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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

COMUNICAT
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
cil privire la vizita lovaMii
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Nicolae Ceausescu In Uniunea Sovietică
Sub președinția tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, marți, 5 iunie, a avut loc
ședința Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.
In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a prezentat o informare în legă
tură cu vizita de lucru făcută în Uniunea
Sovietică în ziua de 4 iunie, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Comunist al
Uniunii Sovietice și a Prezidiului Sovietului
Suprem al U.R.S.S. In timpul vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, a avut con
vorbiri cu tovarășul Konstantin Cernenko,
secretar general al Comitetului Central al
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice,
președintele Prezidiului Sovietului Suprem
al U.R.S.S. La convorbiri au participat mem
brii delegațiilor Partidului Comunist Român
și Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.
Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă
apreciere activității profund principiale, pă
trunse de o înaltă răspundere pentru intere
sele țării, ale poporului român, ale cauzei
socialismului și păcii, desfășurate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu în timpul vizitei, po
ziției exprimate în cadrul convorbirilor pur
tate la Moscova și a subliniat cu deosebită
satisfacție contribuția esențială a secretaru
lui general al partidului, președintele Repu
blicii, la reușita deplină a acestei vizite, la
promovarea și adîncirea tot mai puternică a
tradiționalelor relații de prietenie, colabora
re și bună vecinătate româno-sovietice.
S-a apreciat că rezultatele vizitei, înțele
gerile și concluziile comune la care cei doi
conducători de partid și de stat au ajuns in
cadrul convorbirilor purtate se înscriu ca un
moment de o deosebită importanță în dez
voltarea, pe baze reciproc avantajoase, a co
laborării și conlucrării dintre țările, parti
dele și popoarele noastre. în mod deosebit,
Comitetul Politic Executiv apreciază înțele
gerile convenite în ce privește creșterea sub
stanțială a schimburilor economice și ridica
rea la un nivel și mai înalt a colaborării și
cooperării economice, pe baza încheierii unor acorduri de lungă durată care să dea
perspectivă și stabilitate acestor raporturi,
sa asigure punerea tot mai largă în valoare
a marilor posibilități de care dispun cele
două țări. S-a subliniat că intensificarea co
laborării și conlucrării economice româno-so
vietice are, totodată, o deosebită importanță
politică, fiind vorba de relații între țări ve
cine și prietene, care conlucrează strîns in
edificarea cu succes a noii orînduiri, pentru
afirmarea forței și prestigiului socialismului
în lume.
Comitetul Politic Executiv a subliniat cu
satisfacție că, în timpul convorbirilor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul
Konstantin Cernenko au exprimat hotărîrea
comună de a întări și mai puternic prietenia
tradițională și colaborarea multilaterală din
tre cele două țări, in toate domeniile de ac
tivitate, în spiritul și pe baza principiilor
larg recunoscute de egalitate, respect al in
dependenței și suveranității naționale, nea
mestec în treburile interne, avantaj reciproc
și intrajutorare tovărășească.

nomice mondiale, a înlăturării marilor de
calaje dintre țările sărace și țările bogate, a
soluționării tuturor conflictelor și probleme
lor litigioase dintre state numai și numai pe
cale politică, prin tratative, purtate în spi
ritul înțelegerii și respectului reciproc.
Subliniind
însemnătatea
deosebită a
schimbului de păreri în problemele vieții
internaționale, Comitetul Politic Executiv
apreciază că acesta se înscrie ca o nouă și
importantă contribuție la dezvoltarea cola
borării și solidarității dintre țările și parti
dele noastre pe plan internațional, la întă
rirea unității și conlucrării țărilor socialiste,
a partidelor comuniste și muncitorești, a tu
turor forțelor revoluționare, progresiste, antiimperialiste, în lupta pentru socialism,
pentru progres social, destindere și pace în
lume.
Apreciind, încă o dată, rezultatele deose
bite ale vizitei, Comitetul Politic Executiv a
cerut guvernului, ministerelor și organelor
economice centrale ca, în spiritul concluzii
lor și al înțelegerilor convenite în timpul vi
zitei de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu
la Moscova, să ia toate măsurile și să treacă
de îndată la concretizarea și finalizarea aces
tora în acorduri și măsuri concrete, să gă
sească, în continuare, noi căi și posibilități
de a asigura, încă din acest an, creșterea pu
ternică a schimburilor economice, a colabo
rării și cooperării româno-sovietice, îndeo
sebi în economie, în știință și tehnică, pre
cum și în alte domenii de interes comun.
în cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a discutat și rezolvat, de asemenea, o
serie de probleme legate de asigurarea ce
lor mai bune condiții pentru îndeplinirea
prevederilor planului de dezvoltare economico-socială a țării. Secretarul general al
partidului a atras încă o dată atenția minis
terelor, centralelor și întreprinderilor, orga
nelor și organizațiilor de partid să ia toate
măsurile pentru a asigura, în toate unitățile
și in toate ramurile economiei naționale,
realizarea întocmai a prevederilor planului și
pentru recuperarea cît mai grabnică a ori
căror rămîneri în urmă, pentru îndeplini
rea exemplară a producției destinate expor
tului, a prevederilor programelor speciale
pe care le avem în domeniul creșterii mai
accentuate a productivității muncii, reduce
rii consumurilor specifice de materii prime,
materiale, combustibil și energie, pentru ri
dicarea calității și a nivelului tehnic al pro
duselor, în vederea sporirii substanțiale a
eficienței și rentabilității întregii activități
economice.
Comitetul Politic Executiv a exprimat
convingerea că, sub conducerea organelor și
organizațiilor de partid, oamenii muncii din
industrie, agricultură, transporturi, con
strucții, din toate ramurile economiei națio
nale vor acționa cu toată hotărîrea pentru
îndeplinirea importantelor sarcini ce le stau
în față, întîmpinînd cu noi și importante
realizări cele două mari evenimente ale
acestui an — cea de-a 40-a aniversare a vic
toriei revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă și cel
de-al XIII-lea Congres al partidului.
Comitetul Politic Executiv a soluționat, în
cadrul ședinței, și alte probleme ale activi
tății curente de partid și de stat.

Comitetul Politic Executiv a reliefat, în
același timp, importanța hotărîrii afirmate
de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Konstantin
Cernenko de a întări, în continuare, conlu
crarea dintre Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, de
a extinde contactele și schimburile de expe
riență în probleme de interes comun, considerind că aceasta are un rol deosebit în dez
voltarea, în general, a relațiilor româno-so
vietice, în aprofundarea prieteniei și colabo
rării dintre țările și popoarele noastre.
în cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a felicitat călduros pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al
partidului, președintele țării, cu prilejul înmînării, la Moscova, a Ordinului „Revoluția
din Octombrie", conferit de Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. pentru contri
buția adusă la cauza socialismului, la întă
rirea prieteniei și colaborării dintre țările,
partidele și popoarele noastre. Cu acest pri
lej, Comitetul Politic Executiv a exprimat,
încă o dată, tovarășului Nicolae Ceaușescu
calde mulțumiri și recunoștința întregului
nostru partid și popor pentru modul strălu
cit și ferm în care promovează, în toate îm
prejurările, interesele de dezvoltare liberă,
progres și bunăstare ale națiunii noastre so
cialiste, poziția și politica consecventă, con
structivă, a României în problemele majore
ale vieții internaționale.
Comitetul Politic Executiv a relevat im
portanța deosebită a apropiatei întilniri eco
nomice la nivel înalt a țărilor socialiste
membre ale C.A.E.R. și a apreciat în mod
unanim poziția exprimată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în timpul vizitei de la
Moscova, că Partidul Comunist Român, Re
publica Socialistă România sînt hotărîte să
facă totul și să-și aducă întreaga contribuție
Ia buna desfășurare a acestei reuniuni, incit
ea să corespundă pe deplin așteptărilor, să
se desfășoare cu cele mai bune rezultate, să
ducă la dezvoltarea și perfecționarea cola
borării și cooperării în cadrul C.A.E.R.
De asemenea, Comitetul Politic Executiv
apreciază și aprobă întru totul poziția expri
mată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în ca
drul schimbului de păreri în problemele ac
tuale ale vieții internaționale. însușindu-și
pe deplin aprecierile și concluziile tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu privire la gravi
tatea situației internaționale, la cauzele și
factorii care duc la actuala încordare pe
plan mondial, Comitetul Politic Executiv
subliniază, în mod deosebit, poziția fermă a
României — exprimată și cu acest prilej
prin glasul celui mai autorizat reprezentant
al ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu — cu pri
vire la necesitatea de a se face totul pentru
oprirea amplasării de către S.U.A. a rache
telor nucleare cu rază medie de acțiune în
unele țări din vestul Europei și a contramăsurilor nucleare anunțate de Uniunea So
vietică, pentru reluarea negocierilor sovieto-americane în vederea realizării unui
acord care să ducă la eliminarea rachetelor
nucleare și apoi a oricăror arme nucleare
din Europa și din lume. Comitetul Politic
Executiv a apreciat, totodată, reafirmarea
— în cadrul convorbirilor — a poziției țării
noastre cu privire la necesitatea lichidării
subdezvoltării și instaurării noii ordini eco

r Condițiile climatice din această perioadă trebuie
folosite din plin pentru obținerea de recolte record prin

Executarea exemplară
a lucrărilor de
întreținere a culturilor
• Căldurile care alternează cu ploi abundente favo
rizează buna dezvoltare a culturilor, dar și inmulțirea
buruienilor, ceea ce face necesară intensificarea prășitului.
® Concomitent cu măsurile privind buna folosire a
mijloacelor mecanice, la prășit să fie mobilizați toți locui
torii satelor.
® Maximă răspundere pentru efectuarea de lucrări
de bună calitate și îndeosebi pentru menținerea densi
tății optime a plantelor.
în această etapă de dezvoltare a
culturilor, elementul hotăritor de
care depinde obținerea de producții
record il constituie executarea la
timp si in condiții de calitate exem
plară a lucrărilor de întreținere,
adică a prașilelor mecanice si ma
nuale. a tratamentelor pentru com
baterea bolilor si dăunătorilor. Este
cu atit mai necesar ca aceste lu
crări să fie executate în conformi
tate cu recomandările organelor
agricole si cu normele agrotehnice
stabilite în tehnologia fiecărei cul
turi. deoarece precipitațiile abun

dente din ultima vreme au creat
condiții favorabile atit pentru dez
voltarea plantelor cultivate, cît si
pentru înmulțirea buruienilor si
apariția unor boli si dăunători.
Condițiile climatice favorabile din
această perioadă trebuie folosite
din plin, ceea ce presupune. în pri
mul rind. ca plantele să fie prăsită
ori de cîte ori este nevoie.
O atenție deosebită trebuie acor
dată executării lucrărilor de între
ținere a culturilor intensive, la
care s-a prevăzut să se obțină pro
ducții ridicate. Astfel. în acest an
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STADIUL EFECTUĂRII PRIME! PRAȘILE MANUALE LA CULTURA PORUM
BULUI, in cooperativele agricole, in procente pe județe, in seara zilei de
4 iunie (pe baza datelor furnizate de Ministerul Agriculturii)

au fost semănate în cultură inten
sivă 500 000 hectare cu porumb, cu
o producție medie de 20 tone știuleti la hectar. • întreaga suprafață
cu sfeclă de zahăr, la care trebuie
să se realizeze, in medie. 40 tone
la hectar, si suprafețe mari cu car
tofi. floarea-soarelui si soia. în
tehnologiile culturilor intensive,
difuzate din timp de Ministerul
Agriculturii, sînt prevăzute lucră
rile obligatorii ce trebuie efectuate
in diferite etape de dezvoltare a
plantelor pentru combaterea bu
ruienilor. a bolilor si dăunătorilor,
în ce privește porumbul in cultură
intensivă, esențial este ca prasilele
mecanice si manuale să fie execu

tate în numărul necesar, astfel
încît lanurile să fie menținute fără
buruieni pe întreaga durată a pe
rioadei de vegetație. De asemenea,
tehnologia pentru sfecla de zahăr
in cultură intensivă prevede efec
tuarea lucrărilor de întreținere în
mod permanent, de la semănat oină
la recoltare, pentru a menține cul
turile curate de buruieni, iar tere
nul fără crustă. în plus, la sfecla
de zahăr este nevoie ca lucrările
de combatere a bolilor si dăunăto
rilor să fie efectuate cu mare ope
rativitate. ele avînd un rol decisiv
pentru menținerea densității opti
me de plante la hectar si realiza
rea producțiilor prevăzute.

La invitația C.C. al P.C.U.S. și vietice, înfăptuirea sarcinilor
a Prezidiului Sovietului Suprem decurgînd din hotărîrile Con
al U.R.S.S., la 4 iunie 1984, tova gresului al XII-lea și Conferinrășul Nicolae Ceaușescu, secretar . ței Naționale ale P.C.R. și ale
general al Partidului Comunist Congresului al XXVI-lea și ale
Român, președintele Republicii plenarelor ulterioare ale C.C. al
Socialiste România, a efectuat o P.C.U.S.
vizită de lucru în Uniunea So
Participanții Ia convorbiri au
vietică.
acordat o atenție deosebită sta
La Kremlin au avut loc convor diului și perspectivelor dezvoltă
biri între tovarășul Nicolae rii relațiilor româno-sovietice. A
Ceaușescu, secretar general al fost reafirmată hotărîrea comună
Partidului Comunist Român, pre de a adinei în continuare co
ședintele Republicii Socialiste laborarea multilaterală dintre
România, și tovarășul K. U. Cer P.C.R. și P.C.U.S., bazată pe
nenko, secretar general al C.C. al principiile marxism-leninismului,
P.C.U.S., președintele Prezidiului solidarității internaționale, egali
Sovietului Suprem al U.R.S.S. La tății în drepturi, respectului reci
proc. A fost subliniată însemnă
convorbiri au participat:
Din partea română : Constantin tatea creșterii eficienței relațiilor
Dăscălescu, membru al Comitetu pe linie de partid, inclusiv a co
lui Politic Executiv al C.C. al laborării ideologice, a consultă
P.C.R., prim-ministru al Guver rilor reciproce, a schimbului sis
nului Republicii Socialiste Româ tematic de experiență in proble
nia, Emil Bobu, membru al Co me ale construcției socialiste și
mitetului' Politic Executiv, secre comuniste.
tar al C.C. al P.C.R., Ilie Verdeț,
Pornind de la interesele și
membru al Comitetului Politic scopurile fundamentale comune,
Executiv, secretar al C.C. al părțile au declarat că sînt hotărî
P.C.R., Ion Stoian, membru su te să întărească și pe viitor rela
pleant al Comitetului Politic Exe țiile de alianță, prietenie și co
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., laborare multilaterală dintre
loan Totu, membru supleant al România socialistă și Uniunea
Comitetului Politic Executiv al Sovietică, să extindă conlucrarea
C. C. al P.C.R., viceprim-ministru în domeniile politic, economic, al
al guvernului, Ștefan Andrei, apărării, cultural și altele, pe
membru supleant al Comitetului baza Tratatului de prietenie, co
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., laborare și asistență mutuală
ministrul afacerilor externe ;
dintre
Republica
Socialistă
Din partea sovietică : N. A. Ti România și U.R.S.S. din 7 iulie
honov, membru al Biroului Poli 1970, în spiritul Declarației co
tic al C.C. al P.C.U.S., președin mune româno-sovietice din 24 no
tele Consiliului de Miniștri al iembrie 1976. Ele au subliniat im
U.R.S.S., A. A. Gromîko, membru portanța Tratatului de la Varșo
f al Biroului Politic al C.C. al via ca instrument eficient al asi
P.C.U.S., prim-vicepreședinte al gurării securității țărilor socialis
Consiliului de Miniștri, ministrul te aliate, al elaborării și înfăp
afacerilor externe al U.R.S.S., tuirii în comun a politicii lor ex
D. F. Ustinov, membru al Biroului terne iubitoare de pace, ca factor
Politic al C.C. al P.C.U.S., minis important al menținerii și întări
trul apărării al U.R.S.S., K. V. rii păcii în Europa, îndeosebi în
Rusakov, secretar al C.C. al actuala situație internațională
P.C.U.S., N. I. Rîjkov, secretar al complicată.
C.C. al P.C.U.S., N.V. Talîzin,
Conducătorii celor două țări
membru al C.C. al P.C.U.S., vice frățești au examinat direcțiile
președinte al Consiliului de Mi principale ale colaborării econo
niștri al U.R.S.S.' ‘
mice și tehnico-științifice pe
în cursul convorbirilor, desfă
bază bilaterală și în cadrul Con
șurate într-o atmosferă de caldă siliului de Ajutor Economic Re
prietenie și sinceritate, tovarășul ciproc. Ei s-au pronunțat pentru
Nicolae Ceaușescu și tovarășul o coordonare mai strînsă a pla
K.U. Cernenko au făcut un
nurilor economiilor naționale
schimb de informații cu privire ale Republicii Socialiste Româ
la dezvoltarea economică și so- nia și U.R.S.S., pentru dezvol
cial-politică a Republicii Socia- tarea pe multiple căi a speciali
l liste România și a Uniunii So
zării și cooperării în producție,

pentru creșterea schimburilor
de mărfuri dintre ele. în acest
sens, cei doi conducători de
partid și de stat au convenit ca
între cele două țări să se încheie
acorduri de lungă durată pri
vind dezvoltarea colaborării pe
baze reciproc avantajoase. De
asemenea, au însărcinat guver
nele țărilor lor să elaboreze mă
suri de creștere a schimburilor
de mărfuri, a livrărilor reciproce
de mașini, instalații și utilaje
pentru satisfacerea necesităților
economiilor naționale ale celor
două țări.
S-a hotărit să se dezvolte și
mai puternic colaborarea în do
meniul științei și tehnicii, al învățămîntului și culturii, precum
și în alte domenii de interes re
ciproc. A fost subliniat rolul
mijloacelor de informare în
masă în promovarea prieteniei
și a colaborării rodnice dintre
partidele, țările și popoarele
român și sovietic.
Considerind necesar să spo
rească eforturile în vederea dez
voltării în continuare a relații
lor economice multilaterale din
tre țările membre ale C.A.E.R.,
extinderii cooperării și specia
lizării în producție, soluționării
în comun a principalelor probeme economice și tehnico-științifice ale acestor țări, pe baza
„Programului complex al adîncirii și perfecționării în conti
nuare a colaborării și dezvoltării
integrării economice socialiste
a țărilor membre ale C.A.E.R.'1,
cele două părți acordă o mare
însemnătate apropiatei consfă
tuiri economice la nivel înalt a
țărilor membre ale C.A.E.R.
Examinînd problemele inter
naționale majore, participanții
la convorbiri și-au exprimat în
grijorarea în legătură cu agrava
rea continuă a situației în Euro
pa și în întreaga lume, ca urma
re a acțiunilor S.U.A. și N.A.T.O.,
a amplasării în unele țări din
Europa de rachete nucleare ame
ricane cu rază medie de acțiune,
care au deschis o fază nouă, de
osebit de periculoasă a cursei
înarmărilor nucleare. Aceasta a
determinat Uniunea Sovietică să
adopte o serie de măsuri de răs
puns. în legătură cu aceasta,
România și Uniunea Sovietică
declară din nou că, actionînd
(Continuare în pag. a V-a)

fUneveniment de deosebită însemnătate
pentru întărirea prieteniei și colaborării
româno-sovietice
Tradiționalele relații prietenești
de bună vecinătate și colaborare
multilaterală româno-sovietice au
consemnat, în evoluția lor mereu
ascendentă, un nou și remar
cabil eveniment, îmbogățindu-se
prin rodnicele rezultate ale vizitei
de lucru pe care tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România, a efectuat-o In Uniunea
Sovietică, la invitația Comitetului
Central al Partidului Comunist al
Uniunii Sovietice și a Prezidiului
Sovietului Suprem al U.R.S.S.
De la bun inceput se cuvine sub
liniat — așa cum a arătat Comite
tul Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. în ședința sa de ieri — că
întreaga desfășurare a vizitei, con
vorbirile dintre tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășul Konstantin
Cernenko, secretar general al C.C.
al P.C.U.S., președintele Prezidiului
Sovietului Suprem al U.R.S.S., în
țelegerile și concluziile comune la
care s-a ajuns în cadrul convorbi
rilor purtate se înscriu ca un mo
ment de o deosebită importanță în
dezvoltarea, pe baze reciproc avantajoase, a colaborării și conlu
crării dintre cele două țări, partide
și popoare. Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a dat. după
cum s-a relevat in cadrul ședinței,
„o înaltă apreciere activității pro
fund principiale, pătrunse de o
Înaltă răspundere pentru interesele
tării, ale poporului român, ale cau
zei socialismului și păcii, desfășu
rate de tovarășul Nicolae Ceaușescu
în timpul vizitei, poziției exprimate
in cadrul convorbirilor purtate la
Moscova și a subliniat cu deosebită
satisfacție contribuția esențială a
secretarului general al partidului,
președintele republicii, la reușita
deplină a acestei vizite, la promo
varea și adincirea tot mai puternică
a tradiționalelor relații de priete
nie, colaborare și bună vecinătate
româno-sovietice".
S-a confirmat astfel. încă o dată,
însemnătatea deosebită a întîlniri-

lor șl contactelor directe între con
ducătorii de partid și de stat al
celor două țări, a convorbirilor la
nivel înalt care au permis fructuoa
se schimburi de vederi asupra co
laborării bilaterale, ca și asu
pra unor probleme de bază ale
actualității internaționale, au dus
la adoptarea unor hotărîri cores
punzătoare, stimulînd ansamblul
relațiilor de colaborare și deschizîndu-le noi și rodnice orizonturi.
Vizita a pus încă o dată în evi
dență rădăcinile Istorice adinei ale
legăturilor dintre cele două po
poare și țări vecine și prietene,
dintre forțele lor inaintate, anima
te, de-a lungul timpului, de nă
zuințe comune în lupta pentru
libertate și progres. In anii con
strucției socialiste, aceste legături,
stimulate de comunitatea de orinduire, de ideologie și de țeluri și
avînd o puternică temelie în Trata
tul de prietenie, colaborare și asis
tentă mutuală, încheiat in 1970,
precum și în Declarațiile comune
semnate cu prilejul vizitelor la ni
vel înalt, au căpătat un conținut
nou, s-au ridicat pe o treaptă cali
tativ superioară, în toate domeniile
de activitate.
în repetate rînduri, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat în
semnătatea deosebită pe care țara
noastră, in cadrul general al rela
țiilor de prietenie și colaborare cu
toate țările socialiste, o acordă dez
voltării raporturilor în primul rind
cu țările vecine, conlucrării ac
tive, multilaterale cu Uniunea So
vietică — aceasta constituind o
orientare programatică definitorie
pentru întreaga activitate interna
țională a Partidului Comunist Ro
mân, a României socialiste. Tocmai
ca o înaltă apreciere a meritelor și
contribuției tovarășului Nicolae
Ceaușescu la cauza socialismu
lui, la dezvoltarea relațiilor ro
mâno-sovietice și in legătură cu
cea de-a 65-a aniversare a zilei
sale de naștere, secretarului gene
ral al partidului nostru, președinte
le republicii, i-a fost înmînat, ou

prilejul actualei vizite, de către to
varășul Konstantin Cernenko, Or
dinul „Revoluția din Octombrie" —
elocventă expresie a bunelor relații
și a sentimentelor de stimă și pre
țuire ce le nutresc reciproc po
poarele român și sovietic.
Profunzimea și trăinicia acestor
sentimente au fost, dealtfel, con
cludent ilustrate pe parcursul în
tregii vizite, care a pus în lumină
satisfacția reciprocă pentru ampli
ficarea legăturilor româno-sovietice
în cele mai diverse sfere de acti
vitate, hotărîrea de a se inten
sifica eforturile pentru dezvoltarea
lor cit mai largă, pe baza princi
piilor deplinei egalități în drepturi,
stimei și respectului reciproc, nea
mestecului în treburile interne, so
lidarității și întrajutorării tovă
rășești.
în acest sens, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU declara in timpul di
neului oferit în onoarea sa de Co
mitetul Central al P.C.U.S. și Pre
zidiul
Sovietului Suprem
al
U.R.S.S. : „In cadrul convorbirilor
de astăzi am ajuns la concluzii co
mune privind ridicarea la un nivel
și mai înalt a colaborării românosovietice — pe plan politic, econo
mic, tehnico-științific, cultural și in
alte domenii — prin punerea tot
mai largă in valoare a marilor po
sibilități de care dispun țările noas
tre. Ne-am înțeles să facem în așa
fel, încît aceste relații să constituie
in toate privințele un exemplu de
raporturi intre țări socialiste vecine
și prietene, care cooperează multi
lateral in edificarea noii orînduiri".
La rîndul său, tovarășul
KONSTANTIN CERNENKO, în cuvintul din cadrul solemnității de
înminare a înaltei distincții, sub
linia : „Inminindu-vă, astăzi, inalta
distincție — Ordinul -Revoluția din
Octombrie» — doresc să subliniez
că aceasta simbolizează bunele
noastre sentimente față de dum
neavoastră, respectul profund față
de Partidul Comunist Român, față

(Continuare în pag. a V-a)
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DE ÎNTREȚINERE A CIILTURILOI

TEHNICO-șriIMȚIFICE
ROMÂNEȘTI

TELEORMAN
Prezentăm astăzi citeva dintre ultimele realizări obținute de
colective de cercetare științifică și inginerie tehnologică care sint
aplicate sau urmează să fie in curind materializate în producție. Sint
realizări de prestigiu ce se adaugă șirului de fapte insuflețitoare pe
care oamenii muncii din întreaga țară le consacră mărețelor eveni
mente din acest an : cea de a 43-a aniversare a revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al Xlll-lea
Congres al partidului.

