simțită în primele ore 
ale dimineții. Din toate casele, mii 
de oameni se îndreaptă spre cele 38 
de ferme vegetale cu remorcile, cu 
căruțele, cu bicicletele, cu bacul sau 
pe jos, în funcție de distanță. Reali
zarea programului zilnic — efectua
rea prasilei manuale pe 1 000 de hec
tare — presupune ca toți cei ce figu
rează în evidentele consiliului popu
lar comunal la întreținerea culturilor 
să nu lase sapa din mină decit în 
pauza de prinz și să știe bine fiecare 

j ce are de făcut.
în cele două cooperative agricola 

lucrează în acord global Ia întreți
nerea culturilor 1 400 de cooperatori 
și 500 de oameni ai muncii din alte 
sectoare de activitate — din localitate 
sau din Fetești. Prin contractele în
cheiate cu unitățile agricole, ei și-au 
asumat, între altele, obligația de a 
efectua fiecare prașilă în perioada 
optimă. Organele agricole județene 
au stabilit ca în zona Borcei, prima 
prașilă manuală să se încheie în ma
ximum o săptămînă pe întreaga su
prafață și la toate ciuturile. Această 
și explică de ce, , peste tot, cîmpul 
este acum plin de oameni. „Progra
mul pe formații de lucru și pe zile 
a fost astfel întocmit incit să ne în
cadrăm în acest termen - 
tovarășul Petre Popescu, 
tele C.A.P. „r

t 
(

sfecla de zahăr, unde lucrează alți 
200 de oameni".

Participarea la prășit, împreună 
cu cooperatorii, a ceior 130 de lu
crători din cooperație, de la consi
liul popular și poștă, a cadrelor 
didactice și a altor oameni ai 
muncii din comună a fost astfel or
ganizată incit activitatea din aceste 
sectoare să se desfășoare normal. In
tre altele, a fost stabilit un nou orar 
de funcționare a unităților comer
ciale. în aceste condiții, locuitorii sint 
aprovizionați cu cele necesare, iar 
lucrătorii din aceste unități pot lu
cra și la prășit. La fel se procedează 
și la consiliul popular. Personalul de 
aici. în frunte cu primarul, după ce 
rezolvă operativ problemele curente, 
merge în cîmp, la prășit.

Răspunderi ale cadrelor 
de specialitate. Numai lucrări

mare Importanță „Procedăm selectiv 
— ne spune ing. Aurel Paraipan, 
directorul I.A.S. Grădiștea. Cele măi 
multe formații le-am repartizat cu 
prioritate la prașila manuală pe su
prafețele neerbicidate. Concomitent, 
lucrăm cu cultivatoarele pe solele 
neerbicidate, dar mai puțin îmburu- 
ienate. Programul nostru de lucru 
prevede insă să prășim de trei ori și 
suprafețele erbicidate și. iată de ce. 
Ultimele zile au fost foarte calde. Ca 
atare, plantele care se dezvoltă rapid 
fac să scadă rezerva de apă din sol. 
în condițiile în care terenurile noas
tre nu sint amenajate pentru irigat, 
executarea rapidă a prașilelor consti
tuie singura soluție pentru a păstra 
apa în sol".

Nici o abatere de la nor* 
mele tehnice I Numeroase alte 
aspecte asemănătoare dovedesc răs-

O situație cu totul Inadmisibilă se 
constată la ferma nr. 4 a C.A.P. 
„Borcea I“. Pe tăblița fixată la mar
ginea unei sole citim : „Ferma nr. 4 : 
șef de fermă Constantin Rusu ; cul
tura : porumb; hibridul simplu 412; 
densitatea — 72 000 de plante la hec
tar". La sondajele făcute pe supra
fețele care nu erau prășite densi
tatea era între 55 000 și 60 000 de 
plante la hectar, ceea ce înseamnă că 
prima greșeală s-a făcut încă de la 
semănat. După ce s-a prășit meca
nic, pe o bună porțiune de teren den
sitatea a scăzut între 35 000—45 000 
de plante la hectar. Explicația aces
tei scăderi poate fi ușor sesizată. Pe 
rinduri sint multe plante tăiate. „Nu 
am înaintat cu tractorul pe mijlocul 
intervalelor dintre rinduri" — moti
vează mecanizatorul Ion Măgăduș. 
Adevărul este insă altul : nesupra- 
vegheați zile in șir, tractoriștii au lu
crat cu viteză mare, nu au reglat

ACOLO UNDE ARDE FLACĂRA PASIUNII 

PENTRU AFIRMAREA NOULUI 
nu există locuri grele și locuri ușoare

La întreținerea culturilornumai lucrări de bună calitate!
în aceste zile, în unități din județul Călărași

comitetului co- de calitate ! Aceasta este hotă- 
rîrea exprimată de numeroși coo
peratori, mecanizatori, muncitori 
din I.A.S., specialiști și alți locuitdri 
ai comunei cu care am discutat în 
cîmp, hotărîre care este dovedită prin 
fapte. Ne oprim la C.A.P. „Borcea I“, 
lingă o solă de porumb de la ferma 
nr. 2 condusă de ing. Nicolae Manea. 
Deși nu este o cultură intensivă, după 
prima prașilă manuală și mecanică 
sola respectivă poate fi socotită ca 
atare. Este o dovadă a modului res
ponsabil în care au lucrat la semă
nat și întreținerea culturii mecani
zatorii Ion Iordan și Ion Citea, echi
pele de cooperatori conduse de Marin 
Ianole și Nițu Chirea. Densitatea 
medie rezultată în urma cîtorva son
daje — 72 000 de plante la hectar — 
uniformitatea culturii, stadiul de 
dezvoltare a plantelor arată calitatea 
lucrărilor efectuate pînă acum. Dimi
neața, în prezenta șefului de fermă, 
mecanizatorii reglează cultivatoarele 
ca să lucreze numai printre rinduri 
și la adîncimea stabilită.

Răspunderea cadrelor tehnice în ce 
privește stabilirea solelor unde să fie 
concentrate mai întîi forțele are o

punderea cu care se muncește pen
tru a se efectua lucrări la timp și de 
bună calitate. Există însă și situații 
contrastante. Facem cîteva sondaje 
Ia sfecla de zahăr cultivată pe două 
parcele alăturate Ia C.A.P. „Borcea 
II". unitate bine cunoscută pentru 
producțiile mari obținute, an de an. 
la toate culturile. începuse prașila 
a doua, lucrare la care participau la 
ferma nr. 1 peste 100 de cooperatori 
și muncitori de la întreprinderile din 
Fetești. In prima parcelă au rezultat 
densități între 67 000 și 92 000 de 
plante la hectar. Dealtfel, privind 
de-a lungul rindurilor se văd clar 
locuri goale. Care este cauza ? N-au 
fost strînse resturile vegetale, iar la 
însămințare multe semințe au rămas 
la suprafață. Corectarea acestei gre
șeli s-a făcut la rărit prin com
pletarea golurilor. Pe cea de-a doua 
parcelă cultivată cu sfeclă, tot după 
porumb, densitatea era de 105 000— 
110 000 plante la hectar. Diferența 
provine de la faptul că, după recol
tare. cooperatorii care au executat 
această lucrare in acord global au 
6trins toate resturile vegetale.

corect secțiile cul
tivatoarelor. așa 
cum prevede teh
nologia, n-au as
cuțit cuțitele. în 
plus, nu s-a ținut 
seama de condi
țiile solului, care 
cer ca acum pra
șila să se facă 
mai la suprafață. 
„Nu ni s-a spus 
cum să lucrăm" 
— se scuză din 
nou mecanizato

rul. Am vrut să vedem ordinul de lu
cru în care trebuiau să fie menționați 
parametrii lucrărilor de întreținere : 
adîncimea. viteza de Înaintare șl alte 
elemente absolut obligatorii, dar am 
primit același răspuns negativ. Nu 
întîmplător stăruim asupra obligati
vității întocmirii ordinelor de lucru, 
întrucît acestea sînt deopotrivă pro
grame de muncă pentru mecaniza
tori. dar șl instrumente de control 
pentru specialiști.

Seara tirziu s-a făcut bilanțul zi
lei. Viteza de lucru stabilită — 1 000 
de hectare — a fost realizată. In 
scurt timp s-a întocmit progra
mul pentru a doua zi. care avea ace
lași obiectiv, dar cu un accent deo
sebit pe măsurile ce trebuie luate in 
acele ferme unde lucrările nu se 
execută in condițiile prevăzute de 
normele tehnice.

Lucian CIUBOTARU 
Rodica S1M1ONESCU 
corespondentul „Scînteii"

ne spune 
președin- 

..Borcea II". Practica a 
demonstrat și la noi că o prașilă fă
cută la timp înseamnă un spor de re
coltă. Am încheiat prima prașilă la 
sfecla de zahăr și floarea-soarelui. 
Astăzi, 250 de oameni lucrează la 
prășitul porumbului și cite 200 de 
oameni în grădină și vie. De aseme
nea. am început prașila a doua la

Prâșitul florii-soarelui la cooperativa agricolă din Peretu, județul Teleorman
Foto : S. Cristian

în urmă cu 25 de ani, forjorii d® 
la întreprinderea „Unio" ocupau , pri
mul loc în întrecerea socialistă între 
secțiile acestei mari unități industria
le sătmărene. De atunci acest loc n-a 
mai fost cedat, deși între timp per
sonalul secției a crescut, au crescut 
și indicatorii de plan, complexitatea 
produselor, gradul de tehnicitate al 
mașinilor și 
sus de toate 
muncitoresc 
menii care-1__________ ............... .
deauna soluții la problemele ivite, 
au învățat atunci cînd noile cerințe 
ale progresului tehnic au impus-o. 
Deci, permanent. S-a instaurat aici 
un climat de încredere, deschis con
fruntărilor creatoare, deschis clarifi
cării, înțelegerii. Forja nu este, după 
cum se știe, un loc de muncă ușor. 
Meseria de forjor solicită, în egală 
măsură, efort fizic și pricepere. Și 
totuși, cu unele excepții justificate, 
fluctuația forței de muncă este 
aproape,zero. Explicațiile ni le oferă 
șeful secției, to
varășul Mihal 
Pop, Erou al 
Muncii Socialis
te : „La forjă 
se muncește 
dividual, că 
se poate, ci 
echipe de la 3—4 pînă la 15 
muncitori. La operațiile de for
jare. toți trebuie să aibă mișcările 
perfect sincronizate, oamenii trebuie 
să se înțeleagă din priviri. Din pro
cesul muncii nu rezultă numai piese 
forjate, ci ia naștere și un puternic 
și absolut necesar spirit de echipă. 
Dar în secția noastră acest spirit a 
cuprins întreg colectivul. Explicația 
trebuie căutată în puterea de ira
diere a exemplului unor comuniști 
cu experiență, cu Înaltă conștiință 
revoluționară, printre care. în mod 
deosebit, se distinge cel al forjorului 
Gheorghe Vaida, un muncitor etalon 
pentru societatea noastră. Dacă o să-1 
priviți cu atenție o să-i observați 
chipul calm, senin, pe care i se pot 
citi toate gindurile. Și ce ar avea 
Vaida de ascuns ? Preocupările lui 
pentru bunul mers al secției ? Fră- 
mîntările pentru o nouă raționalizare, 
o nouă inovație ? Bunăvoința de a 
ajuta ? De aceea se bucură de dra
gostea și respectul oamenilor. Pe 
scurt, este un meseriaș de clasă, un 
om de suflet, un comunist activ, di
namic".

Părerile unor tovarăși de muncă, 
consemnarea unor episoade semnifi
cative, convorbirile pe care le-am 
avut apoi cu Gheorghe Vaida au 
confirmat pe deplin spusele șefului 

• secției, relevînd totodată capacitatea 
acestuia de a cunoaște in profunzime 
oamenii. Ne-am și gîndit dealtfel să. 
ne restructurăm însemnările noastre 
pe cele trei trăsături de fond ale per
sonalității forjorului. Fiindcă. în uni
versul marii întreprinderi, baci 
Vaida este Intr-adevăr o perso
nalitate muncitorească, cu o ne
potolită poftă de muncă, cu o 
fină . și discretă spiritualitate/cu ' 
o profundă înțelegere a rostu
rilor existentei, implicat în transfor
marea ei în consens cu idealul, co
munist pe care-1 slujește cu nobil 
devotament.

De obicei, un meseriaș bun, cu tre
cerea anilor, capătă o anume dexte
ritate, devine din ce în ce mai stă- 
pin pe mișcările sale, ajungind ■ să 
lucreze fără greșeală. Gheorghe Vai
da nu este un meseriaș bun. ci unul 
deosebit, care cunoaște în profunzi
me toate tainele profesiei sale, aflin- 
du-se. totodată, intr-o permanentă 
căutare de a o exercita altfel. Cu un

utilajelor. Dar mai pre- 
s-a plămădit un colectiv 
puternic, închegat. Oa- 
formează au găsit lntot-

mal mic efort fizic, cu consum mal 
Scăzut de materiale, cu rezultate cali
tativ superioare. Din observarea aten
tă a fazelor proceselor de producție, 
mintea lui iscoditoare găsește mereu 
și mereu noi soluții tehnice. Așa se 
face că este primul inovator al între
prinderii. Numărul inovațiilor și ra
ționalizărilor în cei 30 de ani de 
muncă nu-1 mai știe precis. Am ape
lat la serviciul tehnic să ne calculeze 
eficienta celor aplicate : peste două 
milioane lei. „Secretul, ne spune for- 
joriil. este să pui mintea la muncă, 
să nu o lași să lenevească. Unele 
inovații le realizez singur de îndată 
ce observ că un lucru se poate și 
altfel. Mă așez pe studiu, citesc cărți 
de specialitate, ca să spun așa, îmi 
fac lecțiile alături de fiul meu care 
este elev. Alte inovații presupun 
calcule, desene și în acest caz le duc 
la capăt împreună cu un tehnician 
sau un inginer".

