
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LIII Nr. 12998 Vineri 8 iunie 1984 6 PAGINI - 50 BANI

Intr-o atmosferă călduroasă, punind in evidență 

tradiționalele sentimente de stimă și prețuire 

dintre popoarele român și polonez, dorința de a 

ridica la un nivel superior relațiile de cooperare 

reciproc avantajoasă, ieri a continuat

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A DELEGAȚIEI DE PARTID Șl DE STAT 
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA/CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUSESCU, ÎN REPUBLICA POPULARĂ POLONĂ
Continuarea 

convorbirilor oficiale 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Wojciech Jaruzelski

Joi după-amiază au continuat 
convorbirile oficiale între tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Wojciech Jaruzelski, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Polone.

A participat tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 

P.C.R.. prim viceprim-ministru al 
guvernului.

A luat parte Henryk Jablonski, 
președintele Consiliului de Statal 
R.P. Polone.

în cadrul noii runde de convor
biri, cei doi conducători de partid 
și de stat au continuat informarea 
reciprocă asupra problemelor pe 
care le soluționează cele două par
tide în dezvoltarea • socialistă a 
României și Poloniei. Convorbi
rile. care aii prilejuit aprofun
darea schimbului de vederi in 
probleme de interes reciproc, au 

dat expresie voinței comune de a 
se acționa cu fermitate pentru 
transpunerea în viață a înțelege
rilor convenite la nivel înalt, pen
tru dezvoltarea și întărirea conti
nuă a prieteniei tradiționale ro- 
mâno-polone, pentru extinderea și 
adîncirea colaborării între parti
dele, țările și popoarele noastre.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale situației ac
tuale din lume.

Convorbirile s-au desfășurat 
sub semnul înțelegerii, al stimei 
ș-i prieteniei.

Intilnirea cu activul muncitoresc, de partid și obștesc al întreprinderii „Kasprzak"
CUVINTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
CUVINTAREA TOVARĂȘULUI

HENRYK JABLONSKI
Dragă tovarășe Jaruzelski, 
Dragă tovarășe Jablonski, 
Dragi tovarăși și prieteni,

Aș dori să încep prin a vă adresa 
dumneavoastră, tuturor muncitorilor 
de la această mare uzină electronică 
și electrotehnică, un salut comunist 
revoluționar. împreună cu cele mai 
bune urări. (Aplauze).

Sintem bucuroși că. vizitînd Re
publica Populară Polonă, la invitația 
tovarășului Jaruzelski, a Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez și a organelor de 
stat poloneze, avem prilejul să ne 
înțîlnim cu muncitorii unui vechi și 
puternic colectiv de oameni ai mun
cii intr-un domeniu modern.

între România și Polonia există 
vechi relații de colaborare și priete
nie. Acestea au cunoscut o dezvol
tare puternică în anii construcției 
socialiste, iar în ultima perioadă ele 
au cunoscut o extindere în toate do
meniile de activitate. La baza rela
țiilor noastre stă comunitatea de 
orinduire socialistă, lupta comună 
pentru edificarea unei societăți noi, 
fără exploatatori, fără asupritori, 
precum și lupta pentru pace, pentru 
o lume a egalității și dreptății intre 
toate națiunile.

în cursul convorbirilor pe care 
le-am început ieri, am ajuns la con

cluzia comună de a acționa împreu
nă pentru ridicarea colaborării ro- 
mâno-poloneze la un nivel și mai 
înalt — si putem spune că există 
mari posibilități ca aceste relații să 
se dezvolte atît in domeniul econo
mic. cit și în domeniile politic, știin
țific. cultural, precum și al lărgirii 
Schimburilor între oamenii muncii 
din tarile noastre.

în acest cadru. întreprinderii dum
neavoastră și întreprinderilor simi
lare din România le revine un rol 
important de a extinde colaborarea 
— care acum se găsește la un nivel 
destul de bun — și de a conlucra 
pentru realizarea unor produse de 
un nivel tehnic tot mai înalt, atît 
pentru satisfacerea necesităților ta
rilor noastre, cit și pentru export.

Am văzut cu multă satisfacție 
unele din realizările dumneavoastră. 
Aș dori să vă adresez felicitări pen
tru aceste realizări și urarea de a 
obține rezultate tot mai bune în dez
voltarea acestui sector. în interesul 
Poloniei, al construcției socialiste. 
(Aplauze puternice).

România va sărbători, la 23 Au
gust. a 40-a aniversare de' la victo
ria revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe- 
riallstă. Și Polonia va sărbători, în 
iulie, implihirea tot a 40 de ani de 
la eliberare și de la trecerea pe ca
lea construcției societății socialiste.

In această perioadă tarile noastre 
au obținut, succese foarte importan
te. Dacă ne-am referi la situația de 
acum 10 de ani și am compara-o cu 
cea de astăzi, cu nivelul la care se 
găsesc in prezent țările noastre, pu
tem înțelege mai bine ce mari reali
zări au obținut popoarele noastre în 
anii construcției socialiste. Spre 
exemplu. România produce. în do
meniul industrial, de 53 de ori mai 
mult decit acum 40 de ani. Agricul
tura noastră s-a dezvoltat de aproa
pe 4 ori. Se dezvoltă puternic știin
ța, învățămîntul, cultura — factori 
fundamentali în făurirea unei socie
tăți moderne și cu atit mai mult în 
construirea societății socialiste.

Știm că și Polonia a obținut, de 
asemenea. realizări remarcabile. 
Dumneavoastră cunoașteți bine în ce 
stadiu se găseau diferite sectoare de 
activitate in trecut și la ce nivel 
înalt au ajuns astăzi.

Este adevărat, dragi tovarăși, că. 
în construcția socialistă, nu toate au 
mers totdeauna așa cum am fi do
rit noi. Construcția socialismului se 
realizează in condițiile grele ale 
existentei contradicției dintre lumea 
capitalistă și cea socialistă. Țările 
noastre au pornit de la un nivel de 
dezvoltare scăzut. A trebuit să în
vingem multe greutăți. Dar dacă ne
(Continuare in pag. a IlI-a)

Mult stimate tovarășe pre
ședinte Nicolae Ceaușescu,

Dragi prieteni români, 
Stimat auditoriu,

întîlnirile reprezentanților organi
zațiilor de partid și ai colectivelor 
din marile întreprinderi cu delega
țiile partidelor șl statelor frățești 
sosite în vizită in țara noastră au 
devenit o bună și valoroasă tradiție.