Pe primul plan - păstrarea densității optime a plantelor
tică Ochea, Vasile Comănescu și
Nicolae Mogoș execută prășitul me
canic, sub supravegherea ing. Irina
Tănase, pe o solă de 95 hectare
cultivate cu porumb. Vetrele de bu
ruieni rămase pe rinduri sint distruse
de către cooperatori cu sapele. „Noi
urmărim — ne spune șefa de fermă
— curățirea perfectă a culturii de
buruieni și păstrarea densității opti
me la hectar. Prin tot ce facem acum
și ce vom întreprinde în perioada
următoare, vrem să obținem o re
coltă medie de 20 000 kg porumb
știuleți la hectar pe toată suprafața
de 370 hectare ce o avem în ferma
noastră".
Desigur, problema asigurării den
sității optime preocupă specialiștii și
cadrele de conducere din toate uni
tățile agricole. Și este bine că îna
inte de începerea lucrului specialiș
tii readuc în atenția cooperatorilor
și mecanizatorilor această problemă,
insistînd asupra necesității de a se
respecta riguros tehnologiile. La
C.A.P. „Unirea" — Izlaz, după în
cheierea celor două prașile ma
nuale pe toate suprafețele cultivate
cu sfeclă de zahăr și floarea-soare
lui. forțele umane au fost concen
trate Ia prășitul porumbului, cultură
ce ocupă 675 hectare. Șefii de
fermă, aflați permanent în mij
locul oamenilor,' asigură execu
tarea unor lucrări de bună ca
litate. La ferma nr. 3, condusă
de George Grigore, cooperatorii Stelian Cranta, Căprescu Gica și Andrei
Ochea au fost obligați să refacă lu
crarea pe suprafețele unde nu au
executat corect prășitul porumbului.
Aceasta ca urmare a intervenției
prompte a șefului de fermă care a
constatat abateri de la normele agro tehnice.
Cit de mare este rolul specialiști
lor și al celorlalte cadre de condu
cere în exercitarea unui control exi
gent și permanent asupra calității
lucrărilor o dovedesc și alte exemple.

Ploile căzute în ultimele zile în
județul Teleorman au favorizat dez
voltarea culturilor, dar și înmulți
rea buruienilor. Ca urmare. în toate
unitățile agricole continuă pe un
front larg lucrările de întreținere a
culturilor. Prin măsurile întreprinse
de comitetul județean de partid, la
executarea acestor lucrări participă
zilnic peste 70 000 țărani cooperatori,
la care se adaugă alți numeroși
locuitori ai satelor, precum și mii
de oameni ai muncii din întreprin
deri și instituții din localitățile ur
bane. Ca atare, pînă luni seara pri
ma prașilă a fost executată manual
pe 90 720 hectare (81 la sută), iar
mecanic — pe 96 100 hectare (86 la
sută), din cele 111 300 hectare culti
vate cu porumb. Cea de a doua
prașilă manuală s-a efectuat la
sfecla de zahăr pe 70 la sută, iar la
floarea-soarelui pe 59 Ia sută, din
suprafața cultivată.
Am urmărit la fața locului cum se
desfășoară lucrările de întreținere a
porumbului in consiliul agroindus
trial Turnu Măgurele, cel mai mare
din județ ca suprafață agricolă. îm
preună cu inginerul-șef al consiliu
lui, Ștefan Chelu, străbatem ogoarele
unităților agricole din zonă. Pretu
tindeni, cimpul este împînzit de
oameni care lucrează cu sapele la
prășitul culturilor. La cooperativa
agricolă Lița, lanurile curate, fără
buruieni, dovedesc hărnicia și răs
punderea cu care se muncește pen
tru asigurarea unor recolte sporite.
Pentru ca prășitul să fie efectuat in
perioadele optime stabilite, aici au
venit în sprijinul cooperatorilor si
peste 350 de oameni ai muncii din
unitățile economice ale municipiu
lui Turnu Măgurele. Ei sînt îndru
mați de specialiștii și șefii de fermă
din cooperativa agricolă, care se
află în permanentă pe cîmp. La
ferma nr. 2. mecanizatorii Viorel
Cojoacă, Gheorghe Birsășteanu, Cos-

La cealaltă cooperativă agricolă din
comuna Izlaz, o formație de patru
tractoriști cu cultivatoare se afla
la prășitul porumbului pe o solă de
130 hectare. Mergînd în urma lor,
șefa de fermă Stela Băja a identifi
cat’ multe buruieni rămase între
rîndurile pe care lucrau mecanizato
rii Ionel Gruia și Gheorghe Ciocoiu.
I-a oprit imediat pe cei doi și le-a
cerut să schimbe cuțitele de la cul
tivatoare cu altele ascuțite. Un ase
menea control exigent trebuie însă
extins șl asupra echipelor de coope
ratori. De ce ? Pe alocuri s-a con
statat că la prășitul manual al po
rumbului sînt tăiate și plante, diminuindu-se astfel densitatea opti
mă. După cum tot Ia aceeași uni
tate agricolă, în aceste zile, cînd
întreaga suflare a satului. trebuie să
fie în cîmp, unii cooperatori, printre
care Florea Fotescu. Victoria Mirancea, Tudor Băja. Gheorghița Grecu, se sustrag de la muncă. Și aceasta în timp ce peste 150 de oa
meni ai muncii din alte sectoare
neagricole din comună participă în
mod curent la lucrările de sezon.
Primarul comunei, Marloara Iordan,
care ne însoțea, și-a notat aceste
stări de lucruri pentru a discuta cu
conducerea cooperativei. Ne-a asigu
rat că vor fi luate toate măsurile
necesare în vederea mobilizării tu
turor locuitorilor la lucrările de
întreținere.
Săptămîna în care ne aflăm este
decisivă pentru încheierea primei
prașile la porumb și a celei de-a
doua prașile manuale la sfecla de
zahăr și floarea-soarelui. De aceea
trebuie acționat energic pentru ca
toți cooperatorii și ceilalți locuitori
ai satelor teleormănene să partici
pe activ la muncă, să execute lu
crări de cea mai bună calitate.

In premieră o tehnologie modernă
Probabil că foarte puțini dintre
cititori știu că banala tablă din care
sint confecționate cutiile de con
serve sau obișnuitele capace debere, pepsi, apă minerală etc. nu
este chiar atît de... banală. Nu este
la îndemîna oricui, nu doar ca ma
terie primă, ci și ca tehnologie, să
producă tablă laminată cu grosimi
de 0,2 pină la 0,5 milimetri, pe care,
apoi, s-o acopere cu o peliculă de
cositor și crom de numai cîțiva
microni grosime.
Acesta este dealtfel și motivul
pentru care Institutul de cercetări
și proiectări pentru produse plate
și acoperiri metalice din Galați,
cînd a primit sarcina elaborării teh
nologiei și instalației de fabricare
a acestor sorturi de tablă, a apelat
la colaborarea a încă patru insti
tute de cercetări de cu totul alt

Tren specializat
O noutate tehnică ș! în domeniul
transporturilor : trenul specializat
pentru transportul de minereu.
Sint, de fapt, două trenuri, avînd
în componență cite 50 de vagoane
speciale, capabile să transporte fie
care o încărcătură utilă de 3 000
tone. în ce constă noutatea? Ase
menea vagoane, construite la între
prinderea mecanică de material
rulant din Pașcani, pe baza unui
proiect realizat de Centrul de cer
cetare științifică și inginerie teh
nologică pentru vagoane din Arad,
sint realizate pentru prima dată în
țara noastră. Ele sint mai ușoare,
mai robuste, mai ieftine și cu o
capacitate mai mare decît cele uti
lizate pină în prezent la transportul
minereului. Evident, de aici rezultă

Stan ȘTEFAN
corespondentul

„Scinteii"

SATU MARE

riei Bîț, care lucrează în acord glo
bal această parcelă, a fost repartiza
tă de dimineață, cînd încă ploua, la
zootehnie" — ni s-a răspuns. Se vede
însă că, după încetarea ploii, pre
ședintele uitase sau neglijase să tri
mită echipa la plivitul cartofilor, lu
crare obligatorie pentru a se asigura
condiții normale dezvoltării plantelor.
Intr-adevăr, cînd am revenit, echi
pa condusă de Maria Bîț, dar cu un
efectiv descompletat, lucra de zor la
plivitul buruienilor din parcela de
cartofi. Numai că situația era departe
de asigurările date de președinte,
abia o mică parte din parcelă deve
nind „curată".
Reluînd discuția cu președintele
cooperativei agricole, îl întrebăm
dacă la întreținerea culturilor n-ar
putea să fie prezenți și alți oameni
apți de muncă din comună — lucră
tori din zootehnie, pensionari și chiar
personalul unor instituții din locali
tate. „Cum să nu, putem !“ — ne asi
gură președintele. N-am înțeles însă
de ce conducerea cooperativei, consi
liul popular comunal n-au trecut ope
rativ la măsuri concrete in acest sens,
pentru ca nici o oră favorabilă lu
crului în cîmp la întreținerea culturi
lor să nu rămină nefolosită.
Ne-am oprit mai amănunțit asupra
acestei situații pentru ca și alte con
silii populare comunale și cadre de
conducere din unități agricole să în
țeleagă că, în aceste zile, întreținerea
culturilor se poate desfășura in ritm
susținut numai prin participarea tu

Aplicarea acordului global are me
nirea de a stimula puternic preocu
pările fiecărui colectiv muncitoresc
pentru organizarea mai bună a mun
cii, de a întări spiritul de răspun
dere, de ordine și disciplină in utili
zarea cu eficiență superioară a ca
pacităților de producție, a mijloace
lor materiale și financiare încredin
țate de societate spre administrare.
Răsplata muncii — pe măsura rezul
tatelor muncii — aceasta este esen
ța organizării muncii în acord global,
pe care practica o pune pregnant în
evidentă.

Să privim cu atenție tabelul de
mai jos. El înfățișează sintetic prin
cipalii indicatori economici și de re
tribuire a muncii realizați în două
secții cu profil de fabricație identic,
cu o structură de personal muncitor
asemănătoare, ale căror colective au
obținut însă rezultate diferite în pro
ducție și, ca atare, venituri diferite
din muncă. Este vorba de secțiile I
și III de cocsificare din cadrul uzinei
cocsochimice a Combinatului side
rurgic din Galați.

Cum s-ou realizat principalii indicatori economici
și de retribuire a muncii

în perioada 1 ianuarie — 30 aprilie 1984
(in procente față de plan)

Secția 1
cocsificare
Producea fizică
Număr de personal
Productivitatea muncii
Retribuția medie
Care sînt cauzele ? Cum a funcțio
nat mecanismul acordului global și
cum trebuie să se acționeze în con
tinuare pentru creșterea mai puter
nică a producției de cocs ?
LA SECȚIA I COCSIFICARE

Planul depășit printr-o
bună organizare
și disciplină fermă
în producție
în patru luni din acest an. colec
tivul secției I a depășit planul pro
ducției fizice, lucrind cu un număr
mai redus de personal decît cel pla
nificat. Factorul hotărîtor al bunelor
rezultate l-a reprezentat creșterea
productivității muncii. în consecință
și retribuția medie a fost mai mare
decît s-a prevăzut prin plan.
Ambele secții au beneficiat de

104,8
99,0
105,7
104,2

Secția III
cocsificare
99,8
100,8
99,0
98,0

aceleași condiții de muncă, adică au
primit cărbune de aceeași calitate, cu
aceeași ritmicitate, precizează tovară
șul Vasile Dumitru, inginerul-șef al
uzinei cocsochimice. Secția I a avut
însă un avantaj care s-a dovedit
esențial : coeziunea colectivului, pu
terea sa de a se mobiliza pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor de
plan.
Citeva argumente, care s-au des
prins in cursul discuțiilor cu mun
citori și specialiști, sînt concludente
în acest sens.
Secția I, care cuprinde bateriile
1—4 de cocsificare, are în dotare uti
laje și instalații mai vechi, supuse
insă, repetat, unor operații de mo
dernizare. Decalajul de tehnicitate
față de secția III. secție modernă
formată din bateriile 7 și 8 de cocsi
ficare. construite în ultimii ani. este
însă din plin compensat la secția I
de existența unui nucleu închegat de
muncitori și specialiști, care au acu
mulat o experiență valoroasă în pro
ducție. La întrebarea-sondaj adresată
unor membri ai colectivului acestei

turor cooperatorilor, a tuturor locui
torilor satelor.
Dealtfel, în primele zile ale acestei
săptămini s-a înregistrat o creștere
a ritmului de lucru la întreținerea
culturilor, îndeosebi la executarea
prașilelor manuale. Secretarul consi
liului popular al comunei Tiream,
Florian Teofil (in raza acestei co
mune aflindu-se și localitatea ■ Ve
zendiu), ne spune : „Rămînerile în
urmă la întreținerea culturilor, . în
special Ia sfecla de zahăr, porumb și
cartofi — culturile de bază din co
muna noastră — au determinat con
siliul popular să ia măsuri operative
pentru mobilizarea tuturor forțelor
umane din satele comunei la prășitul
manual sau la plivitul buruienilor.
Lucrătorii consiliului popular, perso
nalul administrativ și tehnic din in
stituțiile comunei s-au integrat in
formațiile de lucru din unitățile
agricole. Ca atare, lucrările de între
ținere- au fost intensificate".
Pină în seara zilei de 5 iunie, pe
ansamblul județului s-a încheiat
prima prașilă mecanică la sfecla de
zahăr, cartofi și floarea-soarelui. iar
la porumb s-a efectuat in proporție
de 96 la sută. De asemenea, prima
prașilă manuală a fost făcută pe în
treaga suprafață cultivată cu sfeclă
de zahăr și cartofi și în proporție de
85 la sută la porumb. S-a încheiat și
prașila a doua mecanică și manuală
la sfecla de zahăr.

Octav GRUMEZA

corespondentul

o serie de avantaje : consum mai
mic de metal și combustibil, iar
micșorarea numărului de garnituri
duce la creșterea capacității de
transport a liniilor și elimină tim
pii de pregătire și triere a trenuri
lor. Tot un element de noutate il
constituie și modul de golire al va
goanelor. în punctul de descărcare,
vagoanele, fixate . în dispozitive
speciale (culbutori), sînt practic
răsturnate la 180 de grade. Descăr
carea se efectuează astfel în citeva
secunde.,
Concepția celor două trenuri a
fost realizată de specialiști ai Insti
tutului de cercetări și proiectări
pentru transporturi, sub a căror
directă supraveghere s-aU efectuat
și probele de anduranță.

Discuri de forat galerii miniere orizontale

Nici un lan să nu fie lăsat năpădit de buruieni!
Deși județul Satu Mare a încheiat
printre primele județe din țară
însămînțarea culturilor de primă
vară, din cauza ploilor frecvente și
abundente din ultimele două săptămîni un timp s-au înregistrat rămîneri în urmă la întreținerea culturi
lor prăsitoare. Tocmai de aceea, co
mandamentul județean pentru agri
cultură a cerut consiliilor populare
comunale să mobilizeze la prășit pe
toți locuitorii satelor. Cum se înde
plinește această sarcină?
în numeroase cooperative agricole
Sătmăreana, Vetiș, Moftinu Mic,
Cărei și altele — în timpul raidului
nostru se aflau pe cîmp. la prășitul
sfeclei de zahăr și porumbului, sute
de oameni. Am zăbovit timp mai în
delungat în unitățile agricole din con
siliul agroindustrial Tiream. In coo
perativele agricole Tiream, Andrid,
Căuaș și Ghenci_, pe suprafețe în
tinse culturile sînt bine întreținute.
Există insă și unele situații contras
tante. La C.A.P. Vezendiu, chiar lin
gă șosea, vedem o parcelă întinsă,
de 15 hectare, cu cartofi timpurii, in
vadată de rapiță. Dar la plivit nu se
afla nimeni. La sediul cooperativei agricole ne interesăm de ce această
parcelă face notă discordantă cu ce
lelalte din jur. Președintele unității,
Victor Sfîra, ține să ne spună : „Dacă
mergeți mai departe, iar la reîntoar
cere treceți tot pe aici, veți găsi, fiți
siguri, parcela curată". întrebăm to
tuși de ce ntf au fost mobilizați din
vreme oamenii la plivit. „Echipa Ma-

profil decît cel metalurgic (chimie,
electrotehnică, fizică etc.). în urma
unor susținute cercetări și experi
mentări, in care s-a urmărit folo
sirea unor mașini, utilaje, materia
le și aparate de măsură și con
trol produse exclusiv în țară, cer
cetătorii gălățeni au reușit să ela
boreze tehnologia de cositorirecromare a benzilor de tablă subțire
laminate la rece într-o primă in
stalație de. acest fel din (ară. Un
element demn de reținut : instala
ția românească, a cărei montare va
începe încă din acest an, a fost
elaborată pe baza celor mai noi
realizări ale tehnicilor și tehnolo
giilor actuale. Ca eficientă econo
mică, amintim doar faptul că prin
produsele ce se vor fabrica, anual
se va reduce importul cu circa 24
milioane dolari.

PRĂȘITUL

LA

ÎNTÎMPLARE

DIMINUEAZĂ
Este un adevăr bine
Știut : nivelul recoltei
depinde intr-o mare
măsură de calitatea
prașilei. In majorita
tea unităților agricole
din județul Brăila se
lucrează bine, cu spi
rit de răspundere, respectindu-se normele
tehnice, asigurindu-se
astfel densitatea pre
văzută. Există insă
excepții. Iată una. Pe
șoseaua Brăila-Buzău,
la ieșirea din comuna
Ianca.
pe
partea
dreaptă se întinde o
solă cultivată cu po
rumb a cooperativei agricole din această lo
calitate. Trei femei lu
crau la prtysit pe so
lele repartizate in acord global. Oricine
parcurge
rîndurile
prăsite poate constata

RECOLTA

o situație inadmisibi
lă : plantele tăiate anapoda, fără nici un
fel de discernămint,
de-a valma cu buruie
nile. Pe un rind, luat
la intimplare, marcăm
o porțiune de 10 metri
Si numărăm : din cele
32 fire de porumb cite
au fost initial, 12 au
fost tăiate cu sapa.
Cele 20 de fire răma
se nu vor asigura nici
pe departe densitatea
cerută de tehnologia
culturii
porumbului.
Iar recolta va fi dimi
nuată in mod propor
tional. Cooperatoarele
nici nu știau cite plan
te recoltabile trebuiau
să rămină. Cu alte cu
vinte, prăseau după
cum cădea sapa pe
rind. La citeva între
bări firești am primit
răspunsuri surprinză

toare : „Nimeni nu
ne-a spus ce densitate
trebuie să aibă plan
tele. Brigadierul Melu
Popescu ne-a arătat
rîndurile, spunindu-ne
doar atît : această su
prafață v-a fost re
partizată să o lucrați
in acord global. Tre
ceți la prăsit!". Si au
trecut. S-a văzut cum.
Plantele se răresc pes
te măsură, iar recolta
se înjumătățește. Un
semnal pe adresa con
ducerii cooperativei agricole.
consiliului
popular comunal si di
recției agricole județe
ne Brăila, care. spe-.
ram, va avea ecoul cu
venit.

Cornelia IFRIM

corespondentul
„Scinteii"

Tratamentul termic este operația
cea mai dificilă și delicată ce se
execută asupra metalului, dindu-i
acestuia
durabilitatea, suplețea
sau, după caz, rigiditatea de care
are nevoie. Cînd ne-am propus să
fabricăm în țară discuri de forat
galerii pentru lucrările miniere,
furnizorii străini au privit cu scep
ticism intenția de a asimila aseme-.
nea utilaje. Firește, greutatea
mare nu. consta atît în execuția
discului Propriu-zis,. cu diametrul
de 6 pietri, ci. în primul rind. a scu
lelor de forat, adică a „colților" de
oțel care vin în contact direct cu
roca dură pe care trebuie s-o sfar
me. Oțelul din care se confecționau
trebuia supus unor tratamente ter
mice deosebite, incit să confere

acestor colți o structură aparte, în
care duritatea metalului să descrească progresiv, începînd cu par
tea activă, ce trebuie să fie apro
piată de cea a diamantului, pină
la partea de susținere. O sarcină
deloc ușoară pentru cercetătorii
Institutului de cercetare științifică,
inginerie tehnologică și proiectări
pentru sectoare calde din București,
de care însă, dovedind o remarca
bilă competentă profesională, s-au
■ achitat pe deplin. Rezultatul: prin
activitatea de microproducție. in
stitutul a și realizat circa 500 de
discuri de forat galerii orizontale
(care pînă anul trecut se importau),
producția de serie fiind preluată,
de curind, de întreprinderea „1
Mai" din Ploiești

Linie automată complexă
Printre realizările de prestigiu
ale Institutului de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică pen
tru mașini-unelle din Capitală —
menite să contribuie la creșterea
productivității muncii in diferite
întreprinderi constructoare de ma
șini din țara noastră — se numără
și linia automată de prelucrat
cămăși cilindru pentru motoarele
autoturismelor „Dacia". Pe o ase
menea linie — care a întrunit apre
cierile specialiștilor la ultima ediție
a Tirgului Internațional București
— se execută 10 operații automate
de prelucrare.
Este primul complex de utilaje
de acest fel din țară construit la

întreprinderea de mașini-unelte și
agregate din București, în întregi
me cu echipament de producție
românească, inclusiv cel de calcul
și automatizare. Dintre caracteris
ticile sale amintim doar faptul că
se înregistrează o productivitate a
muncii de patru ori mai marc decît
în cazul tehnologiei folosite în pre
zent. Totodată, noua linie prezintă
o mare flexibilitate, pe ea putîndu-se prelucra fără mari reglaje 6
tipodimensiuni de cămăși-cilindru.
Această linie se află acum în curs
de instalare la întreprinderea de
autoturisme din Pitești.

Rubrică realizată de

Vlalcu RADU
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secții î „de ce depinde in mod hotăritor realizarea ritmică a sarcinilor
de producție ?" — răspunsul a fost
aproape unanim : „dacă avem mate
rii prime, trebuie să respectăm strict
tehnologiile de lucru și să menținem
permanent instalațiile in perfectă
stare de funcționare !“.

această natură, din secție au pornit
o serie de propuneri valoroase, care
s-au materializat ulterior, privind
introducerea unor dispozitive ce ușu
rează munca oamenilor : dispozitivul
mecanic de curățat uși și rame, care
a fost montat la bateria 1 și va fi ge
neralizat la celelalte baterii, meca-

rat un climat de muncă sănătos,
exigent și, în aceste condiții, acor
dul global se aplică riguros, în spi
ritul și litera reglementărilor legale,
stimulînd munca harnică, inițiativele
creatoare pentru sporirea producției
fizice.