Deși Gheotghe Vaida răspunde 
efectiv numai de o echipă de forjori.

- "-XE

el are o contribuție importantă la or 
ganizarea muncii pe întreaga secție, 
aspect aflat discutînd de unele, de 
altele cu cîțîva muncitori. „Avem o 
sumedenie de repere, să fie cu mult 
peste 1 000, cine le mai știe ? Numai 
tovarășul Vaida le știe pe toate, are 
o memorie... !" — remarcă unul din
tre interlocutorii noștri.

Toți forjorii îl consideră un prieten 
apropiat. „Oricum, unui om ii sare 
țandăra cite o dată", încercăm noi 
să-l luăm pe ocolite pe Augustin 
Mureșan, care i-a fost ucenic. „Nu 
există. Nimeni nu l-a auzit pe tova
rășul Vaida să se răstească la cineva. 
Eu, cînd am venit în întreprindere, 
am fost dat pe mîna lui. Sînt de prin 
părțile Sălajului, de la țară, și nu 
eram obișnuit cu munca lntr-o uzină, 
eram descumpănit, ml-era teamă de 
nu știu ce. Și m-a luat cu binișorul 
și mi-a pierit frica".

ÎI Întrebăm și pe Gheorghe Vaida 
pe cine-1 consideră cel mai bun prie
ten. „Unul dintre cel mai buni prie
teni ai mei este maistrul Urai Karol, 
acum pensionar, ne răspunde el. Fap
tul că eu sînt român și el este ma
ghiar nici că-1 băgăm în seamă. Ne 
vizităm, mal stăm de vorbă la un 
pahar. Prietenia noastră nu se ba
zează însă pe pahar, asemenea prie
tenii sînt foarte șubrede. Pe noi ne 
leagă foarte multe lucruri minunate 
pe care le-am făcut Împreună în 
secție. A fost un maistru forjor cum 
rar Intîlnești. Am învățat foarte 
multe de la el“.

aparentelor 
brace haina

Ceea ce nu ne-a apus Gheorghe 
Vaida : că și el, la rîndul lui, a ini
țiat și inițiază pe alții in tainele me
seriei de forjor, că multi dintre 
muncitorii de nădejde ai secției au 
fost pregătiți de el și nu numai sub 
aspect profesional, ci și în ceea ce 
privește atitudinea față de valorile 
muncii, corectitudinea, solidaritatea 
muncitorească. Unul dintre foștii săi 
ucenici este și Bubinginerul Vasile 
Iancu, care In prezent il ajută cu 
calcule și desene In concretizarea 
ideilor sale de inovații și raționali
zări. devenind, astfel, coautor al 
acestora. Și prin aceasta, comu
nistul Vaida demonstrează pe viu 
convingerea sa că „spiritul de echi
pă" se formează numai prin crearea 
tuturor condițiilor ca fiecare mem
bru al colectivului să participe cu 
întreaga răspundere la muncă, la 
progresul muncii.

în multipla sa activitate, comunistul 
Gheorghe Vaida se orientează după 
o deviză mai mult subînțeleasă decît 

declarată: „nu
epune niciodată 
că nu se poate 
înainte de a 
cumpăni bine ori
ce lucru". Dimpo
trivă. este un în
verșunat adversar

ce vor să îm- 
lmposibilului. Așa 

s-a întimplat cînd s-a pus pro
blema ca secția să fabrice unele 
repere neonorate de un furnizor. 
Fără ele producția fizică a întreprin
derii nu putea fi realizată. Existau 
păreri ‘potrivit cărora utilajele din 
dotare nu erau pe măsura fabricării 
unor asemenea piese și, în plus, nici 
nu erau prea rentabile. Secretarul 
adjunct al comitetului de partid din 
întreprindere, Gheorghe Vaida, a 
luat inițiativa punerii în discuția co
muniștilor din secție a acestei situa
ții. Deschizlnd dezbaterea, le-a spus : 
„Este adevărat că sînt serioase difi
cultăți tehnice. Este adevărat că de 
aceea piesele nu sînt prea ren
tabile. Noi trebuie însă să în
țelegem că sint in joc interesele 
Întreprinderii, ale întregului colectiv. 
De aceea aș propune să discutăm nu 
dacă le putem face sau nu, ci solu
țiile tehnice, formele de organizare 
a muncii, să repartizăm sarcini 
partid pentru a livra cit mal 
pede cu putință aceste piese".

Iar dezbaterea comuniștilor 
desfășurat apoi in acest spirit, 
jorii și-au onorat și de această 
titlul de secție fruntașă.

Da, forjorul Gheorghe Vaida 
Intr-adevăr un meseriaș de clasă, un 
om de suflet, un comunist activ, 
un adevărat revoluționar.

Constantin VARVARA 
Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scintell*

de 
re-

s-a 
For- 
dată

este

(Urmare din pag. I)

OBIECTIVE ALE ÎNTRECERII INTRE CONSILIILE POPULARE
Evenimentele de mare însemnătate ale aces

tui an - a 40-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, antifascistă și 
jntiimperialistă, al Xlll-lea Congres al Partidului 
Comunist Român - sînt întîmpinate pretutindeni 
m țară cu remarcabile realizări în îndeplinirea 
fi depășirea planurilor și angajamentelor, în ri
dicarea pe o treaptă superioară a activității în 
toate sectoarele construcției socialiste. Racor
date la temperatura acestei întreceri generale,

consiliile populare - județene, municipale, oră
șenești, comunale - înscriu și ele un șir de reu
șite in „cartea" activității lor pe anul 1984.

In lumina orientărilor formulate de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU privind perfecționarea 
muncii organelor locale ale puterii și ad
ministrației de stat, - i 
la ordinea zilei este 
activităților, in interesul

o preocupare centrală 
i rentabilizarea tuturor 

dezvoltării ți in*

frumusețării localităților, in folosul ți cu sprijinul 
fiecărui cetățean. Acțiune social-economică de 
mare importanță, modalitate directă de materia
lizare a principiului autoconducerii - autofinan
țarea exprimă capacitatea gospodărească a 
consiliilor populare, priceperea și străduința 
acestora și a cetățenilor de a realiza, din re
surse proprii, fondurile necesare dezvoltării acti
vității edilitare, de învățămînt, sănătate, cultură,

sport și administrație in profil teritorial. Ea expri
mă spiritul civic înaintat ce caracterizează pe 
cetățenii României socialiste, faptul că ,azi, in 
societatea noastră, cetățenii pot spune : „noi 
propunem, noi înfăptuim, noi finanțăm fpali- 
zarea propunerilor noastre".

In acest sens, înfățișăm unele experiență 
din județul Galați, de natură să 
larg interes practic.

prezinte un

păduri cite sint as
tăzi, vor avea nevoie 
de păduri sănătoase, 
în stare să le asigure 
din plin necesitățile 
de belșug, de frumos 
și sănătate. Așadar, a 
planta un arbore, a-1 
proteja, a veghea la 
integritatea naturii 
este o datorie vitală a 
celor de azi către cel 
de mîine.

în ceea ce ne pri
vește, păstrarea fon
dului forestier și îm
bogățirea acestuia cu 
noi posibilități consti
tuie o mare îndatorire 
patriotică. In această 
privință, sprijinul sta
tului este asigurat 
prin lege, gospodări
rea pădurilor — a- 
ceastă inestimabilă 
bogăție națională : au
rul verde — impunin- 
du-se a fi una din 

problemele de primă

mărime. în acest 
scop, în ansamblul 
măsurilor, o impor
tantă deosebită tre
buie să o aibă educa
ția, încă din fragedă 
copilărie,' în spiritul 
dragostei față de na
tura patriei, față de 
pădure cu deosebire, 
a noilor generații.

A respecta natura 
ai cărei fii de la înce
put sîntem înseamnă 
a ne respecta pe noi 
înșine cu aspirațiile și 
visurile noastre. A 
continua să existăm pe 
Terra depinde in tota
lă măsură și de con
tinuitatea unei naturi 
puternice. în condi
țiile unei perma
nente industrializări 
și poluări, existența 
aici și pretutindeni a 
pădurii constituie 
condiția sine qua non 
a vieții în limite 
posibile. Așadar, azi, 
în alt timp, acea le
gătură de naștere și

InVeșniciro dintre om 
și mediul înconjură
tor. dintre om și pă
dure devine un impe
rativ de cea mai acută 
importanță.

Așa cum arătam, 
poporul nostru a fost 
și a rămas aici, legat 
cu singele-i și cu su- 
fletu-i de frumusețile 
și tainele pămîntului 
său. El a demonstrat 
și demonstrează că na
țiunile, ca și pădurile 
n-au rădăcini mișcă
toare, că trăinicia 
noastră a fost șl rămî- 
ne legată cu necesita
te de semnificațiile de 
statornicie ale codru
lui secular, ale pădu
rilor de stejar, de fag 
și molid, de munți și 
ape. Numai așa, așeză
rile noastre străvechi, 
noi și Înnoite vor fi 
puternice și mereu În
vingătoare, iar rîul și 
ramul se vor bucura 
că există.

In gînd și-n faptă cu dorința 
și străduința întregului județ
Activitatea consiliilor populare din 

orașele și comunele gălățene a înre
gistrat o seamă de succese în tra
ducerea în fapte a angajamentelor 
asumate în răspunsul Chemării la în
trecere adresate de Consiliul popu
lar al județului Bistrița-Năsăud pe 
anul 1984. Din cele 60 de unități ad- 
ministrativ-teritoriale ale județului 
(două municipii, două orașe și 56 co
mune). dacă In anul precedent s-au 
autofinanțat 36 (municipiul Galați și 
35 comune), anul acesta, potrivit an
gajamentului și programului jude
țean, numărul localităților care vor 
trece pe principiul autofinanțării va 
crește la 45; urmînd ca în anul urmă
tor autofinanțarea să se generalizeze 
In întregul județ.

Care este situația veniturilor reali
zate în primul trimestru al anului 
In cadrul acțiunii de autofinan
țare ? Pe ansamblul județului, 
veniturile proprii reprezintă 270,7 
milioane lei — cu peste 26,3 mi
lioane Iei mai mult decit evaluarea 
bugetară pe această perioadă. Din 
plusul de venituri realizat se asigură 
resurse pentru finanțarea, în conti
nuare. a acțiunilor economice și so- 
cial-culturale cuprinse în planul de 
dezvoltare economico-socială al fie
cărei localități.

„Sint, desigur, primii pași pe o cale 
lungă — ne spunea tovarășul loan 
Bejan — prim-vicepreședinte al co
mitetului executiv al consiliului 
popular județean. Pentru sporirea a- 
cgstor resurse financiare, consilii
le populare se 
precădere spre 
ciilor planificate 
tăților economiei 
unor noi secții de producție și de 
prestări servicii pe lingă consiliile 
populare, valorificarea altor și altor 
izvoare de venituri. Realitatea este 
că și in acest domeniu propunerile, 
inițiativele și acțiunile cetățenești re
prezintă un adevărat fond de aur".

Principalele surse 
ale autofinanțării

lo-Discuțiile cu un șir de .factori 
caii au evidențiat, concret, principa
lele surse de autofinanțare.

„Desigur, principalele surse ale 
autofinanțării sint, și la noi. cele de 
ordin economic" — ne preciza to-

și început să lucreze, deși are ter
men de punere totală in funcțiune în 
august 1985, și care va furniza anual 
230 000 tone de nisip pentru Combi
natul siderurgic Galați — nisip care 
se aducea pînă acum din județe în
depărtate).

PRESTĂRILE DE SERVICII se 
extind și în acest județ — cpnform

31 de comune (care dispun de păduri 
sau de diguri), ca și Direcția jude
țeană a drumurilor și Oficiul jude
țean de gospodărire a apelor, au în 
planul pe 1984 sarcini de creștere a 
tăurașilor ; in comuna Țepu funcțio
nează o crescătorie de iepuri (anul 
acesta, cu 100 de capete), care furni
zează atît carne pentru fondul pie-

„Așezămin- 
sint preocu- 

i sporească

vor Îndrepta cu 
creșterea benefi- 

în cadrul unl- 
locale, înființarea

Prin eforturi proprii - mijloacele necesare
pentru dezvoltarea propriei localități

EXPERIENȚE ALE CONSILIILOR POPULARE DIN JUDEȚUL GALATI 
ÎN REALIZAREA AUTOFINANȚĂRII '

varășul Benone Pușcă, șeful secției 
administrație locală de stat a Con
siliului popular județean. Iată, înfă
țișat in mod sintetic, un tablou al appcfnr tsnrsțp *

UNITĂȚILE ECONOMICE LO
CALE (Gospodăria comunală, în
treprinderea județeană de transport 
local, Trustul județean de construc
ții ș.a.) își sporesc eficiența econo
mică în toate sectoarele, prin dez
voltarea și diversificarea producției, 
reducerea costurilor și, în mod deo
sebit, a cheltuielilor materiale, ener
giei și combustibililor. Factorii locali 
apreciază că beneficiile planificate 
vor fi depășite — după cum deschid 
perspectiva rezultatele primelor trei 
luni — cu peste trei Ia sută.