întreprinderea voastră, care poartă 
numele cunoscutului fruntaș al miș
cării muncitorești poloneze Martin 
Kasprzak. are astăzi ca oaspete dele
gația română de partid și de 
stat condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. Pen
tru orice întreprindere această vizită 
ar li o cinste și un prilej de mare 
satisfacție. Pentru dumneavoastră, 
stimați tovarăși, această vizită repre
zintă ceva mai mult. Ea este o con
firmare a utilității numeroaselor 
dumneavoastră legături cu industria 
românească și o recunoaștere a efor
turilor dumneavoastră pentru conti
nua lor dezvoltare. în acest mod vă 
aduceți contribuția la realizarea te
lurilor Comune ale partidelor și gu
vernelor noastre.

îndelungată și bogată este istoria 

relațiilor polono-române. Acestea au 
căpătat o importantă și o nouă di
mensiune in perioada ultimilor 40 de 
ani. Pe baza Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală. în
cheiat in anul 1949 și reînnoit in 
1970, precum și pe baza Declarației 
din 1977 privind întărirea și apro
fundarea colaborării dintre Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez și Partidul 
Cpmunist Român, dintre Republica 
Populară Polonă și Republica Socia
listă România, dezvoltăm o colabo
rare reciproc avantajoasă, trainică si 
fructuoasă in toate domeniile. Ca
racterul prietenesc și multilateral al 
colaborării noastre rezultă din co
munitatea de ideologie și conver
gența țelurilor pe care forțele con
ducătoare ale popoarelor noastre și 
le-au propus pășind pe drumul con
struirii in ambele state a orinduirii 
socialiste.

Polonia și România sint unite si 
prin participarea la alianța defensi
vă a statelor socialiste — Tratatul 
de la Varșovia, prin participarea Ia 
Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc. întărirea continuă a 
acestor legături este in interesul 
ambelor noastre state și popoare. 
Cursul istoriei confirmă in mod 
elocvent că dezvoltarea socialistă 
pașnică. în condiții de securitate, a 
fiecăreia dintre țările noastre, se 
află in strînsă interdependență cu 

forța, coeziunea și prestigiul inter
național al tuturor țărilor .socialiste.

Stimați tovarăși,
în perioada ultimilor 40 de ani, în 

Polonia și România s-au înfăptuit 
schimbări revoluționare, care au 
transformat radical viața popoarelor 
noastre.

Noi. în Polonia, urmărim cu mare 
interes și profundă simpatie succe
sele poporului frate român.

în acest interval, in România a 
fost creată o industrie modernă, 
agricultura s-a transformat și mo
dernizat, învățămintul general a fost 
reorganizat. învățămîntul superior a 
atins un înalt nivel de dezvoltare ; 
progresele științei si culturii româ
nești sint cunoscute în lume. Ca re
zultat al acestor cuceriri, necesitățile 
materiale și spirituale ale societății 
sint tot mai bine satisfăcute.

Si in Polonia au avut loc. in aceas
tă perioadă, transformări uriașe. încă 
în timpul celui de-al II-lea război 
mondial, forțele politice de stingă, 
grupate în jurul Partidului Munci
toresc Polonez, și-au asumat răs
punderea conducerii luptei de elibe
rare națională și socială a poporului 
polonez și au adoptat un program 
deosebit de îndrăzneț, dar realist de 
refacere a țării de pe urma distru
gerilor provocate de război, au ini-
(Continuare in pag. a IlI-a)
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NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA POPULARĂ POLONĂ
în mijlocul

La întreprinderea de aparatură electronică
,,Kasprzak“

Joi dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de tovarășii 
Wojciech Jaruzelski și Henryk Ja
blonski. au fost oaspeții puternicu
lui colectiv muncitoresc ce-și desfă
șoară activitatea la întreprinderea de 
aparatură electronică „Kasprzak“, 
situată în zona industrială Wola. din 
nord-vestul Varșoviei.

împreună cu conducătorul partidu
lui și statului nostru, la vizită au 
participat tovarășii Constantin 
Dăscălescu. Ion Stoian. Ștefan 
Andrei. Gheorghe Petrescu, alte per
soane oficiale române.

De la reședința Parkowa. coloana 
oficială de mașini a străbătut artere 
principale ale Varșoviei, ce pun in 
lumină, in această frumoasă zi de 
iunie, amplul efort constructiv pe 
care l-a cunoscut în anii de renaș
tere socialistă orașul de pe Vistula. 
Varșovienii aflati la această oră a 
dimineții pe străzile orașului au sa
lutat cu aceleași sentimente de 
prietenie, de respect și prețuire pe 
solii poporului român prieten.

Vizita înalților oaspeți români a 
fost așteptată cu vie satisfacție, po- 
larizînd. cu multe zile înainte, inte
resul și preocupările colectivului 
întreprinderii Kasprzak. care a tinut 
să se pregătească sărbătorește pen
tru acest eveniment deosebit din 
viata acestei uzine.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Wojciech 
Jaruzelski și Henryk Jablonski sînt 
întîmpinați cu deosebită cordialitate 
de Marian Wozniak, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc Varșovia al P.M.U.P., S. 
Bielecki, vicepreședinte al Consiliu
lui popular al orașului Varșovia. 
Janusz Maciejewicz, ministrul meta
lurgiei și construcțiilor de mașini. 
Wojciech Pietruszynski, prim-secre
tar al Comitetului de partid al sec
torului Wola al capitalei, de condu
cerea întreprinderii.

La întreprinderea „Kasprzak" — 
care, în curînd, va împlini 33 de ani 
de existență — își are locul'de por
nire întreaga electronică poloneză. 
Colectivul de aici acordă o deosebi
tă atenție dezvoltării producției, cit 
și modernizării acesteia. Gazdele își 
exprimă satisfacția pentru colabora-

■ rea statornică, •fru'cftîoasă" Cir între
prinderi din România, Ele infor
mează. totodată. despre atenția 
deosebită ce se acordă și aici apli

Intîînirea cu activul muncitoresc, de partid 
și obștesc al întreprinderii

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de tovarășii 
Wojciech Jaruzelski și Henryk Ja
blonski. s-au întîlnit cu activul mun
citoresc, de partid și obștesc al 
acestei importante unități a indus
triei poloneze.

Participantii la adunare i-au în- 
"tîmpinat pe înalții oaspeți cu înde
lungi aplauze, cu deosebită căldură, 
dind expresie, și în acest cadru, sa
tisfacției pentru vizita delegației de 
partid și de stat a Republicii So
cialiste România, convingerii că 
noul dialog la nivel înalt se va în
cheia cu rezultate dintre cele mai 
fructuoase, va reprezenta un im
portant pas înainte în dezvoltarea 
și adincirea prieteniei și colaborării 
multilaterale dintre P.C.R. și 
P.M.U.P., dintre România și Polonia, 
dintre muncitorii români și polonezi, 
dintre popoarele celor două țări.