Răsplata muncii-pe măsura
rezultatelor muncii
CITEVA ÎNVĂȚĂMINTE CE SE DESPRIND DIN APLICAREA ACORDULUI GLOBAL IN DOUĂ
SECȚII ALE UZINEI COCSOCHIMICE DE LA COMBINATUL SIDERURGIC GALAȚI
Rezultă deci că spiritul de răspun
dere manifestat la locul de muncă
se dovedește a fi aici factorul prin
cipal. Fiecare om din cadrul secției
I cocsificare știe bine care îi sint
îndatoririle și răspunderile in pro
ducție. S-a instituit o regulă de
fier ca operațiile de întreținere și
reparații la utilaje și instalații să se
execute la timp, fără nici o dero
gare. De ce? Ne explică inginerul
Octavian Grecu, șeful secției I
cocsificare:
— Specific muncii in cocserie este
că, dacă astăzi nu se face o lucrare
de întreținere sau de reparații, nu se
întimplă nimic, procesul de produc
ție poate continua, iar planul poate
fi îndeplinit. Dar dacă abdicarea de
la normele tehnice devine o regulă,
se acumulează unele neajunsuri
care duc la situații critice ce cul
minează cu oprirea funcționării ba
teriei. De exemplu, dacă nu se cu
răță ușile de alimentare cu cărbune
sau de evacuare a cocsului, cu timpul
acestea nu se mai pot închide etanș,
sînt suprasolicitate, apar gazări, flă
cări și de aici avarierea bateriei. Lu
crind in acord global, cei care
s-au confruntat cu asemenea situații
au putut constata pe propriul lor bu
zunar cit de păgubitoare sint opri
rile neprevăzute în funcționarea in
stalațiilor.
Mai mult decît atît, din dorința
de a preintîmpina neajunsuri de

nismul de deschidere automată de la
rampa de cocs rece și transportorul
mecanic pentru evacuarea cărbune
lui de pe platforma de lucru.
Disciplina muncii înseamnă insă
nu numai respectarea normelor teh
nice și tehnologice, ci și prezența
efectivă la lucru a tuturor muncito
rilor, la posturile unde sint încadrați.
Lipsa, chiar numai citeva ore, a unui
om de la o instalație, de la un loc
de muncă se resimte, sînt necesare
eforturi suplimentare din partea ce
lorlalți pentru a o suplini. Din acest
punct de vedere, situația se prezintă
mai bine la secția I, indicele de uti
lizare a fondului de timp maxim
disponibil apropiindu-se de 97 la
sută. Tocmai pentru că rezultatele
muncii și veniturile tuturor depind
de respectarea strictă a programului
de lucru, de răspunderea in muncă a
tuturor și a fiecăruia în parte, se
manifestă o maximă exigență față de
cei care se abat de ia normele disci
plinei. Ne aflam în secție într-un
moment în care colectivul a hotărit
ca muncitorului Dobă Eugen, care în
tr-o lună a lipsit nemotivat 32 de
ore. să i se reducă cîștigul cu 575 lei
pentru timpul nelucrat și, in plus, să
i se calculeze retribuția nu după ca
tegoria postului la care lucrează, ci
după categoria de încadrare, din care
a rezultat un venit cu încă 212 lei
mai mic,
în secția I cocsificare s-a instau-

LA SECȚIA III COCSIFICARE

Planul nerealiaat rezultat al
insuficientei organizări
și al abaterilor
de la disciplină
„Utilajele sînt noi, unele nu func
ționează cum trebuie, colectivul nu
este încă suficient de pregătit și ro
dat" — acestea sînt motivele cpl mai
des invocate atunci cînd se discută
despre cauzele nerealizării integrale
a sarcinilor de plan in această sec
ției în patru luni, planul la produc
ția fizică nu a fost îndeplinit, deși
s-a lucrat cu un’ număr mai mare
de personal decît cel prevăzut. în
consecință și retribuția medie a fost
mai mică decit cea planificată.
Desigur, despre calitatea execuției
unor utilaje și instalații, cum sint,
bunăoară, dispozitivele de curățat
uși și rame, se mai poate discuta.
Muncitorii și specialiștii cu care am
stat de vorbă, deși nu trec cu ve
derea această cauză, nu insistă asu
pra ei. în mod firesc, dialogul can
tonează asupra unor cauze Interne.
Iată-le redate sintetic :
© Pregătirea profesională necores
punzătoare a unor muncitori și lipsa

de preocupare a cadrelor inginerești bune, care merită să fie generalizate,
pentru organizarea și desfășurarea
există chiar și aici, în secția III. Pen
în bune condiții a cursurilor de ridi
tru că sint formații de lucru, cum
care a calificării profesionale. Ca sint cele conduse de maiștrii Gheoratare, un număr mare de întreruperi ghe Andone și Marcel Maftei, care
accidentale in funcționarea unor uti își depășesc lună de lună cu 4—5
laje, care s-au soldat cu staționarea
procente sarcinile de producție și, in
pe durate lungi sau cu exploatarea consecință, retribuțiile medii sint
neuniformă a bateriilor de cocsifi
mai mari. După cum, alte formații,
care, au drepr numitor comun exe cum sînt cele conduse de maiștrii
cutarea anumitor manevre greșite la Alexandru Bușilă și Mihai Arsene,
unele instalații,
nu reușesc să-și îndeplinească inte
® Abaterile de Ia normele disci
gral planul și. drept urmare. înca
plinei muncii și tehnologice, pe fon sează retribuții mai mici decît me
dul unui control și al unei îndru
dia pe ansamblul secției.
mări tehnice insuficiente a persona
Ce trebuie făcut pentru ca în
lului de execuție în toate schimbu
întreaga secție șă se muncească bine,
rile. Indicele de utilizare a fondului
organizat, cu rezultate cit mai bune?
de timp maxim disponibil a fost in Este întrebarea pe care am adresat-o
această secție de 95,4 la sută ; de
tovarășului Ion Brad, inginer-șeî
asemenea, pînă nu demult a existat tehnolog al secției III cocsificare.
o mare fluctuație a personalului
— în condițiile muncii în acord
muncitor.
global, mai mult decit orice ne ajută
® Ritmul și calitatea nu întot exemplul bun al formațiilor de
deauna satisfăcătoare ale lucrărilor de lucru conduse de maiștrii Maftei și
întreținere și reparații, îndeosebi la Andone. Oamenii văd că în aceste
masivul ceramic, la armăturile de la
formații se cîștigă mai bine, dar nu
baterii, la instalațiile mecanice și
mai pentru că se muncește mai bine,
electrice, s-au repercutat in unele
cu răspundere, în mod organizat. Ca
perioade asupra, funcționării capaci atare, experiența lor trebuie s-o ex
tăților de producție.
tindem în secție. De aseme
Sint inerente asemenea neajun- ’ nea, este necesar să facem un
suri ? Cum pot fi ele prevenite și
efort deosebit in această perioadă
eliminate ?
pentru inchegarea unui nucleu de
Credem că în primul rind oamenii
oameni de bază, de la care să ira
muncii din această secție ar trebui
dieze și buna pregătire profesiona
să privească mai des in curtea veci
lă. și spiritul de disciplină, de răs
nului sau, mai exact, să preia de la
pundere pentru îndeplinirea sarcini
secția I anumite metode de organi
lor de plan. Iar un stimulent de bază
zare a muncii, de conducere a pro
trebuie să-l reprezinte aplicarea fer
ceselor tehnologice. Dar experiențe
mă a acordului global.

CÎTEVA CONCLUZII
Ce învățăminte și concluzii se desprind din analiza comparativă a
activității în cele două secții ?
® întîi de toate că rezultatele producției depind nemijlocit de munca
oamenilor. Spiritul de răspundere pe care îl dovedesc în exploatarea, în
treținerea și repararea^capacităților de producție, în respectarea discipli
nei tehnice și tehnologice se regăsește în producția fizică fabricată.
® Acordul global nu numai că nu egalizează veniturile, ci, dimpotrivă,
tn cadrul secțiilor și chiar al formațiilor de lucru există instru
mente, căi de măsurare a aportului fiecăruia Ia efortul colectiv și, deci,
de diferențiere corespunzătoare a veniturilor.
® Tocmai pentru că rezultatele activității și, în consecință, retribuirea
muncii depind nemijlocit de spiritul de răspundere și eforturile fiecăruia
in angrenajul producției, acordul global stimulează afirmarea puternică
a opiniei muncitorești fată de abaterile de la normele de muncă. Acolo
unde acest lucru nu este incă înțeles cum se cuvine, unde mai persistă
spiritul tolerant, comoditatea, aceasta se face în dauna intereselor colec
tive și ale celor care înțeleg să-și îndeplinească întocmai îndatoririle in
muncă.

Corneliu CÂRLAN
Dan PLAEȘU
corespondentul

*
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II aprobare, profundă satisfacție față de rezultatele rodnice
Unanimă
ale vizitei de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în Uniunea Sovietică
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

însuflețiți de sentimentele de fier activ sinteți dumneavoastră, vă
binte dragoste, adine respect și ne asigurăm că sîntem hotărîți să în
mărginită recunoștință cu care co deplinim fără preget sarcinile și
muniștii, toți oamenii muncii din obiectivele ce ne revin din docu
Capitală vă înconjoară pe dumnea mentele programatice ale Congresu
voastră, cel tnai iubit fiu al poporu lui al XII-lea și Conferinței Națio
lui român, vă exprimăm din toată nale ale partidului, să întimpinăm
inima, în semn de deosebită satis cu succese de prestigiu marile eve
facție și legitimă mîndrie patriotică, nimente politice ale acestui an
deplina aprobare și cele mai calde jubiliar.
felicitări pentru rezultatele fruc
tuoase cu care s-a încheiat vizita
Profund și permanent recunoscă
ce ați întreprins-o în Uniunea tori meritelor dumneavoastră inega
Sovietică — eveniment de seamă, labile în edificarea celei mai drepte
marcind un nou moment, de deose și mai umane societăți pe pămîntul
bită însemnătate, in întărirea prie României, în soluționarea celor mai
teniei și colaborării multilaterale, arzătoare probleme ale lumii con
reciproc avantajoase, între partidele, temporane, comuniștii, toți ceilalți
țările și popoarele noastre, pentru botoșăneni v-au întimpinat. la re
promovarea cursului destinderii in întoarcerea din vizita de lucru efec
viața internațională, a cauzei socia tuată în U.R.S.S., cu sentimente de
lismului, păcii și progresului in înaltă stimă și fierbinte admirație,
lume — se arată în telegrama CO de viu respect și nețărmurită dra
MITETULUI MUNICIPAL BUCU goste, adresindu-vă. din adîncul ini
REȘTI AL P.C.R. împreună cu în milor, strămoșeasca -urare de „bun
treaga țară, vă adresăm, cu această sosit acasă" — se arată în telegrama
ocazie, cele mai alese felicitări pen COMITETULUI JUDEȚEAN BOTO
tru inminarea Ordinului „Revoluția ȘANI AL P.C.R. Ne exprimăm de
din Octombrie", pentru meritele ex plina convingere că în contextul re
cepționale pe care le aveți în întă lațiilor rodnice de prietenie, cola
rirea și dezvoltarea continuă a prie borare și bună vecinătate ce s-au
teniei româno-sovietice și a conlu statornicit între partidele noastre
crării multilaterale între partidele, comuniste, între poporul român și
țările și popoarele noastre, ca simbol popoarele sovietice, noua vizită de
al inaltei prețuiri a activității dum lucru ce ați întreprins-o și convor
neavoastră revoluționare, a devota-, birile purtate la Moscova vor de
mentului și abnegației nețărmurite termina o și mai pronunțată dezvol
cu care v-ați dedicat întreaga viață tare a acestora, o sporire a presti
împlinirii celor mai nobile năzuințe. giului socialismului in întreaga
Aprobînd pe deplin poziția princi lume, în folosul destinderii și al
pială, profund constructivă, afirma păcii, al asigurării independentei și
tă și cu acest prilej de dumneavoas
tuturor statelor și na
tră în vederea soluționării proble suveranității
Vă asigurăm și de această
melor și fenomenelor de o deosebită țiunilor.
dată
că
acționăm
cu. cea mai mare
complexitate care frămîntă lumea,
comuniștii, toți oamenii muncii din perseverență pentru înfăptuirea sar
Capitală iși afirmă întreaga lor ade
ziune la politica internă și externă
a partidului și statului nostru, cu
convingerea fermă că aceasta cores
punde pe deplin intereselor vitale
ale națiunii noastre, intereselor tu
turor popoarelor, cauzei păcii și pro
gresului omenirii.
Avem deplina convingere că lntîlnirile și dialogul la cel mai înalt
nivel dintre dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu. și condu
cerea statului sovietic, înțelegerile
convenite cu acest prilej creează un
cadru favorabil, conferă noi dimen
siuni și perspective conlucrării din
tre partidele și popoarele noastre —
se arată in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R.
Am trăit din nou sentimente de deo
sebită satisfacție și mindrie patrio
tică la inminarea distincției Or
dinul „Revoluția din Octombrie",
pentru munca neobosită și con
tribuția de inestimabilă valoare adu
să la făurirea socialismului în pa
tria noastră, la întărirea relațiilor de
prietenie dintre România și U.R.S.S.
Puternic mobilizați de minuna
tul dumneavoastră exemplu de
patriot și revoluționar înflăcărat, vă
asigurăm și cu acest prilej că toți
oamenii muncii din județul Argeș
vor face totul pentru 'înfăptuirea
exemplară a politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru,
vor munci cu pasiune și răspundere
revoluționară pentru îndeplinirea
sarcinilor economico-sociale ce ne
revin pentru a întimpina cu succese
importante cea de-a 40-a aniversa
re a eliberării patriei și Congresul
al XlII-lea al Partidului Comunist
Român.
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BACAU AL P.C.R. se
arată : Asemenea întregului nostru
popor, comuniștii, toți oamenii
muncii din județul Bacău, prezenți
permanent cu inima și gîndul alături
de dumneavoastră, au urmărit cu
profund interes, cu satisfacție și
mindriq patriotică activitatea pe
care ați desfășurat-o cu prilejul
acestei noi vizite de lucru în tara
vecină și prietenă — Uniunea So
vietică. Această vizită a constituit,
totodată, o nouă și edificatoare ex
presie a politicii de pace și largă
colaborare internațională a Româ
niei, întemeiată pe egalitatea în
drepturi și suveranitatea tuturor
națiunilor lumii, pe respect reciproc
și neamestec in treburile interne ale
altor state, pe recunoașterea drep
tului sacru al fiecărui popor de a-și
hotărî liber și nestingherit propriul
destin. Organizația județeană de
partid, toți locuitorii acestor me
leaguri, dind o înaltă apreciere bo
gatelor rezultate ale acestei vizite
de lucru, aprobînd activitatea rod
nică și neobosită desfășurată de
dumneavoastră cu acest prilej, își
exprimă încrederea că prietenia și
colaborarea dintre Republica So
cialistă România și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste se vor
dezvolta continuu, pentru edifi
carea orinduirii socialiste, a întări
rii forței și prestigiului socialismu
lui și' păcii in lume.

Comuniștii, toți. oamenii muncit
din județul Bistrița-Năsăud au luat
cunoștință, cu deosebită satisfacție,
cu profundă mîndrie patriotică și
revoluționară despre rezultatele vi
zitei de lucru pe care ați întreprins-o
In fruntea unei delegații de partid
și de stat în U.R.S.S., care a marcat
dezvoltarea pe noi coordonate a co
laborării româno-sovietice pe plan
politic, economic, tehnico-știintific,
cultural și în alte domenii — se men
ționează în telegrama adresată de
COMITETUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NASAUD AL P.C.R. Constituind
un moment de o însemnătate deose
bită în cronica tradiționalelor relații
statornicite între statele noastre so
cialiste vecine și prietene, acest nou
dialog a scos în relief voința comună
de cooperare și largă colaborare în
folosul edificării socialismului și co
munismului. Dind o înaltă apreciere
realizărilor cu care s-a încheiat vi
zita de lucru din U.R.S.S. și exprimindu-ne din nou întregul atașa
ment față de politica internă și in
ternațională a partidului și statului
nostru, al cărui artizan și promotor

mărețului program al partidului de
făurire a socialismului și comunis
mului într-o Românie modernă, li
beră, independentă și suverană, co
muniștii, toți oamenii muncii clujeni
vă încredințează că își vor dedica
întreaga energie și pricepere înde
plinirii exemplare a hotăririlor Con
gresului al XII-lea și Conferinței
Naționale ale partidului, convinși că
astfel își sporesc contribuția la
înaintarea patriei pe trepte tot mai
înalte ale progresului și civilizației
socialiste și comuniste.

împreună cu întregul nostru popor,
comuniștii, oamenii muncii, toți lo
cuitorii județului nostru au urmărit
cu viu interes și nemărginită min
drie patriotică vizita de lucru pe
care ați întreprins-o în Uniunea So
vietică. la invitația Comitetului Cen
tral al P.C.U.S. și a Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. Calda
prietenie și înaltele onoruri cu care
ați fost înconjurat și inminarea
Ordinului „Revoluția din Octombrie"
constituie o nouă dovadă de recu
noaștere pe plan internațional a
strălucitelor dumneavoastră merite
ca eminentă personalitate a mișcării
comuniste și muncitorești internațio
nale, ca om politic cu o inestimabilă
contribuție la dezvoltarea raportu
rilor de prietenie și colaborare
româno-sovietică. Hotărîți să vă
urmăm exemplul ce ni-1 oferiți
zi de zi prin neobosita dum
neavoastră activitate,
pusă . în
slujba fericirii națiunii noastre,
a triumfului celor mai generoase
și umanitare idei în viața politică
mondială, noi, comuniștii, toți locuito
rii județului Constanța, ai pămintului
proaspăt udat de noua cale deschisă

zile vă exprimă cele mal calde feli
citări pentru înmînarea înaltei dis
tincții Ordinul „Revoluția din Oc
tombrie" și vă asigură, mult stimate
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că într-o strînsă unitate cu toți cetă
țenii patriei își vor concentra toate
energiile pentru a da viață politicii
interne și externe a partidului și
statului nostru.
Comuniștii, toți oamenii muncii din
județul Galați, ca întregul nostru
popor, au urmărit cu viu interes și
legitimă satisfacție vizita de lucru pe
care ați efectuat-o în Uniunea So
vietică, vizită care se înscrie pe linia
dezvoltării și adincirii continue a
relațiilor de colaborare între cele
două popoare prietene, care au vechi
și îndelungate tradiții istorice de
bună vecinătate și luptă comună
pentru libertate și progres, pentru
socialism — se arată in telegrama
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN GALAȚI AL P.C.R. Inimile
noastre au vibrat cu mindrie la in
minarea Ordinului „Revoluția din
Octombrie", distincție înaltă care
este un omagiu pe care poporul so
vietic vi-1 aduce la cea de-a 65-a
aniversare a zilei dumneavoastră de
naștere, confirmînd meritele și con
tribuția deosebite la dezvoltarea re
lațiilor româno-sovietice. prestigiul
dumneavoastră
incontestabil
de
luptător neînfricat pentru izbinda
idealurilor comuniste. îngăduiți-ne,
stimate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, să folosim acest prilej
pentru a ne exprima încă o dată ade
ziunea și profunda încredere în po
litica internă și externă a partidului
și statului nostru. în excepționalele

partidului și poporului : cea de-a
40-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și Congresul
al XlII-lea al Partidului Comunist
Român.

Pătrunși de cele mai profunde sen
timente de mîndrie patriotică, de
adîncă dragoste față de dumnea
voastră, comuniștii, toți oamenii
muncii de pe meleagurile județului
Mureș — români, maghiari și ger
mani — într-o indestructibilă unita
te de voință și acțiune, asemenea
întregului nostru popor, dau o înaltă
apreciere și aprobă pe deplin rezul
tatele rodnice ale vizitei de lucru pe
care ați întreprins-o în fruntea dele
gației de partid și de stat in Uniunea
Sovietică — se arată în telegrama
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN MUREȘ AL P.C.R. Ne expri
măm deplina convingere că noua
solie de pace, solidaritate frățească
și colaborare cu țara vecină și
prietenă va deschide o nouă etapă in
evoluția bunelor relații dintre parti
dele și popoarele noastre. Urmind însuflețitorul dumneavoas
tră exemplu de slujire devotată a in
tereselor poporului, vom milita cu
întreaga energie și forță creatoare
pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne
revin din documentele de partid și
de stat, din indicațiile date cu pri
lejul vizitelor de lucru întreprinse'
în județul Mureș de către dumnea
voastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, întîmpinind astfel marile evenimente din
viața poporului și partidului — cea
de-a 40-a aniversare a revoluției de
eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și Congresul

cistă si antiimperialistă și Congresul
al XlII-lea al partidului cu noi și
importante fapte de muncă, pentru
ridicarea pe culmi tot mai înalte de
progres și civilizație a scumpei noas
tre patrii. Republica Socialistă
România.
Noua întîlnire la-nivel inalt ro
mâno-sovietică — se menționează în
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN PRAHOVA AL P.C.R. —des
fășurată sub semnul dorinței comune
de întărire și perfecționare a legătu
rilor tradiționale, convorbirile pe care
le-ați purtat cu conducerea de partid
și de stat a Uniunii Sovietice, înțe
legerile stabilite cu acest prilej re
prezintă o nouă contribuție de preț
pe drumul dezvoltării și adincirii
relațiilor de prietenie dintre parti
dele. țările și popoarele noastre, al
extinderii colaborării multilaterale
dintre Republica Socialistă România
și Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste.
Salutînd din adîncul inimilor
noastre rezultatele rodnice ale vizi
tei. vă rugăm să primiți, mult iubite
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
mărturia profundei noastre mindrii
patriotice și. totodată, a recunoș
tinței noastre nețărmurite pentru tot
ceea ce faceți in numele intereselor
fundamentale ale poporului român.
Manifestîndu-și adeziunea deplină
la politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, politică al
cărei promotor și exponent strălucit
sinteți. oamenii muncii din Prahova,
în frunte cu comuniștii, se angajează
să înfăptuiască ' exemplar sarcinile
economico-sociale care le revin in
actualul cincinal, să întimpine cu noi
și importante realizări, in toate do-

• 0 nouă și puternică expresie a voinței comune de întărire și dezvoltare a relațiilor
de caldă prietenie și colaborare multilaterală dintre cele două partide, țări și popoare,
in interesul reciproc, al cauzei socialismului și păcii
• Inminarea înaltei distincții Ordinul „Revoluția din

Octombrie11 tovarășului

Nicolae Ceaușescu, grăitoare dovadă a aprecierii meritelor deosebite ale secretarului
general al partidului, președintele republicii, în dezvoltarea relațiilor româno-sovietice,
a stimei și considerației de care se bucură pretutindeni în lume personalitatea proe
minentă a conducătorului partidului și statului nostru
cinilor ce ne revin din hotărîrile
Congresului al XII-lea și Conferinței
Naționale ale partidului, a indica
țiilor și orientărilor trasate de
dumneavoastră la recentele forumuri
ale democrației muncitorești și ță
rănești. preocupîndu-ne continuu să
întimpinăm marile evenimente poli
tice ale anului cu rezultate deosebite
în toate sectoarele de activitate.
Alături de întreaga națiune socia
listă, trăind adevărate sentimente de
înaltă mîndrie patriotică și adîncă
bucurie, comuniștii, toți locuitorii ju
dețului Buzău au urmărit cu viu
interes noua vizită pe care ați in
treprins-o in U.R.S.S., eveniment
politic remarcabil, cu adinei semni
ficații în cronica relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre partidele
și popoarele noastre — se mențio
nează în telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN BUZĂU AL P.C.R. Ne
exprimăm profunda mîndrie patrio
tică pentru faptul că noua .dumnea
voastră solie deschide noi ' perspec
tive dezvoltării raporturilor priete
nești
româno-sovietice,
întăririi
conlucrării pe plan international
între cele două țări și partide, în
interesul cauzei socialismului și păcii
pe planeta noastră. Comuniștii, toți
locuitorii meleagurilor buzoiene au
urmărit cu deosebită satisfacție
ceremonia în cadrul căreia vi s-a
înminat Ordinul „Revoluția din
Octombrie", conferit de Prezidiul
Sovietului Suprem al Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste ca apre
ciere a meritelor și strălucitei con
tribuții pe care o aduceți la
dezvoltarea continuă a relațiilor
româno-sovietice.
Reafirmîndu-ne
deplina adeziune la înțeleaptă
politică internă și externă a Româ
niei socialiste, vă asigurăm că oa
menii muncii buzoiehi vor munci
cu abnegație și dăruire revoluțio
nară pentru îndeplinirea sarcinilor
economico-sociale pe acest an și pe
întregul cincinal.

Dunării prin forța Ideilor dumnea
voastră și prin brațul și dorința în
tregului popor — Canalul Dunăre —
Marea Neagră, ne angajăm să ne
sporim eforturile în îndeplinirea cu
succes a sarcinilor ce ne revin pen
tru a întimpina cu noi realizări de
prestigiu marile evenimente ale aces
tui an — cea de-a 40-a aniversare a
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă și Congresul al XlII-lea al
partidului — se spune în telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN CON
STANȚA AL P.C.R.
Animați de cele mal fierbinți
simțăminte de dragoste și aleasă
prețuire față de dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, strălucit condu
cător de partid și de stat, personali
tate proeminentă a lumii politice
contemporane, se menționează în
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R., ne
exprimăm imensa bucurie că și
acest nou dialog la nivel înalt din
tre conducătorii de partid și de stat
ai României și Uniunii Sovietice
s-a încheiat cu rezultate fructuoase,
punînd încă o dată în evidență
trăinicia prieteniei româno-sovietice.
Locuitorii județului Dimbovița, îm
preună cu întregul nostru popor,
au primit cu nețărmurită mîndrie
patriotică vestea privind înmînarea
de
către
tovarășul
Konstantin
Cernenko a înaltului Ordin „Revo
luția din Octombrie", în semn de
recunoaștere a excepționalei dum
neavoastră contribuții la dezvoltarea
relațiilor de prietenie româno-sovie
tice, la promovarea cauzei păcii și
destinderii internaționale. Adresîndu-vă din adîncul inimilor noastre
cele mai calde felicitări pentru înalta
distincție primită, folosim și acest
prilej, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, pentru a
exprima voința fierbinte a tuturor
oamenilor muncii din județul Dîm
bovița de a munci cu dăruire și
abnegație pentru înfăptuirea sarci
nilor pe acest an. de a cinsti a 40-a
aniversare a eliberării patriei și
Congresul al XlII-lea aî partidului
cu noi și importante înfăptuiri.