INDUSTRIA MICA s-a dezvoltat, 
și se dezvoltă în acest an din ce in 
ce mai mult, cu deosebire pe lingă 
unsprezece consilii populare. Venituri 
considerabile aduc un șir de unități 
economice care valorifică resurse 
locale : balastierele din comunele 
Cosmești și Liești, împletiturile de 
răchită de la Movileni și Cosmești 
(care valorifică resursele locale de 
materiale și forță de muncă) ; com
plexul de industrie mică din comu
na Ivești ; secțiile de confecții me
talice și bunuri de consum din mu
nicipiul Galați (care lucrează și 
pentru export) ; marea balastieră de 
nisip din comuna Balintești (care a

Legii 7/1971 — la fiecare consiliu 
popular. în municipiul Galați, spre 
exemplu, funcționează o mare secție 
de „Service" pentru vapoare (vopsi- 
torie și reparații) care realizează 
venituri consistente, inclusiv în valu
tă. îri comunele Matca, Slobozia Co- 
nachi, Țepu, Cudalbi funcționează 
secții de prestări în construcții (zidă
rie, tîmplărie, confecții metalice) ; la 
Tecuci, consiliul popular municipal 
pune la dispoziția locuitorilor ate
liere puternice care fac. printre al
tele, căruțe, lucrări de bobinaj sau 
execută confecții din textile, piele și 
metal ; comunele beneficiază de 
ateliere ce prestează servicii cu
rente de croitorie, dărăcit, îmbuteliat 
băuturi răcoritoare și sifoane, repa
rații de unelte agricole sau de ma
șini casnice, ceasornicării, frizerii. Pe 
de altă parte, toate atelierele din 
cadrul școlilor au primit în acest an 
planuri de venituri sporite, care vor 
contribui la acoperirea unor chel
tuieli din unitățile de învățămint 
respective.

GOSPODARIILE-ANEXA ale con
siliilor populare din județul Galați 
constituie și ele o importantă sursă 
de .venituri. Pe lingă morile din toate 
comunele au fost organizate crescăto
rii de porci ; de asemenea, crescăto
rii de porci au și spitalele teritoriale 
din Pechea și Independența, ca și 
Spitalul municipal nr. 2 din Galați ;

următoarea precizare : 
tele de cultură gălățene i 
pate, intr-adevăr, să-și 
veniturile, rentabilizindu-și unele ac
tivități, dar nu prin concesii sau prin 
abdicări de la misiunea lor educativă, 
de la bunul gust ; dimpotrivă, para
lel cu înmulțirea și diversificarea 
manifestărilor culturale, acționăm 
pentru ridicarea nivelului lor calita
tiv, pentru accentuarea 
lor educativ".

Apoi ne-a furnizat 
date din județ :

Căminele culturale și

caracterului
următoarele

Căminele culturale și casele de 
cultură au obținut — în condițiile 
arătate mai sus — venituri totalizînd 
peste 600 000 lei în primul trimestru 

. al anului — ceea ce reprezintă de 
patru ori mai mult decit în aceeași 
perioadă din anul precedent.

Instituțiile profesioniste de cultură 
vor realiza în anul 1984 venituri pro
prii cu circa 2 000 000 lei mai mari 
decit în anul 1983. In primele trei 
luni ale anului, veniturile lor au fost 
de trei ori mai mari decit în perioa
da corespunzătoare din anul trecut.

Potrivit indicațiilor conducerii de 
partid, sporirea veniturilor la Teatrul 
dramatic. Teatrul muzical. Teatrul de 
păpuși și la celelalte instituții pro
fesioniste de spectacole este asigu
rată prin :

— creșterea numărului de specta
cole (de la 1 086 în anul 1983 la 2 190 
prevăzute pentru 1984)

— utilizarea mai intensă a sălilor 
de spectacole, pînă la un procent de 
95 la sută

— deplasarea unor trupe in alte 
orașe, în comune și în întreprinderi

— organizarea unor spectacole pe 
stadioane și în zonele de agrement 
(pe timpul verii)

— realizarea unor manifestări ar
tistice cu program educativ 
tineret

— realizarea sistemului de 
mente lunare

— prestarea unor servicii 
populație de către atelierele teatrelor 
(decorațiuni interioare, croitorie, tîm
plărie ș.a.).

climat de muncă avîntată - care Ca* 
. i - realizările con

siliilor populare în acțiunea permanentă și complexă de autofinanțare 
vor putea fi, fără îndoială, și mai importante, spre mai binele tuturor 
cetățenilor, al fiecărei localități din județ.

tel. cît șl iepuri matcă pentru pro
ducători individuali și pentru cres
cătoriile din alte comune.

SPAȚIILE LIBERE DE TEREN din 
orașele gălățene sînt închiriate de 
consiliile populare locuitorilor pentru 
cultivarea cu furaje, legume și zar
zavaturi ; municipiul Galați, de e- 
xemplu, are în plan să realizeze de 
pe urma acestor terenuri, în anul in 
curs, venituri de peste 1,5 milioane 
lei. dar. desigur, beneficiul cel mai 
mare îl au cetățenii respectivi — care 
își asigură astfel necesarul de legu
me sau de flori, valorificînd și pe 
piață surplusurile. Exemplele ar mai 
putea continua...

Activitățile culturale 
și educative — mai multe, 
de tot mai bună calitate I

Vorbindu-ne despre autofinanțarea 
în domeniul culturii, tovarășa Florica 
Șerbănescu — președinta Comitetu
lui județean de cultură și educație 
socialistă — făcea încă de la început

Intr-un generos și efervescent 
rocterizează și în această perioadă județul Galați

pentru
aboha-

pentru

Gheorghe M1TRO1
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Cronica zilei

președintele Republicii Socialiste România,
Congres

(Urmare din. pag:. I)

din Africa și Asia-(O.S.P.A.A.)
bazată pe deplina egalitate, pe schimburi echitabile, 
de natură să asigure progresul mai rapid al țărilor 
rămase în urmă, să-înlesnească accesul neîngrădit al 
acestora la cuceririle științei și tehnicii moderne, in 
acest spirit, ne. pronunțăm pentru organizarea unei 
întîlniri la nivel .înalt, a țărilor în curs de dezvoltare 
care să discute problemele colaborării și unității din
tre ele și să stabilească: o strategie comună în trata
tivele cu țările dezvoltate..

Participînd activ la rezolvarea complexelor probleme 
care confruntă omenirea, România se pronunță ho- 
tărit pentru renunțarea la forță și la amenințarea cu 
forța in viața internațională. Avînd în vedere persis
tenta și chiar agravarea unor conflicte militare și stări 
de tensiune în Orientul Mijlociu, Asia, Africa și alte 
regiuni ale lumii, ne ‘pronunțăm ferm pentru încetarea 
acestora și trecerea Ia soluționarea diferendelor, ca 
și a oricăror probletne diijtre state, numai pe cale paș
nică, prin, tratative, ..Viăța demonstrează că, oricît ar fi 
de anevoioasă,, calea tratativelor este singura în mă
sură să conducă, la soluții viabile, în interesul, popoa
relor, al cauzei păcii, și. securității internaționale.

în acest spirit, considerăm că în prezent este necesar 
să se facă totul pentru realizarea, pe calea tratativelor, 
a unei păci globale, trainice și juste în Orientul Mij
lociu, care să ducă la retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate în urma războiului din 1967, la 
soluționarea problemei poporului palestinian, inclusiv 
la crearea unui stat palestinian independent, la asi
gurarea existenței, integrității și independentei tuturor 
statelor , din zonă,, Apreciem, .că este foarte important 
să se treacă cit mai curînd la organizarea unei con
ferințe internaționale de pace pentru Orientul Mijlo
ciu, sub egida și cu participarea activă a O.N.U., la 
care să ia parte toate țările interesate, inclusiv Or
ganizația pentru Eliberarea Palestinei, precum și 
Uniunea-Sovietică și-S.U.A. și, eventual, și alte state 
care ar putea, contribui la realizarea unei păci juste 
și trainice în Orientul Mijlociu. în acest context, apre
ciem că trebuie să se facă totul pentru depășirea di
vergențelor și întărirea unității în cadrul O.E.P. și în 
rindul țărilor arabe. ’ Unitatea O.E.P., unitatea lumii 
arabe, colaborarea strînsă. eu țările socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare’ și țările nealiniate, cu alte state 
ar avea o mare irripbrtahță pentru o soluție justă in 
Orientul Mijlociu, pentru o pace trainică în această 
regiune.
ar a 

I Orie 
\ regi

Considerăm, de asemenea, că se impune să se facă 
totul pentru încetarea războiului dintre Iran și Irak, 
pentru retragerea trupelor ambelor țări la granițele 
internaționale, și pentru trecerea la soluționarea prin 
tratative a problemelor dintre ele, pornindu-se de la 
interesele acestor țări și ale .tuturor statelor din re
giune de a se pune capăt încordării și războiului, de 
a se restabili relațiile de bună vecinătate și pace.

In spiritul solidarității cu cauza libertății și inde
pendenței popoarelor, România întărește colaborarea 
cu țările continentului african, sprijină ferm lupta lor 
pentru lichidarea totală a politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste, a ultimelor vestigii ale asu
pririi coloniale, pentru progres economic și social. 
Sprijinim lupta poporului namibian, sub conducerea 
S.W.A.P.O., șl ne pronunțăm pentru înfăptuirea cît mai 
grabnică a rezoluției 435 a Consiliului de Securitate 
privind independența Namibiei, pentru a se pune ca
păt politicii de apartheid și discriminare rasială din 
Africa de Sud, pentru încetarea oricărui amestec al 
acesteia în treburile interne ale statelor africane ve
cine independente. Considerăm că Organizației Uni
tății Africane îi revine un rol important în întărirea 
solidarității și unității de acțiune a statelor membre, 
în soluționarea problemelor existente .pe continent, în 
dezvoltarea colaborării economice între țările africane.

Avînd în vedere problemele complexe ale vieții in
ternaționale, ne pronunțăm ferm pentru creșterea ro
lului Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme 
internaționale în soluționarea acestora^ pentru partici
parea activă, cu drepturi egale, a tuturor statelor mici, 
mijlocii și mari, a țărilor în curs de dezvoltare, a ță
rilor nealiniate, la rezolvarea tuturor problemelor ome
nirii în interesul popoarelor, al păcii și colaborării.

Avem ferma convingere că forțele progresiste, anti- 
imperialiste, forțele realiste, popoarele care se pro
nunță pentru pace, acționînd unite, pot să schimbe 
cursul periculos al evenimentelor, să determine relua
rea politicii de destindere, soluționarea problemelor pe 
calea tratativelor; pot și vor asigura triumful păcii și 
colaborării internaționale.

Urez deplin succes lucrărilor celui de-al VI-lea Con
gres al Organizației de Solidaritate a Popoarelor din 
Africa și Asia, cu încrederea că această reuniune va 
constitui o nouă și importantă contribuție la întărirea 
solidarității și unității popoarelor din Asia și Africa, 
din întreaga lume, în lupta pentru cauza libertății, in
dependenței naționale, progresului și păcii.

Tovarășul. Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, luni, pe conducătorii delega
țiilor participante la lucrările celei 
de-a XXV-a sesiuni a Comisiei in- 
terguvernamentale de colaborare in 
domeniul tehnicii de calcul.

Cu acest prilej au fost abordate 
aspecte privind adincirea și diversi
ficarea colaborării în acest domeniu 
ă țărilor membre ale C.A.E.R., pre
cum și participarea României la 
specializarea în producția mijloace
lor tehnicii de calcul. La întrevede
re a participat Alexandru Necula, 
ministrul industriei de mașini-unel- 
te. electrotehnică și electronică.

★
Ministrul comerțului exterior șl 

cooperării economice internaționale. 
Vasile Pungan. s-a întîlnit. luni, cu 
un grup de oameni de afaceri din 
Statele Unite ale Americii, condus 
de George G. Gellert, președintele 
firmei ..Atalanta Corporation" din 
New York și vicepreședinte al Con
siliului economic româno-american, 
care se află într-o . vizită în tara 
noastră.

Au fost analizate aspecte ale coo
perării in diferite sectoare de inte
res comun, posibilitățile și căile de 
lărgire și diversificare a schimburi
lor comerciale.

în aceeași zi. ministrul agricultu
rii și industriei alimentare. Gheor
ghe David, a avut o întrevedere cu 
președintele firmei „Atalanta Cor
poration".

★
Duminică s-a încheiat etapa na

țională a concursurilor profesional- 
științifice studențești, la care au 
participat aproape 2 000 de studenți 
din toate centrele universitare ale 
țării evidențiați în cadrul etapei de 
la nivelul institutelor și centrelor 
universitare.

Concursurile profesional-știintlfice 
studențești s-au înscris in cadrul ac
țiunilor stabilite de Ministerul Edu
cației șl învățămîntului și Consiliul 
U.A.S.C.R. pentrii traducerea în 
viață a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale ale 
P.C.R., a indicațiilor și sarcinilor 
trasate tinerei generații universitare 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, pen
tru ridicarea continuă a calității și 
eficienței procesului instructiv-edu- 
cativ, pentru adincirea și perfecțio
narea integrării învățămîntului su
perior cu cercetarea și producția, 
pentru îmbunătățirea continuă a 
pregătirii profesionale generale și de 
specialitate a studenților.

(Agerpres)

.(•

Cărbune mai mult, prin organhare mai bună!
(Urmare din pag. I) > evitarea folosirii circuitului magis

tral, care prezintă unele defecțiuni, 
s-a trecut la executarea unei noi ga
lerii, în care vor fi montate două 
circuite de benzi pentru preluarea 
producției de la patru abataje. 
Această lucrare deosebit de impor
tantă va fi finalizată pînă la sfîrșitul 

"lunii mai. Asemenea acțiuni sînt con- 
20^-30 metri liniari;pe..-lună;in aba- jugate cu eforturile tot mai susținutei 
ta jele care întrunesc condiții mal ale brigăzilor de producție în vede- 
bune de exploatare- Această răspiin- • rea sporirii extracției de cărbune, ji 
dere a revenit,' lunile ..trecute, brigă- F.fnrtriri nara nif.’arf rSma« fără ro„ 1 
zilor conduse de minerii Gheorghe 
Moise și îon Șerban, care au extras 
suplimentar pesțe - 60 000 tone căr-

minei : „Lucrăm cu patru, abataje în 
falia a doua, adică în condiții mai 
dificile de zăcăminț Au fost și sint 
situații cînd unele ..brigăzi nu ., pot 
să-și realizeze sarcinile de plan, în 
asemenea cazuri '.punem accent pe 
creșterea vitezelor de avansare, cu

Efortiiri care nu 'au rămas fără re- 1 
zultat : în cea de-a doua decadă a 
lunii mai s-au obținut producții zil- 

_______ r —-.___ ____ ___ nice de peste 3 000 tone cărbune, su- 
bune. în prezent două complexe își perioare nivelurilor prevăzute.