In această atmosferă entuziastă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, împreună 
cu tovarășii Wojciech Jaruzelski și 
Henryk Jablonski, iau loc în pre
zidiu.

Iau loc, de asemenea, în prezidiu, 
membrii delegației de partid și de 
stat a Republicii Socialiste Româ
nia — tovarășii Constantin Dăscă
lescu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
ministru al guvernului. Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, Gheorghe Pe
trescu, membru al C.C. al P.C.R., 

cării în viată a direcțiilor principale 
ale actualei reforme initiate de gu
vern și care este bazată pe autono
mie. autoconducere și autofinanțarea 
întreprinderilor. Se subliniază că. 
dacă se menține ritmul de producție 
din primele luni ale lui 1984, între
prinderea va reveni Ia producția sa 
cea mai bună — 530 000 de radiore
ceptoare și radiocasetofoane pe an.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
invitați să viziteze . secția de montaj 
a casetofoanelor. care oferă o ima
gine concludentă a tehnologiilor mo
derne aplicate în întreprindere, a 
importanței ce se acordă calității 
produsului finit. Cei ce își desfă
șoară activitatea în acest loc de 
muncă i-au salutat cu multă căldură 
pe înalții soli ai poporului român.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a interesat de 
unele aspecte ale producției, de 
realizările uzinei. , de preocupările 
actuale și de perspectivă ale colec
tivului de aici.

O parte din produsele fabricii au 
fost prezentate sub forma unei ex
poziții sugestive pentru nivelul atins 
de întreprinderea de aparatură 
electronică „Kasprzak".

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost invitați să vizi
teze o cuprinzătoare expoziție de 
fotografii dedicată României socia
liste. relațiilor de prietenie și cola
borare romăno-polonă. Sint reunite 
numeroase imagini ce redau pagini 
glorioase ale luptei poporului ro
mân. sub conducerea Partidului Co
munist Român, pentru libertate so
cială și independentă națională, rele- 
vîndu-se semnificația deosebită pen
tru istoria poporului nostru a revo
luției de eliberare socială și națio
nală. antifascistă și antiimperialistă 
de la 23 August 1944. a altor mari 
momente, cum este marea mani
festație antifascistă de la 1 Mai 
1939. Expoziția constituie, totoda
tă, o elocventă mărturie a tra
diționalelor relații de prietenie 
și colaborare dintre România și 
Polonia, dintre partidele și po
poarele noastre, evidențiind im
portanța deosebită a întilnirilor și 
convorbirilor de la București, din 
iunie 1982, dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Wojciech Jaruzelski 
pentru continua' -întărire și dezvol
tare a acestor raporturi, in folosul 
reciproc, al cauzei păcii, colaborării 
și înțelegerii in lume.

viceprim-ministru al guvernului. 
Constantin Mitea, membru al C.C. al 
P.C.R., consilier al secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român 
și președintelui Republicii, precum 
și Ion Cosma, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul României în 
Polonia.

în prezidiu se aflau, de aseme
nea, tovarășii Zbigniew Messner, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Stefan Olszowski, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., ministrul afacerilor ex
terne. Janusz Maciejewicz. ministrul 
metalurgiei și construcțiilor de ma
șini, Marian Wozniak, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc Varșovia al P.M.U.P., Miec- 
zislaw Debicki, președintele Consi
liului popular al capitalei poloneze. 
S. Bielecki, vicepreședinte al Con
siliului popular al orașului Varșovia, 
precum și Bohuslaw Stachura. am
basadorul Poloniei la București, 
membri ai conducerii întreprinderii, 
ai activului muncitoresc, de partid 
și obștesc, alte persoane oficiale.

în deschiderea intîlnirii, a luat cu- 
vintul primul secretar al comitetului 
de partid al întreprinderii. Zbigniew 
Bereza, care a salutat cu deosebită 
căldură vizita delegației de partid 
și de stat a Republicii Socialiste 
România. în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In numele colectivului întreprin
derii. brigadierul Miroslaw Wal- 
kowski a exprimat satisfacția în le
gătură cu vizita in Polonia și in în
treprindere a delegației de partid și 
de stat a Republicii Socialiste Romă-

oamenilor muncii varșovieni

nia. condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In persoana dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu — a spus el
— colectivul întreprinderii salută 
din inimă pe • marele conducător al 
clasei muncitoare și partidului ei co
munist. pe conducătorul întregului 
popor român. Relațiile prietenești și 
contactele dintre popoarele polonez 
și român — a continuat vorbitorul
— s-au bazat întotdeauna pe prie
tenie., Dar această prietenie a .căpă
tat un nou și profund conținut cind 
cele două țări au pășit pe calea edi
ficării orînduirii socialiste. Astăzi, 
noi. cei de la „Kasprzak", apreciem 
in mod deosebit această prietenie.

După ce a înfățișat pe larg aspec
te ale activității întreprinderii, vor
bitorul a spus : Dăm o înaltă apre
ciere schimburilor comerciale și co
laborării cu industria română, mai 
ales în ultimii ani. grei pentru eco
nomia noastră. Cumpărăm mult în 
țara dumneavoastră, unde vindem 
mult și noi. în avantajul reciproc. 
Aceasta demonstrează elocvent că 
producătorii din țările noastre pot 
edifica legături de cooperare, că in
dustriile noastre au posibilități 
uriașe, care pot contribui la îmbo
gățirea piețelor cu produse moderne.

In .încheiere, vorbitorul a spus : 
„Sintem foarte recunoscători dum
neavoastră, ca și celorlalți inalti 
oaspeți români, că ați primit invita
ția de a veni in mijlocul colectivu
lui nostru. Sintem convinși că vizita 
dumneavoastră în Polonia si in în
treprinderea noastră va contribui la 
lărgirea și adincirea colaborării din
tre Polonia și România, inclusiv în
tre întreprinderile electronice din 
țările noastre.

Vă rugăm să transmiteți salutări 
muncitorești cordiale tovarășilor 
noștri muncitori români și întregu
lui popor român, Împreună cu asi
gurarea că clasa muncitoare polone
ză se va achita de datoria de. a 
munci bine 'in vederea întăririi pa
triei sale si astfel a întregii comu
nități socialiste".

în continuare, adresindu-se condu
cătorului partidului și statului nos
tru. tovarășul Marian Wozniak, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
a! P.M.U.P., prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Varșovia al 
P.M.U.P., a spus :

„Stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

secretar general al Partidului Co
munist Român,

As dori să vă înminez, cu ocazia 
vizitei dumneavoastră la Varșovia, 
in numele locuitorilor și conducerii 

capitalei, o plachetă comemorativă, 
reprezentînd emblema Varșoviei — 
„Sirena", ce simbolizează eroismul 
orașului nostru.