Comuniștii, toți locuitorii județului
Cluj — români, maghiari și de altă
naționalitate — asemenea întregului
nostru popor, dînd glas celor mai
nobile sentimente de dragoste fier
Oamenii muncii de naționalitate
binte. de aleasă stimă și înaltă pre
țuire ce vi le poartă dumneavoastră, maghiară din România. împreună cu
întregul
popor, exprimă deplinul lor
mult stimate și iubite tovarășe acord față
de rezultatele vizitei de
Nicolae Ceaușescu, au urmărit cu lucru pe care ați întreprins-o în
deplină satisfacție și legitimă mîn fruntea unei delegații de partid și de
drie patriotică rezultatele vizitei de stat a țării noastre în Uniunea So
lucru efectuate în Uniunea Sovieti vietică — se spune în telegrama
că, la invitația C.C. al P.C.U.S. și a adresată de CONSILIUL OAMENI
Prezidiului Sovietului Suprem al LOR MUNCII DE NAȚIONALITATE
DIN REPUBLICA SO
U.R.S.S., văzînd în aceasta o nouă MAGHIARA
CIALISTA ROMANIA. Vedem in re
și grăitoare expresie a spiritului zultatele acestei vizite o nouă ex
profund novator, a clarviziunii ști presie a preocupării dumneavoastră
ințifice și consecvenței revoluționare statornice pentru promovarea rela
ce vă caracterizează in tot ceea ce țiilor de prietenie și colaborare cu
întreprindeți, în fruntea partidului țările socialiste, șl în primul rînd
țările vecine, pe baza deplinei
și statului, pentru edificarea socia *cu
stimei și respectului re
listă și comunistă a patriei, pentru egalități,
ciproc. Această nouă întîlnire la ni
întărirea cooperării și colaborării vel înalt, prin conținutul și semni
între toate popoarele, pentru trium ficația înțelegerilor convenite, se va
ful ideilor socialismului și păcii în înscrie ca un moment deosebit de
lume — se spune in telegrama adre important în bogata cronică a rela
sată de COMITETUL JUDEȚEAN țiilor tradiționale prietenești româ
Oamenii muncii de na
CLUJ AL P.C.R. Urmînd excepțio no-sovietice.
maghiară din Republica
nalul dumneavoastră model de mun ționalitate
Socialistă România se alătură cu sin
că și viață, pilduitoarea activitate cere sentimente de stimă, dragoste și
consacrată conducerii și înfăptuirii respect tuturor celor care în aceste

dumneavoastră inițiative internațio
nale, care vă desemnează ca pe unul
din cei mai prestigioși luptători pen
tru pace, pentru independența, suve
ranitatea și libertatea popoarelor.

Comuniștii, toți locuitorii județu
lui — se spune în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN IAȘI AL
P.C.R. — au urmărit cu viu interes
și profundă mindrie patriotică des
fășurarea vizitei de lucru pe care
ați întreprins-o, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în
Uniunea Sovietică, moment de în
semnătate istojică în cronica tradi
ționalelor relații dintre cele două
partide și țări vecine și prietene,
care dă noi dimensiuni colaborării
politice, economice, tehnico-științifice și culturale dintre Republica
Socialistă România și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste. Luîhd
cunoștință cu deosebită satisfacție
de înmînarea Ordinului „Revoluția
din Octombrie", ca apreciere a me
ritelor și contribuției pe care o
aduceți la amplificarea relațiilor
româno-sovietice, toți cei care trăiesc
și muncesc pe aceste străvechi me
leaguri românești vă adresează din
adincul inimii lor profundă recunoș
tință, întreaga gratitudine pentru
activitatea neobosită, prodigioasă ce
o desfășurați pe plan intern și in
ternațional, pentru modul în care
militați în vederea dezvoltării în
crederii și respectului dintre state,
înțelegerii și colaborării intre toate
țările. Aprobînd întru totul rezulta
tele vizitei, modul strălucit în care
acționați pentru întărirea relațiilor
de prietenie cu Uniunea Sovietică,
cu celelalte țări socialiste, cu toate
popoarele și forțele progresiste, pen
tru crearea unui climat de pace in
lume, oamenii muncii din orașele și
satele județului Iași, sub conduce
rea organelor și organizațiilor de
partid, sînt hotărîți ca prin munca
de zi cu zi să asigure, împreună cu
întreaga națiune, înfăptuirea ne
abătută a hotăririlor Congresului al
XII-lea și Conferinței Naționale ale
partidului.

Noul dialog româno-sovietic —
ge menționează in telegrama adre
sată de COMITETUL JUDEȚEAN
MEHEDINȚI AL P.C.R. — purtat
într-o ambianță de stimă și respect
și în timpul căruia noi, mehedințenii, asemenea întregului popor, am
fost permanent cu gîndul alături de
dumneavoastră, reprezintă un mo
ment de seamă în cronica tradițio
nalelor relații dintre cele două țări
și popoare, o nouă și remarcabilă
contribuție la dezvoltarea conlucră
rii bilaterale pe multiple planuri, la
lupta nobilă pentru statornicirea pe
planeta noastră a unui climat de
destindere, pace și înțelegere, în care
toate popoarele să-și poată făuri un
viitor luminos și prosper. Exprimîndy.-și deplina satisfacție față de re
zultatele vizitei, dînd o înaltă apre
ciere întregii activități desfășurate
de dumneavoastră, mult stimate și
iubite conducător, comuniștii, toți
locuitorii Mehedințiului asigură con
ducerea partidului, pe dumneavoas
tră personal, că vor acționa cu în
treaga răspundere și își vor spori
tot mai mult eforturile pentru a
întimpina cu succese remarcabile, in
toate domeniile de activitate, cele
două mari evenimente din viața

al XlII-lea al partidului — cu suc
cese remarcabile în toate domeniile
de activitate, adueîndu-ne astfel
contribuția, alături de întregul nos
tru popor, la ridicarea scumpei noas
tre patrii pe o nouă treaptă pe
calea socialismului multilateral dez
voltat.

menlile, a 40-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă și cel
de-al XlII-lea Congres al P.C.R.

Noi vedem în această vizită o
nouă și strălucită acțiune de poli
tică internațională a partidului și
statului nostru, al cărei consecvent
și neobosit promotor sînteți dum
neavoastră. îndreptată în direcția
întăririi legăturilor frățești, de co
laborare rodnică, reciproc avanta
joasă, cu toate statele socialiste, de
consolidare a tradiționalei prietenii
româno-sovietice, pentru soluțio
narea celor mai stringente proble
me ale vieții politice contemporane,
se arată in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN OLT AL P.C.R.
Pe deplin conștienți că tot ceea ce
întreprindeți pentru traducerea în
viață a politicii interne și externe a
partidului și statului nostru poartă
girul contribuției
dumneavoastră
inestimabile, ne exprimăm, și cu
acest prilej, voința unanimă de a
susține întru totul, prin faptele
noastre de muncă, această înțeleap
tă și cutezătoare politică. Ne anga
jăm acum, în aceste momente isto
rice, din preajma gloriosului jubileu
al celor 40 de ani de la victoria
revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă de la 23 August 1944 și în
pregătirea celui de-al XlII-lea Con
gres al partidului, să nu precupe
țim nimic pentru a ne îndeplini și
depăși însuflețitoarele sarcini de
dezvoltare economico-socială a ju
dețului nostru, parte componentă a
vastului proces de înălțare necon
tenită a patriei pe cele mai înalte
culmi ale devenirii ei socialiste și
comuniste.

Expresie a preocupării statornice
pe care o manifestați pentru promo
varea unor .relații de strînsă priete
nie, colaborare și deplină înțelegere
cu țările socialiste vecine, cu toate
statele care construiesc noua orînduire — se spune în telegrama CON
SILIULUI DE CONDUCERE AL MI
NISTERULUI DE INTERNE — con
vorbirile pe care le-ați purtat la
Moscova cu tovarășul Konstantin
Ustinovicl Cernenko se înscriu ca o
deosebită contribuție adusă la dez
voltarea pe multiple planuri a con
lucrării dintre P.C.R. și P.C.U.S.,
dintre România și Uniunea Sovietică,
la ridicarea pe o treaptă superioară
a colaborării româno-sovietice. Ani
mați de profundele sentimente de
dragoste și devotament pe care le
nutrim față de dumneavoastră, ne
manifestăm și cu acest prilej înalta
mindrie și adînca satisfacție pentru
modul strălucit în care concepeți și
înfăptuiți politica internă și externă
a partidului și statului nostru, pentru
demnitatea, înțelepciunea și clarvi
ziunea cu care reprezentați interesele
și aspirațiile poporului român' în
viața internațională. Exprimindu-ne
deplina aprobare și profunda recu
noștință față de laborioasa activitate
desfășurată în timpul vizitei de lucru
în Uniunea Sovietică, precum și pen
tru rezultatele și înțelegerile conve
nite, vă raportăm, mult stimate și
iubite tovarășe comandant suprem,
că sîntem ferm hotărîți să acționăm
cu perseverentă, dăruire si răspun
dere comunistă pentru executarea
exemplară a sarcinilor și misiunilor
încredințate, contribuind cu întreaga
noastră capacitate la apărarea și con
solidarea valorilor materiale și spi
rituale făurite de poporul nostru.

în telegrama adresată de CONSI
LIUL OAMENILOR MUNCII DE
NAȚIONALITATE GERMANA DIN
REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂ
NIA se spune : La reîntoarcerea
dumneavoastră din vizita de lucru
pe care ați efectuat-o în Uniunea
Sovietică, tară vecină și prietenă,
permiteți-ne să vă transmitem ex
presia sentimentelor de sinceră
bucurie și profundă satisfacție a
populației de naționalitate germană
din tara noastră pentru rezultatele
rodnice ale noului dialog la nivel
înalt româno-sovietic. expresie a re
lațiilor de prietenie cu vechi și în
delungate tradiții, de bună vecină
tate și colaborare dintre partidele și
popoarele noastre. împreună cu în
tregul popor, vă adresăm, mult
iubite si stimate tovarășe Nicolae
Ceausescu, cele mai călduroase fe
licitări pentru înalta distincție. Or
dinul „Revoluția din Octombrie" ce
v-a fost înmînat ca apreciere a me
ritelor și contribuției aduse la dez
voltarea relațiilor româno-sovietice.
Vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. de
adeziunea deplină a oamenilor mun
cii de naționalitate germană față de
întreaga politică internă și externă a
partidului și statului nostru, de hotărîrea lor fermă de a întimpina,
împreună ou întregul popor, cea de-a
40-a aniversare a revoluției de eli
berare socială si națională, antifas

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SATU MARE AL P.C.R.
ee arată : Comuniștii, toți oamenii
muncii, români, maghiari, germani
și de alte naționalități de pe cu
prinsul județului nostru, într-o de
plină unitate de cuget și simțire cu
întreaga națiune, își exprimă depli
na satisfacție, mîndria patriotică și
revoluționară
pentru
rezultatele
fructuoase ale vizitei de lucru pe
care ați întreprins-o în Uniunea
Sovietică, la invitația C.C. al
P.C.U.S. și Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., văzînd in aceasta
un nou și însemnat moment pe
calea dezvoltării și amplificării rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre popoarele șl partidele noastre
frățești în interesul cauzei socialis
mului. păcii și destinderii interna
ționale. Vă adresăm, totodată, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, cu toată căldura și
bucuria inimilor noastre, cu profundă
și vie recunoștință, cele mai sincere
felicitări pentru înalta distincție ce
v-a fost înminată — Ordinul „Revo
luția din Octombrie" — ca apreciere
a meritelor și contribuției aduse de
dumneavoastră la dezvoltarea rela
țiilor româno-sovietice și în le
gătură cu cea de-a 65-a aniver
sare a zilei de naștere. Vă ru

găm să primiți și cu acest pri
lej asigurarea hotărîrii nestrămu
tate a comuniștilor, a tuturor celor
ce muncesc și trăiesc înfrățiți pe
plaiurile județului Satu Mare, pu
ternic însuflețiți de intîmpinarea cu
cinste a celor două mărețe eve
nimente — a 40-a aniversare a
libertății noastre și cel de-al XlIIlea Congres al partidului.
Asemenea întregului nostru popor,
— se spune în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN SALAJ AL
P.C.R. — sălăjenii — români și ma
ghiari, tineri și virstnici, bărbați și
femei — au urmărit cu viu interes
și vibrantă simțire patriotică vizita
de Jucru efectuată de dumneavoas
tră in țara vecină și prietenă, Uniu
nea Sovietică. Prin rezultatele fruc
tuoase, noul dialog la nivel înalt
româno-sovietic înscrie o filă isto
rică in cronica tradiționalelor relații
de prietenie și colaborare dintre
partidele, țările și popoarele noastre,
în interesul țărilor noastre, al cauzei
socialismului și păcii în lume. Con
vorbirile purtate la cel mai înalt
nivel, înțelegerile convenite potrivit
dorinței legitime a poporului român
și a popoarelor sovietice de a făuri
un climat de colaborare, cooperare
și întrajutorare constructivă se con
stituie intr-un moment de impor
tanță deosebită în cronica relațiilor
bilaterale. însuflețiți de dragostea,
stima și admirația fierbinte pe care
v-o purtăm, ne angajăm și cu acest
prilej să milităm neobosit pentru
îndeplinirea marilor sarcini ce ne
revin in acest an și în întregul cin
cinal, întîmpinind marea sărbătoare
de la 23 August și Congresul al
XlII-lea al partidului cu rezultate
strălucite, pe măsura epocii în care
trăim.

Comuniștii, toți oamenii muncii
din județul Sibiu — români, germani,
maghiari — au urmărit cu viu in
teres și deplină satisfacție vizita de
lucru pe care ați efectuat-o dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, în fruntea
delegației de partid și de stat, in
Uniunea Sovietică, țara vecină și
prietenă, la invitația C.C. al
P.C.U.S. șl a Prezidiului Sovietului
Suprem al U.R.S.S. — se spune în
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN SIBIU AL P.C.R. Actuala
vizită de lucru constituie încă o
expresie a relațiilor de prietenie,
bună vecinătate și colaborare -între
țările și popoarele noastre, relații
care au adinei rădăcini in istorie,
în lupta comună pentru libertate și
progres și care, în anii construcției
socialiste au căpătat un conținut nou
și s-au dezvoltat pe o treaptă supe
rioară, pd baza „deplinei egalități,
stimei și respectului reciproc. Strins
uniți îri jurul partidului, al dumnea
voastră, ne angajăm și cu acest
prilej să traducem exemplar în fapte
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, sarcinile ce
ne revin în acest an hotărîtor al
cincinalului.

Alături de întregul nostru popor,
comuniștii, toți oamenii muncii din
județul nostru — se arată în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN
TELEORMAN AL P.C.R. — au ur
mărit cu legitimă mîndrie patrioti
că desfășurarea vizitei de lucru pe
care ați efectuat-o in Uniunea So
vietică, eveniment de o deosebită
însemnătate în procesul amplificării
relațiilor de înțelegere, colaborare
multilaterală și de trainică prietenie
dintre țările și popoarele noastre, al
edificării noii orînduiri, socialiste, al
intereselor păcii și securității în
Europa , și în întreaga lume. Toți
oamenii muncii din Teleorman dau
o înaltă apreciere conținutului con
vorbirilor avute și înțelegerilor con
venite. care conferă noi dimensiuni |
și ridică pe un plan superior relațiile
tradiționale de bună vecinătate din
tre țările noastre. Ne-a umplut tot
odată inimile de bucurie inminarea
Ordinului „Revoluția din Octom
brie", ca apreciere a meritelor și I
contribuției aduse la dezvoltarea re- I
lațiilor româno-sovietice și in legă
tură cu cea de-a 65-a aniversare a
zilei dumneavoastră de naștere. Dind
glas mîndriei de a vă avea în frun
tea partidului și statului pe dum
neavoastră, revoluționar consecvent
și personalitate proeminentă a vieții
internaționale, de numele și activi
tatea căruia sînt indisolubil legate
cele mai strălucite izbinzi pe calea
edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate, îngăduiți-ne să
vă aducem și cu această ocazie un
fierbinte omagiu pentru tot ce ați
făcut și faceți pentru creșterea pres
tigiului României pe plan interna
țional.
Comuniștii, toți oamenii muncii
din județul Vîlcea. urmărind cu viu
interes și deplină satisfacție vizita
de lucru pe care dumneavoastră aii
întreprins-o în Uniunea Sovietică,
dau o înaltă apreciere rezultatelor
cu care s-a incheiat această nouă și
nobilă solie exprimind aspirațiile po
porului român, de conlucrare rodni
că cu toate țările socialiste, cu ma
rea noastră prietenă și vecină Uniu
nea Sovietică în folosul progresului
și civilizației, al înțelegerii si Dăcii
— se arată în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN VILCEA AL
P.C.R. Ne exprimăm și cu acest pri
lej aleasa prețuire și profunda re
cunoștință pe care vi le purtăm pen
tru eforturile și activitatea neobosi
tă ce o desfășurați în scopul reluării
cursului de destindere și înțelegere
în viața internațională, pentru înlă
turarea pericolului care amenință
omenirea. în convorbirile purtate Ia
cel mai înalt nivel, ați reafirmat. în cel
mai strălucit mod, idealurile care ani
mă națiunea noastră socialistă, dor
nică să trăiască într-o lume a păcii
și colaborării, liberă și independen
tă. deplin stăpînă pe soarta sa. pe
destinul ei comunist. Vom acționa
fără preget, cu toată capacitatea
noastră creatoare, pentru a înscrie
în glorioasa cronică " a construcției
socialiste din România noi și mă
rețe fapte de muncă. întimpinînd cu
realizări deosebite aniversarea a 40
de ani de la victoria revoluției de
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă din au
gust 1944 și cel de-al XlII-lea Con
gres al partidului.
.
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PRIMA SARCINĂ DE PARTID PRIMA PRORĂ A MATURITĂȚII COMUNISTE
Cel căruia i se acordă încrederea
de a deveni membru al partidului
comuniștilor, odată ce a consimțit să
respecte și să se conducă în muncă
și viață după normele și regulile sta
bilite in statut, tace un dublu legămînt, față de sine însuși — ca ur
mare a unui act de voință proprie,
conștientă — și față de cei care au
considerat că întrunește acele calități
de a le fi tovarăș de luptă și idealuri.
Prin modul in care își Îndeplinește
sarcinile de partid, comunistul răs
punde înaltelor îndatoriri de a fi pre
zent nu numai cu gindul, ci, în pri
mul rînd, cu fapta în procesul per
manentelor înnoiri prin care înain
tează și se perfecționează societatea
noastră. Definind această componen
tă esențială din munca membrilor de
partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului, arăta : „Comuniștii își îndeplinesc in
bune condiții rolul lor de revoluțio
nari in măsura in care își realizează
sarcinile ce le-au fost încredințate de
partid, de stat, de popor". Din aceas
tă perspectivă, una dintre preocupă
rile definitorii ale organelor și orga
nizațiilor de partid o reprezintă stă
ruința de a încredința fiecărui co
munist o sarcină de partid concretă.
în contextul cuprinderii tuturor co
muniștilor in sistemul de sarcini și
responsabilități asumate de organele
și organizațiile de partid se includ,
firește, și cei recent primiți în rindurile partidului. De natura sarcini
lor repartizate, de încrederea și spri
jinul acordat vor depinde formarea
lor ca membri de partid activi în via
ța de organizație. Corespondenții
noștri județeni Petru Necula (Vas
lui), Gheorghe Crișan (Bistrița-Năsăud)
și
Constantin
Blagovici
(Neamț) au consemnat la fața locu
lui fapte, acțiuni, opinii despre mo
dul în care unele organe și organi
zații de partid se străduiesc să pună
în valoare cit mai bine, mai repede
și mai eficient capacitatea profesio
nală și politică a noilor comuniști,
entuziasmul cu care înțeleg să-și onoreze această nobilă calitate.
încă de la începutul participării
sale la viața de organizație, comu
nistul trebuie să înțeleagă că, pe lin
gă calitatea sa de om al muncii, el
este dator să-și asume răspunderi
care depășesc cadrul simplelor indatoriri profesionale, presupunind a
angajare a întregului său potențial
profesional și afectiv. Consemnăm în
acest sens opinia tovarășului Con
stantin Foarecă, secretarul comitetu
lui de partid de la întreprinderea de
rulmenți din Bîrlad : „La încredin
țarea primei sarcini de partid, avem
grijă ca ea să devină, prin gradul său
de complexitate, prin aria sa de cu
prindere, un adevărat examen, o
probă de maturitate pentru fiecare
comunist. Bunăoară, tuturor celor 50
de membri de partid nou primiți în
acest an le-au fost stabilite răspun
deri concrete. Onorarea lor a certifi
cat calitățile morale, politice și pro
fesionale ale muncitorilor, inginerilor
și tehnicienilor recent primiți în
partid".
Iată și un exemplu care întărește
spusele secretarului de partid. In acest an, organizația de bază de la
stțungărie D a primit șapte noi
membri de partid. Sarcinile ce le-au
revenit imediat după primire sînt evidențiate intr-un caiet special, urmărindu-se riguros înfăptuirea lor și
respectarea termenelor stabilite. Tînărul strungar Ștefan Nicolae, de pil
dă, care a ocupat în 1983 locul I în
întrecerea socialistă, primise și îna
inte diferite răspunderi. Odată primit
în partid însă i s-a încredințat o mi
siune mai complexă : aceea de a
transmite experiența sa și celorlalți
strungari pentru a putea lucra si
multan la mai multe mașini. Astăzi,
toți aceștia își desfășoară activitatea
la cite două strunguri cu cîte patru
posturi de lucru.
Practica curentă a muncii de partid
pune în evidență și un alt aspect al
antrenării noilor comuniști la viața
de organizație prin intermediul sar
cinilor, și anume că răspunderile în
credințate, oricit de judicios ar fi re
partizate, oricît de echilibrate și pre
cise, nu pot fi îndeplinite in cele mai
bune condiții, îndeosebi cele cu un
grad mai ridicat de complexitate,
dacă cei primiți de curind in partid
nu primesc pe parcursul realizării
sarcinilor un ajutor sistematic, cali
ficat și diferențiat din partea birou
rilor organizațiilor de bază. „Nu nu

mai că trasăm sarcini fiecărui nou
membru de partid, preciza tovarășul
Ion Marcu, secretarul comitetului de
partid de la întreprinderea de prelu
crare a lemnului din Vaslui, dar le
creăm și condiții, ii ajutăm efectiv să
le înfăptuiască. Apoi, urmărim con
tinuu stadiul îndeplinirii lor, modul
în care noii membri de partid se achită de ele". De exemplu, în orga
nizația de partid numărul 4 (atelierul
II, tura B), secretarul biroului aces
teia, Traian Pricop, ține o evidență
specială a sarcinilor noilor membri
de partid. „Procedăm așa, ne spune
el, fiindcă e nevoie de mai multă
atenție și de ajutor, chiar de tact
uneori, ca sarcinile incredințate să-și
poată îndeplini efectul educativ-formativ scontat. O sarcină peste pu
terile cuiva l-ar copleși și demobili
za. Apoi, cind e cazul, obișnuim să
repartizăm în ajutor pe unii tovarăși
cu experiență mai îndelungată". Ni

Din experiența
organizațiilor de bază
în activitatea cu
noii membri de partid
se relatează că secția I nu reușea de
mulți ani să-și îndeplinească planul.
Odată cu primirea în partid a ingi
nerului Corneliu Tătaru, i s-a dat acestuia sarcina de a îmbunătăți teh
nologia de fabricație și de a spori
productivitatea. „Mi-am dat seama
de la început ce sarcină grea și de
mare răspundere am primit, ne spu
ne tînărul inginer. Dar ajutat per
manent de biroul organizației, am
reușit să mobilizăm toate forțele co
lectivului, să introducem noi dispo
zitive de șlefuit profile, să ne orga
nizăm mai bine munca, ceea ce a
contribuit la creșterea productivității,
a calității operațiunilor executate și
la reducerea cu 40 la sută a consu
murilor materiale". în adunarea ge
nerală, inginerul a raportat îndepli
nirea acestei sarcini. De atunci secția
I e fruntașă pe întreprindere.
Dintre multiplele forme și metode
de sprijinire a noilor membri de
partid în îndeplinirea sarcinilor
încredințate reținem și procedeul
de a repartiza să răspundă de
formarea și educarea acestora co
muniști cu experiență politică și
de viață, înzestrați eu răbdare și
simț pedagogic. Astfel la între
prinderea mecanică Bistrița, da
strungărița Cornelia Moldova și elec
tricianul Călin Pașcanu, care au fost
primiți în partid în primele luni ale
acestui an, in organizația de bază din
secția dispozitive, ștanțe și matrițe,
se ocupă Aurel Budeanu și Genge
Bella. Deja în activitatea lor de zi cu
zi se fac evidente atît ridicarea cali
tativă a muncii, cit și manifestarea
unei atitudini înaintate față de inte
resele întreprinderii, mobilizind tova
rășii de muncă, prin exemplul și în
demnul lor, de a realiza numai lu
crări de bună calitate.
In atribuirea răspunderilor noilor
comuniști, unele birouri ale organi
zațiilor au în vedere, pe bună drep
tate, și asigurarea unei continuități
a responsabilităților primite încă în
perioada de pregătire pentru intra
rea în rîndurile partidului. De pildă,
utecista Mihaela Dănilă din secția
fabricație A de Ia întreprinderea de
hîrtie și cartoane „Comuna din Pa
ris" din Piatra Neamț, în timpul pre
gătirii pentru primirea în rîndurile
partidului a avut ca sarcină să con
tribuie la perfecționarea activității
organizației U.T.C. din secție. Din
momentul cînd a devenit membru de
partid, prima sarcină primită, de data
aceasta cu obligația de a raporta bi
roului organizației de bază de înde
plinirea ei, a fost aceea de a se ocu
pa de pregătirea adunării generale
de dare de seamă și alegeri a organi
zației U.T.C. din secție. Se poate
spune că și-a indeplinit-o exemplar.
A ajutat biroul organizației să asi
gure calitatea corespunzătoare a dă
rii de seamă, imprimîndu-i un nivel
sporit de combativitate, de spirit cri
tic și autocritic, să cuprindă în pro
iectul de hotăriri al adunării măsuri
și acțiuni eficiente a căror înfăptuire
să ducă la îmbunătățirea activității
organizației. în adunare a luat cu-