Cum se acționează la mina Roșiuța 
pentru lichidarea restanțelor ? Ingi
nerul Ion Rovența, șeful sectorului 
II, ne spune din capul locului : „Nu 
ne împăcăm cu restanțele la produc
ția de cărbune. Singura noastră, pre
ocupare este să scăpăm cit mai re
pede de ele și să realizăm integral 
planul".

Iar măsurile luate, deși cam tîrziu, 
își arată rezultatele. Astfel, brigada 
Constantin Iosif, făcînd dovada unei 
înalte capacități de mobilizare, a în
cheiat traversarea cu complexul me
canizat a unei zone dificile și a în
ceput să extragă lignit peste plan, 
în aceste zile' s-a desfășurat o largă 
acțiune de revizuire și punere la 
punct a abatajelor, asigurîndu-se 
condiții ca toate să lucreze la capa
citate. S-au intensificat lucrările de 
pregătire, astfel că și aici va fi pusă 
în funcțiune mai devreme o nouă 
capacitate productivă. Credem că din 
acest „asalt" pentru realizarea pla
nului colectivul acestei mine va tra
ge concluzia că efortul pentru înfăp
tuirea sarcinilor de producție trebuie 
rațional dozat de-a lungul tuturor lu
nilor anului și chiar de-a lungul fie
cărei zile a lunii.

Cînd și cum vor fi lichi
date restanțele ? 6416 întreba- 
rea pe care am adresat-o în înche
ierea anchetei noastre inginerului 
Dumitru Roșu, directorul întreprin
derii miniere Motru.

— Deși are o pondere mai mică în 
ansamblul activității noastre, se im
pune să acordăm o atenție prioritară 
creșterii producției de cărbune în

transferă frontul de lucru. Deși pro
ducția se va diminua citeva .zile, pu
tem spune că sîntem în ciștig, pen
tru că ambele abataje se montează 
In avans, datorită hărniciei formații
lor de la lucrările de pregătire, din 
rindul cărora nu pot să nu remarc 
formația condusă de Constantin Fie- 
»ăscu. în colectivul nostru există un 
limat sănătos de lucru, de colaborare 

și angajare muncitorească, ceea ce 
ne dă garanția că în acest an preve
derile de plan vor fi îndeplinite în 
mod exemplar". 1

Masuri tehnice adecvate 
condițiilor de exploatare de 
la fiecare loc de munca. în* 
tr-o situație diametral opdșă se află 
mina Leurda, care a Înregistrat, pînă 
acum, o restanță de circa , 80 000 tone 
lignit. Nu subestimăm condițiile mal 
deosebite in care-și desfășoară în 
acest an activitatea colectivul de mi
neri de aici. Fronturile de extracție 
sint îndepărtate, iar circuitele de> 
transport sînt mai lungi ca in alte 
mine ; galeriile și abatajele sint su
puse unor presiuni mai mari. îh-cursul 
anului au apărut frecvente surpări de 
galerii, iar circuitul colector magistral 
a funcționat intermitent. Pentru pre
venirea unor asemenea neajunsuri 
stau la îndemînă două căi importan
te : îmbunătățirea calității, execuției 
lucrărilor miniere și creșterea opera
tivității brigăzilor de Ia lucrările de 
pregătire. De asemenea, hotăritoare 
se dovedește a fi mobilizarea forțe
lor întregului colectiv pentru adop
tarea celor mai potrivite soluții teh- 
nico-organizatorice in vederea reali
zării ritmice a sarcinilor de plan. 
Fapt dovedit și la sfîrșitul anului 
trecut, cînd colectivul de mineri de 

., la Leurda, deși acumulase o mare 
restanță, printr-o exemplară mobili
zare a recuperat răminerile în urmă, 
livrînd producție suplimentară. Și 
aici ni s-a vorbit cu încredere des
pre căutările novatoare ale tinărului 
inginer Traian Popa, directorul mi
nei, despre abnegația și hărnicia 
formațiilor de mineri conduse de 
Mihai Gaftlniuc și Constantin Mo- 
torga, care acționează perseverent 
pentru recuperarea restanțelor. Pri
mele inițiative sînt pe cale de con
cretizare. Astfel, prin realizarea unui 
sistem de colectare de către un Co
lectiv de mineri, a fost țepus recent 
în funcțiune abatajul 4/11. Pentru

■» •

microcâriere. Avem descoperta asi
gurată în cele patru microcariere 
existente și, in scurt timp, vom în
cepe extracția și in microcariera Mi- 
culești. Odată cu îmbunătățirea vre
mii, vom acționa pentru desfășurarea 
unei activități în flux prin folosirea 
la capacitate a tuturor utilajelor de 
excavare și transport. . Sîntem con
vinși" că în condițiile unei activități 
bine organizate.— și în acest sens 
vop£ s.olicita un sprijin mai susținut 
din partea' unităților cu care conlu
crăm — producția din microcariere 
va crește considerabil. In ceea ce 
privește subteranul, de unde trebuie 
să extragem 5,6 milioane tone de 
lignit, prin măsurile stabilite preco
nizăm ca în trimestrul . II să recu
perăm cel puțin jumătate din res
tanțe, urmînd ca la sfîrșitul celui 
de-al III-lea trimestru al anului să 
nu mai avem rămineri in urmă. In
tre altele, ne-am propus să avem 
permanent in funcțiune un număr 
mediu de 28—29 abataje. Vom inten
sifica lucrările de pregătire pentru 
asigurarea liniei de front active și 
vom accelera lucrările de montaj 
pentru a pune în funcțiune fiecare 
nouă capacitate cu un avans de 
10 zile. Prin, analiza. atentă a situa
ției din fiecare abataj vom stabili 
viteze de avansare diferențiate, ast
fel ca brigăzile cu condiții de lucru 
mai bune să extragă suplimentar și 
să recupereze eventualele rămineri 
în urmă din alte abataje. Nu pierdem 
din vedere faptul că rezultatele de 
pînă acum exprimă anumite plusuri 
sau minusuri în ceea ce privește or
ganizarea, ordinea și disciplina în 
producție. Va trebui deci să întărim 
exigența și răspunderea pentru reali
zarea planului la fiecare loc de mun
că. Preconizăm astfel să asigurăm 
încă din luna mai producții zilnice 
de peste 23 000 tone cărbune, să 
creăm premisele creșterii lor in lu
nile următoare, pentru recuperarea 
restanțelor și realizarea integrală a 
sarcinilor de plan pe 1984.

Supunem atenției cîteva 
acțiuni concrete necesar a fi desfă
șurate și probleme care trebuie solu
ționate pentru ca restantele să fie 
recuperate, iar planul să fie realizat 
integral :

termenelor de punere in funcțiune a• Devansarea cu 7—10 zile a 
noilor capacități ; -

• Creșterea cu cel puțin 15—20 metri liniari pe lună a vitezei de 
avansare în abatajele frontale ;

• Intensificarea lucrărilor de deschidere și pregătire pentru asigurarea 
liniei de front active :

• Respectarea cu strictețe s graficelor și îmbunătățirea calității re
viziilor și reparațiilor, astfel ca fiecare combină și complex să lucreze 
Ia capacitate :

• Livrarea neîntîrziată a pompelor de înaltă presiune și a pieselor 
de schimb aferente, prevăzute in contract, de către întreprinderea de 
utilaj minier din Filipestii de Pădure ;

• Sporirea calității covorului de cauciuc pentru benzile de transport 
miniere, livrat de Combinatul de articole tehnice din cauciuc Tîrgu Jiu ;

• Pentru intensificarea activității în microcariere este necesară asi
gurarea numărului solicitat de utilaje de excavare, terasare și 
transport :

• Calificarea prin cursuri de scurtă durată a cel puțin 500 de mun
citori.

J.

tea tr e
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Titanic vals 19,30; (sala 
Atelier) : Intre patru ochi (B) — 19.
• Filarmonica „George 'Enescu" 
(15 68 75. la Muzeul de artă) : „Comori 
muzicale", concert susținut de an
samblul „CONSORT DE CLUJ" — 
18; (Ateneul Român) : Recital de 
vioară MIhaela Martin — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Carmen 
— 18.
• Teatrul Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureânu, ' 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44.16) : Anchetă asu
pra unui ttnăr care nu a făcut nimic
— 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Șoa
reci de apă — 19,30.

• Teatrul „Nottara- (59 31 03, «ala 
Magheru) : Insomnie — 19,30.
• Teatrul Glulești (sala .............
14 72 34) : Arta conversației
• Ansamblul „Rapsodia 
(13 13 00) : Concert In... haz 
19.
• Teatrul „Țăndărică" 
Punguța cu doi bani — “ 
frică — 17.
• Circul București (10 41 95) : Specta
colul „Circul mare din Moscova" — 
19,30.
• Studioul de teatru „Casandra" 
(15 72 59) : Amphytrlon — 19.

Majestic, 
— 19,30. 
română" 
major —

(15 23 77) : 
10; Nică fără

ARTA

aripi :
17,30;

• Teatrul de comedie (16 64 60) : Mă
seaua de minte — 19;30.

cinema
• întoarcerea Vlașinllor : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
• Să mori rănit din dragoste de
viață: DACIA (50 35 94) — 9; 11,15:

13,30; 15,45; 18; 20, GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Șapte băieți și o ștrengărită : FLO
RE ASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30;
17,45; 20.
• Acfiunea Zuzuc : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19.30.
• Fără panică, vă rog — 9,30
13,30; Lișca — 15,30; 17,30;
COSMOS (27 54 95).
• Vreau să știu de ce am
FLACARA (20 33 40) — 15,30;
19,30.
• Călăuza „Pană albă" :
(21 31 86) — 9; 11.
• Secretul Iui Bachus : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19.30, ARTA — 
13; 15; 17,15; 19,30, la grădină — 19,30.
• Tații șl bunicii : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15: 13.30; 15.45; 18; 20.
• Lovitură fulgerătoare : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20. la grădină — 20,45, 
MODERN (23 71 01) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45: 19,45. la grădină — 20,45. 
•’ Damen tango : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 20. GRIVITA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

tv
15,00
15,05
15,20

Telex
Clubul tineretului

___ Viața școlii
15,45 Sub steagul comunistului destin 

— Cîntece patriotice
16,00 Agrozootehnla pe înțelesul tutu-’ 

ror

16.20 Desene animate
20,00 Telejurnal (parțial color) • Sub 

semnul anului jubiliar
20.20 Actualitatea In economie
20,30 împliniri șl perspective. 40 de ani 

de mărețe transformări revoluțio
nare sub conducerea partidului. 
Azi, județul Covâsna

SI,05 Teatru TV — „O Intlmplâre", de 
Horia Lovlnescu (color). Premie
ră TV

22.20 Telejurnal (parțial color)

La Costinești s-au deschis, luni, 28 
mai, lucrările celei de-a 7-a reuniuni 
europene a directorilor naționali ai 
Crucii Roșii de tineret, manifestare 
dedicată Anului Internațional al Ti
neretului, care precede Conferința 
europeană a Crucii Roșii de tineret, 
organizată de Liga societăților de 
Cruce Roșie și Semilună Roșie, îm
preună cu Societatea de Cruce Roșie 
din țara noastră.

La lucrări participă cadre din con
ducerea Crucii Roșii de tineret din 
Anglia, Austria, Belgia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Danemarca, Elveția, 
Finlanda, Franța, R. D. Germană, 
R. F. Germania, Irlanda, Italia, Iu
goslavia, Norvegia, Olanda, Polonia, 
Portugalia, România, Spania, Suedia, 
Ungaria, U.R.S.S., precum și din Ca
nada și S.U.A.

Iau parte, de asemenea, reprezen
tanți ai Comitetului Internațional al 
Crucii Roșii.

în cuvintul de salut adresat parti- 
cipanților, Lidia Orădean, președin
tele Consiliului Național al Societății 
de Cruce Roșie din România, a sub
liniat că actuala reuniune este me
nită să aducă o importantă contribu
ție la intensificarea activităților uma
nitare ale Crucii Roșii, la realizarea 
unor acțiuni concrete de colaborare 
la nivel național, regional și euro
pean.

în cadrul ședinței de deschidere au 
luat, de asemenea, cuvintul Rezso 
Stuchlik, șeful Serviciului de tineret 
din cadrul Ligii Societăților de 
Cruce Roșie și Semilună Roșie, 
și Oscar Zuluaga, președintele Co
misiei Consultative de tineret a 
Adunării generale a Ligii, care au 
evidențiat necesitatea ca reuniu
nea de la Costinești — cea mai 
reprezentativă, ca număr de țări par
ticipante — să se soldeze cu identi
ficarea unor forme concrete de dez
voltare și intensificare a cooperării 
la nivel eurbpean.

Agenda reuniunii cuprinde proble
me privind extinderea și diversifica
rea cooperării între tinerii membri al 
societăților de Cruce Roșie și Semi
lună Roșie din Europa, adincirea re
lațiilor de prietenie și înțelegere la 
nivel regional, în spiritul devizei A- 
nului Internațional al Tineretului : 
„Participare, Dezvoltare, Pace".