Această plachetă se înmînează 
celor mai de seamă oaspeți ai Varșo
viei și ea reprezintă, totodată, ex
presia profundei noastre prețuiri 
pentru contribuția dumneavoastră la 
întărirea relațiilor, a prieteniei din
tre popoarele român și polonez.

In numele Comitetului orășenesc 
al P.M.U.P. Varșovia, al Consiliului 
popular al orașului Varșovia și al 
orașului Varșovia, vă rugăm să pri
miți această' plachetă, care este, in 
același timp, o dovadă a respectului 
și recunoștinței noastre".

în aplauzele celor prezenți. într-o 
caldă și puternică atmosferă ce a 
constituit cadrul desfășurării întregii 
întilniri a conducătorului partidu
lui și statului nostru cu muncito
rii varșovieni, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-a fost înminată placheta 
comemorativă a capitalei Poloniei.

A luat apoi cuv'intul tovarășul 
Henryk Jablonski, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Polone.

în aplauzele entuziaste. îndelungi, 
ale celor prezenți. gazdele il roagă ne 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. să ia cuvintul.

Cuvintarea conducătorului partidu
lui si statului nostru a fost urmărită 
cu deosebită atenție de cei prezenți, 
fiind viu aplaudată in repetate rin- 
duri.

în încheierea intilnirii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a răsouns îndelung 
manifestărilor de stimă si prețuire. ‘ 
de prietenie ale muncitorilor varșo
vieni.

ExDrimind sentimentele de caldă 
gratitudine ale colectivului muncito
resc al uzinelor pentru vizita înalti
lor soli ai poporului român, pentru 
intilnirea de neuitat cu conducătorul 
partidului si statului nostru. Zbigniew 
Bereza, prim-secretar al comitetului 
de partid al întreprinderii, și-a ma
nifestat convingerea că stimatii 
oaspeți români s-au putut convinse, 
în pofida timpului scurt, de simoatia 
și prețuirea cu care au fost înconiu- 
rati. Sintem foarte mindri de această 
întilnire cu dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. și con
vinși că ea va contribui la dezvol
tarea in continuare a colaborării 
dintre Polonia si România, dintre 
popoarele noastre.

In aceste momente. în sală dom-, 
nește aceeași atmosferă însuflețită 
în care se regăsesc sentimentele de 

prietenie pe care le nutrește poporul 
polonez față de poporul român, de 
prețuire și deosebit respect față de 
conducătorul partidului și statului 
nostru, de unanimă apreciere și 
aprobare a dialogului la nivel înalt 
româno-polonez, convingerea că a- 
cesta se va încheia cu rezultate 
dintre cele mai rodnice pentru pro
gresul celor două țări, pentru cauza 
socialismului și păcii, a înțelegerii 
și colaborării internaționale.

Intilnirea s-a încheiat mod 
solemn prin intonarea „Internațio
nalei".

După întilnire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au semnat in Cartea de 
onoare a întreprinderii : „Felicităm 
călduros conducerea și întregul co
lectiv al întreprinderii pentru reali
zările sale și îi urăm să obțină noi 
și mari succese în viitor, să aducă o 
contribuție tot mai importantă la 
dezvoltarea economico-socială a Po
loniei prietene. îi dorim o colabo
rare cit mai activă și fructuoasă cu 
întreprinderile similare din Româ
nia".

La Combinatul agricol 
din Mysiadlo

In dimineața aceleiași zile, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu. ceilalți membri ai 
delegației de partid și de stat a Re
publicii Socialiste România au vizi
tat Combinatul agricol din Mysiadlo, 
din voievodatul Varșovia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost în
soțiți de tovarășul Henryk Jablonski, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Polone.

Vizita la Combinatul agricol din 
Mysiadlo a prilejuit cunoașterea re
zultatelor și eforturilor ce se fac 
pentru aplicarea în cele mai bune 
condiții a principiilor reformei 
economice, reformă ce vizează o 
înaltă dinamică a producției și efi
ciență economică.

Gazdele au primit cu deosebit in
teres vestea că în programul dens al 
vizitei oficiale de prietenie a dele
gației de partid și de stat a Repu
blicii Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu. a fost 
inclusă și această unitate agricolă 
fruntașă din apropierea Varșoviei. 
S-au făcut ample pregătiri in vede
rea acestui eveniment. ■ „Sintem 
bucuroși să ne întilnim cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, să le arătăm sectoarele 
principale de producție, să-i infor
măm despre munca noastră, despre 
felul în care este gospodărită avuția 
întreprinderii — declara directorul 
acestei unități. Stanislaw Gladecki. 
11 intimpinăm pe conducătorul parti
dului și statului român cu aceleași 
sentimente de prietenie pe care po
porul polonez le nutrește față de 
țara dumneavoastră. Cunoaștem ce 
ați înfăptuit dumneavoastră in do
meniul agriculturii și sintem cu atît 
mai onorați să le prezentăm o parte 
din activitatea ce se desfășoară în 
această întreprindere".

La sosirea in combinat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu deo
sebit respect de Roman Malinowski, 
președintele Comitetului Director al 
Partidului Țărănesc Unit, • vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Zbigniew Michalek,' secretar al. C.C. 
al P.M.U.P., Stanislaw Ziemba, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, Stefan Stypulkowski, secre
tar al Comitetului voievodal Varșo
via al P.M.U.P., de membri ai con
ducerii combinatului, ai activului 
muncitoresc de partid și obștesc.

Lucrătorii combinatului îi întîm- 
pină cu căldură pe tovarășul Nicolae 

Ceaușescu. și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, le adresează călduroase 
cuvinte de bun venit.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu. înconjurați 
cu bucurie de lucrătorii întreprinde
rii și familiile lor. discută cu aceștia, 
răspund cu căldură manifestărilor 
spontane de simpatie cu care sint 
salutați.

Se vizitează mai multe sere de le
gume și flori ce rețin atenția prin 
modul in care sint îngrijite, prin 
metodele folosite ce asigură mari 
producții și o remarcabilă eficiență 
economică. In cadrul unei întilniri 
cu conducerea combinatului, gazdele 
informează despre profilul acestei 
unități agricole, despre rezultatele 
bune obținute anul trecut.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu dis
cută cu Roman Malinowski, pre
ședintele Comitetului Director al 
Partidului Țărănesc Unit, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, cu 
ministrul agriculturii și industriei 
alimentare, cu reprezentanți ai Co
mitetului voievodal Varșovia al 
P.M.U.P. despre o serie de aspecte 
privind sistemul de organizare a 
agriculturii din zonele celor două 
capitale și, în general, despre dez
voltarea agriculturii din România și 
Polonia, rolul unităților socialiste in 
progresul economiilor țărilor noastre, 
în aprovizionarea și creșterea nive
lului de trai al populației. Sint a- 
bordate, de asemenea, aspecte ale 
bunei colaborări româno-poloneze în 
domeniul agriculturii, relevîndu-se 
necesitatea valorificării posibilități
lor existente pe linia adincirii și ex
tinderii conlucrării in acest domeniu.