Cea de-a cincea lună din acest an
hotărîtor pentru îndeplinirea obiec
tivelor actualului cincinal — în care
întreaga țară a sărbătorit într-o
atmosferă de însuflețire și entuziasm
patriotic Ziua muncii. Ziua solidari
tății internaționale a celor ce mun
cesc — s-a remarcat prin ample ac
țiuni și inițiative ale conducerii
partidului, personal ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, în ce privește
analiza și dezbaterea unor probleme
majore ale construcției noastre eco
nomice.
S-a evidențiat astfel o dată mai
mult preocuparea stăruitoare a parti
dului nostru pentru perfecționarea
muncii și ridicarea eficienței econo
mice în toate sectoarele de activi
tate, pentru mobilizarea tuturor for
țelor națiunii în vederea îndeplinirii
integrale a sarcinilor de plan pe
acest an, a programului vast de dez
voltare economico-socială a patriei,
adoptat de Congresul al XII-lea și
Conferința Națională.
Semnificative în acest sens sînt in
dicațiile și orientările trasate de
secretarul general al partidului, hotăririie adoptate, în spiritul acestora,
în cadrul PLENARELOR CONSILIU
LUI NAȚIONAL AL OAMENILOR
MUNCII ȘI CONSILIULUI NAȚIO
NAL AL AGRICULTURII, INDUS
TRIEI ALIMENTARE, SILVICUL
TURII ȘI GOSPODĂRIRII APELOR
— înalte forumuri ale democrației
noastre muncitorești, revoluționare
înzestrate cu largi drepturi și atri
buții. In cadrul celor două plenare
a fost analizat, in spirit partinic,
revoluționar, critic și autocritic, mo
dul în care organele de conducere
colectivă din ministere, centrale in
dustriale, întreprinderi, unități agri
cole acționează pentru îndeplinirea
planului pe acest an, a programelor,
speciale stabilite de conducerea
partidului în vederea lărgirii baze!
energetice și de materii prime a ță
rii, a dezvoltării și modernizării agri
culturii, a creșterii mai accentuate a
eficienței economice, pentru aplica
rea fermă a principiilor noului me
canism economic — autoconducerea
muncitorească și autogestiunea economico-financiară — pentru înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de Con
gresul al XII-lea și Conferința Na
țională ale partidului, de plenarele
Comitetului Central.
Și cu aceste prilejuri s-a ilustrat
puternic contribuția esențială, deci

sivă a tovarășului Nicolae Ceaușescu
la elaborarea și înfăptuirea neabă
tută a întregii politici interne și ex
terne a partidului și statului nostru,
la conceperea planurilor de dezvol
tare economico-socială a țării, a pro
gramelor speciale pe ramuri și do
menii, Ia perfecționarea continuă a
mecanismului economico-financiar.
Prin conținutul bogat in idei, prin
orientările și sarcinile formulate,
cuvîntările rostite cu aceste prilejuri
de tovarășul Nicolae Ceaușescu con
stituie, pentru întregul nostru popor,
pentru organele și organizațiile de
partid, un amplu și mobilizator pro
gram de acțiune menit să asigure o
tot mai intensă valorificare a resur
selor de care dispune economia
noastră.
Sub semnul acestei voințe de
neclintit s-au desfășurat și VIZITE
LE DE LUCRU ALE TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU în uni
tăți industriale din Capitală și la
Institutul de cercetări, proiectări și
inginerie tehnologică pentru meca
nizarea agriculturii de la Băneasa.
Cu aceste prilejuri a fost analizat
modul în care se înfăptuiesc progra
mele de diversificare, modernizare și
specializare a producției, de perfec
ționare a sistemei de tractoare și
mașini agricole necesare sporirii gra
dului de mecanizare a tuturor lucră
rilor in agricultură. Măsurile stabilite
de secretarul general al partidului
privesc sporirea volumului produc-,
ției. îmbunătățirea parametrilor teh
nici și calitativi ai unor produse in
dustriale. corespunzător actualei eta
pe de dezvoltare a economiei națio
nale. exigentelor competitivității pe
piața externă.
Preocuparea statornică a conducerii
partidului de a urmări îndeaproape
modul de înfăptuire a hotărîrilor
celui de-al XII-lea Congres al parti
dului s-a concretizat, în cursul lunii
mai. și în problematica abordată de
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. care
a adoptat măsuri referitoare la în
deplinirea consumurilor normate
de materii prime, materiale, com
bustibili. energie electrică și a nor
mativelor de valorificare, reduce
rea costului de producție in indus
trie, creșterea mai rapidă a produc
tivității muncii in industrja repu
blicană, construcții-montaj șl trans
porturi, realizarea unei structuri cit
mai corespunzătoare de mărfuri

vîntul și a criticat cu exigență lipsu
rile, a făcut propuneri valoroase.
Paralel cu aceste exemple au fost
consemnate și unele deficiențe din
activitatea birourilor unor organizații
de bază în ceea ce privește integra
rea cit mai rapidă a noilor membri
de partid in viața de organizație prin
cuprinderea lor în sistemul de sar
cini și responsabilități. Astfel, la în
treprinderea de hirtie și celuloză
„Reconstrucția" din Piatra Neamț, in
unele organizații, nu numai celor pri
miți recent, ci și multora dintre cei
lalți membri de partid li se încredin
țează sarcini minore sau care se re
feră la îndatoriri generale de servi
ciu. Iată, de pildă, ce sarcini a pri
mit conductorul de instalație Lucian
Pop, intrat în rîndurile organizației
de bază „Hîrtie B“ în luna octombrie
anul trecut : „Se va ocupa de apro
fundarea și aplicarea in practică a
Statutului P.C.R. și Angajamentului
solemn". Este evident că asemenea
sarcini mult prea cuprinzătoare nu
sint pe măsura reală a capacității tînărului comunist de a fi la înălțimea
noii sale calități. Tot la această uni
tate, la organizația de bază „Hîrtie
A" celor trei muncitori primiți in
partid în acest an nu li s-a încredin
țat pină acum nici o sarcină. O si
tuație similară există și în cadrul or
ganizației de bază de la secția de ca
bluri neizolate a întreprinderii de
produse electrotehnice Bistrița. Și
aici trebuie să treacă un timp des
tul de lung pină se găsesc sarcini
pentru cei recent primiți în partid și
chiar și atunci ele au un caracter
general, neangajant. De asemenea, la
întreprinderea de rulmenți din Bîr
lad și la I.P.L. Vaslui, pe lingă orga
nizații de bază cu rezultate bune sau
chiar foarte bune în antrenarea noi
lor membri de partid la înfăptuirea
obiectivelor stabilite, așa cum dealt
fel am menționat mai înainte, sint și
organizații de bază care manifestă
destule carențe atît în distribuirea
răspunderilor, cit mai ales în urmă
rirea îndeplinirii sarcinilor.
x
Este- de aceea necesar ca acolo
unde se manifestă astfel de defici
ențe, comitetele de partid, birourile
organizațiilor de bază să-și reconsi
dere activitatea și să acționeze în așa
fel incit nici un comunist să nu rămină fără sarcini concrete. Nu exis
tă sector de muncă, nu există do
menii in care să nu se afle rezerve
pentru a produce mai bine, mai eco
nomic, mai competitiv. Prin atribui
rea de răspunderi tuturor membrilor
de partid, mai tineri sau mai virstnici, potrivit capacității și experi
enței lor politice și profesionale, aceste rezerve pot fi pe deplin și cu
maximă eficiență puse în valoare,
pentru a întîmpina cu remarcabile
fapte de muncă cea de-a 40-a ani
versare a actului istoric de la 23 Au
gust 1944 și Congresul al XlII-lea al
partidului.

Constantin VARVARA

Fărâ nici
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A APĂRUT:

' Domnului MOHAMED HOSNI MUBARAK

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la marea adunare populară de la Agigea
cu prilejul inaugurării

Președintele Republicii Arabe Egipt
CAIRO

Aflînd cu adîncă tristețe de vestea încetării din viață a primului ministru
al guvernului egiptean, dr. Fouad Mohieddin, vă adresăm dumneavoastră
sincere condoleanțe și vă rugăm să transmiteți sentimentele noastre de
profundă compasiune familiei celui dispărut.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Canalului Dunăre — Marea Neagră
Editura politică

TELEGRAMĂ

INAUGURAREA ȘANTIERULUI NATIONAL AL TINERETULUI
DE LA SISTEMUL DE ÎMBUNĂTĂȚI FUNCIARE
•

Marți a fost inaugurat Șantierul
national al tineretului de la siste
mul de îmbunătățiri funciare „Cîmpia Caracal", din județul Dolj.
La Indicația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România. Uniu
nii Tineretului Comunist îi revine
sarcina de a realiza lucrări de ame
najări pentru irirfhții Pe 500 000 ha
în cadru] „Programului național pen
tru asigurarea unor producții sigure
și stabile, prin creșterea potențialu
lui productiv al pămîntului. mai
buna organizare și folosire in mod
unitar a terenurilor agricole, a în
tregii suprafețe a tării, realizarea
irigațiilor pe circa 55—00 la sută din
suprafața arabilă, a lucrărilor de
desecări și combatere a eroziunii so
lului".
Noul șantier organizat de Comi
tetul Central al Uniunii Tineretului
Comunist, se înscrie în marile ac
țiuni de realizare a acestui program
national. Lucrările, preluate spre
execuție de Șantierul național al ti
neretului de la sistemul de îmbu
nătățiri funciare „Cîmpia Caracal",
care în final vor însuma 88 000 hec
tare amenajări pentru irigații și lu
crări hidroameliorative complexe,
fac parte dintr-un mare sistem de
irigații ce cuprinde terenuri din ju
dețele Dolj și Olt. In cursul acestui
an. brigadierii s-au angajat să exe
cute 20 milioane mc terasamente,
montai de conducte însumînd 742 km,
300 000 mp impermeabilizări de ca
nale și alte lucrări hidrotehnice.
La festivitatea de deschidere a
șantierului au participat tovarășii
Constantin Tudor, prim-secretar al
Comitetului județean Dolj al P.C.R.,
Nicu Ceaușescu. prim-secretar al
C.C. al U.T.C.. activiști ai Comite
tului județean Dolj al P.C.R. și Co
mitetului Central al U.T.C.. repre
zentanți ai Ministerului Agriculturii
și Industriei Alimentare.
într-o atmosferă insufletitoare. de
puternică angajare și vibrant pa1 triotism. brigadierii au adresat o te

»

legramă
tovarășului
NICOLAE
CEAUȘESCU. secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. in care se spune : Purtind me
reu viu în cuget și simțiri străluci
tul dumneavoastră exemplu . de
abnegație și dăruire revoluționară,
de muncă neobosită, brigadierii Șan
tierului national al tineretului de la
sistemul de îmbunătățiri funciare
„Cimpia Caracal", din județul Dolj,
sînt hotăriti să-și pună în valoare
întregul elan tineresc, pentru spo
rirea rodniciei ogoarelor din această
zonă a tării, contribuind activ și
responsabil la înfăptuirea marilor
obiective ale noii revoluții agrare
pe pămîntul României socialiste.
Convinși că realizarea Programu
lui national de îmbunătățiri funcia
re, parte integrantă a Programului
partidului. solicită o mobilizare
exemplară și din partea tinerei ge
nerații, crescută in epoca de aur a
istoriei românești pe care o numim
cu mindrie ‘patriotică „Epoca Nicolae
Ceaușescu", noi, brigadierii Șantie
rului national al tineretului, deschis
astăzi în județul Dolj, ne considerăm
angajați in intrecerea utecistă cu
celelalte șantiere naționale ale tine
retului.
propunindu-nc ocuparea
unui loc fruntaș în această mobili
zatoare competiție a muncii și ti
nereții.
Sîntem hotăriti ca. alături de în
tregul tineret ai patriei, de ceilalți
brigadieri de pe șantierele naționa
le. să întîmpinăm cu remarcabile și
prestigioase realizări cea de-a 40-a
aniversare a revoluției de eliberare
socială si națională, antifascistă și
antiimperialistă de la 23 August 1944
și cel de-al XlII-lea Congres a!
Partidului Comunist Român, demonstrind și cu acest prilej atașa
mentul nostru profund la ințelcapta
politică internă și externă pe care
o promovează cu consecventă parti
dul și statul nostru, în fruntea că
rora vă aflati dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu. cel mai
iubit si stimat fiu al națiunii noastre.
(Agerpres)

Primul ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, Constantin
Dăscălescu, a trimis premierului
Consiliului de Stat al Republicii
Populare Chineze, Zhao Ziyang, o
telegramă prin care exprimă. în nu
mele guvernului român, sentimente

Sesiunea Comitetului mixt al Centrului comun
O.N.U.D.I. — România
La București au Început, marți, lu
crările celei de-a X-a sesiuni a Co
mitetului mixt al Centrului comun al
Organizației Națiunilor Unite pentru
Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.)
— România.
Președintele sesiunii. Gheorghe
Sava, adjunct al ministrului indus
triei chimice, șeful delegației țării
noastre, a prezentat activitatea des
fășurată în anul 1983 de Centrul
comun în sprijinirea eforturilor de
industrializare a țărilor în curs
de dezvoltare, ca parte compo
nentă a colaborării dintre România
și O.N.U.D.I., a cooperării reciproc
avantajoase cu celelalte țări din lu
mea a treia. Au fost relevate aețiunile întreprinse în domeniile indus
triilor farmaceutică și materialelor
de construcții, studiile .și informările
industriale elaborate de specialiștii
români menite să faciliteze realiza

cinema
• Acțiunea
Zuzuc :
PROGRESUL
(23 94 10) — 16: 18: 20.
0 Șantaj: CENTRAL (14 12 24) — 9;
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.
• întoarcerea Vlașinilor :
EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20, FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11;
13; 15,30; 17,45; 20.
• Prea cald pentru luna mai : BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19.
• Lișca : LIRA (31 71 71) — 15.30; 18.
• Afacerea Pigot ; LIRA — 20,30; ia
grădină — 20,45.
• Șapte băieți și o
ștrengărită :
GIULEȘTI (17 55 46) 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, TOMIS (21 49 46)
—
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină
— 20,45.
• Vreau să știu de ce am
aripi î
PACEA (60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30;
® Să mori rănit din dragoste de via|ă : POPULAR (35 15 17) — 15; 17,15;
19,30.
O Secretul lui
Bachus :
MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
© Omul care a inchis orașul : SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
< Damen tango : VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 11,30; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Tații și bunicii : UNION (13 49 04)
— 9,30; IV,30; 13,30; 15,45; 18;
• Călăuza „Pană albă4** :
VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
• Romeo și Julie ta *82 : VIITORUL
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
$ Marele șarpe : AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Duminică zbuciumată j FLACÂRA
(20 33 40) — 15; 17; 19.
• Lovitură fulgerătoare : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13.
20, MELODIA (11 13 49) — 9; 11,15
13,30; 15,45; 18; 20, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15,30; 17,45; 19,45, la
grădină — 21.
0 Legenda călărețului
singuratic :
PATRIA (11 86 25) — 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20,15, BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20,
FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20,15, MODERN (23 71 01) —
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, la grădină
— 21.
• Madame Sans-Gâne ; LUCEAFĂ
RUL (15 86 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15;16; 18; 20.
• Roșii și albii : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Baladă pentru Măriuca : DOINA
(16 35 38) — 9; 10,45; 12,30.
• Acea pisică blestemată :
DOINA
— 14,15; 16; 18; 20.
• Salamandra :
TIMPURI
NOI
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.

îndoială, Piteștiuî este astăzi unul din cele mai frumoase orașe ale țârii

pentru nevoile populației, precum
și la stabilirea pianului ds școlari
zare in anul de învățămînt 1984—
1985.
In atmosfera de puternică anga
jare a întregii națiuni pentru a întimpina cu noi și mari succese cea
de-a 40-a aniversare a gloriosului
act de la 23 August 1944 și Congre
sul al XlII-lea al partidului. TO
VARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A INAUGURAT CANALUL DUNĂ
RE — MAREA NEAGRĂ — reali
zare epocală a poporului român.

de partid, față de secretarul său
general, a hotăriri! de a îndeplini
exemplar marile obiective cuprinse
in Programul partidului, a pus in
evidență marile resurse de con
strucție și creație ale poporului
nostru, prestigiul de care se bucură
în Întreaga lume pentru munca sa
pașnică, pentru capacitatea și hăr
nicia sa.
*

★

în domeniul politicii Internațio
nale, luna mai a pus din nou, cu

SOCIALISTE. Această preocupare —
statornic aflată in centrul activității
internaționale a tării noastre — și-a
găsit elocvente expresii în anun
țarea unor asemenea evenimente
marcante, cum sînt vizita de lucru
a secretarului general al partidului,
președintele Republicii. în Uniunea
Sovietică (care s-a desfășurat luni,
4 iunie), precum și vizita delegației
de partid și de stat a României, con
dusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
în R.P. Polonă (care incepe astăzi).
In același timp, schimbul de mesaje

CRONICA LUNII MAI
f y g ț pMiIj
grandioasă construcție a anilor so
cialismului. Eveniment de puternică
rezonanță națională și internațională,
care se înscrie cu litere de aur în
cartea marilor împliniri socialiste alo
României, finalizarea acestei monu
mentale lucrări a prilejuit organi
zarea unei mari adunări populare
la Agigea, in cadrul căreia tovarășul
Nicolae Ceaușescu a rostit o impor
tantă cuvîntare, care a pus jn evi
dență gîndirea cutezătoare a parti
dului nostru, talentul și hărnicia
poporului român, stadiul Înalt de
dezvoltare și complexitate la care a
ajuns industria țării, forța econo
miei noastre naționale, dorința ar
zătoare de pace și colabotare a
României socialiste cu toate sta
tele lumii.
Festivitatea Inaugurării canalului,
onorată de prezența tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena
Ceaușescu, a conducerii de partid și
de stat, urmărită cu cel mai viu in
teres de întreaga tară — de la tăie
rea panglicii la kilometrul 0 al
„Magistralei albastre" pină. la des
fășurarea marii adunări populare da
la Agigea — a constituit o nouă și
impresionantă mărturie a dragostei
și încrederii poporului nostru față
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putere, în evidentă consecventa
politicii de pace și colaborare a
României socialiste — promovata
neabătut de-a lungul celor patru
decenii de libertate și, cu o deosebită
strălucire, după Congresul al IX-lea
al partidului, de cînd în fruntea parti
dului, și apoi și a statului, se află
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Direc
țiile fundamentale ale acestei orien
tări au fost reafirmate în mod stră
lucit în pasajele de politică externă
din cuvîntările rostite de secretarul
general al partidului, președintele
Republicii, la Plenara Consiliului
Național al Oamenilor Muncii și la
marea adunare populară de la Agi
gea, cu prilejul inaugurării Cana
lului Dunăre-Marea Neagră evidențiindu-se preocuparea tării noastre
de a-și aduce contribuția la redu
cerea încordării și eliminarea peri
colelor ce planează asupra omenirii,
la soluționarea marilor probleme ale
contemporaneității, potrivit intere
selor tuturor popoarelor.
în lumina orientării sale princi
piale, și în luna la care se referă
cronica de fată, România a acțio
nat neabătut pentru ÎNTĂRIREA
LEGATURILOR DE PRIETENIE ȘI
COLABORARE CU TOATE ȚĂRILE

prietenești dintre tovarășul Nicolae
Ceaușescu, pe de o parte, și tovarășii
Todor Jivkov, Veselin Giuranovici,
Erich Honecker și Hu Yaobang. pe
de altă parte ;»primtrea vicepremierului R.P. Ungare, Marjai Jozsef.
a vicepremierului polonez, Janusz
Obodowski, a delegației Comitetului
Național al Conferinței Consultative
Politice Populare a R.P. Chineze,
precum șt a ministrului comerțului
exterior al R.P. Bulgaria — sînt
acțiuni ce dau expresie bunelor
relații dintre România și țările res
pective, punînd în evidentă voința
reciprocă de a valorifica din plin
potențialul economic și tehnico-științific in creștere pentru extinderea
și aprofundarea conlucrării noastre
multilaterale.
Retrospectiva evenimentelor lunii
mai reliefează totodată dezvoltarea
în continuare a LEGATURILOR DE
PRIETENIE ȘI SOLIDARITATE CU
ȚĂRILE ÎN CURS DE DEZVOL
TARE, CU STATELE NEALINIATE.
Evenimente majore in acest sens
le-au constituit vizitele oficiale de
prietenie întreprinse de tovarășul
Nicoiae Ceaușescu. împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, în Pakis
tan și în Republica Arabă Siriană

de profundă compasiune tn legătură
cu pierderile de vieți omenești și
daunele materiale provocate de alu
necările de teren din provincia
Yunnan. împreună cu rugămintea
de a se transmite familiilor celor
dispăruți sincere condoleanțe.