Cu prilejul reumunil, la Gostineștî 
a avut loc vernisajul expoziției fila
telice cu tema „Anul Internațional al 
Tineretului". Sînt organizate, de ase
menea, expoziții de afișe și de carte 
pe teme ale educației medicale, pre
cum și o expoziție de fotografii, cu 
lucrări selecționate la etapa republi
cană a concursului „Tineretul în ac
tivitățile Crucii Roșii". (Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 

cuprins între 29 mal, ora 21 — 1 iunie, 
ora 21. In tară :. Vremea va fi In ge
neral instabilă, cu cerul variabil, mal 
mult noros în vestul, centrul și nordul 
țării. Vor cădea ploi Îndeosebi sub 
formă de averse, însoțite de descărcări 
electrice șl, izolat, de grindină. Pe 
alocuri, cantitățile de apă vor depăși 
20 de litri pe metrul pătrat In 24 de

ore. VIntuI va sufla slab pînă la mo
derat, ou Intensificări locale In estul 
tării sl zonele de munte șl, Izolat, In 
rest. Temperaturile minime vor £1 cu
prinse Intre 7 șl 17 grade, Iar cele 
maxime Intre 17 șl 27 de grade, Izolat 
mal ridicate în sudul tării. In Bucu
rești : Vremea va fi schimbătoare, cu 
cerul temporar noros. Va ploua sub 
formă de averse șl se vor produce 
descărcări electrice. VIntuI va sufla 
slab plnă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila Intre 12 șl 15 grade, 
iar cele maxime Intre 24 și 27 de grade. 
(Cornellu Pop, meteorolog de serviciu).

FOTBAL. Comitetul executiv al 
Uniunii europene de fotbal (U.E.F.A.) 
a anunțat că va menține procedura 
aplicată pînă in prezent, potrivit că
reia avertismentele primite de jucă
tori in timpul meciurilor preliminare 
sînt menținute și la turneul final. 
Astfel a fost respinsă propunerea 
celor opt echipe calificate la turneul 
final al campionatului european din 
Franța prin care se cerea anularea 
cartonașelor galbene din prelimina
rii. • Azi, selecționata României va 
susține un nou meci de pregătire 
în Italia, la Milano, in compania 
echipei A.C. Milan • Surpriză în 
grupa a III-a preliminară a campio
natului mondial (grupă din care face 
parte și echipa României) : la Pori 
(Finlanda) în prima • partidă din 
această grupă. Finlanda — Irlanda de 
Nord 1—0 • Campionatul de fotbal 
al Braziliei a fost cîștigat de cunos-

cuta echipă Fluminense din Rlo de 
Janeiro.

® CANOTAJ. La regata de cano
taj academic de la Moscova, echi
pajele românești de 2 vîsle (femi
nin), 2 plus 1 rame și patru fără cîr- 
maci (masculin) au ocupat locurile 
secunde în probele respective.

• ȘAH. în runda a 5-a a turneu
lui internațional da șah „Memoria
lul Capablanca", în curs de desfă
șurare la Cienfuegos, maestrul ro
mân Mihai Ghindă a remizat cu 
Gufeld. în clasament conduce Medu- 
na (Cehoslovacia) — cu 3,5 puncte, 
urmat de Gufeld (U.R.S.S.) — 3 
puncte, Ochoa (Spania). Palermo 
(Argentina), Tatai (Italia), Csom 
(Ungaria) — cu cite 2,5 puncte (1), 
Mihai Ghindă (România) — 2,5 
puncte. Vilela. Nogueira (ambii 
Cuba) — cu cîte 2 puncte.

INAUGURAREA CANALULUI
DUNĂRE - MAREA NEAGRA

moment înscris în istorie, sărbătoare a întregului popor
(Urmare din pag. I)
deri și răspunderi care ni se acordă 
și nu ne-a fost'teamă că lucrurile 
nu vor ieși întocmai cum au fost 
stabilite. Temeiul acestei certitudini 
stimulatoare l-a constituit in primul 
rînd îndrumarea permanentă de- care 
ne-am .bucurat din partea Secretaru
lui general al partidului, tovarășul - 
Nicolâe Ceaușescu, atit la Stabilirea 
coordonatelor directoare ale lucrării, 
cît și la definitivarea unor detalii 
care, de multe ori. au pus probleme 
deosebite. în al doilea rlnd. siguran
ța noastră s-a bazat pe efortul co
mun, pe munca de echipă, depusă la 
Întocmirea proiectului. Am colabo
rat peste 1 000 de proiectanți din 
34 de institute, oameni crescuți la 
inalta școală a ingineriei românești, 
cu o experiență dobindită pe 
vastele șantiere ale ultimelor de
cenii. Cu aceeași siguranță, cu forțe 
sporite de satisfacția succesului, lu
crăm în prezent la definitivarea de
taliilor proiectului Canalului Poarta 
Albă — Midia, aflat în execuție, și la 
cadrul general al proiectului Canalu
lui București — Dunăre, aceste două 
mari obiective constituind acum noul 
și cutezătorul front de lucru al pro- 
iectanților și ^1 constructorilor.

NICOLAE IVANOV, comandantul 
Șantierului național al tineretului 
Canalului Dunăre — Marea Neagră: 

însuflețiți de exemplul personal al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
vasta sa activitate revoluționară, de 
munca neobosită desfășurată pentru 
binele poporului și al patriei, tinăra 
generație a participat nemijlocit la 
tot ceea ce s-a înfăptuit mai gran
dios, mai măreț in România socia
listă. Tineretul țării a înțeles să răs
pundă cu nestăvilit elan la chemarea 
secretarului general al partidului, 
care ne-a încredințat sarcina de o- 
hoare de a realiza 10 kilometri de 
canal. Preluarea, în răspundere di
rectă, de către Uniunea Tineretului 
Comunist a execuției acestui tronson 
al Canalului Dunăre — Marea Nea
gră se înscrie în spiritul tradițiilor 
revoluționare ale tineretului nostru 
de participare directă la realizarea 
marilor obiective de dezvoltare a e- 
conomiei naționale, de educare comu
nistă și de formare la școala muncii, 
pe șantiere. Brigadierii „magistralei 
albastre" sînt continuatorii acelor 
brigadieri care au răspuns cu roman- 

revoluționar chemării pa
pe cele dintîi șantiere ale 

reconstrucției de la Agnita-Botor- 
ca, Bumbești-Livezeni, Salva-Vișeu. 
în acești opt ani, aici, la noi, peste 
46 000 de tineri muncitori, elevi și 
studenți din întreaga țară au îm
brăcat salopetele cu ecuson de briga
dier. Aici au deprins unii — pentru 
prima dată în viața lor — cum se 
tine în mină o unealtă. Alții au în
vățat și s-au perfecționat în condu
cerea unor utilaje de mare perfor
manță. La școala muncii s-au format 
și s-au călit oameni adevărați, tineri 
revoluționari, muncitori de nădejde 
ai șantierelor de mîine.

Gîndurile următoare sînt ale sol
datului VASILE NEACȘU, unul din
tre bravii constructori militari care, 
din prima pînă în ultima zi, au lucrat 
cu entuziasm și devotament pentru 
împlinirea/ misiunii încredințate de 
comandantul suprem :

Noi. militarii, contingentele de _ ________. ____ _
ostați-con^tructori, am fost prezenți constructori de mașini agricole. Iată

‘ J-■ însă că li s-a ddschis o nouă „fereas--
tră" : orașul nostru este unuldintre 
cele trei porturi fluviale ale Cana
lului Dunăre — Marea Neagră. Im-

bucur o dată mai mult și pentru 
care ii mulțumim din inimă secre
tarului general al partidului.

ea/ 
inti 
mii

AUREL SECELEANU, primarul 
orașului Medgidia :

Pînă acum concetățenii mei erau 
eunoscuți ca muncitori cimentiști și

pretutindeni iihde a fost ridvple de 
aportul' nbstru:■la- finalizarea" ~ ca- ' 
naiului, 'Airi';făcut astfel dovada că 
sintem nil numai apărători de nădej- __ _________ ______
de ai patriei socialiste, dar și pri- portanta faptului o realizează oricine 
cepuți constructori pe frontul muncii -">« -» • - ■ -
pașnice. Tovarășii mei au fost și 
artificieri, și excavatoriști. și șoferi, 
și macaragii, și tehnicieni de dasă, 
cum au dovedit-o și la construcția 
Transfăgărășanulul și a altor mari 
obiective de interes național. Eu în 
viața civilă am fost mecanic energe
tic, dar aici m-am calificat tractorist, 
îmi va folosi noua meserie și acasă. 
în comuna Colibași, pe tarlalele coo
perativei agricole de producție. N-am 
să uit însă niciodată ceea ce am în
vățat aici, la această adevărată școa
lă de educare politică, patriotică și 
revoluționară. Mă simt ca și cum aș 
fi absolvit o veritabilă academie de 
călire fizică și morală, de pregătire 
militară de înaltă calitate, în con
diții speciale.

ILIE TANASE, operator ecluză : 
împreună cu colegul meu. Ștefan 

Ivan, am avut fericirea să fiu de 
serviciu atunci cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost invitați in 
camera de comandă a turnului eclu
zei de la Agigea. M-am uitat la 
ceas : era ora 12,45 cînd, printr-o 
apăsare de buton, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a declanșat deschiderea 
masivelor porțî' metalice ale ecluzei, 
lăsînd liberă calea primului convoi 
de barje către apele mării. S-a des
chis astfel „o nouă arteră a co
laborării și prieteniei Intre popoare". 
Au sunat toate sirenele vapoarelor 
din port, salutînd evenimentul. Sînt 
nespus de fericit pentru că acest 
moment istoric s-a petrecut sub pri
virile mele...

aturici cînd află că, în viitor, trafi
cul de mărfuri prin portul nostru va 
fi de 8 milioane tone anual. De 
avantaje beneficiem încă de pe acum : 
prezența la Medgidia a atitor mii de 
constructori a însemnat dezvoltarea 
unor întreprinderi, impulsionarea 
construcției blocurilor de locuințe, a 
unor noi edificii culturale, sociale și 
sportive. Ca să nu mai amintim des
pre frumusețea inegalabilă pe care 
apa o adaugă oricărei localități. 
Ceea ce va duce și la dezvoltarea tu
rismului pe pămînturile dintre Dună
re și Mare.

...Citeva opinii dintre multele mii 
posibile. Ginduri, sentimente — cu
lese după consumarea momentului 
inaugural. La toate acestea adău
găm in continuare opiniile, gindu- 
rile fi sentimentele acelora care au 
trăit de la distanță evenimentul, dar 
cu aceeași intensitate și bucurie ca 
fi constructorii canalului. Și tot in 
calitate de constructori. Ei fiind cei 
care in toți acești ani au asigurat 

. mașinile, utilajele și materialele, 
precum și studiile necesare celui 
mai mare șantier de investiții al 
țării. Iată ce ne-au împărtășit cițiva 
dintre nenumărații coautori ai ca
nalului :

glndire, la realizarea unei asemenea 
epocale construcții ? Cercetările efec
tuate de noi încă din 1974 asupra so
luționării unor probleme legate de 
execuția ecluzelor de la Cernavodă și 
Agigea, a porturilor de așteptare de 
pe traseul canalului ne dau azi mai 
mult ca oricînd mulțumirea datoriei 
împlinite. Colectivul laboratorului de 
încercări pe modele de la Timișoara.; 
li poartă,-secretarului general senti
mente aparte de.recunoștință și pen
tru faptul că ne-a vizitat chiar la lo
cul nostru de muncă, îndrumîndu-na 
activitatea, făcîndu-ne să ne imagi
năm cu un ceas mai devreme impor
tanța și măreția acestei construcții 
fără precedent.

Cu ce ochi au privit evenimentul 
alți participant! la inaugurarea ca
nalului 7 Iată opinia lui OPREA 
NEAGU, președintele C.A.P. Satul 
Nou :

Sînt perfect conștient de Impor
tantele avantaje economice pe care 
le are pentru navigație „magistrala 
albastră". Nu-1 de Ici. de colo ca un 
drum pe apă să fie scurtat cu vreo 
400 de km 1 Lucrul e bun și pentru 
noi și pentru alte țări. Eu sint însă 
țăran și. sincer .vă spun, tare m-am 
mai bucurat cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu amintea — printre cele
lalte avantaje ale acestei realizări 
extraordinare — șl pe acela că per
mite irigarea a 220 000 de hectare. 
Noi, dobrogenii, poate mal mult 
decît alții, știm ce înseamnă seceta. 
Si știm că apa este viață, recoltă 
bogată. Este motivul pentru care mă

DINU PAUL, Erou al Muncii So
cialiste, șeful secției transformatoare 
mari de la „Electroputere“-Craiova :

Sîntem mîndri că și noi, muncito
rii, tehnicienii și inginerii de la „E- 
lectroputere", am contribuit la reali
zarea Canalului Dunăre — Marea 
Neagră, expresie a forței noastre in
dustriale, simbol al capacității de 
creație a poporului nostru. Așa cum 
afirma tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntarea rostită la marea adu
nare de la Agigea, Canalul Dunăre — 
Marea Neagră va dăinui peste mile
nii ca o mărturie a potențialului 
creator al socialismului, al oamenilor 
muncii, sub conducerea înțeleaptă, 
clarvăzătoare a partidului nostru co
munist. în 1981 am primit prima co
mandă pentru „magistrala albastră", 
în același an am livrat primele 13 
transformatoare de putere de 4 și 6,3 
MVA, iar în anul următor, alte două 
de 10 MVA. Toți, de la muncitor la 
director, nu și-au precupețit nici 
timpul, nici efortul pentru a onora 
această importantă comandă, fiind 
convinși că de realizarea ei exempla
ră, la timp și în condiții ireproșabile 
de calitate, depinde, în bună măsură, 
respectarea termenului de punere in 
funcțiune a Canalului Dunăre — Ma
rea Neagră.