Conducătorul partidului și statului 
nostru a adresat gazdelor calde fe
licitări, urări de succese tot mai mari 
și și-a exprimat convingerea că între 
cele două țări se va dezvolta și în 
agricultură — ca și în celelalte do
menii — o colaborare tot mai bună. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au semnat 
apoi în Cartea de onoare a Combi
natului agricol din Mysiadlo.

■ înalții oaspeți români ii felicită pe 
agricultorii din Mysiadlo pentru rea
lizările obținute, le urează noi suc
cese în activitatea lor.

Vizita se încheie într-o atmosferă 
sărbătorească, in aplauzele celor pre
zenți. care au transformat această 
întilnire intr-o nouă manifestare vi
brantă a prieteniei frățești româno- 
polone.

Vizita oficială de prietenie in Polonia a delegației de partid ți de 
stat a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, constituie evenimentul central 
căruia presa poloneză de joi ii rezervă spații ample incă din primele pagini.

„JSveniment important în viața 
celor două popoare", „Dorința co
mună de a îmbogăți prietenia tra
dițională", „Consolidarea colaboră
rii și prieteniei", „Noul dialog po- 
lono-român la nivel înalt" — sub 
aceste titluri sînt grupate relată
rile despre momentele vizitei : 
primirea cu căldură a înalților soli 
ai poporului român pe aeroportul 
Okecie, începerea convorbirilor, 
dineul oficial și toasturile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tovarășu
lui Wojciech Jaruzelski, depunerea 
coroanei de flori la Monumentul 
soldatului necunoscut. Reportajele 
sînt însoțite de fotografii ilustrind 
momentele principale ale vizitei.

Ziarul „TRYBUNA LUDU", în 
comentariul său intitulat „Intr-o 
atmosferă prietenească",. scoate în 
evidență faptul că „primirea caldă 
făcută la aeroport conducătorului 
României prietene, Nicolae 
Ceaușescu, și persoanelor care il 
însoțesc exprimă atit caracterul 
tradițional al prieteniei dintre po
poarele noastre, cit și conținutul 
contemporan al acestei prietenii 
îmbogățite prin Tratatul de priete
nie, colaborare și asistentă mu
tuală.

Prietenia dintre popoarele noas
tre are rădăcini istorice, însă noul 
său conținut, definit prin dezvol
tarea unor legături trainice mai 

ales în colaborarea economică și 
tehnico-științifică fructuoasă, este 
determinat de calea socialistă de 
dezvoltare pe care au ales-o cele 
două țări.

„Direcțiile principale ale conso
lidării continue a raporturilor 
prietenești și colaborării multila
terale au fost și sînt trasate de 
P.M.U.P. și P.C.R.". După ce pre
zintă o serie de date care de
monstrează în mod elocvent dina
mica dezvoltării colaborării econo
mice bilaterale, 'ziarul relevă im
portanța pe care cele două părți o 
acordă cooperării și specializării 
in producție.

Referindu-se la însemnătatea 
dialogului la nivel înalt, „Trybuna 
Ludu" scrie : „Experiența de
monstrează că întilnirile dintre 
conducătorii țărilor noastre au în
totdeauna un rol de seamă în în
tărirea continuă a prieteniei și 
dezvoltarea colaborării. Și aceasta 
întrucit pe agenda convorbirilor se 
află înscrise problemele principale 
prioritare, atit cele curente, cit și 
de perspectivă". In încheierea co
mentariului său, organul C.C. al 
P.M.U.P. își exprimă convingerea 
că „actuala vizită in țara noastră 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu

blicii Socialiste România, va im
prima cu siguranță un nou impuls 
important întăririi raporturilor 
multilaterale și dezvoltării colabo
rării reciproc avantajoase".

La rindul său, ziarul „RZECZPOS
POLITA" scrie : Convorbirile la cel 

„Un eveniment de amplă semnificație 
pentru întărirea prieteniei și colaborării 

dintre cele două țări și popoare"
i

mai înalt nivel ce au loc cu prile
jul vizitei se vor materializa în 
adoptarea unor noi hotăriri care 
„vor contribui în viitor nu numai 
la extinderea raporturilor poli
tice, sociale și culturale dintre ță
rile noastre, dar și la o amplificare 
a conlucrării economice, îmbogă
țind-o cu noi forme. Aceasta va 
influența puternic și asupra întă
ririi potențialului economic al Po
loniei și României".

AGENȚIA POLONEZA DE PRE
SA P.A.P. caracterizează vizita ca 
un nou eveniment „in dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
intre țările noastre", subliniind că 
ea „va contribui la intensificarea 

conlucrării prietenești în numeroa
se domenii ale vieții politice și eco
nomice". „întilnirile și convorbirile 
înscrise în programul actualei vi
zite vor contribui la adincirea pe 
mai departe, în primul rind a cola
borării dintre Partidul Muncitoresc

Relatări și comentarii 
din presa poloneză

Unit Polonez și Partidul Comunist 
Român, care constituie baza edifi
cării relațiilor bilaterale. . Ambele 
țări- sînt interesate in întărirea le
găturilor de prietenie, care con
tribuie Ia o mai bună înțelegere 
reciprocă între cele două popoare 
și la lărgirea contactelor pe tărim 
obștesc.

O temă importantă care intere
sează cele două țări o reprezintă 
colaborarea economică. In cursul 
ultimilor doi ani, schimburile co
merciale dintre Polonia și România 

s-au caracterizat printr-o creștere 
dinamică — cu 25 la sută anual. Se 
prevede ca in acest an valoarea 
schimburilor reciproce să depă
șească un miliard de ruble. Cu toa
te acestea, posibilitățile sint mult 
mai largi, îndeosebi în domeniul 

cooperării și specializării în pro
ducție.

Un scop important al vizitei — 
scrie P.A.P. — îl constituie schim
bul de păreri privind problemele 
internaționale, aprecierea situației 
dip lumea contemporană. Atît Po
lonia. cit și România iși aduc o 
contribuție activă la consolidarea 
păcii, la asigurarea, securității pe 
continentul nostru și in întreaga 
Iunie".

Referitor la colaborarea econo
mică româno-polonă, agenția P.A.P. 
subliniază că România și Polonia 
„consideră că aceasta trebuie să 
aibă Ioc pe baza unor înțelegeri 
și acorduri pe termen lung. Princi
palul aspect îl constituie dezvol

tarea cooperării și specializării în 
industrie.