(comentate in „Scînteia" nr. 12975 și
12976), ca și vizita efectuată în țara
noastră de președintele Republicii
Togoleze, general Gnassingbe Eyadema. Dind o inaltă apreciere rezultate
lor acestor vizite. Comitetul Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. a reliefat
că înțelegerile convenite cu privire
la întărirea colaborării corespund pe
deplin intereselor de progres ale
țârilor noastre, cauzei păcii și în
țelegerii internaționale. In același
spirit se înscrie și Mesajul adresat
de tovarășul Nicolae Ceaușescu
participanților la cel de-al VI-lea
Congres al Organizației de Solidari
tate a Popoarelor din Africa și Asia.
Pe de altă parte, preocuparea
României pentru DEZVOLTAREA
LEGATURILOR CU TOATE ȚĂRI
LE, INDIFERENT DE ORlNDUIRE
SOCIALĂ, și-a găsit noi concretizări
în primirea de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu a unor grupuri de
oameni de afaceri din S.U.A., a de
legației parlamentare belgiene ș.a.
— prilejuri de a evidenția posibili
tățile extinderii și amplificării co
laborării reciproc avantajoase, in
spiritul cerințelor coexistenței paș
nice.
Convorbirile dintre tovarășul Nicolae
Ceaușescu și secretarul general al
P.C. din Spania, tovarășul Gerardo
Iglesias, schimbul de mesaje cu to
varășii Harilaos Florakis, secretar
general al C.C. al P.C. din Grecia,
și Yannis Bannias. secretar al C.C.
al P.C. din Grecia (interior), ca si
participarea P.C.R. la Congresul
__ ____ 1
P.C. Finlandez ilustrează, la rindul
lor. politica statornică a partidului
nostru de dezvoltare a legăturilor
de prietenie și solidaritate cu parti
dele comuniste și muncitorești. Tot
odată. pe linia extinderii legăturilor
cu partidele socialiste și social-democrate, în lupta pentru progres
economic și social, pentru oprirea
cursei înarmărilor și trecerea
______ ’ la
dezarmare, pentru asigurarea păcii,
partidul nostru a participat la con
gresele Mișcării Socialiste Panelene.
Partidului Socialist Popular din Da
nemarca, Partidului Socialist Italian,
Partidului Socialist-Democratic Ita
lian.
Noi contribuții a adus România și
In această perioadă în lupta pentru
abordarea constructivă a probleme
lor întăririi încrederii, securității si
dezarmării în Europa. în consens cu
interesele popoarelor continentului,
ale tuturor popoarelor lumii. In

rea obiectivelor Centrului comun
O.N.U.D.I. — România.
Anatoli Vassiliev, directorul Divi
ziei de operațiuni industriale, șeful
delegației Secretariatului O.N.U.D.I.,
a mulțumit guvernului țării noastre
pentru sprijinul pe care il acordă
realizării programelor O.N.U.D.I.
destinate țărilor în curs de dezvol
tare. pentru activitatea pe care o
desfășoară Centrul comun O.N.U.D.I.
— România în realizarea programe
lor acestei organizații.
Au luat parte reprezentanți al
unor ministere, întreprinderi indus
triale, institute de proiectare, pre
cum și Noel Eichhorn, reprezentan
tul rezident al P.N.U.D. la București,
Franz Eberhard, directorul Centrului
european pentru invățămintul supe
rior
al
UNESCO,
Mohammed
Mozouz, directorul Centrului demo
grafic O.N.U. — România (CEDOR).
(Agerpres)
<$> Polițist sau delincvent : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 10;
20, la grădină — 20,45,
CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15;
15,30: 17,45: 20.
0 Avertismentul : DACIA
(50 33 94)
— 9; 11,30: 14; 16,30; 19. FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 18,30.
® Imperiul contraatacă :
DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 18.
> Strada Hanovra : COTROCENI
(49 48 48) — 11 ; 13: 15: 17,15: 19,30.
© Vizita la
domiciliu :
MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Naufragiul : COSMOS (27 54 95) —
9,30; 11,30; 13,30; 15,30: 17,30; 19,30.
& Par și impar : GRADINA LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 21.
© îmi sare țandăra : PARC HOTEL
(17 08 58) — 21,15.
Atac împotriva Iui Rommel : GRA
DINA CAPITOL (16 29 17) — 21.

teatre
0 Teatrul Național
(14 7171, sala
mică) : Titanic vals — 19,30;
(sala
Atelier) : Act Venetian — 19.
©
Filarmonica ‘ „George Enescu"
(15 611 75, Ateneul Român) :
Recital
de pian Constantin lonescu Vovu —
19; (Muzeul de Artă al Republicii So
cialiste România) : Recital
instru
mental Valentin Crișan — vioară. Eu
gen Popescu Doreauu — violă — 18.
0 Opera Română (13 18 57) : Flautul
fermecat — 18.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) :
Gustul parvenirii — 19; (sala Grădina
Icoanei, 12 44 16) : O zi de odihnă —
19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, flu
turi — 19.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Mirilala — 19,30.
® Teatrul de comedie (16 64 60) : Exis
tă nervi — 19,30.
• Teatrul „C.I. Nottara" (59 31 03, sala
Studio) : EX — 19.
0 Teatrul Gluleștl (sala
Majestic.
14 72 34) : Milionarul sărac — 19.30.
ffl Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tănase"
(50 58 65, sala Victoria) : Băiatul cu
sticleți — 19,30.
0 Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți
—
18,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : O fetiță caută un cintec
— 10: Aventurile lui Plum-PIum —
17; (sala Batiștel) : Puiul — 10.
® Circul București (10 41 95) : Circul
mare din Moscova — 19,30.

acest sens, în cadrul Conferinței de
la Stockholm, țara noastră a susținut
cu tărie necesitatea ca in cadrul re
uniunii să se acționeze efectiv pen
tru adoptarea de măsuri care să ducă
la diminuarea încordării, a riscului
unei confruntări militare in Europa,
la oprirea cursei înarmărilor, indeo-sebi nucleare, la crearea condițiilor
pentru înfăptuirea unor măsuri efec
tive de dezarmare. In spiritul ace
luiași deziderat vital al opririi cursei
înarmărilor a acționat România in
cadrul sesiunii de la New York â
Comisiei O.N.U. pentru dezarmare,
ca și la alte reuniuni internaționale.
Problema vitală a opririi cursei
înarmărilor și asigurării păcii a con
tinuat. dealtfel, să concentreze aten
ția popoarelor europene, ca și de pe
alte continente. Un eveniment sem
nificativ in acest sens îl constituie
succesul puternicei mișcări pentru
pace din Olanda sub a cărei inriurire guvernul a hotărît să amine in
stalarea rachetelor cu rază medie de
acțiune pe teritoriul țării. Această
măsură, ca și continua extindere a
mișcării de masă pentru pace relie
fează cu putere adevărul subliniat
de tovarășul Nicolae Ceaușescu că
popoarele, acționind ferm, pot im
pune renunțarea la planurile de in
tensificare a înarmărilor, pot de
termina înlăturarea primejdiei nu
cleare.
O serie de reuniuni internaționale,
între care sesiunea Consiliului
O.N.U.D.I.. a Comisiei economice a
O.N.U. pentru Africa și cea desfășu
rată în cadrul Comisiei economice
a O.N.U. pentru America Lati
nă au pus în evidență acutizarea problemelor subdezvoltării, în
deosebi ale acelora generate de
acumularea unor datorii externe co
pleșitoare ale țărilor rămase in
urmă, precum și necesitatea de a se
întreprinde acțiuni ferme in vederea
lichidării decalajelor dintre state și
făuririi noii ordini economice inter
naționale.
Evenimentele lunii mai confirmă
o dată mai mult caracterul construc
tiv ai politicii externe a României
socialiste, care, răspunzînd interese
lor fundamentale ale poporului ro
mân, se înscrie, în același timp, pe
linia cerințelor și aspirațiilor majore
de pace, progres, colaborare ale în
tregii omeniri.

Ioan ERHAN
Alexandru CÂMPEANU
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COMUNICAT
cu privire la vizita îovaMi
Mcolae Ceausescu î Uniunea Sovietică
(Urmare din pag. I)
împreună cu celelalte state so
cialiste aliate, nu vor admite mo
dificarea, în detrimentul intere
selor securității lor, a echilibru
lui militar-strategic statornicit.
Ele se pronunță cu fermitate
pentru reducerea înarmărilor și
asigurarea unui echilibru de
forțe la cel mai scăzut nivel.
România și Uniunea Sovietică
se pronunță cu insistență pentru
oprirea amplasării rachetelor nu
cleare americane cu rază medie
de acțiune în Europa occidentală
și declară că, dacă vor fi luate
aceste măsuri care să ducă la re
tragerea rachetelor deja ampla
sate, simultan se va acționa
pentru anularea măsurilor de
răspuns. Aceasta va crea baze
pentru reluarea negocierilor în
vederea realizării de acorduri co
respunzătoare pentru eliberarea
Europei de armele nucleare, atât
cu rază medie de acțiune, cît și
tactice.
Părțile au subliniat că își men
ține pe deplin importanța și ac
tualitatea programul de acțiuni
privind întărirea păcii și preîn
tâmpinarea unui război nuclear,
propus de statele participante la
Tratatul de la Varșovia în De
clarația politică de la Praga din
5 ianuarie 1983, în Declarația co
mună de la Moscova din 28 iunie
1983 și în alte documente comu
ne ale țărilor socialiste frățești.
Ele așteaptă o abordare con
structivă din partea S.U.A. și a
celorlalte țări ale N.A.T.O. față
de propunerile recente privind
încheierea unui Tratat cu privire
la nefolosirea reciprocă a forței
militare și menținerea de relații
pașnice, precum și cele privind
eliberarea Europei de arma chi
mică, înghețarea și reducerea ul
terioară a cheltuielilor militare

ale țărilor care fac parte din
cele două alianțe politico-militare principale.
Participanții la convorbiri au
declarat că acordă o mare impor
tanță Conferinței de la Stockholm
pentru măsuri de încredere și
securitate și pentru dezarmare în
Europa. Ei se pronunță cu fermi
tate pentru realizarea în cadrul
acestei conferințe a unor înțele
geri pozitive, îndreptate spre re
ducerea pericolului de război, în
tărirea stabilității în relațiile in
ternaționale pe continentul euro
pean.
în cadrul schimbului de păreri
privind situația din Orientul
Mijlociu, din America Centrală și
bazinul Caraibilor, din Asia de
sud-est, din sudul Africii și din
alte zone ale lumii, a fost sub
liniată necesitatea lichidării fo
carelor de încordare și a conflic
telor armate existente și a preîn
tâmpinării apariției altora noi, a
soluționării tuturor problemelor
litigioase pe cale pașnică, prin
negocieri. A fost exprimată soli
daritatea cu popoarele care luptă
pentru libertate, independență și
progres social, împotriva politicii
imperialiste de agresiune și ames
tec în treburile altor state.
Cele două părți își reafirmă
poziția în favoarea restructurării
relațiilor economice internaționa
le pe o bază echitabilă și demo
cratică, lichidării subdezvoltării și
instaurării unei noi ordini econo
mice internaționale. Ele își expri
mă solidaritatea cu țările în curs
de dezvoltare în lupta acestora
pentru asigurarea progresului economic și social, a independen
ței și suveranității lor naționale.
România și Uniunea Sovietică
sint convinse că actuala situație
internațională periculoasă cere în
mod imperios din partea tuturor

statelor, mari și mici, din partea
tuturor forțelor antiimperialiste
acțiuni energice îndreptate spre
salvarea omenirii de pericolul
nuclear, oprirea cursei înarmări
lor, înfăptuirea dezarmării, în pri
mul rînd a dezarmării nucleare,
însănătoșirea situației interna
ționale. în ceea ce le privește,
ele sînt gata să conlucreze cu
toate statele, cu toate forțele po
litice și sociale pentru soluțio
narea acestor sarcini de cea mai
mare importanță.
Conducătorii celor două parti
de au subliniat importanța deo
sebită pe care o are întărirea
colaborării, unității și solidari
tății partidelor comuniste și
muncitorești, a tuturor forțelor
progresiste, democratice, antiim
perialiste în lupta popoarelor
pentru afirmarea politicii de
destindere, dezarmare și pace
în lume.
Părțile au exprimat satisfac
ția în legătură cu rezultatele
convorbirilor și încrederea că
acestea vor reprezenta o contri
buție substanțială la întărirea și
dezvoltarea prieteniei și colabo
rării multilaterale dintre P.C.R.
și P.C.U.S., Republica Socialistă
România și Uniunea Sovietică,
în interesul popoarelor român și
sovietic, al cauzei socialismului
și păcii.
Tovarășul 'Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, a
adresat tovarășului K. U. Cernenko, secretar general al C.C.
al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al
U.R.S.S., invitația de a face o
vizită în Republica Socialistă
România.
Invitația a fost acceptată cu
plăcere.

Un eveniment de
întărirea prieteniei și colaborării româno-sovietice
(Urmare din pag. I)
de întregul popor român frate, to
varășul nostru de luptă comună
pentru continuarea cauzei Marelui
Octombrie, pentru construirea so
cietății socialiste și comuniste,
pentru asigurarea unei păci traini
ce pe pămint. Oamenii sovietici
dau o înaltă apreciere realizărilor
prietenilor lor români și le doresc
noi succese".
Prilejuind un larg schimb de In
formații cu privire la dezvoltarea
economică și social-politică a
României și a Uniunii Sovietice, la
Înfăptuirea hotărîrilor Congresului
al XII-lea și Conferinței Naționale
ale P.C.R., precum și ale Congresu
lui al XXVI-lea și plenarelor ulte
rioare ale C.C. al P.C.U.S., con
vorbirile au pus, în mod firesc,
accentul principal pe examinarea
stadiului și perspectivelor dezvoltă
rii relațiilor dintre cele două țări.
O importanță deosebită prezintă
în acest sens hotărîrea comună de
a se adinei în . continuare co
laborarea
multilaterală
dintre
P.C.R. și P.C.U.S. — forțele poli
tice conducătoare ale celor două
țări și popoare — pe baza princi
piilor marxism-leninismului, soli
darității internaționale, egalității în
drepturi și respectului reciproc, de
a intensifica schimburile de expe
riență în probleme ale construcției
socialiste și comuniste — aceasta
înscriindu-se ca un factor determi
nant pentru ansamblul raporturilor
româno-sovietice.
Este bine cunoscută ponderea în
semnată pe care o ocupă în cadrul
acestor raporturi conlucrarea pe
plan economic și tehnico-științific,
care are și o deosebită importanță
politică, fiind vorba de relații între
țări vecine și prietene, conlucrînd
strîns in
edificarea cu suc
ces a noii orânduiri, pentru afirma
rea forței și prestigiului socialis
mului în lume. Pornind tocmai de
la aceste realități, în cursul
convorbirilor s-a stabilit să se
încheie între cele două țări
acorduri de lungă durată pentru
dezvoltarea în continuare a cola
borării pe baze reciproc avantajoa

Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu in U.R.S.S. - moment
marcant al vieții internaționale, sub semnul dezvoltării
relațiilor de conlucrare prietenească dintre țările socialiste
Vizita de lucru pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a efectuat-o în Uniunea Sovietică este reflectată pe
larg in paginile presei internaționale.
Vizita constituie evenimentul
principal, căruia presa centrală
sovietică de marți îi rezervă spatii
ample, pe primele pagini.
„întâlnirea dintre K. U. Cernenko și Nicolae Ceaușescu",
„Convorbiri la Kremlin". „înminarea înaltei distincții". „într-o at
mosferă prietenească" — sub aceste titluri sînt publicate relatări
le despre principalele momente ale
vizitei — desfășurarea convorbiri
lor, . întîlnirea dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul
Konstantin Cernenko. solemnitatea
înmînării tovarășului Nicolae
Ceaușescu a Ordinului „Revoluția
din Octombrie" și cuvîntările rosti
te de cei doi conducători de partid
și de stat, dineul și toasturile to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășului Konstantin Cernenko.
în relatarea despre solemnitatea
înmînării înaltei distincții se re
levă că tovarășul Nicolae Ceaușescu
a fost felicitat călduros de condu
cătorii partidului comunist și ai
statului sovietic, de celelalte per
soane oficiale prezente, care i-au
urat noi succese în activitatea de
partid și de stat, pentru dezvol
tarea continuă a relațiilor dintre
cele două partide. întărirea priete
niei și colaborării dintre popoare
le sovietic și român, în folosul
păcii în Europa și în Întreaga
lume.
Reportajele vizitei sînt însoțite
de fotografii ilustrind principalele
momente ale vizitei.
Ziarul „PRAVDA" a publicat
luni, pe prima pagină, un material
consacrat vizitei de lucru în
U.R.S.S. a secretarului general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Sînt prezentate princi
palele date din viața și activitatea
conducătorului partidului și statu
lui nostru.
„Oamenii sovietici — scrie
-Pravda— salută vizita în
U.R.S.S. a secretarului general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele
Republicii Socialiste
România, Nicolae Ceaușescu. și își
exprimă convingerea că ea va
contribui la dezvoltarea și întărirea
continuă a relațiilor de prietenie și
colaborare dintre partidele, țările
și popoarele noastre, în interesul
păcii și socialismului".
La rîndul său, „IZVESTIA" a
publicat în ediția apărută în seara
zilei de luni un material dedicat
personalității tovarășului Nicolae
Ceaușescu, informînd, totodată, în
legătură cu vizita tovarășului
Nicolae Ceaușescu la Moscova, pre-'
cum și despre convorbirile oficiale
de la Kremlin.
TELEVIZIUNEA
SOVIETICA
și-a deschis programul de actualități
din seara zilei de luni cu repor
tajele filmate prezentând principa
lele momente ale vizitei de lucru
a tovarășului Nicolae Ceaușescu la
Moscova : sosirea în capitala
U.R.S.S., convorbirile de la Krem
lin, întîlnirea dintre tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Konstantin
Cernenko, solemnitatea înmînării
Ordinului „Revoluția din Octom
brie", precum și dineul oferit în
onoarea înaltului oaspete român.
în cadrul emisiunii au fost redate
cuvîntările rostite de tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Konstantin
Cernenko la solemnitatea înmînă
rii Ordinului „Revoluția din Oc
tombrie".

ÎNTREAGA
PRESA
CEHO
SLOVACA de marți informează pe
larg despre vizita de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu în
Uniunea Sovietică. în coresponden
țele apărute în ziare, precum și în
comentariile posturilor de radio și
televiziune se subliniază că în ca
drul convorbirilor au fost discu
tate direcțiile principale ale dez
voltării în continuare a relațiilor
dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre
România și U.R.S.S. A fost, de ase
menea, reafirmată dorința recipro
că de intensificare a contactelor
bilaterale în diverse domenii. de
activitate.
Totodată, presa informează că to
varășului Nicolae Ceaușescu i-a
fost înmînat .Ordinul „Revoluția din
Octombrie", ca apreciere a merite
lor și contribuției aduse la dezvol
tarea relațiilor româno-sovietice și
în legătură cu cea de-a 65-a ani
versare a zilei de naștere.
Presa cehoslovacă publică am
ple extrase din toastul conducăto
rului partidului și statului nostru
la dineul oferit în onoarea Sa de
către Comitetul Central al P.C.U.S.
și Prezidiul Sovietului Suprem al
URSS
„RUDE PRAVO" subliniază apre
cierea tovarășului Nicolae Ceaușesou
că vizita, convorbirile purtate și
înțelegerile la care s-a ajuns vor
duce la întărirea și mai puternică
a prieteniei și colaborării românosovietice.
România acționează consecvent
pentru dezvoltarea colaborării în
cadrul C.A.E.R. și consideră că
apropiata întîlnire la nivel înalt a
țărilor membre va duce la îmbu
nătățirea activității în acest dome
niu — relevă presa cehoslovacă,
care reia aprecierile secretarului
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România.
Spații ample sînt acordate apre
cierilor tovarășului Nicolae
Ceaușescu referitoare Ia încorda
rea fără precedent în ultimul timp
a situației internaționale, ca ur
mare a politicii imperialiste de for
ță și dictat, de amestec în treburile
interne ale altor state. Presa relevă
opinia exprimată de conducătorul
partidului și statului nostru care
consideră că problema fundamen
tală a zilelor noastre o constituie
oprirea cursei înarmărilor, trecerea
la dezarmare, și în primul rînd la
dezarmarea nucleară, asigurarea
păcii în întreaga lume.
în legătură cu situația din Eu
ropa este evidențiată necesitatea,
subliniată de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, de a se face totul pen
tru reluarea neîntîrziată a tratati
velor sovieto-americane în vederea
realizării unui acord care să ducă
la eliminarea totală a rachetelor cu
rază medie de acțiune și apoi a
celorlalte arme nucleare din Eu
ropa și din întreaga lume. Sînt,
totodată, reliefate aprecierile în le
gătură cu transformarea Balcanilor
intr-o zonă a păcii și colaborării,
lipsită de arme nucleare și baze
militare străine și cu crearea de
zone asemănătoare în alte părți ale
Europei și ale lumii, precum și
considerentele față de situația din
Orientul Mijlociu și conflictul din
tre Iran și Irak.
Agenția A.D.N., din R.D.G., a
publicat o amplă relatare în care,
informind despre convorbirile ro
mâno-sovietice de la Kremlin, re
levă că au fost discutate direcțiile

principale ale dezvoltării continue
a relațiilor dintre P.C.R. și P.C.U.S.,
dintre România și U.R.S.S. în acest
context — arată agenția — a fost
relevată importanța Tratatului de
prietenie, colaborare și asistență
mutuală din 1970 și a Declarației
comune româno-sovietice din no
iembrie 1976. S-a exprimat hotărî
rea de a se depune și în viitor
eforturi susținute pentru lărgirea
colaborării economice și tehnicoștiințifice reciproc avantajoase,
perfecționarea formelor și metode
lor ei. în cadrul convorbirilor a
fost subliniată însemnătatea viitoa
rei consfătuiri economice la nivel
înalt a țărilor membre ale C.A.E.R.
Agenția menționează că în ca
drul convorbirilor s-a făcut, de
asemenea, un larg schimb de ve
deri în legătură cu problemele in
ternaționale actuale.
A.D.N. informează despre întâl
nirea dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Konstantin Cernenko,
despre solemnitatea înmînării tova
rășului Nicolae Ceaușescu. de către
tovarășul Konstantin Cernenko, a
Ordinului „Revoluția din Octom
brie", conferit ca apreciere a me
ritelor și contribuției aduse la dez7
voltarea relațiilor româno-sovietice
și în legătură cu cea de-a 65-a
aniversare a zilei de naștere.
Agenția a transmis, totodată, ci
tate ample din toastul rostit de to
varășul Nicolae Ceaușescu la di
neul oferit în . onoarea sa de Comi
tetul Central al P.C.U.S. și Prezi
diul Sovietului Suprem al U.R.S.S.
Președintele Nicolae Ceaușescu
a chemat la reluarea neîntîrziată a
tratativelor sovieto-americane în
vederea realizării unui acord care
să ducă la eliminarea totală a ra
chetelor cu rază medie de acțiune
din Europa — astfel își începe
agenția iugoslavă TANIUG relata
rea despre toastul rostit de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la dineul ce
a fost oferit în onoarea sa de Co
mitetul Central al P.C.U.S. și Pre
zidiul
Sovietului
Suprem
al
U.R.S.S., în cursul vizitei de lucru
efectuate la Moscova.
Președintele Nicolae Ceaușescu
— continuă agenția — a exprimat
preocuparea deosebită fată de si
tuația creată pe continentul euro
pean in urma trecerii la amplasa
rea de către S.U.A. a rachetelor
nucleare cu rază medie de acțiune
și, ca urmare, a trecerii de către
Uniunea Sovietică la contramăsurile nucleare anunțate. Sînt releva
te cuvintele tovarășului Nicolae
Ceaușescu privind încordarea fără
precedent la care s-a ajuns în
viața internațională, ca urmare a
politicii imperialiste de forță și
dictat.
De asemenea, agenția iugoslavă
se referă la cuvintele conducătoru
lui partidului și statului nostru
privind concluziile comune la care
s-a ajuns în timpul convorbirilor
cu privire la colaborarea românosovietică.
Agenția CHINA NOUĂ, prezen
tând toastul rostit de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la dineul ce a
fost oferit în onoarea sa de Comi
tetul Central, al P.C.U.S. și Prezi
diul Sovietului Suprem al U.R.S.S.,
reliefează pasajele in care condu
cătorul partidului șl statului nostru
a exprimat preocuparea deosebită
față de situația creată în Europa,
necesitatea de a se face totul pen
tru reluarea neîntârziată a tratati
velor sovieto-americane in vederea
realizării unui acord care să ducă
la eliminarea totală a rachetelor
cu rază medie de acțiune și apoi a
celorlalte arme nucleare din Euro
pa și din întreaga lume.
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Președintele Nicolae Ceaușescu a
chemat la transformarea Balcani
lor într-o zonă a păcii și colaboră
rii, fără arme nucleare și fără baze
militare străine, adaugă China
Nouă.
Președintele României — arată,
de asemenea, agenția citată — s-a
pronunțat pentru colaborarea în
continuare în cadrul C.A.E.R. și
Tratatului de la Varșovia.
Mijloacele de informare în masă
din R.F.G. au acordat, o atenție
deosebită vizitei tovarășului Nicolae
Ceaușescu în U.R.S.S.
POSTURILE DE TELEVIZIUNE
au transmis, în edițiile buletinelor
de știri, imagini filmate de la so
sirea la Moscova, din timpul con
vorbirilor. precum și de la solem
nitatea decorării tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Comentatorul a
subliniat că în cursul convorbiri
lor dintre conducătorii de partid
și de stat ai celor două țări au
fost abordate problemele dezvol
tării relațiilor economice bilatera
le și în cadrul C.A.E.R.. precum și
unele probleme internaționale. în
special cele ale dezarmării și
securității internaționale.
POSTURILE DE RADIO, precum
și
cotidianele
„DIE
WELT",
„FRANKFURTER ALLGEMEINE",
„SUDDEUTSCHE ZEITUNG" au
evidențiat, prin știri și comentarii,
semnificația vizitei
pentru dez
voltarea ' colaborării
economice
româno-sovietice, cît și în contex
tul actualei situații internaționale.
în relatarea difuzată de agenția
FRANCE PRESSE sînt reluate cu
vintele tovarășului Nicolae
Ceaușescu în problema rachetelor
nucleare cu rază medie de acțiune
în Europa, relevîndu-se că pre
ședintele României a exprimat
preocuparea deosebită în legătură
cu situația creată pe continentul
european în urma trecerii la am
plasarea de către S.U.A, a rache
telor nucleare cu rază medie de
acțiune în unele țări din vestul
Europei și. ca urmare, a trecerii
de către Uniunea Sovietică la
contramăsurile nucleare anunțate.
Considerăm că trebuie să se facă
totul pentru reluarea neîntîrziată
a tratativelor sovieto-americane
în vederea realizării unui acord
care să ducă la eliminarea totală a
rachetelor cu rază medie de acțiu
ne și apoi a celorlalte arme nu
cleare din Europa și din întreaga
lume — continuă A.F.P. — citând
cuvintele
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu. De asemenea, adaugă
France Presse. președintele Româ
niei s-a pronunțat din nou pentru
transformarea Balcanilor intr-o
zonă a păcii și colaborării, fără
arme nucleare și fără baze mili
tare străine.
Agenția REUTER (Marea Brita
nic) evidențiază luările de poziție
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu
în problema rachetelor cu rază
medie de acțiune în Europa, referindu-se. în acest context, la preo
cuparea manifestată față de si
tuația creată pe continentul nos
tru. la necesitatea, exprimată de
președintele României, de a se
relua tratativele sovieto-america
ne.
Vizita de lucru efectuată de to
varășul Nicolae Ceaușescu în Uniu
nea Sovietică s-a aflat, de ase
menea. în atenția agențiilor de
presă M.E.N. (Egipt), I.N.A. (Irak),
PRENSA LATINA (Cuba), A.N.S.A.
(Italia). E.F.E. (Spania). ASSO
CIATED PRESS și UNITED PRESS
INTERNATIONAL (S.U.A.), a ce
lui mai important cotidian din
Zimbabwe, „THE HERALD", ca și a
POSTURILOR DE RADIO din această țară etc.
(Agerpres)