ANDREI CIORAN, lngfner-șef la 
întreprinderea mecanică Mîrșa. ju
dețul Sibiu :

La vestea că trebuie să materia
lizăm în timp record un important 
program de autobasculante pentru 
canal, întreaga uzină a manifestat un 
puternic spirit de angajare muncito
rească, revoluționară. A fost o mun
că intensă, grea, dar care ne-a ofe
rit satisfacția de a vedea în func
țiune autobasculante de mare perfor
mantă și productivitate, unele, cum 
sînt cele de 50 tone și 100 tone, ade
vărate uzine pe roți. înalte cît o casă, 
competitive cu utilaje similare pro
duse în doar cîteva țări din lume. 
Canalul dintre Dunăre și Mare cămi
ne pentru noi toți și examenul unor 
Înflăcărate ambiții de autodepășire.

Ing. ALEXANDRU GAGU. direc
tor general al întreprinderii de uti
laj greu „Progresul" Brăila :

Pe marele șantier dintre Cernavodă 
și Agigea au lucrat, ani de zile, mii ’ 
de oameni ai muncii brăileni, pre
cum și peste 700 de excavatoare și 
dragline produse de uzina noastră de 
la tipul P-603, cu cupa de 0,6 mc, 
pînă la excavatorul electric gigant 
ESE-8001 de 8—10 mc. Utilaje de per
formantă. așa cum ne-a cerut să 
realizăm tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cursul repetatelor sale vizite de 
lucru atît in uzină, cît și pe vastul 
șantier dobrogean. Șantierul s-a do
vedit un veritabil poligon de Încer
care a voinței și competenței oame
nilor. a tehnicii pe care au creat-o 
muncitorii, inginerii, proiectanții și 
tehnicienii. La punctul Straja, spre 
exemplu, unde am dat piept cu un 
munte de calcar, excavatoarele brăl- 
lene și-au verificat din plin calită
țile constructive. Ne-am demonstrat 
nouă înșine că sîntem capabili. în 
continuare, să realizăm utilaje com
plexe la cel mai înalt nivel, compe
titive pe plan international.

NICOLAE BARBU, maistru, șef de 
atelier la întreprinderea de con
strucții metalice din Bocșa, județul 
Caraș-Severin :

Noi, constructorii din Bocșa, am 
participat la realizarea podurilor de 
cale ferată și de șosea de Ia Cer
navodă. Nazarcea. Medgidia. Negru 
Vodă și Medgidia-Peștera. precum și 
eu un mare volum' de echipamente 
hidromecanice. întreprinderea noas
tră a contribuit cu 6 500 tone de 
echipamente metalice. Faptul că atît 
aici, în întreprindere, cit și pe șan
tier, produsele noastre s-au compor
tat bine, ne face să trăim marea sa
tisfacție, legitima mindrie patriotică 
de a fi pus temelii trainice „magis
tralei albastre". Purtăm o vie recu
noștință conducerii partidului, perso
nal tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru încrederea ce ne-a acordat-o 
de a soluționa cu forțe proprii com
plexele probleme de concepție și exe
cuție pe care le-a impus participarea 
la o operă de o asemenea impor
tanță și anvergură.

Prof. dr. ing. MIHAI BALA, șeful 
catedrei de hidrotehnică de la Insti
tutul politehnic „Traian Vuia" din 
Timișoara :

Cred că nu este cetățean român al 
cărui suflet să nu fi vibrat in mo
mentul în care conducătorul iubit al 
partidului și statului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a inaugurat 
Canalul Dunăre — Marea Neagră. 
Căci opera aceasta este rodul mun
cii întregului nostru popor, o creație 
originală realizată cu contribuția ex
clusivă a științei și tehnicii româ
nești. Și ce satisfacție, ce bucurie pot 
fi mai mari ca acelea de a te ști păr
taș, prin propriul efort, prin propria

STUDIO
19.
FERENTARI

19,30, PACEA

• Mexicul tn flăcări :
(59 53 15) — 10; 13; 16
• Marele ------- --
(80 49 85) — 15,30; 17,30 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
•Romeo și Julieta ’82 : COTROCENI 

(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Dacă e divorț, divorț să fie : VII
TORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Insulta : PROGRESUL (23 94 10) — 
16; 18; 20.
• Cuscrii : PATRIA (11 86 23) — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Polițist sau delincvent : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11.13: 13,30; 15,45; 16;
20.15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; II;
13,15; 15,30; 17,45; 20, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Madame Sans-Gâne : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) ----- -----
16; 18; 20.
• Bătălia de ; 
(16 29 17) — 9; :
• Pierdut si
(45 31 70) — 9;
20.15.

șarpe

9;

— 9; 10,45; 12,30; 14,15;

pe Neretva : 
12,30; 16; 19.

regăsit :
; 11.15: 13,30;

CAPITOL

FAVORIT 
15,45; 18;

• Program special pentru copil — 9; 
11; 13; 15, Comedie mută ’77 — 17; 
19 : DOINA (16 35 38).
• Strada Hanovra: BUZEȘTI (50 43 58) 
— 15; 17,15; 19,30.
• Campionul : UNION (13 49 04) — 
9,30; 12; 16; 19.
• Afacerea Plgot : TIMPURI NOI
(156110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20.
• Avertismentul : LIRA (3171 71) — 
15,30; 18; 20,30, lâ grădină — 20,45, 
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,30; 14; 16,15;
19.
• Martorul știe mai mult: AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Vizită Ia domiciliu : TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18:
20, la grădină — 20,45.
• Duminica zbuciumată : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Im! sare țandăra: GRADINA GLO
RIA (47 46 75) — 20,45.
• Zizania : GRĂDINA LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 20,45.'
• Cei 13 de la Barletta : GRADINA 
CAPITOL (16 29 17) — 21.

Spirit revoluționar, responsabilitate muncitorească, atașament nețărmu
rit fată de cauza partidului, față de secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înaltă mindrie patriotică pentru marea izbîndă obți
nută — iată ce exprimă gîndurile și faptele participanților la măreața 
construcție. Sint sentimentele întregului nostru popor, hotărit să intîmpine 
cu noi și prestigioase realizări marea aniversare din August, al XIII-lea 
Congres al partidului.

Opinii consemnate de Georqe MIHAESCU, Nicolae BABAEAUo 
------------ Comeliu IFR1M,Cezar IOANA, Nicolae BRUJAN, 

Nicolae CATANA



„Sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, poporul român și-a înfăptuit un vis de secole, Canalul Dunăre - Marea Neagră, grandioasă realizare a României socialiste44
Amplul ecou internațional al cuvîntării președintelui 
României la marea adunare populară de la Agigea

Inaugurarea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a Canalului Du
năre — Marea Neagră, realizare epocală a poporului român, grandioasă 
construcție a anilor socialismului, magistrala cuvintare a conducătorului 
partidului și statului nostru la marea adunare populară de la Agigea, 
înflăcăratul său apel la salvgardarea păcii, ia realizarea dezarmării, in 
primul rind a dezarmării nucleare, la soluționarea problemelor lumii con

temporane exclusiv pe cale pașnică, la promovarea cauzei , colaborării și 
înțelegerii internaționale își găsesc un amplu ecou în paginile presei 
de pe diferite meridiane. Ziare, reviste, alte publicații, posturi de radio 
și televiziune din țări situate pe toate continentele evidențiază importanța 
economică excepțională a uriașei opere constructive de pe pămîntul 
României.

„Președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, a realizat un vis care 
datează' din secolul al XIX-lea, 
inaugurînd, la 26 mai, la Agigea, 
Canalul Dunăre — Marea Neagră", 
relatează agenția FRANCE PRESSE, 
subliniind că această „magistrală 
albastră11 reprezintă căi mai mare 
obiectiv economic înfăptuit, pină in 
prezent, in România socialistă.

Agenția evidențiază primirea en
tuziastă făcută tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, pe întregul parcurs al 
canalului, de sute de mii de oameni.

Se scoate în evidență faptul că 
„magistrala albastră" este rodul 
eforturilor poporului român, ea 
fiind realizată în întregime prin 
mijloacele financiare, tehnice și u- 
mane ale României. Agenția France 
Presse reliefează importanta mobi
lizare de forțe la scară națională 
solicitată de realizarea acestei mo
numentale construcții, prezentind 
elocvente date statistice, ce contu
rează dimensiunile canalului, im
portanța sa economică pentru țara 
noastră. Se precizează că, în reali
zarea canalului, au fost utilizate 
tehnologiile cele mai moderne, in
stalațiile fiind dirijate prin ordina
toare și fiind utilizate, de aseme
nea, aparate radar și o rețea de 
televiziune.

După ce face referiri la capacita
tea noii magistrale, la avantajele pe 
care le oferă pentru transportul bu
nurilor românești destinate expor
tului, agenția evidențiază impor
tanța Canalului Dunăre-Marea 
Neagră în sistemul de transport 
fluvial european. , ■ .

, „Președintele:': Nicolae Ceaușescu
... e inauguraț, sijrtbăfă, ..Cfțna.luț Du- . 

năre — Marea . Neagră, și a. f olpsit 
acest prilej pentru a reinnoi ape
lurile adresate Uniunii Sovietice și 
S.U.A. de a opri amplasarea rache
telor nucleare în Europa" — sub
liniază agenția UNITED PRESS 
INTERNATIONAL in relatarea 
sa. La marea adunare populară de 
la Agigea, la care au participat 
peste 150 000 de oameni, președin
tele Ceaușescu a atras atenția asu
pra intensificării cursei înarmărilor 
și asupra „bombei" economice pe 
care o reprezintă subdezvoltarea și 
care s-ar putea transforma intr-o 
criză economică serioasă — arată 
agenția, evidențiind că șeful sta
tului român a apreciat necesare 
oprirea amplasării rachetelor ame
ricane cu rază medie de acțiune în 
Europa și a realizării contramăsuri- 
lor anunțate de U.R.S.S. Cuvin
tarea — se precizează — a fost sub
liniată cu aplauze și cu lozincile 
„Ceaușescu —• Pace !“, scandate de 
cei prezenți.

„Președintele României — se a- 
rată în continuare — a declarat că 
cele două puteri ar trebui să eli
mine armele nucleare de pe teri
toriul Europei pentru a evita dis
trugerea umanității. Președintele 
Ceaușescu a lansat un apel la des
tindere, dezarmare, pace și inde
pendență , pentru toate popoarele". 
El a adresat un nou apel condu
cătorilor tuturor statelor in vederea 
cooperării politice, indiferent de 
sistemul politic al acestor state. 
Președintele Ceaușescu a cerut ca 
toate problemele internaționale sâ 
fie soluționate prin negocieri. El a 
respins imixtiunea de orice fel în 
treburile interne ale altor țări

„Evocind marile datorii externe 
ale țărilor in curs de dezvoltare, 
președintele Ceaușescu a arătat că 
țările bogate ar trebui să foloseas
că doar dobinzi simbolice pentru a 
ajuta țările din lumea a treia să 
depășească actuala criză econo
mică".

„A trebuit să treacă o sută de ani 
pentru ca visul construirii unui ca
nal să devină realitate" — se arată 
în relatarea U.P.I., precizîndu-se 
că noua magistrală albastră — cel 
mai mare proiect de construcție ro
mânească — poate fi folosită de 
vase cu un deplasament pină Ia 
5 000 tone în ambele sensuri, spre 
Marea Neagră și de la Marea Nea
gră spre Europa centrală.

Inaugurarea, de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a Canalului 
Dunăre-Marea Neagră a fost oglin
dită pe larg de AGENȚIA TA- 
NIUG, care relevă că o comisie 
specială a O.N.U. a inclus noua ma
gistrală in cea mai înaltă clasă a 
canalelor navigabile.

Alături de hidrocentrala Porțile 
de Fier I, realizare comună iugo- 
slavo—română — arată agenția —• 
canalul inaugurat recent va per
mite un trafic mai rapid și mai 
ligur in această secțiune a căii 
navigabile europene, lungă de 
2 860 km.

Poziții exprimate de președin
tele Nicolae Ceaușescu în proble
me majore ale lumii contemporane 
în cuvintarea rostită la marea 
adunare populară de la Agigea sînt 
puse în lumină de agenția 
TANIUG.

Referindu-se la unele probleme 
economice pe plan mondial, pre
ședintele României a relevat posi
bilitatea unei explozii a „bombei 

subdezvoltării", scrie, de asemenea, 
TANIUG.

în cuvintarea rostită la marea 
adunare populară de la Agigea, la 
inaugurarea canalului — relatează 
AGENȚIA A.D.N., din R. D. Ger
mană — secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a apreciat con
struirea Canalului Dunăre-Marea 
Neagră drept o realizare a muncii 
pline de abnegație a întregului po
por român și un exemplu elocvent 
al capacității constructive a Româ
niei socialiste.

Este remarcat caracterul de masă 
al adunării de la Agigea, prece
dată — se precizează — de momen
tul tăierii, de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Cernavodă, a 
panglicii inaugurale a noii magis
trale.

„BERLINER ZEITUNG" a rela
tat despre desfășurarea marii adu
nări populare de la Agigea organi
zată cu prilejul inaugurării oficiale 
a canalului. In cuvintarea rostită — 
arată ziarul — secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a elogiat efortu
rile creatoare ale oamenilor mun
cii î.n cadrul lucrărilor de construc
ție a acestei căi navigabile.

Sint puse în lumină avantajele 
oferite de noua magistrală, care re
duce substanțial durata de naviga
ție spre Marea Neagră.

„NEUES DEUTSCHLAND", or
ganul central al C.C. al P.S.U.G., a 
publicat, pe prima pagină, relatarea 
dedicată marelui eveniment. „

Președintele Nicolae Ceaușescu --- 
scrie ziarul — a inaugurat oficial 
simbătă Canalul, •,, Dunăre-Marea 
Neagră.