Cointeresarea ambelor țări în 
stabilirea unor legături economice 
și mai puternice intre ele permite 
creșterea volumului colaborării și 
in domeniul comerțului".

„Ridicarea nivelului științei și 
tehnicii, precum și dezvoltarea 
economică constituie principalele 
obiective ale programului de cola
borare tehnico-științifică dintre 
Polonia și România. Acesta cuprin
de domenii ca industriile extractivă 
și chimică, petrochimia, construc
țiile de mașini, electronica și elec
trotehnica. siderurgia, construcțiile 
și materialele de construcție, trans
portul și comunicațiile, agricultura 
și industria alimentară. în plus, 
programul prevede — în concor
danță cu tendințele pe arena mon
dială — intensificarea colaborării 
în domeniul energiei și combusti
bililor, urmărind necesitatea dez
voltării bazei de materii prime, a 
folosirii raționale a acestora. Pro
gramul mai cuprinde — relevă 
P.A'P. — elaborarea în comun și 
aplicarea de. noi tehnologii, cu 
inalți parametri tehnico-economici".

„Vizita oficială de prietenie 
în Polonia a delegației de partid 
și de stat a Republicii Socia
liste România, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român. președintele Republicii 
Socialiste România, coincide cu 
împlinirea a 35 de ani de la sem
narea Tratatului de prietenie, cola
borare și asistentă mutuală dintre 
cele două țări. Anii care au trecut 
au consolidat și adîncit legăturile 

de colaborare și contactele dintre 
Polonia și România", ,se arată in
tr-un comentariu difuzat de agenția 
poloneză „INTERPRESS".

„Cele două țări sint unite prin- 
tr-o profundă preocupare față de 
pacea în Europa și în întreaga 
lume — menționează în continuare 
agenția. Ele nu-și precupețesc de 
mulți ani eforturile pentru binele 
securității europene : noi, îndeosebi 
cind este vorba despre Europa cen
trală, iar România — cind este 
vorba despre Peninsula Balcanică".

„Fără îndoială că vizita in Polo
nia a delegației de partid și de stat 
a Republicii Socialiste România va 
contribui la imbogățirea pe mai 
departe a legăturilor de colaborare 
politică, economică, culturală și ști
ințifică și a altor contacte ce unesc 
popoarele noastre" — conchide 
agenția poloneză.

TELEVIZIUNEA POLONEZA și-a 
deschis programele de actualități 
cu reportaje filmate ale evenimen
tului de o deosebită însemnătate 
pentru întărirea prieteniei și cola
borării româno-polone, iar postu
rile de radio au informat pe larg 
asupra desfășurării vizitei, redind 
în cadrul emisiunilor ample extra
se din toasturile rostite de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Wojciech 
Jaruzelski. In comentariile radiou
lui polonez este subliniată în mod 
deosebit convingerea fermă că vi
zita . înalților soli ai poporului ro
mân, convorbirile purtate vor duce 
la întărirea și mai puternică a 
prieteniei și colaborării dintre po
poarele celor două țări.
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comparăm cu alte țări, care acum 
40 de ani se găseau in situații si
milare in ce privește nivelul de dez
voltare. putem să afirmăm cu în
dreptățită mîndrie că țările noastre 
au obținut rezultate remarcabile, cu 
mult, mult superioare altor țări care 
au continuat să se dezvolte pe ve
chea cale. Viața, istoria au demon-, 
strat și demonstrează că numai și 
numai socialismul asigură popoare
lor calea progresului economico- 
social rapid, Întărirea independentei, 
ridicarea bunăstării materiale și spi
rituale. realizarea unei vieți demne, 
libere ! (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși și prieteni,
Ne aflăm într-o etapă a dezvol

tării mondiale deosebit de gravă. 
Ca urmare a politicii imperialiste 
de forță și dictat, de amestec în 
treburile altor state, a intensificării 
cursei înarmărilor și îndeosebi a 
înarmărilor nucleare, a crescut con
siderabil pericolul unui nou război 
mondial, care. în actualele împre
jurări, s-ar transforma inevitabil 
intr-un război cu folosirea armelor 
atomo-nucleare. După toate declara
țiile oamenilor de știință, ale oame
nilor politici de răspundere, în cazul 
unui război nuclear ar fi distrusă 
însăși viața pe planeta noastră. In
tr-un asemenea război nu pot exista 

‘ nici învingători, nici învinși ! De
■ aceea, problema fundamentală a 

epocii noastre este aceea de a se 
face totul pentru a opri înarmările

■ și îndeosebi înarmările nucleare, 
, pentru a impune dezarmarea, și în
■ primul rînd dezarmarea nucleară, 

pentru apărarea păcii, a dreptului
. vital al oamenilor la existență, la 
' viață ! (Vii aplauze).
; S-a creat o situație deosebit de 
: gravă prin trecerea la amplasarea 
j rachetelor americane cu rază medie 
I de acțiune în unele țări din vestul 
I Europei. Aceasta a determinat și 
J adoptarea de . conțramăsuri, nucleare 
1 de către Uniunea Sovietică. Toate 
j acestea trebuie să ne determine — 
i și țările socialiste acționează în a- 
j ceastă privință unite — să- facem 
j totul pentru a schimba cursul acesta 
! periculos al evenimentelor. în de- 
i clarațiile țărilor socialiste din ul- 
I timii doi ani — inclusiv în ultimul 
I timp — s-au formulat numeroase 

propuneri constructive pentru a 
' se ajunge la oprirea înarmări- 
i lor și pentru trecerea, la reducerea
• armamentelor nucleare pînă la eli

minarea lor. Considerăm că propu- 
1 nerile țărilor socialiste și propune
rile altor state constituie o bază 
foarte serioasă pentru a se putea 
ajunge la un acord corespunzător.

i Desigur, trebuie să se păstreze 
! permanent un echilibru între cele 
’ două părți. Dar acest echilibru tre- 
' buie să se realizeze nu prin acumu- 
j larea de noi armamente, ci prin re- 
i ducerea celor existente la un nivel 
I cit mai scăzut. Este în interesul tu

turor popoarelor — inclusiv, sau 
' poate în primul rînd, al țărilor so- 
; cialiste — de a face totul pentru o 
i asemenea rezolvare a problemelor
■ vieții internaționale. Trebuie să in- 
I tensificăm activitatea pentru oprirea 
i amplasării rachetelor americane în 
I Europa, pentru oprirea aplicării con- 
ț tramăsurilor de către Uniunea So- 
' vietică. pentru trecerea la tratative 
; intre Uniunea Sovietică și Statele

Unite ale Americii, pentru partici
parea la tratative și a celorlalte țări
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europene, și în primul rînd a țărilor 
din Tratatul de la Varșovia și din 
N.A.T.O., pentru a se ajunge la un 
acord care să ducă la eliminarea 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
și să deschidă calea eliminării ar
melor nucleare din Europa și din 
întreaga lume ! (Aplauze puternice).