cind s-a intensificat puternic cursa
se. Coordonarea mal strinsă a pla
nurilor economiei naționale a celor
înarmărilor, mâi ales nucleare, cind
două țări, extinderea specializării
în Europa s-a creat o situație de
și cooperării în producție, creșterea
osebit de complexă, în urma trece
schimburilor de mărfuri sînt tot
rii Ia amplasarea de către S.U.A. a
atîtea direcții fructuoase asupra
rachetelor nucleare cu rază medie
cărora s-a convenit în vederea atin
de acțiune în unele țări vest-eurogerii acestui obiectiv. Ca o expresie
pene și, ca urmare, a contramăsua importanței acordate acestor as
rilor anunțate de U.R.S.S. este mai
pecte, guvernele celor două țări au
necesar ca oricînd — așa cum a
fost însărcinate cu elaborarea unui
subliniat tovarășul Nicolae
plan de creștere a schimburilor de
Ceaușescu în cursul convorbiri
mărfuri, a livrărilor reciproce de lor — să se facă totul pentru re
mașini, instalații și utilaje pentru
luarea neîntârziată a tratativelor
satisfacerea 'necesităților economii
sovieto-americane, în vederea re
lor naționale in continuă dezvolta
alizării unui acord care să ducă la
re ale României și Uniunii So
eliminarea totală a rachetelor cu
vietice.
rază medie de acțiune și apoi a
O semnificație majoră prezintă șl
celorlalte arme nucleare din Euro
hotărîrea de a se dezvolta mai pu
pa și din întreaga lume.
ternic și colaborarea în domeniile
După cum este cunoscut, statele
științei și tehnicii, învățămintului
participante la Tratatul de la Var
și culturii, mijloacelor de infor
șovia au propus în Declarația po
mare în masă, în scopul unei și mal
litică de la Praga din ianuarie 1983,
bune cunoașteri, al unei și mai
în Declarația comună de la Mos-.
strînse apropieri între popoarele
cova din iunie 1983, în alte docu
român și sovietic, promovării și mai
mente comune un program de ac
largi a prieteniei șl colaborării
țiuni privind întărirea păcii și pre
dintre ele.
întâmpinarea unui război nuclear,
Manifestând voința de a extinde
în timpul convorbirilor subliniinși diversifica colaborarea pe plan
du-se că acest program își menține
bilateral. România și Uniunea So
pe deplin importanța și actua
vietică au subliniat Și de această
litatea.
dată necesitatea sporirii eforturilor
însemnătatea realizării unor în
pentru dezvoltarea în continuare a
țelegeri pozitive la Conferința de
relațiilor economice multilaterale
la Stockholm pentru măsuri de înr
dintre țările C.A.E.R., extinderii
credere și securitate și pentru de
cooperării și specializării în pro
zarmare în Europa ; imperativul
ducție, soluționării în comun a
focarelor de încordare și
principalelor probleme economice lichidării
a conflictelor din diverse zone ale
și tehnico-științifice ale acestor
lumii, al soluționării tuturor pro
țări, pe baza Programului complex
blemelor litigioase pe cale pașni
adoptat în 1971. Așa cum se știe și
că. prin negocieri ; necesitatea li
cum a reafirmat în cuvîntarea sa
chidării subdezvoltării și instaură
tovarășul Nicolae Ceaușescu, Roma
rii noii ordini economice interna
nia acționează consecvent pentru
ționale — sînt tot atttea alte aspec
dezvoltarea colaborării în cadrul
te importante care au format oC.A.E.R., considerînd că apropiata biectul schimburilor de vederi.
întîlnire la nivel înalt a țărilor
Ca o concluzie fundamentală s-a
membre va duce la îmbunătățirea evidențiat necesitatea imperioasă
activității în acest domeniu.
a unor acțiuni energice din partea
Cum este și firesc, convorbirile tuturor statelor, mari și mici, a tu
Ia nivel înalt au prilejuit și abor
turor forțelor antiimperialiste, în
darea unor probleme majore ale
dreptate spre salvarea omenirii de
vieții politice mondiale. In condi
pericolul nuclear, oprirea "cursei
țiile cind- relațiile internaționale
înarmărilor. înfăptuirea dezarmăcunosc o încordare fără precedent ' rii. în primul rînd a dezarmării
în întreaga perioadă postbelică. nucleare. însănătoșirea situației

internaționale, sublinlindu-se, în
acest sens, importanta întăririi co
laborării, unității și solidarității
partidelor comuniste și muncito
rești. a celor mai largi forte pro
gresiste și democratice, in lupta
pentru afirmarea politicii de des
tindere și pace in lume.
Subliniind însemnătatea deosebi
tă a schimbului de păreri românosovietic in problemele vieții inter
naționale. Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. a apreciat că
aceasta se înscrie ca o nouă și im
portantă contribuție la dezvoltarea
colaborării și solidarității dintre
țările și partidele noastre pe plan
internațional, Ia întărirea unității
și conlucrării țărilor socialiste, a
partidelor comuniste și muncito
rești, a tuturor forțelor revoluțio
nare, progresiste, antiimperialiste,
în lupta pentru socialism, pentru
progres social, destindere și pace în
lume.
Salutând cu satisfacție și exprimîndu-și deplina aprobare fată
de rezultatele vizitei de lucru a
tovarășului Nicolae Ceaușescu. co
muniștii. întregul nostru popor,
așa cum se arată în telegramele
adresate secretarului general al
partidului, președintele republicii,
din toate colturile tării. își expri
mă convingerea că dezvoltarea
continuă a prieteniei și colaborării
multilaterale româno-sovietice co
respunde intereselor majore ale
României și Uniunii Sovietice, în
scriindu-se. totodată, ca o impor
tantă contribuție la afirmarea țe
lurilor socialismului și păcii în
lume.
în același timp, comuniștii, oa
menii muncii dau glas adeziunii
nețărmurite la întreaga politică
internă și externă a partidului și
statului, elaborată și promovată cu
atâta strălucire de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. voinței neclin
tite de a face totul pentru înfăp
tuirea acestei politici, pentru spo
rirea pe mai departe a contribu
ției României socialiste la marea
cauză a făuririi unei lumi mai
bune și mai drepte pe planeta
noastră.

Romulus CĂPLESCU

Cronica zilei 'fapte,

Cu ocazia Zilei naționale a Suediei,
marți după-amiază a avut loc în Ca
pitală o manifestare culturală orga
nizată de Institutul român pentru
relațiile culturale cu străinătatea.
Au participat membri ai conducerii
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, un numeros
public.
Au fost prezenți Svante Kilander,
Însărcinat cu afaceri a.i. al Suediei
la București, și, membri ai . amba
sadei.

★

La cinematograful - „Studio" din
Capitală a început, marți seara,
„Săptămîna filmului italian". Pînă
la 12 iunie vor fi prezentate creații
din ultimele trei decenii ale cinema
tografiei italiene, realizate cu parti
ciparea unor regizori și actori de
prestigiu.
La spectacolul de gală au luat parte
reprezentanți ai Consiliului Culturii
și Educației Socialiste, Ministerului
Afacerilor Externe, I.R.R.C.S., Aso
ciației cineaștilor, alti oameni de artă
și cultură, un numeros public.
Au fost, de asemenea, prezenți
Benedetto Santarelli, ambasadorul
Italiei Ia București, precum și șefi
de misiuni diplomatice acreditați în
țara noastră și membri ai corpului
diplomatic.

★

La Asociația de drept internațional
și relații internaționale (A.D.I.R.I.)
a avut loc. marți, o masă rotundă. în
cadrul căreia profesorul universitar
Jan-Gabriel Castel, de la Universi
tatea din Toronto (Canada), a pre
zentat o expunere. A fost de față
Jacques Simard, ambasadorul Ca
nadei la București.
(Agerpres)

tv
15,00 Clubul tineretului
15,15 Suedia : Profil contemporan
15.30 Emisiune în limba maghiară (par
țial color). Din cuprins : © Edi
torialul emisiunii • Explicații la o
distincție. Reportaj • Anii împli
nirilor : 1944—1984 * Program de
cîntece patriotice 0 Desene ani
mate
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) & Sub
semnul anului jubiliar
20.20 Realizări șl perspective. 40 de ani
de istorie nouă. Transmisiune de
pe Platforma industrială Bercenl
20,50 Film artistic : „înainte de zbor"
(color). Premieră TV. Producție a
studiourilor poloneze. Cu : Grazyna Szapolowska, Jerzy Kryszak,
■ Igor Przegrodzki, Henryk Boukolowskl, Josef Fryzlewicz, Ewa Dec,
Mleczyslaw Mllecki, Marek Sludym, Marcin
Tronski.
Regia :
Krzysztof Rogulski
22.20 Telejurnal (parțial color) • Sport
22.30 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu
prins intre 6 iunie, ora 21 — 9 iunie,
ora 21. în țară s Vremea va fi caldă in
prima parte a intervalului, apoi se va
răci ușor. La început, cerul va fi va
riabil și Izolat va ploua. înnorări mai
accentuate se vor produce în a doua
parte a intervalului, cînd vor cădea
ploi care vor avea șl caracter de aver
se, însoțite de descărcări electrice, mai
frecvente în nordul, centrul și estul ță
rii. Izolat se va semnala grindină. Vintul va sufla slab „pînă la moderat, cu
intensificări temporare In ultimele zile,
predomlnînd din sectorul
nord-vest.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
Intre 6 și 16 grade, iar cele maxime in
tre 16 și 26 de grade, mai ridicate la
început. în București : Vremea va fi
caldă in prima parte a
intervalului,
apoi se va răci ușor. Cerul va fi varia
bil, cu Innorări mai accentuate în ul
timele zile, cînd va ploua. Vîntul va
sufla slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor oscila intre 12 șl 16
grade, iar cele maxime Intre 22 și 26 de
grade, mai ridicate la început.
(Din
partea Institutului de meteorologie și
hidrologie).

realizări de pe cuprinsul patriei?
RELATATE DE CORESPONDENȚII „SClNTElI"
CARNET COTIDIAN

8 Intr-un ritm susținut se desfă
șoară in aceste zile lucrările pe
șantierul noii centrale de termoficare pe bază de cărbune a muni
cipiului Vaslui. Primele cazane ale
acestui important obiectiv de inves
tiții vor fi date în funcțiune în toam
na acestui an.
■ La Combinatul de fibre arti
ficiale Brăila se desfășoară o in
tensă activitate de recondiționate a
pieselor și subansamblelor. Aici se
aplică procedee tehnologice avan
sate de recondiționări cum sînt :
metalizarea și ceramizarea in jet
de plasmă, sudarea oțelurilor cu
microplasmă, metalizarea cu arc
electric și pulberi metalice, încăr
cări dure cu electrod în arc elec
tric. Prin aplicarea acestor metode,
de la începutul anului, un grup de
22 de oameni ai muncii au
realizat economii de circa 9 milioa
ne lei.
B La împlinirea a trei decenii de
la punerea in funcțiune a Termo
centralei din Fintinele, județul
Mureș, una din primele cetăți de
lumină durate în anii socialismului,
energeticienii de pe această plat
formă au înregistrat un bilanț
jubiliar: în cei 30 de ani, ter
mocentrala a pulsat in sistemul
energetic național peste 38 miliarde
kWh energie electrică.
SI In etapa de masă a actualei
ediții a Festivalului național „Cîntarea României", în județul Timiș
au fost realizate peste 5 000 de lu
crări de creație tehnică. Rod al
activității a peste 35 000 de mun
citori, maiștri, tehnicieni, ingineri,
cercetători, proiectanți și cadre di
dactice, acestea au ca efect reali
zarea unor producții suplimentare
și reducerea cheltuielilor materiale.
B Canalul Dunăre - Marea Nea
gră a fost străbătut de la Cerna
voda la Aglgea de motonava ro
mânească „Oltenița". Ea s-a întors
pe Dunăre de la Viena, aducînd pe
litoralul românesc turiști străini.
8 La întreprinderea de utilaj
chimic și forjă Rimnicu Vilcea au
fost asimilate și introduse în fabri
cația de serie valțuri de 60 țoii in
două variante constructive, solicitate
de întreprinderile din ramura pre
lucrării cauciucului. Tot aici au fost
realizate, cu un consum redus de
metal, mai multe tipuri de repere

folosite la asamblarea schelelor pe
șantierele de construcții.
® Asigurarea unor condiții de
viață și de muncă tot mai bune
pentru specialiștii de la sate con
stituie o preocupare constantă și în
județul Harghita. In centrele civice
ale localităților rurale au fost înăl
țate blocuri noi cu cite 12 și 16
apartamente fiecare, avind la par
ter unități comerciale și prestatoa
re de servicii. Pînă în prezent, peste
700 de familii de ingineri agro
nomi, zootehniști, medici veterinari
și cadre didactice s-au mutat in
apartamente moderne, confortabile.
H Puternicul colectiv de oameni
ai muncii de la ■ întreprinderea de
rulmenți din Bîrlad desfășoară o
vie și rodnică activitate pentru con
tinua înnoire și modernizare a pro
ducției. In perioada care a trecut
din acest an au fost introduse in
procesul de fabricație peste 70 de
noi tipodimensiuni de rulmenți de
construcție specială și de înaltă
fiabilitate, precum și două noi mașini-uneite automate de mare pro
ductivitate pentru prelucrarea me
talelor prin așchiere.
O Orașul Slănic a fost racordat
la sistemul telefonic automat inter
urban. Prefixul : 972.
B Colectivul întreprinderii de
produse ceramice Sighișoara a pro
dus suplimentar, în perioada care
a trecut de la începutul anului și
pină in prezent, materiale echiva
lente cu necesarul pentru înălțarea
a 100 de apartamente.
S in aceste zile, la parterul co
chetelor blocuri înălțate in zona
centrală a orașului Cimpina s-au
dat în folosință noi magazine de
mobilă, decorațiuni interioare, arti
cole tehnice și sanitare, o cofetă
rie și o braserie. Unități similare
s-au dat în folosință la Ploiești și
în orașul muncitoresc Plopeni. De
la începutul anului și pină în pre
zent, în centrele urbane ale Pra
hovei rețeaua comercială s-a ex
tins cu o suprafață de peste 4 000
metri pătrațî.
S in județul Cluj sînt deschise
un -mare număr de șantiere de îm
bunătățiri funciare. Programul pre
vede ca pină la sfîrșitul anului să
fie efectuate lucrări de combatere
a eroziunii solului pe 11 200 hecta
re și desecări pe 800 hectare.

ȘTIRI SPORTIVE
HANDBAL. Marți, în sala „Olim
pia" din Timișoara au început între
cerile celei de-a 22-a ediții a com
petiției internaționale de handbal
masculin „Trofeul Carpați", la care
participă selecționate din R. D. Ger
mană, U.R.S.S., S.U.A., Suedia și
România (cu două echipe). In prima
zi s-au. înregistrat următoarele re
zultate : România A — România B
32—18 (13—12) ; R. D. Germană S.U.A. 24—19 (11—10) ; U.R.S.S. —
Suedia 24—20 (11—7). Astăzi, de la
ora 15,30, sînt programate întîlnirile
România B — U.R.S.S., R. D. Ger
mană — Suedia și România A —
S.U.A.
ATLETISM. Sîmbătă și duminică,
stadionul „23 August" din Capitală
va găzdui cea de-a 29-a ediție a
Campionatelor internaționale de atletism ale României, competiție la
care și-au anunțat participarea spor
tivi și sportive din Cuba, R. D. Ger
mană. R. P. Chineză, Ungaria, Bul
garia, Cehoslovacia, R. S. F. Iugosla
via. Finlanda, G-recia etc.
FOTBAL. La turneul de fotbal
pentru echipe de tineret de la Bang
kok, selecționata României a termi-

nat la egalitate, 1—1 ■ (0—0), cu reprezentativa Thailandei. Fotbaliștii
români au deschis scorul prin O. Po
pescu (min. 52), golul egalizator fiind
marcat de Daengsamer (min. 57).
Partida dintre echipele Iugoslaviei și
Japoniei s-a încheiat, de asemenea,
la egalitate : 2—2 (1—0).

Pe stadionul „1 Mal" din Pitești se
va disputa astăzi meciul retur dintre
echipa locală F.C.'Argeș și formația
Galatasaray Istanbul (Turcia), con
țină pentru actuala ediție a „Cupei
Balcanice" la fotbal. Partida va în
cepe la ora 18,00.

CICLISM. Campionatele de ciclism
pe șosea continuă joi la Cimpulung
Muscel cu proba contracronometru
individual. în aceeași localitate se
va desfășura, vineri, cursa de semifond, iar duminică va avea loc proba
de fond. întrecerea contracrono
metru pe echipe, disputată pe auto
strada București — Pitești, a revenit
formației Dinamo București (Mircea
Romașcanu, Ionel Gancea. Valentin
.Constantinescu, Costică Paraschiv),
înregistrată pe distanța de 100 km
cu timpul de 2 h 08’32”.

.
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„Poporul polonei se pregătește să intimpine

MM de mesaje intre tovarășei
Nicolae Ceausescu si tovarășul Hu Yaobang

cu sentimente de caldă prietenie

BEIJING 5 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, au fost
transmise tovarășului Hu Yaobang,
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez,
un cald salut tovărășesc și cele mai
bune urări de sănătate, fericire per
sonală și noi succese în activitatea
dedicată prosperității și înfloririi
Republicii Populare Chineze.
Mulțumind, tovarășul Hu Yaobang
a
adresat
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu un salut cordial, tovără
șesc, precum și sincere urări de să
nătate, fericire și realizări tot mai
mari în activitatea nobilă pe care o
desfășoară în fruntea partidului și
statului, pentru înfăptuirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate pe pămintul României și îna
intarea spre comunism.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
prilejul primirii de către tovarășul
Hu Yaobang a tovarășului Ion Dincă, membru al Comitetului Politic

delegația română de partid și de stat
condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu"
VARȘOVIA 5 (Agerpres). — La
Varșovia este așteptată cu deosebit
interes vizita oficială de prietenie
în Polonia a delegației de partid și
de stat a Republicii Socialiste
România, condusă de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, la invitația tovarășului
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar
al Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
Republicii Populare Polone, și a
conducerii superioare de stat a
Republicii Populare Polone. Opinia
publică din Republica Populară
Polonă privește noua întîlnire româno-polonă la cel mai înalt nivel
drept un moment de seamă în cro
nica raporturilor tradiționale de
prietenie și colaborare dintre parti
dele, țările și popoarele noastre.
Varșovia, frumosul oraș de pe
malurile Vistulei, s-a împodobit
j sărbătorește. La aeroportul Okecie,
ce va găzdui ceremonia primirii to
varășului Nicolae Ceaușescu. de-a
lungul marilor bulevarde ce vor fi
străbătute de coloana oficială de
mașini sint arborate drapelele de
stat ale României și Poloniei, ală
turi de mari pancarte pe care sint
înscrise calde urări de bun sosit de
legației de partid și de stat a Re
publicii Socialiste România.
Colectivele unităților economice
varșoviene înscrise in programul
vizitei se pregătesc să-i primească
cu cele mai înalte onoruri pe
oaspeții dragi din România socia
listă, așa cum sint întîmpinați în
totdeauna prietenii apropiați și
stimați.
Aflat într-un moment de puter
nică emulație creatoare, de muncă
încordată, poporul polonez este
convins că noul dialog la nivelul
conducerilor superioare de partid
și de stat din cele două țări se va
încheia cu rezultate dintre cele
mal rodnice, atît pentru relațiile
bilaterale, cit și pentru cauza ge
nerală a socialismului, păcii, înțe
legerii și colaborării internaționale.
Interesul pentru vizita tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu se reflectă
in aprecierile făcute de diferite
personalități ale țării-gazdă, de cei
ce își desfășoară activitatea în
I unitățile industriale sau agricole
poloneze. Este împărtășită convin
gerea că, prin înțelegerile la care
se va ajunge, vizita va impulsiona
decisiv raporturile bilaterale româno-polone, îndeosebi pe plan
economic, va contribui Ia dezvolta
rea continuă a prieteniei dintre
popoarele noastre. Poporul polonez
va prezenta în același timp înalților oaspeți din România socia
listă realizările obținute în con
textul aplicării reformei economice
inițiate de guvern, modul în care
se pregătește pentru a întîmpina
un important eveniment din viața
politică a țării — apropiatele ale
geri pentru consiliile populare.
„Dorim să dezvoltăm cu țara
dumneavoastră o colaborare stator
nică, de lungă durată și in cele
mai diverse domenii de activitate
> — ne-a declarat vicepreședintele

Consiliului de Miniștri, Janusz
Obodowski. Avem datoria să ne
ocupăm de transpunerea cit mai
rapidă in practică a hotăririlor
luate de conducătorii noștri. Vizita
va contribui mult la intensificarea
colaborării, la adincirea legăturilor
dintre economiile noastre naționale.
România ocupă un loc bine definit
în ceea ce privește legăturile noas
tre economice. Prietenia noastră
datează de mulți ani, iar raportu
rile noastre strinse sînt un reflex
natural al acestei prietenii."
La marea uzină „H. Cegielski"
din Poznan, care colaborează de
mai mulți ani cu unități din țara
noastră în domeniul construcțiilor
navale, secretarul cu problemele
organizatorice al comitetului de
partid, Baziuk Stanislaw, declara :
„Noua întîlnire va avea un rol im
portant in stabilirea căilor și mo
dalităților de extindere și aprofun
dare a legăturilor directe dintre în
treprinderile celor două țări, va
contribui la întărirea raporturilor
de conlucrare, colaborare și priete
nie dintre popoarele noastre".
Vizita delegației de partid și da
stat a Republicii Socialiste Româ
nia, in frunte cu tovarășul Nicolae
Ceaușescu, va constitui „fără în
doială un moment deosebit de im
portant în relațiile bilaterale,
arăta adjunctul ministrului afa
cerilor externe, Jozef Wiejacz.
Vizita va fi, în același timp, un
eveniment de dimensiuni interna
ționale, o contribuție la cauza
socialismului, dezarmării și pă
cii. Convorbirile dintre tovarășii
Wojciech Jaruzelski și Nicolae
Ceaușescu vor imprima un curs
ascendent relațiilor dintre țările
noastre. JSîntem, totodată, interesați
în dezvoltarea relațiilor cu Româ
nia in domeniile științei, culturii,
informațiilor, în lărgirea contacte
lor pe linie de partid și guverna
mentală, precum și intre organiza
țiile obștești din țările noastre".
La rindul său, reprezentantul gu
vernului pentru problemele pre
sei, Jerzy Urban, arăta : „Am făcut
intense pregătiri in vederea vizitei
delegației de partid și. de stat
a Republicii Socialiste România.
Pentru noi, această vizită înseamnă
foarte mult. La baza legăturilor
dintre țările noastre se află Trata
tul de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală. Convorbirile purtate
de tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Wojciech Jaruzelski la București,
în iunie 1982, au fost de o impor
tanță deosebită pentru impulsiona
rea raporturilor dintre țările noas
tre pe linie de partid și de stat, în
domeniul economic, tehnico-științific și in alte sfere de activitate. Au
avut loc contacte pe linie parla
mentară, s-au multiplicat consultă
rile dintre cele două guverne, au
fost semnate un mare număr de
înțelegeri. Dorim să stabilim forme
de colaborare cit mai durabile și
cit mai constante cu România și
sintem convinși că apropiatele con
vorbiri dintre conducătorii noștri
de partid și de stat vor avea ca re
zultat adincirea acestor relații.
Cu siguranță, un loc important
în cadrul discuțiilor dintre tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Wojciech

Jaruzelski îl vor ocupa problemele
internaționale, și îndeosebi cele
legate de reducerea cursei înarmă
rilor și salvgardarea păcii. Ambele
noastre țări sînt hotărite să facă
totul pentru scăderea intensității
tensiunii politice actuale și dimi
nuarea surselor de conflict. Vor fi,
de asemenea, abordate pe larg o
serie de aspecte ale colaborării în
cadrul C.A.E.R.
Doresc să exprim gratitudinea și
mulțumirile noastre față de atitudinea internaționalistă a României
în perioada grea pentru Polonia".
în preajma vizitei oficiale de.
prietenie a delegației de partid și
de stat
conduse de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, presa poloneză,
radioul și televiziunea au rezervat
largi spații realizărilor remarcabile
ale poporului român în anii socia
lismului, activității neobosite a
conducătorului partidului și statu
lui nostru, contribuției sale deter
minante la elaborarea și înfăptui
rea programelor de dezvoltare
multilaterală a patriei.
Astfel, sub titlul „România — un
partener important și dorit", coti
dianul „ZYCIE WARSZAWY" scrie:
„Vizita oficială de prietenie in
țara noastră a delegației de partid
și de stat a Republicii Socialiste
România, condusă de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, constituie un moment im
portant pe calea consolidării și dez
voltării contactelor bilaterale, care
evoluează cu succes, mai ales in ul
timii ani.
In acest an va fi marcată cea de-a
35-a aniversare a primului Tratat
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală încheiat în 1949 și
prelungit in 1979 cu încă 20 de ani".
Referindu-se la convorbirile la
nivel înalt româno-polone, la im
portanța lor pentru dezvoltarea
continuă a colaborării și cooperării
dintre partidele, țările și popoarele
noastre, cotidianul varșovian ex
primă convingerea că „și actuala
întîlnire va avea drept rezultat o
nouă întărire a legăturilor bilate
rale".
Ziarul „RZECZPOSPOLITA" în
serează o declarație specială făcută
de Janusz Obodowski, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al
R.P. Polone, în legătură cu stadiul
actual al colaborării dintre cele
două țări-. El a menționat, între
altele, că în ultimii doi ani s-a în
registrat o dezvoltare extrem de
rapidă, record, a schimburilor co
merciale. Acest ritm, a spus Janusz
Obodowski — nu se realizează, in
relațiile cu nici un alt stai. în con
tinuare, se menționează că în co
laborarea româno-poloneză s-au
obținut foarte bune rezultate in
domeniul livrărilor reciproce de
mărfuri cu urmări pozitive asupra
reducerii importurilor din țările
occidentale. Anul trecut — a sub
liniat vicepreședintele Consiliului
de Miniștri — asemenea schimburi
între cele două țări au atins nivelul
cel mai înalt realizat în raporturile
Poloniei cu țările socialiste. (Cores
pondență de la Dumitru Avram).
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SOFIA 5 (Agerpres), — Din partea
tovarășului Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și a tovarășei
Elena Ceaușescu au fost transmise
un salut călduros și cele mai buhe
urări tovarășului Todor Jivkov, se
cretar general al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de Stat
al Republicii Populare Bulgaria.
Exprimînd mulțumiri, tovarășul
Todor Jivkov a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu și
tovarășei Elena Ceaușescu salutul
său prietenesc. împreună cu cele mai
bune urări de sănătate și fericire,
de succese tot mai mari in activi
tatea pe care o desfășoară.