AGENȚIA SOVIETICA T.A.S.S., 
în relatarea dedicată evenimentului, 
precizează că lucrările de construire 
a Canalului de navigație Dunăre- 
Marea Neagră au durat opt ani. 
Noua magistrală de transport, cu o 
lungime de 64,2 km și o lățime de 
70—90 m, a fost realizată pe tra
seul Cernavodă-Agigea, arată, de 
asemenea, T.A.S.S.

„Președintele Nicolae Ceaușescu a 
inaugurat simbătă Canalul Dunăre— 
Marea Neagră, care scurtează cu 
400 km una din căile fluviale cele 
mai aglomerate din Europa. Ca
nalul are o lungime de 64 km și 
leagă portul fluvial Cernavodă de 
portul Constanța. Ruta anterioară 
ajungea la mare printr-un braț al 
Dunării, cunoscut sub numele de 
Canalul Sulina" — se arată. în re
portajul transmis de agenția 
REUTER.

„Președintele Ceaușescu a arătat 
că la realizarea proiectului au 
participat zeci de mii de muncitori 
membri ai brigăzilor de tineret și 
militari. Durata construcției a fost 
de opt ani, canalul constituind cel 
mai mare proiect al țării. Nici o 
altă lucrare nu egalează această 
măreața realizare, care constituie, 
așa cum a spus președintele 
Ceaușescu, „un simbol al forței, al 
spiritului revoluționar al poporului 
român». Președintele a tăiat la Cer
navodă panglica inaugurală și a 
parcurs apoi canalul la bordul 
unei nave. Pe cele două maluri, 
zeci de mii de persoane l-au salu
tat pe președinte fluturind stegule- 
țe și scandindu-i numele.

Această realizare demonstrează 
ce se poate face in condiții de 
pace, atunci cind popoarele iși con
centrează forțele spre dezvoltare 
economică, a subliniat președintele 
Ceaușescu. El a adăugat că proiec
tul a fost realizat in exclusivitate 
de experți români și cu echipament 
fabricat în România, ceea ce de
monstrează capacitățile unui popor 
care este stăpinul propriului său 
destin".

„Simbătă a fost deschis Canalul 
Dunăre — Marea Neagră., cel mai 
impresionant obiectiv realizat cu 
eforturile proprii ale poporului ro
mân" — relevă și AGENȚIA CHINA 
NOUA. Referindu-se la cuvintarea 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la marea adunare popu
lară de la Agigea, agenția scoate 
în relief faptul că „președintele 
Nicolae Ceaușescu a apreciat con
struirea acestui canal ca un simbol 
al creativității și inteligentei po
porului român, îmbinate cu spiri
tul său revoluționar".

în continuare sint redate cifre 
ce conturează dimensiunile impre
sionante ale monumentalei con
strucții, precum și date privind 
istoricul procesului de înfăptuire a 
acestui vechi vis al poporului ro
mân. Este evidențiată, de aseme
nea. importanta 'economică a mă
rețului obiectiv, în contextul efor
turilor continue ale poporului ro
mân de a ridica țara pe noi culmi 
ale progresului si civilizației.

Agenția de presă austriacă A.P.A. 
a informat pe larg despre inaugu
rarea de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a Canalului Dunăre — 
Marea Neagră. în ovațiile a peste 
100 000 de persoane — relatează 
agenția — președintele Ceaușescu 
a tăiat, la Cernavodă — unde 

„magistrala albastră", lungă de 
circa 64 kilometri, se desparte de 
Dunăre — panglica întinsă pe lă
țimea albiei canalului.

A.P.A. adaugă că, prin realizarea 
proiectului canalului București — 
Dunăre, noua magistrală va dobindi 
o importanță tot mai mare pentru 
transporturile naționale, deoarece 
astfel capitala României va avea 
acces la Marea Neagră.

Noua cale fluvială, care prin di
mensiunile sale se poate compara 
cu canalele Panama sau Suez, va 
contribui și la dezvoltarea agricul
turii . naționale — relevă, în conti
nuare, A.P.A. Cu ajutorul pămintu
tui excavat și al apei din canal au 
putut fi cîștigate mai multe mii de 
hectare de teren arabil. De-a lun
gul canalului — arată în încheiere 
agenția austriacă — urmează să-și 
facă apariția mai multe obiective 
industriale, cum ar fi, de pildă, pri
ma centrală atomică a țării, aflată 
în construcție lingă Cernavodă.

Ziarele bulgare „RABOTNI- 
CESKO DELO" și „ZEMEDELSKO 
ZNAME" au publicat corespon
dențe în care își informează citi
torii despre inaugurarea festivă a 
Canalului navigabil Dunăre-Marea 
Neagră. La deschidere — se sub
liniază — a participat conducerea 
română de partid și de stat in 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România. i '

TELEVIZIUNEA ELVEȚIANĂ a 
relatat pe larg, în programele sale 
în lirrjbile germană, franceză și ita
liană, despre festivitatea de' inau
gurate ă' Canalului ’ Duri’ă*re-Marea " 
Neagră, prin reportaje transmise de 
la față locului și materiale doou- ' 
mentare. '

în comentariul care a in'soțit am
plul material filmat difuzat s-a 
subliniat că, la mitingul de la Agi
gea, zeci de mii de constructori, 
oameni ai muncii din împrejurimi 
și din alte localități l-au aclamat’pe 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
„ctitorul acestei opere a secolului". 
De asemenea, au fost prezentate 
imagini din timpul lucrărilor de 
construcție, , reliefindu-se para
metrii săi tehnico-funcționali de 
dimensiuni impresionante, precum 
și importanța economică a realizării 
canalului pentru țara noastră. -In 
comentariu s-a evidențiat că, timp 
de opt ani, constructorii români, 
fără ajutor extern, au realizat un 
obiectiv grandios.

Emisiunea a fost reluată de mai 
multe ori in cadrul programelor de 
actualități ale televiziunii.

Date referitoare la această im
presionantă realizare a poporului 
român au fost prezentate și de 
POSTURILE DE RADIO ELVEȚI
ENE în emisiuni speciale.

De asemenea, cel mai mare săp- 
tăminal elvețian, „SONNTAGS- 
BLICK", a publicat imagini de Ia 
inaugurarea canalului, anunțîndu-și 
cititorii că va publica reportaje 
speciale in numerele sale viitoare.

Imagini ale canalului, însoțite de 
comentarii, au fost publicate și de 
ziarul „LA SUISSE", care apare 
în limba franceză.

Principalele c o t i d i a n e din 
R. P. Ungară, „NEPSZABADSAG", 
„MAGYAR NEMZET", precum și 
agenția de presă M.T.I. au relatat, 
la rîndul lor, despre inaugurarea 
Canalului Dunăre-Marea Neagră, 
„cea mai mare construcție de pină 
acum din România".

Este evidențiat faptul că în ca
drul marii adunări populare, care a 
avut loc la Agigea, a luat cuvintul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, presa 
publicînd pasaje din cuvintare.

între altele, se relevă că noul 
canal este „o lucrare modernă" și 
sint evidențiate eforturile depuse 
de realizatorii lucrării, astfel incit 
„drumul de apă artificial a putut fi 
construit in anul celei de-a 40-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
socială ■ și națională". Este subli
niat, în același timp, faptul că noua 
magistrală fluvială reduce distanța 
de transport pe Dunăre cu circa 400 
de kilometri, pe acest drum de apă 
puțind naviga vasele in ambele 
sensuri. După ce menționează im
portanta canalului pentru transport, 
ziarele din R.P. Ungară pun în 
lumină faptul că este posibilă iri
garea a circa 220 000 de hectare, 
asigurîndu-se apa necesară agri
culturii.

TELEVIZIUNEA UNGARA a pre
zentat imagini de ansamblu ale 
Canalului Dunăre—Marea Neagră, 
precum și trecerea prin ecluze a 
primei nave. Prezentarea a fost sus
ținută de o serie de date cu carac
ter tehnic privitoare la canal.

Ziarul „TRYBUNA LUDU", or
gan al C.C. al P.M.U.P.. publică o 
corespondentă specială în care se 
arată că. la 26 mai. secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a inaugurat, la Cernavodă, o nouă 
arteră de comunicații navale — 
Canalul . Dunăre-Marea Neagră. 
Ziarul polonez caracterizează noua 
magistrală drept cea mai însemna
tă operă economică realizată in 
România socialistă.

Sînt prezentate. în context, date 
tehnice privind dimensiunile ca
nalului și construcțiile auxiliare, 
cu toată infrastructura existentă la 
data inaugurală. în partea finală, 
autorul consemnează : Din cauza 
condițiilor de teren, construcția 
canalului a fost una din cele mai 
dificile lucrări de acest fel din 
lume.

Relatări privind inaugurarea ca
nalului publică alte organe polo
neze de presă, in timp ce televi
ziunea din această țară a trans
mis imagini din timpul festivității 
inaugurării, de la marea adunare 
populară de la Agigea, la care a 
luat cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în ovațiile mai multor sute de 
mii de oameni, președintele Nicolae 
Ceaușescu a inaugurat, simbătă, 
canalul Dunăre—Marea Neagră — 
arată AGENȚIA D.P.A. din R.F.G., 
care caracterizează această lucrare 
drept cel mai mare obiectiv de in
vestiții din istoria României. Pen
tru a ilustra elocvent amploarea 
lucrărilor, sînt citate cifre din care 
rezultă că alte mari canale din 
lume — Suez și Panama — deși mai 
lungi, au necesitat dislocarea unui 
volum mai mic de. pămint si rocă.

Oprindu-se asupra avantajelor 
oferite de această magistrală, agen
ția vest-germană.. se referă ■ la 
scurtarea drumului spre mare, la 
contribuția substanțială pe care .o va 
aduce canalul și Ia irigarea pămin- 
țului’ arabil al Dobrogei. în cazul 
in care și . canalul Rin—Dunăre, din 
R.F.G., va fi terminat — adaugă 
D.P.A. — atunci, prin, inaugurarea 
acestei, căi .navale, flota fluvială eu
ropeană va avea la dispoziție o le
gătură directă intre Marea Nprdu-,. 
lui și Marea Neagră.

Cotidianul. italian „CORRIERE 
DELLA SERA" a publicat articolul 
intitulat „Canalul care scurtează 
Dunărea", însoțit de o fotografie.

„în cadrul unei festivități — 
scrie ziarul — președintele Nicolae 
Ceaușescu a inaugurat noul Canal 
Dunăre—Marea Neagră, unul dintre 
cele mai vechi visuri ale ingineriei 
românești devenind astfel realitate".

Subliniind participarea tovarășu
lui. Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu la festivitatea de 
inaugurare a Canalului Dunăre — 
Marea Neagră, PRESA ȘI TELEVI
ZIUNEA DIN TURCIA au ’prezen
tat, în zilele de 26 și 27 mai, aspec
te de la evenimentul inaugurării.

Postul de radio JNACIONAL" din 
Spania a difuzat un reportaj, trans
mis de trimisul său special, despre 
inaugurarea de către președintele 
Nicolae Ceaușescu a mărețului 
obiectiv. A fost evidențiată impor
tanta economică deosebită a acestei 
grandioase construcții.

POSTURILE DE RADIO ȘI DE 
TELEVIZIUNE DIN IORDANIA au 
transmis ample informații cu pri
vire la inaugurarea de către pre
ședintele Nicolae CeaUșescu a 
Canalului Dunăre—Marea Neagră, 
„una dintre cele mai grandioase lu
crări de acest fel din Europa". In
formațiile transmise au conținut 
numeroase date in legătură cu di
mensiunile și avantajele noii con
strucții. in comentarii fiind reliefa
tă contribuția hotăritoare a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la 
realizarea proiectului.

Televiziunea iordaniană și-a În
soțit informațiile cu imagini de la 
marea adunare populară desfășu
rată la Agigea cu prilejul inaugu
rării canalului.

„Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a inaugurat in
trarea în funcțiune a Canalului Du
năre-Marea Neagră" — sub acest 
titlu a relatat despre mărețul eve
niment ziarul mexican „EL NA- 
CIONAL". Cotidianul inserează 
date tehnice. însoțite de fotografii, 
în legătură cu grandioasa con
strucție. ,

Articole asemănătoare și fotogra
fii înfățișînd momentul tăierii pan
glicii inaugurale de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au fost publi
cate și1 de ziarele „EL UNIVER
SAL" și „EL HERALDO DE ME
XICO".

în reportajul filmat transmis de 
TELEVIZIUNEA . MEXICANĂ ș-a 
subliniat că rolul hotăritor in reali
zarea acestui obiectiv de mare im
portanță economică l-a avut pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

AGENȚIA EGIPTEANA M.E.N. 
evidențiază că în cuvintarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
marea adunare populară de Ia Agi
gea, este exprimată îngrijorarea 
față de evenimentele din Golf, de 
extinderea războiului dintre Irak și 
Iran, ceea ce ar putea duce lă o 
generalizare a acestui conflict, la 
intervenția altor state, cu conse
cințe foarte grave nu numai pentru 
cele două țări și popoare, dar și 
pentru întreaga lume. Președintele 
Nicolae Ceaușescu — arată M.E.N. 
— a adresat un apel conducătorilor 
celor două state de a opri acțiunile 
militare și de a acționa pe calea 
tratativelor politice.

(Agerpres)

Pentru soluționarea 
echitabilă a problemei 
datoriei externe a țărilor 
in curs de dezvoltare

Comunicatul sesiunii Consiliului 
de interacțiune pentru cooperare 

internațională
BELGRAD 28 (Agerpres). — La 

Brioni, în Iugoslavia, s-au încheiat 
lucrările sesiunii Consiliului de inter
acțiune pentru cooperare internațio
nală. la care au participat foști șefi 
de stat sau de guvern din țări de pe 
toate continentele.