Trebuie să înțelegem bine — în 
primul rînd noi, comuniștii, clasele 
noastre muncitoare, muncitorimea 
din întreaga lume, țărănimea, inte
lectualitatea — că nu există o altă 
alternativă, că orice război nuclear 
înseamnă distrugerea omenirii. Deci 
avem răspunderea față de popoare
le noastre, față de existența omeni
rii, să facem totul pentru pace ! 
Nimic nu este mai important decît 
a asigura viața, pacea și liniștea po
poarelor noastre ! (Vii aplauze).

Este necesar să întărim și mai 
mult solidaritatea țărilor socialiste. 
Desigur, cit timp vor exista blocuri 
militare, trebuie să existe si Trata
tul de la Varșovia, deși noi, țările 
socialiste, am formulat numeroase 
propuneri și acționăm în continuare 
pentru desființarea concomitentă a 
celor două blocuri militate. Pentru 
aceasta trebuie însă să intensificăm 
colaborarea, solidaritatea în toate 
domeniile ! Să pornim de la necesi
tatea ca țările socialiste să conlucre
ze tot mai strîns, atît în edificarea 
socialismului, cît și în lupta pentru 
pace, pentru a asigura popoarelor și 
întregii lumi posibilitatea de a-și 
concentra forțele în direcția dezvol
tării economico-sociale, a ridicării 
bunăstării și fericirii !

Este necesar să întărim colabora
rea cu toate forțele progresiste, de
mocratice de pretutindeni, cu po
poarele din Europa în primul rînd, 
care s-au ridicat cu multă hotărîre 
împotriva armelor nucleare și au și 
înregistrat primele victorii. Iată, in 
Olanda, guvernul a hotărît să amine 

peste 4 ani instalarea rachetelor a- 
mericane. Ce demonstrează acest 
lucru ? Aceasta demonstrează că po
poarele, dacă acționează cu toată 
hotărîrea, pot să impună dezarmarea, 
pot să impună eliminarea armelor 
nucleare, pot să asigure pacea în 
întreaga lume 1 (Aplauze).

Ne desfășurăm activitatea în con
diții economice, de asemenea, foarte 
grele, în condițiile crizei economice 
mondiale. Este bine cunoscut că în 
țările capitaliste dezvoltate numărul 

.șomerilor, a trecut de .30 milioane. 
Politica financiară, a dobînzilor ex
cesiv de mari practicate de Statele 
Unite ale Americii, a agravat mult 
situația economică mondială, in
clusiv a aliaților S.U.A., dar, în mod 
deosebit, situația țărilor în curs de 
dezvoltare. S-a mărit decalajul între 
țările bogate și cele sărace. Datoria 
țărilor în curs de dezvoltare a ajuns 
la aproape 800 miliarde de dolari. 
Este evident că o asemenea situație 
nu poate continua multă vreme.

Este necesar ca popoarele țărilor in 
curs de dezvoltare să primească un 
sprijin mai puternic din partea țări
lor socialiste, să-și întărească co
laborarea și solidaritatea, pentru a 
impune o schimbare radicală și in 
domeniul relațiilor economice, pen
tru realizarea unei noi ordini 
economice mondiale, care să asigure 
dezvoltarea fiecărei națiuni, relații 
de egalitate, de avantaj reciproc.

Sînt multe probleme în viața in
ternațională. Sînt multe probleme și 
în fiecare stat — inclusiv în țările 
noastre socialiste. Desigur, a exis
tat. la un moment dat, o concepție 
idealistă — am putea spune — în 
abordarea problemelor construcției 
socialiste. Multi am crezut că lucru
rile vor merge foarte ușor. Viața a 
demonstrat insă că. în dezvoltarea 
oricărei societăți, inclusiv în dez
voltarea societății socialiste, trebuie 
învinse multe greutăți. Trebuie să 

se aibă întotdeauna în vedere legi
tățile generale ale dezvoltării, dar. 
așa cum am spus, comparind situa
ția noastră cu situația altor state, 
trebuie să spunem că socialismul 
și-a demonstrat pe deplin superiori
tatea. vitalitatea, faptul că numai 
și numai socialismul asigură întregii 
lumi lichidarea deplină a inegalită
ților sociale și naționale, condiții 
mai demne de muncă și de viață, 
adevărata libertate din toate punc
tele de vedere ! (Vii aplauze).

Trebuie să facem totul pentru ca 
societatea noastră socialistă — mă 
refer și la cea românească, și la 
cea din Polonia, și din alte țări — 
să realizeze in mai bune condiții 
principiile socialismului, să de
monstreze întregii omeniri Că viito
rul aparține socialismului ! Avem 
ferma convingere că numai socialis
mul va asigura omenirii un viitor 
demn și liber ! (Vii aplauze).

Dragi tovarăși și prieteni,
Aș dori să adresez clasei munci

toare poloneze, in numele clasei 
muncitoare românești, urarea de a 
obține rezultate tot mai bune în în
treaga sa activitate ! Să se dezvolte 
colaborarea ' și solidaritatea intre 
muncitorimea română și poloneză — 
aceasta constituind un factor de im
portanță deosebită in dezvoltarea 
prieteniei și colaborării între Româ
nia și Polonia !

Noi am acordat și acordăm o aten
ție deosebită creării tuturor condi
țiilor pentru participarea muncitori
lor,, a celorlalte, categorii sociale la 
conducerea intregii societăți, fiind 
convinși că numai astfel clasa mun
citoare iși va îndeplini misiunea is
torică de a conduce întregul popor 
pe calea socialismului și comunis
mului, a întăririi independenței, su
veranității, a ridicării bunăstării și 
fericirii 1

Trebuie să facem totul ca clasele 
noastre muncitoare să-și îndepli
nească în toate domeniile rolul is
toric încredințat de dezvoltarea so
cială — și nu asumat în mod volun
tar. Istoria, dezvoltarea socială au 
dat clasei muncitoare misiunea de a 
avea rolul eliberator, de lichidare a 
exploatării și nedreptăților, de a 
făuri o lume a dreptății sociale și 
naționale. Avem ferma convingere 
că muncitorimea — din România, din 
Polonia, din alte țări, din ’întreagă 
lume — își va îndeplini cu cinste 
această misiune istorică și, va, de
monstra că această clasă nouă, care 
se pronunță pentru o },ume fără, asu
pritori și exploatatori, a egalității 
între toate, națiunile, este în stare 
să realizeze visul de aur al omenirii. 
Să întărim unitatea clasei munci
toare și, desigur, forța politică con
ducătoare — partidele noastre comu
niste 1 Să întărim alianța cu toate 
forțele politice și sociale ! Pe aceas
tă cale vom învinge orice greutăți, 
vom asigura victoria socialismului și 
întărirea independenței țărilor noas
tre ! (Aplauze puternice).