HELSINKI. — Luînd cuvîntul. în
fata participantilor la cel de-al
patrulea Congres internațional al
medicilor pentru prevenirea unui
război nuclear, care are loc la Hel
sinki. primul ministru al țăriigazdă, Kalevi Sorsa. a apreciat că
riscul unui război atomic nu mai
trebuie privit doar sub aspect
teoretic. „Armele atomice au deve
nit o sursă de incertitudine impre
vizibilă pentru toate statele, inclu
siv pentru puterile nucleare înseși"
— a declarat el.
Primul ministru al Greciei. An
dreas Papandreu. prezent Ia des
chiderea congresului, a relevat că
în prezent nivelul înarmării ato
mice face din bătălia pentru preve
nirea unui război nuclear o sarcină
de prim rang, inclusiv pentru me
dici.
în cadrul congresului, Ia care par
ticipă oameni de știință din 50 de
țări ale lumii. între care si Româ
nia. reprezentanții U.R.S.S. și
S.U.A., în calitate de copreședinți,
au lansat un apel medicilor din lu
mea întreagă de a acționa. împreu
nă cu milioanele de oameni din di
ferite țări. împotriva amenințării
atomice.

'

„Cruise" pe teritoriul Italiei
transformarea instalațiilor de
baza din zona Siracusei, „în ve
rea utilizării lor în scopuri nemilitare" — menționează agenția
United Press International.
Poliția a intervenit, operînd nu
meroase arestări în rindul demon
stranților.

BRASILIA 5 (Agerpres). — La se
diul Senatului federal din Brasilia au
fost organizate o expoziție de carte
românească, unde la loc de frunte se
află operele tovarășului Nicolae
Ceaușescu, precum și expoziția
„Momente ale luptei poporului ro
mân pentru unitate și independență
națională".
în acest cadru au fost evidențiate
importanța actului de la 23 August
in istoria României, precum și rela
țiile de prietenie și perspectivele de
dezvoltare a raporturilor economice,
tehnico-științifice și culturale româno-braziliene.

.
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«Cruise
în Europa occidentală
partizanii irlandezi ai păcii și-au
exprimat neliniștea în legătură cu
spirala cursei înarmărilor nucleare,
cu pericolul pe care îl prezintă aceste arme pentru pacea și viața
planetei noastre.

După hotărîrea guvernului olandez de amînare
a instalării noilor rachete
HAGA. Hotărîrea guvernului
olandez de a amina amplasarea ra
chetelor americane de croazieră pe
teritoriul tării a avut un larg ecou
în rindul militanților olandezi pen
tru pace. Salutînd această hotărîre. o serie de organizații pacifiste

In orașul finlandez Turku s-a desfășurat o amplă demonstrație pentru
pace, in timpul căreia participanții s-au pronunțat pentru crearea unei
zone denuclearizate in nordul Europei

au subliniat, în același timp, ne
cesitatea intensificării acțiunilor
pentru înlăturarea completă a pe
ricolului nuclear în Olanda și in
întreaga Europă.
La Amsterdam s-a desfășurat o
amplă demonstrație antirăzboinică,
pentru pace și dezarmare. Mii de
persoane au manifestat pe străzile
orașului, purtind pancarte cu lo
zinci prin care cereau anularea
hotăririlor privind amplasarea de
rachete nucleare cu rază medie de
acțiune în. Europa.
Președintele guvernului spaniol,
Felipe Gonzalez, a exprimat res
pectul tării sale pentru recenta de
cizie a Olandei de a amîna. pînă
în noiembrie 1988, desfășurarea
eventuală a rachetelor nucleare americane „Cruise" pe teritoriul
olandez. După cum menționează
agenția E.F.E.. Gonzalez a făcut
această declarație în cursul convor
birii pe care a avut-o, la Madrid,
cu Ruud Lubbers, primul ministru
al Olandei, aflat într-o vizită in
Spania.
Totodată, relatează agenția Asso
ciated Press, premierul olandez
și-a exprimat aprobarea față de
proiectul guvernului spaniol de a
organiza un referendum în proble
ma participării Spaniei la N.A.T.O.

I
I

)

VARȘOVIA 5 (Agerpres). — La
Gdansk (R.P. Polonă) a avut loc cea
de-a 64-a ședință a Comisiei per
manente a C.A.E.R. pentru colabo
rare în domeniul energiei electrice,
la care au participat delegații din
țările membre ale C.A.E.R. și o de
legație din R.S.F. Iugoslavia.
Au fost examinate probleme refe
ritoare la colaborarea țărilor mem
bre ale C.A.E.R. în domeniul ener

La manifestare au participat Moacyr Dalia, președintele Senatului, se
natori și deputați federali, șefi ai mi
siunilor diplomatice, oameni de cul
tură, ziariști.

★

' TEL AVIV 5 (Agerpres). — în Is
rael au fost deschise expoziții de car
te reprezentative, la loc de seamă aflindu-se luorări din operele tovară
șului Nicolae Ceaușescu.
Totodată, au fost vernisate expozi
țiile „Monumente istorice, de artă și
arhitectură" și ,,O pagină de istorie;
Uhirea din 1918“.

giei electrice pe o perspectivă mal
îndelungată, precum și la colabora
rea care se desfășoară pentru func
ționarea interconectată a sistemelor
energetice ale acestor țări. Au fost
discutate, de asemenea, propunerile
privind colaborarea în producerea
de aparatură specială pentru auto
matizare.
necesară in centralele
electrice și în sistemele energetice.

In preajma reuniunii la nivel inalt
a principalelor țări occidentale industrializate
PARIS 5 (Agerpres). — Președin
tele Franței, Franțois Mitterrand, va
face presiuni puternice in cadrul
reuniunii la nivel inalt de la Londra
a principalelor șapte țări occidentale
industrializate in favoarea unui nou
dialog Nord-Sud — a declarat pur
tătorul de cuvint al Palatului EJysee,
citat de agenția Reuter.

TOKIO 5 (Agerpres). — !ntr-o
conferință de presă organizată la
Tokio, primul ministru al Japoniei,
Yasuhiro Nakasone, a . declarat că la
reuniunea la nivel înalt va insista
asupra necesității organizării unor
negocieri comerciale multilaterale în
scopul stăvilirii tendințelor actuale
de protectionism.
Relansarea economică — a arătat
el — situează țările industrializate
pe o poziție mai favorabilă decît la
precedenta reuniune. Este important

ca principalele state occidentale in
dustrializate să discute acum măsu
rile necesare pentru menținerea și
îmbunătățirea acestei relansări și
pentru a face să beneficieze de ea
și țările in curs de dezvoltare.
ROMA 5 (Agerpres). — în opinia
guvernului italian, reuniunea de la
Londra va trebui să aprofundeze
problemele privind asigurarea unei
creșteri economice susținute și a
asigurării unei productivități mai
ridicate — notează agenția A.N.S.A.,
preluînd o notă a Președinției Con
siliului de Miniștri al Italiei. în
centrul atenției va trebui să se afle
și problema „intensificării eforturi
lor coordonate" ale celor șapte state
occidentale puternic industrializate
pentru a atenua „fenomenul dra
matic al șomajului, în special în
rîndurile tineretului".
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LA GENEVA se deschid azi lu
crările celei de-a 70-a conferințe
anuale a Organizației Internaționa
le a Muncii (O.I.M.), la care parti
cipă reprezentanți din cele 150 de
state membre. Timp de trei săptămini. vor fi examinate cu priorita
te probleme legate de situația gra
vă de pe piața forței de muncă in
țările occidentale si în cele în curs
de dezvoltare.
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DECES. Primul ministru al Egip
tului. Ahmed Fouad Mohieddin. a
încetat marți din viață. în urma
unui atac de cord — informează
agenția M.E.N. Președintele țării,
Hosni Mubarak l-a numit pe vicepremierul și ministrul afacerilor
externe. Kamal Hassan Aii, in
funcția de premier interimar.

PROTEST. Norvegia a protestat
oficial în legătură cu decizia unilateralăi a C.E.E. de a fixa cote de

SUEDIEI

.Maiestății Sale
Regelui CARL AL XVI-LEA GUSTAF al Suediei
STOCKHOLM
Cu prilejul Zilei naționale a Suediei, adresez Maiestății Voastre calde fe
licitări, iar poporului suedez cele mai bune urări de prosperitate.
îmi exprim convingerea că relațiile româno-suedeze se vor dezvolta în
continuare, în folosul reciproc al țărilor noastre, al păcii și cooperării in Eu
ropa și în lume,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Călătorii au supranumit Stockholmul '„Veneția Nordului" pen
tru că este impinzit de cheiuri și
canale. Cum. era și firesc, pină m
orașul de azi, care numără 1,5 mi
lioane locuitori, timpul fi-a scris
trecerea pretutindeni. Dar imaginile
care vorbesc despre trecut, despre
cele peste șapte secole de existentă
ale orașului și pe care le întilnești
nu numai in Gamla Stan (orașul
vechi), ci. și in alte insule, se cer
completate cu realitățile prezentu
lui, cu importantele progrese reali
zate mai ales in ultimele decenii,
ceea ce a făcut ca Suedia să ocupe
un loc de frunte in rindul națiu
nilor puternic dezvoltate ale lumii.
La aceasta a contribuit in mod
deosebit faptul că sînt peste 170 de
ani de cînd Suedia nu a cu
noscut direct ce este războiul. Dacă
adăugăm la aceasta preocuparea
continuă pentru folosirea chib
zuită a puținelor bogății natu
rale și, desigur, in primul rind hăr
nicia, priceperea și tenacitatea
acestor oameni, vom putea înțelege
cum Suedia s-a transformat dintr-o
țară cu un pronunțat caracter agrar
intr-o țară puternic industrializată,
ale cărei produse sint apreciate
astăzi pe toate meridianele lumii.
Intemeindu-și dezvoltarea eco
nomică pe o dinamică activitate co
mercială, suedezii sint profund in
teresați in dezvoltarea legăturilor
de colaborare cu celelalte state ale
lumii, in crearea' unei lumi a păcii

și înțelegerii intre popoare, fiind
cunoscute acțiunile constructive ale
guvernului suedez îndreptate spre
edificarea securității in Europa și
în lume, spre stoparea cursei înar
mărilor și înfăptuirea unor măsuri
concrete și eficiente de dezarmare,
în primul rind nucleară, spre crea
rea unui climat de largă cooperare
intre toate țările și popoarele. Este
semnificativ in acest sens faptul
că la Stockholm se desfășoară lu
crările Conferinței pentru măsuri
de încredere și securitate și pentru
dezarmare in Europa.
în acest cadru general se situează
și legăturile de colaborare dintre
România și Suedia, care au urmat
an de an un curs ascendent. Un mo
ment de referință in cronica rela
țiilor româno-suedeze l-a reprezen
tat vizita întreprinsă in 1980 in
Suedia de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, la invitația rege
lui Carl al XVI-lea Gustaf, con
vorbirile care au avut loc cu acel
prilej impulsionînd cooperarea in
producție in ramuri și domenii
importante, cum sint construcțiile
de mașini, metalurgia, industria
chimică, a lemnului, precum și rea
lizarea de acțiuni pe terțe piețe.
Un asemenea curs corespunde, fără
îndoială, intereselor reciproce ale
celor două țări și popoare, cauzei
păcii și securității in Europa și, in
general, in lume.

Cuvintarea tovarășului Wojciech Jaruzelski
VARȘOVIA 5 (Agerpres). — Luînd
cuvintul la Plenara C.C. al P.M.U.P..
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al
C.C. al P.MiU.P., președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Polone, a
arătat că dezbaterile din cadrul aces
teia au fost sincere, pline de răspun
dere, de spirit creator și constructiv.
Principala sarcină a partidului — a
arătat vorbitorul — este -aceea de a
fi o călăuză, un organizator ideologic
și un executor al voinței muncito
rești, în toate problemele, mari sau
mici, o forță vital necesară oameni
lor muncii, să lupte împotriva a tot
ce indignează pe bună dreptate —
împotriva inechității, împotriva în
călcării demnității muncitorești, îm
potriva răului social.
Acțiunile din ultimii ani demon
strează hotărîrea cu care, pas cu pas,
realizăm o structură politico-economică și juridică de natură să per
mită clasei muncitoare să realizeze o
conlucrare autentică, o administrare
comună și o participare la condu
cerea economiei — a subliniat primul
secretar al C.C. al P.M.U.P. Există
legi și programe, hotărîri și reco
mandări.
Partidul nostru reprezintă forța
conducătoare in stat și călăuzitoare
în societate. Aceasta înseamnă că
fiecare instanță, fiecare organizație
de bază, fiecare membru al partidu
lui trebuie să contribuie la‘întărirea
ordinii de stat și a disciplinei socia
le și, în același timp, la înfăptuirea
democrației socialiste, să creeze con
dițiile politice și organizatorice ne
cesare pentru participarea muncitori
lor la consolidarea țării.
Vorbitorul a arătat că dincolo de
deosebirile de vederi și concepții

despre lume, din societate, rămîn pa
triotismul poporului, aspirațiile sale
spre normalizarea vieții in tară.
Abordind problemele raționalizării
forței de muncă, vorbitorul a subli
niat necesitatea ca exigența din în
treprinderi să se manifeste și mai
mult in ce privește respectarea disci
plinei muncii. El a relevat, de ase
menea, justețea principiului ca ve
niturile să fie diferențiate după mun
că, cantitate, calitate și valoare so
cială.
Referindu-se la aplicarea mecanis
melor reformei în economie, vorbito
rul a spus: Pentru a fi eficientă, re
forma trebuie să fie fermă. Unii
sint îngrijorați că reforma le va des
coperi lipsa simțului gospodăresc.
Noi am pășit în etapa hotărîtoare a
reformei. Călăuziți de experiența ac
tuală, am introdus o-serie de noi
soluții. Apelăm și la experiența altor
țări socialiste. Principala linie o con
stituie întărirea rolului strategic al
planificării centrale, mai ales prin
prisma asigurării intereselor generalnaționale și în același timp a perfec
ționării permanente a pirghiilor eco
nomice.
Arătind că încrederea clasei mun
citoare in partid, spiritul activ al
muncitorilor sînt o cauză fundamen
tală, de importantă decisivă pentru
situația din Polonia, W. Jaruzelski a
spus în încheiere : înlăturăm pe
rînd toate greutățile, ne ocupăm in
tens de elaborarea planului pe viito
rul cincinal, a prevederilor de dez
voltare pînă în 1995. Ziua de mîine
este șansa noastră, ea este, trebuie
să fie, șansa noastră. Pentru ca acest
lucru să se întîmple, partidul trebuie
să fie alături de muncitori, munci
torii de partid.

Convorbiri între delegațiile de partid și de stat
ale R. S. Cehoslovace și R. P. D. Coreene
PRAG A 5 (Agerpres). — La Praga
au avut loc convorbiri între dele
gațiile de partid și de stat ale R.S.
Cehoslovace și R.P.D. Coreene, con
duse de Gustav Husak, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia, președintele Republicii Socia
liste Cehoslovace, și Kim Ir Sen,
secretar general al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, președintele
Republicii Populare Democrate Co
reene.

După cum relatează agenția C.T.K.,
în cadrul convorbirilor s-a efectuat
un larg schimb de păreri asupra
evoluției relațiilor de prietenie și
colaborare dintre cele două țări, exprimîndu-se hotărîrea ambelor părți
de a lărgi în continuare aceste ra
porturi. De asemenea, au fost exa
minate unele probleme ale vieții in
ternaționale actuale, relevîndu-se,
între altele, necesitatea intensificării
luptei pentru realizarea dezarmării
și întărirea păcii.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Dezbateri în parlamentul libanez pe marginea declaratieiproqram a guvernului de uniune națională • Reuniunea C.C.
al mișcării „Al Fatah"

e scurt
SECRETARUL GENERAL AL
O.N,U„ Javier Perez de Cuellar,
a recomandat Consiliului de Secu
ritate prelungirea cu încă șase
luni, respectiv pînă la jumătatea
lunii ianuarie 1985. a mandatului
Forțelor O.N.U. de menținere a
păcii din Cipru (UNFICYP).
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la Plenara C. C. al P. M. U. P.

Ședința Comisiei permanente a C.A.E.R.
pentru colaborare In domeniul energiei electrice
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Marș al păcii în Irlanda

DUBLIN. — Peste 15 000 de per
soane au participat la un marș pen
tru pace pe străzile capitalei Repu
blicii Irlanda. Demonstranții au ce
rut încetarea cursei înarmărilor si
retragerea rachetelor nucleare din
Europa. Sub deviza „Să nu fie am
plasate rachetele «Pershing
*
și

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către tovarășul
Todor Jivkov a ambasadorului ro
mân la Sofia. Gheorghe Cioară, la
încheierea misiunii sale în R.P. Bul
garia.
în cursul întrevederii a fost evi
dențiată cu satisfacție dezvoltarea
continuă a relațiilor de prietenie și
colaborare multilaterală românobulgare. în concordantă cu înțelege
rile și hotăririle adoptate în cadrul
întilnirilor și convorbirilor tradițio
nale dintre conducătorii celor două
partide și țări.
La primire a fost de față Petăr
Mladenov, ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Bulgaria.

Manifestări culturale românești

„NU" amplasării de rachete în italia I

ROMA. Noi demonstrații în fa
voarea dezarmării și salvgardării
păcii, împotriva cursei înarmărilor
au avut loc în Italia, in apropierea
bazei militare americane, situată, la
circa 80 de km de Siracusa. Parti
cipanții au cerut să se renunțe la
amplasarea rachetelor americane cu
rază medie de acțiune de tip

în cursul aceleiași zile, tovarășul
Ion Dincă a fost primit de tovarășul
Wan Li, membru al Biroului Poli
tic și al Secretariatului C.C. al P.C.
Chinez, premier ad-interim al Con
siliului de Stat, care a oferit un
dejun în onoarea oaspetelui.

Sub semnul relațiilor de colaborare
prietenească româno-bulgare

•*0
Noi acțiuni și luări de poziție pentru stăvilirea
*
cursei înarmărilor, pentru dezarmare și pace
*
„Armele atomice —
o primejdie
pentru toate statele"

Executiv al C.C. al P.C.R., prim
viceprim-ministru al guvernului,
care a participat la Beijing la lucră
rile celei de-a V-a sesiuni a Comi
siei guvernamentale româno-chineze de colaborare economică și teh
nică.
In cadrul întrevederii a fost evo
cat cu satisfacție cursul mereu
ascendent al raporturilor românochineze, rezultat al întîlnirilor, con
vorbirilor și Înțelegerilor realizate
la nivel înalt. Totodată, a fost ex
primată satisfacția pentru lucrările
comisiei, în cadrul cărora au fost
convenite noi măsuri de extindere
și diversificare a relațiilor economico-comerciale româno-chineze.
La întilnire a participat Angelo
Miculescu, ambasadorul României la
Beijing.

NAȚIONALĂ

pescuit heringi pentru țările mem
bre, în pofida opoziției norvegiene,
cerind o reconsiderare a măsurii
luate de Piața comună, în baza
căreia „cei zece" vor putea pes
cui in acest an 155 000 tone heringi
în Marea Nordului. Dacă nu va da
curs cererii sale. Norvegia a aver
tizat că va fixa în mod unilateral
cote de heringi în zona ei econo
mică de 200 de mile marine, punind astfel capăt sistemului actual
privind pescuitul heringilor conve
nit printr-un acord cu țările Pieței
comune.
MIȘCARE
REVENDICATIVA
IN R.F.G. La apelul Uniunii sin
dicatelor vest-germane (D.G.B.).
zeci de mii de oameni ai muncii
au participat la mari mitinguri des
fășurate în orașele Miinchen și
Hamburg. în semn de solidaritate
cu metalurgistii si tipografii gre
viști din landurile Baden-Wiirttemberg și Hessa. La mitingul de la
Miinchen. Lutz Dieckerhoff. mem
bru al conducerii D.G.B., a subli
niat că Sindicaliștii protestează,
totodată. împotriva abuzului patro
natului. care a instituit lock-outuri
în diferite întreprinderi din cele
două landuri, ca măsură de repre
salii împotriva greviștilor.

/
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BEIRUT 5 (Agerpres). — Camera
Deputaților a Libanului s-a reunit
marți pentru a dezbate declarațiaprogram a guvernului de uniune na
țională, condus de premierul Rashid
Karame. Textul acestui document a
fost prezentat deputaților' săptămîna
trecută de premierul libanez. Adop
tarea declarației-program va avea
valoarea unui vot de încredere din
partea forului legislativ, permițind
guvernului să treacă la exercitarea
atribuțiilor sale pentru soluționarea
problemelor cu care este confrunta
tă țara. între obiectivele prioritare
ale acestui program figurează eva
cuarea forțelor israeliene din sudul
Libanului și începerea reconstrucției
țării.
După patru ore de dezbateri s-a
hotărit ca parlamentul să se întru
nească din nou miercuri.
Pe de altă parte, agențiile interna
ționale de presă relevă că și în
cursul zilei de marți au fost înregis
trate schimburi de focuri între mili
țiile rivale, nu departe de clădirea
parlamentului.
în același timp, s-a anunțat că
membrii Comitetului cvadripartit,
care include reprezentanți ai arma
tei și ai principalelor trei miliții li
baneze, au început o serie de contac
te pentru realizarea unui nou acord
de încetare a focului.

TUNIS 5 (Agerpres). — La Alger
s-au desfășurat lucrările reuniunii

Comitetului Central al Mișcării de
Eliberare Națională Palestiniană „Al
Fatah“ — a anunțat agenția WAFA,
citată de Algerie Presse Service
(A.P.S.). Reuniunea — prezidată de
Yasser Arafat, președintele C.C. al
organizației — a adoptat „o impor
tantă declarație politică" referitoare
la diferite aspecte ale situației pales
tiniene și din lumea arabă, în primul
rind din Orientul Mijlociu — relevă
agenția palestiniană.
Au fost analizate pregătirile pri
vind organizarea celui de-al V-lea
Congres al „Al Fatah" și rezultatele
reuniunii islamice de la Jeddah, cu
privire la situația din zona Golfului.
/
DAMASC 5 (Agerpres). — Comi
tetul special al O.N.U. — însărcinat
cu examinarea practicilor israeliene
in teritoriile ocupate — a estimat că
Israelul promovează o politică eco
nomică vizînd creșterea șomajului in
rindul populației palestiniene din
aceste zone — transmite agenția
France Presse.
într-un comunicat dat publicității
la Damasc, comitetul afirmă, de ase
menea, că „autoritățile Israelului
impun palestinienilor condiții de lu
cru foarte dure", impiedicind expor
tul produselor lor industriale și
forțînd anumite ateliere să-și înce
teze activitatea, „in vederea facili
tării circulației mărfurilor Israe
liene".
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