Din țara noastră, la sesiune a parti
cipat tovarășul Manea Mănescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
care, in cadrul dezbaterilor, a expus 
poziția României, concepția și propu
nerile președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind încetarea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, 
asigurarea păcii și dezvoltarea eco
nomică și socială a tuturor țărilor.

Comunicatul dat publicității la în
cheierea reuniunii menționează că 
participanții s-au pronunțat pentru 
adoptarea unor măsuri urgente și 
efective de dezarmare, precum și 
pentru reluarea negocierilor sovieto- 
americane de la Geneva. Totodată, 
documentul subliniază că în cadrul 
lucrărilor s-a acordat o atenție de
osebită situației economice interna
ționale, evidențiindu-se necesitatea 
soluționării echitabile a problemei 
datoriilor externe a țărilor in curs 
de dezvoltare.

Congresul P. S. U. 
din Berlinul Occidental 
si-a încheiat lucrările 
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Tovarășul Horst Schmitt - 
reales președinte al partidului

BERLINUL OCCIDENTAL 28 (A- 
gerpres). — Cel de-al VII-lea Con
gres al Partidului Socialist Unit din 
Berlinul Occidental, care și-a încheiat 
lucrările, a adoptat rapoartele supuse 
dezbaterii, precum și programul de 
acțiune al partidului pentru perioada 
următoare, în lupta pentru apărarea 
intereselor clasei muncitoare, pentru 
pace și progres social. Congresul a 
ales noul Comitet Central și celelalte 
organe de conducere ale partidului.

in funcția de președinte a fost 
reales tovarășul Horst Schmitt.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 
au fost transmise președintelui P.S.U. 
din Berlinul Occidental calde felici
tări și cele mai bune urări în legă
tură cu realegerea sa in această 
funcție. Felicitările au fost transmise 
de tovarășul Ioan Circei, membțu 
al C.C. al P.C.R., care a reprezen
tat partidul nostru la congresul P.S.U. 
din Berlinul Occidental.

O hotărîre
3 C.C. al P.C.U,.S« 

și Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — C.C. 
al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. au adoptat hotărirea „Cu 
privire la îmbunătățirea planificării, 
organizării și conducerii construcții
lor capitale" și au stabilit, o serie de 
măsuri în direcția, perfecționării ac
tivității în acest domeniu — infor
mează agenția T.A.S.S. La baza ac
țiunilor vizind sporirea capacităților 
de producție în următorii ani se 
prevede să stea reconstruirea. și 
reutilarea tehnică a întreprinderilor, 
prin aplicarea proceselor tehnologi
ce cu eficiență ridicată.

Ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. 
pentru colaborare 

în domeniul geologiei
SOFIA 28 (Agerpres). — La Varna, 

în R. P. Bulgaria, a avut loc cea de-a 
47-a ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru colaborare în dome
niul geologiei, la care au participat 
delegații din țările membre ale 
C.A.E.R. și o delegație din R. S. F. 
Iugoslavta. In calitate de observator 
a participat o delegație din R. D. P. 
Yemen.

Au fost examinate probleme pri
vind colaborarea multilaterală tehni- 
co-științifică intre țările membre ale 
C.A.E.R. în domeniul materiilor pri
me minerale și al lucrărilor de ex
plorare geologică, precum și prog
noza progresului tehnico-științific în 
domeniul tehnicii și tehnologiei pen
tru efectuarea acestor lucrări.

în cadrul ședinței s-au examinat, 
de asemenea, propunerile privind 
specializarea și cooperarea in pro
ducția unor mijloace tehnice ne
cesare efectuării de lucrări geolo
gice pentru materii prime minerale.

1“

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

PROTOCOL DE COLABORARE ROMÂNO-POLONEZ. La invitația Aca
demiei polone de științe, o delegație de oameni de știință români a 
efectuat o vizită in Republica Populară Polonă. Intîlnirile avute au pri
lejuit un larg schimb de vederi asupra rolului științei și tehnologiei in 
dezvoltarea economico-socială a celor două țări, identificindu-se, totodată, 
noi posibilități de extindere și adîncire a colaborării pe tărîmul cerce
tării științifice. La încheierea convorbirilor a fost semnat protocolul de 
colaborare dintre Academia Republicii Socialiste România și Academia 
polonă de științe.

CONVORBIRI POLONO-COREE- 
NE LA NIVEL ÎNALT. La Varșo
via au început convorbirile dintre 
delegațiile de partid și de stat ale 
R. P. Polone și R.P.D. Coreene. 
Delegațiile celor două țări sînt 
conduse de Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Polone, și Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, președin
tele R.P.D. Coreene.

Mesajul președintelui României transmis 
Congresului Organizației da Solidaritate 

a Popoarelor din Asia și Africa-(O.S.P.A.A.)
ALGER 28 (Agerpres). — La Pa

latul Națiunilor din Alger continuă 
lucrările celui de-al VI-lea Congres 
al Organizației de Solidaritate 
a Popoarelor din Asia și Africa 
(O.S.P.A.A.). la care participă dele
gații reprezentind peste 100 de țări, 
între care și România, mișcări de 
eliberare națională și organizații in
ternaționale.

în prima zi a lucrărilor a fost 
transmis Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, adresat partici
părilor la cel de-al VI-lea Congres 
al O.S.P.A.A.

încheierea Congresului P. C. Finlandez
Tovarășul Arvo Aalto a fost ales președinte al partidului

HELSINKI 28 (Agerpres). — La 
Helsinki s-au încheiat lucrările celui 
de-al XX-lea Congres al Partidului 
Comunist Finlandez.

In ultima zi a lucrărilor au fost 
aprobate raportul Comitetului Cen
tral, tezele privind reinnoirea progra
mului partidului, alte documente și 
au fost alese organele de conducere, 
în prima sa ședință, noul Comitet 
Central al P.C. Finlandez a desemnat 
Biroul Politic și Secretariatul.

Președinte al Partidului Comunist 
Finlandez a fost ales Arvo Aalto, 
vicepreședinte — Helja Tammisola, 
iar secretar general al C.C. al P.C.F. 
— Aarno Aitamuro.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, au fost 
transmise tovarășului Arvo Aalto un 
salut prietenesc și felicitări cu pri
lejul alegerii sale in funcția de pre
ședinte al Partidului Comunist Fin
landez.

Totodată, s-au transmis președinte
lui P.C. Finlandez urări de mult

Vizita delegației parlamentare române în Costa Rica
SAN JOSE 28 (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste. 
România, s-ati transmis președintelui 
Republicii Costa Rica, Luis Alberto 
Monge, un salut cordial, Urări de să
nătate și fericire personală, de pace 
și prosperitate pentru poporul costa- 
rican prieten.

în numele președintelui Luis Al
berto Monge au fost exprimate vii 
mulțumiri pentru mesaj și au 
fost transmise tovarășului Nicolae 
.Ceaușescu calde urări de sănătate și 
fericire, impreună cu urări .de pro
gres, și bunăstare pentru poporul 
român prieten.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea delegației parlamen
tare române, condusă de tovarășul 
Nicolae Giosan. președintele Marii 
Adunări Naționale, de către prim-

Manifestări peste hotare consacrate 
României

HARARE 28 (Agerpres). — La 
Harare s-a desfășurat ceremonia 
donării de cărți din partea Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român pentru Comitetul Cen
tral al Uniunii Naționale Africane 
din Zimbabwe (Z.A.N.U.). La loc 
de seamă se află operele complete 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
precum și volumele din seria lucră
rilor tematice consacrate gindirii 
social-politice a conducătorului 
partidului și statului nostru. Dom 
Muvuti, secretar general adjunct 
al Z.A.N.U., in alocuțiunea rostită 
cu acest prilej, a mulțumit pen
tru donație, evidențiind că lucră
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
sint primite cu cel mai mare inte
res de Z.A.N.U. și poporul din 
Zimbabwe.

BUENOS AIRES 28 (Agerpres). — 
In orașele argentiniene Tucuman 
și Monteros au fost'deschise o ex
poziție documentară de fotografii 
ilustrind importantele realizări 
economice și sociale obținute de 
poporul nostru și o expoziție de 
artă grafică românească.

ATENA 28 (Agerpres). — O expo
ziție de fotografii infățișind „Mo
mente din lupta poporului român 
pentru unitate și independență na

PESTE 200 000 DE MUNCITORI 
METALURGIȘTI au început luni 
un „marș spre Bonn", organizat de 
sindicatul „IG METALL" in semn 
de protest față de închiderea uni
laterală a unor întreprinderi, insti
tuită de patronat ca măsură de 
răspuns la grevele muncitorilor din 
acest sector economic.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
DANEMARCA La Copenhaga s-au 
desfășurat lucrările plenarei C.C. al 
P.C. din Danemarca, in cadrul că-

Secretarul general al O.S.P.A.A., 
Nuri Abdel Razzak, a prezentat ra
portul organizației, in care se subli
niază că interesele popoarelor țări
lor în curs de dezvoltare reclamă 
normalizarea grabnică a situației in
ternaționale. încetarea cursei înar
mărilor și restructurarea relațiilor 
economice internaționale pe o bază 
democratică și echitabilă. Documen
tul relevă, totodată, necesitatea in
staurării unei păci trainice și juste în 
Orientul Mijlociu, precum și a spri
jinirii luptei de eliberare națională 
a popoarelor din sudul Africii.

succes în activitatea de înaltă răs
pundere consacrată întăririi unității 
organizatorice, politice și de acțiune 
a partidului, apărării intereselor oa
menilor muncii din Finlanda, înfăp
tuirii aspirațiilor de progres și bună
stare. cauzei păcii și socialismului. 
‘ Mulțumind, Arvo Aalto a rugat să 

se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutări călduroase și cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire. de noi succese în fruntea parti
dului și statului.

Evocindu-se bunele relații de prie
tenie și solidaritate dintre P.C.R. și 
P.C.F.,.s-a exprimat dorința ca aces
tea să se dezvolte continuu. în inte
resul ambelor partide, al celor două 
popoare și țări, al cauzei păcii, des
tinderii. dezarmării, securității și co
laborării internaționale.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către tovarășul Arvo 
Aalto a tovarășului Iosif Banc, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., care a re
prezentat P.C.R. Ia cel de-al XX-lea 
Congres al P.C. Finlandez.

vicepreședintele Republicii Costa 
Rica, Alberto Fait.

In cadrul. întrevederii a fost sub
liniată marea însemnătate a vizitei 
oficiale întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu in Costa 
Rica in anul 1973, dialogul purtat cu 
acest prilej deschizind largi perspec
tive dezvoltării raporturilor bilate
rale pe multiple planuri, corespun
zător intereselor și aspirațiilor po
poarelor noastre, cauzei generale a 
păcii și înțelegerii in lume.

★
în cursul vizitei întreprinse in 

Costa Rica, delegația parlamentară 
română a avut întrevederi cu Bernal 
Jimenez Monge, președintele Adună
rii . Legislative din Costa Rica, cu 
miniștri și conducători ai unor insti
tuții economice costaricane.

țională" a. fost organizată in capi
tala Greciei, precum și in orașele 
Salonic și Iannina.

BONN 28 (Agerpres). — Univer
sitatea din Kbln a găzduit manifes
tarea cu tema „România in Epoca 
Ceaușescu".

Decanul Facultății de limbi ro
manice, prof. dr. Artur Greive, a 
vorbit despre realizările culturii 
românești și despre interesul con
stant manifestat de cercurile aca
demice și universitare din R.F.G. 
față de spiritualitatea și istoria po
porului român.

TOKIO 28 (Agerpres). — In ora
șul nipon Ise a avut loc consti
tuirea filialei Asociației de priete
nie Japonia—România.

Au rostit alocuțiuni Akihiko 
Noro, membru al Dietei din partea 
Partidului Liberal Democrat, de gu- 
vernămint, A. Morimoto, primarul 
orașului Kago, Takeshi Shinmura 
— președintele Asociației de priete
nie Japonia—România, și ambasado
rul țării noastre. Radu Ion Bogdan.

HANOI 28 (Agerpres). — La Ha
noi, in cadrul unei seri culturale ro
mânești, a fost prezentată confe
rința „Epoca Nicolae Ceaușescu — 
perioadă de mari succese ale po
porului român".

rjeia au fost discutate probleme ale 
situației din țară și sarcinile co- . 
muniștilor danezi în legătură cu I
alegerile in Parlamentul vest-euro- 1
pean.

CEL DE-AL DOILEA TUR DE 
SCRUTIN al alegerilor municipale 
desfășurate duminică la Houilles, i 
localitate situată la nord de Paris, ! 
a fost ciștigat de candidații coa
liției electorale a partidelor de 
stingă — informează agenția France I 
Ptesșe. Ca primar al orașului a fost I 
reales Eugene Seleskovitch, mem
bru al Partidului Comunist Francez. ■

PENTRU ELIBERAREA DEPLI
NA ȘI DEFINITIVA A AFRICII 
DE ASUPRIREA COLONIALISTA 
s-a pronunțat președintele Gam- I 
biei. Dawda Kairaba Jawara. El a 
subliniat că politica represivă pro- I 
movată de autoritățile de la Preto- | 
riă contravine tuturor normelor 
dreptului internațional și de aceea . 
trebuie urgent curmată. Șeful sta
tului gambian a condamnat, de ■ 
asemenea, așa-numitele „reforme 
constituționale" pe care Pretoria | 
le înfăptuiește în teritoriile ocu- J 
pate pentru a induce in eroare opi
nia publică, deoarece aceste „re- . 
forme." condamnă majoritatea afri
cană a populației la totala lipsă de 
drepturi.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : cod 71 341. București Piața Scintell nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale șl dlfuzorli din întreprinderi și instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" .— 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201. telex 10376 prsfir București, Calea Grlviței nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360