Aș dori să adresez, cu prilejul ce
lei de-a 40-a aniversări, poporului 
prieten polonez — care și în războiul 
trecut a avut mult de suferit, ca și 
poporul român — urări de succese 
tot mai mari in dezvoltarea sa eco- 
nomico-socială, de a-și întări unita
tea pentru a asigura dezvoltarea pe 
calea nouă a Poloniei, pentru fău
rirea unei Polonii puternice, libere 
și independente ! (Vii aplauze).

Aș dori să urez o bună colaborare 
între România și Polonia, să urez 
dezvoltarea continuă a colaborării și 
solidarității ’între toate țările socia
liste. între toate forțele progresiste 
și antiimperialiste 1 (Aplauze pu
ternice).

Trăiască colaborarea între poporul 
român și poporul polonez !

Trăiască lupta .pentru pace, pentru 
socialism, pentru o viață mai dem
nă. mai liberă și mai bună ! (Aplau
ze puternice, îndelungate).

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
HENRYK IABLONSKI
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țiat reforme radicale menite să im
prime orînduirii de stat poloneze re
născute un caracter socialist.

Prin efortul uriaș al întregului 
popor, acest program, continuu
completat și dezvoltat, a fost trans
pus in viață. Am înfăptuit transfor
mări radicale în țară.- scoțînd-o din 
starea de, înapoiere și asigurînd tre- 

îiieffea 'pe;'Chl'eâ'treversibila“Uapr'ogre- 
sului ; și . dreptății sociale. Din păca
te.' nu âm piitti'țț evita gresdliîe. Ana
liza sinceră, principială a acestora a 
fost făcută la Congresul al IX-lea 
extraordinar al P.M.U.P. Acest lu
cru a oferit posibilitatea trasării 
unei noi linii politice, juste, a parti
dului — linia înțelegerii tuturor for
țelor sănătoase ale poporului, a lup
tei împotriva a tot ce este rău și 
frinează înaintarea noastră spre un 
viitor mai bun. linia unor profunde 
reforme democratice.

Mergem cu consecvență pe aceas
tă cale și. cu toate greutățile și nu
meroasele piedici care ne stau în 
față, dacă reușim să mobilizăm toa
te posibilitățile de care dispunem, 
putem fi optimiști.

Sarcina noastră este ușurată de po
litica externă justă. Datorită alian
ței cu Uniunea Sovietică și cu cele
lalte state socialiste, pentru prima 
dată in istoria Poloniei granițele 
noastre sînt sigure, fiindcă în jurul 
nostru avem prieteni care sînt ală
turi de noi și la bine și la rău. De 
acest lucru ne-am putut convinge in 
ultimii ani.

Stimați tovarăși,
Marile transformări înfăptuite atît 

în România, cit și in Polonia, pre

cum și ideologia comună care că
lăuzește forțele politice conducătoa
re ale popoarelor noastre au înlesnit 
colaborarea prietenească multilate
rală.

Această colaborare se referă. în 
primul rînd, la contactele apropiate 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez, 
care includ vizite reciproce de 
delegații și grupuri de lucru, schim
bul de experiență, de lectori și 
altele. S-au dezvoltat contactele di
recte între parlamentele noastre, or
ganizațiile obștești, instituțiile știin
țifice și culturale și mijloacele de 
informare în masă. Nu mai puțin 
importante pentru cunoașterea re
ciprocă a popoarelor noastre sînt 
schimburile turistice bilaterale.

O importantă deosebită revine co
laborării economice dintre ambele 
state, la care ia parte activă și 
uzina dumneavoastră. Participarea 
ambelor țări la C.A.E.R. este un 
factor stimulativ în acest domeniu.

Dezvoltînd neîncetat colaborarea 
bilaterală în toate domeniile. Polo
nia și România participă activ la 
modelarea constructivă a relațiilor 
internaționale și, în primul rind. la 
consolidarea bazelor securității și 
colaborării pe continentul european. 
Acest lucru are o deosebită impor
tantă, în prezent, cînd situația in
ternațională este cea mai gravă din 
ultimele decenii.

Un pericol uriaș pentru pace îl 
prezintă instalarea in Europa a noi
lor rachete americane cu focoase 
nucleare. Prin aceasta se urmărește 
ruperea echilibrului de forte și ob
ținerea superiorității militare asupra 
Uniunii Sovietice și a altor state 

participante la Tratatul de la 
Varșovia. Acest curs extrem de pe
riculos este însoțit de continuarea 
politicii de presiuni, restricții eco
nomice și încercări de amestec in 
treburile interne ale statelor suve
rane. Un fenomen periculos il 
constituie, de asemenea, activizarea 
forțelor revizioniste și revanșarde, 
care contestă inviolabilitatea fron
tierelor statelor socialiste, implicit 
ale Poloniei. Acestea au loc în timp 
ce reprezentanți ai unor cercuri 
conducătoare din Occident rostesc 
cuvîntări in care subminează prin
cipiile unanim recunoscute ale or
dinii teritorial-politice postbelice din 
Europa.

Atît în S.U.A., cit și in alte țări 
continuă să se nutrească speranțe 
iluzorii în slăbirea și dezbinarea 
unității statelor socialiste. Calculele 
de acest fel sint, de la bun început, 
sortite eșecului.

Așa cum a subliniat tovarășul 
Wojciech Jaruzelski în timpul re
centei vizite in Uniunea Sovietică, 
„o deosebită importanță o are în 
momentul de față colaborarea strîn- 
să a statelor socialiste pe arena 
internațională ; politica lor princi
pială, consecventă, de întărire a 
păcii și securității popoarelor este 
larg cunoscută și apreciată în lume. 
Sîntem puternici prin unitatea 
noastră, și prin solidaritatea acțiuni
lor noastre ne bucurăm de încre
dere. Rămîn în vigoare inițiativele 
și propunerile noastre in problema 
reducerii înarmărilor și în ce pri
vește dezarmarea. Transpunerea lor 
în viață ar contribui la înlăturarea 
pericolului de război, la conviețuirea 
pașnică a popoarelor".

Dorim să-i asigurăm pe prietenii 
noștri români că, la fel ca și pină 
acum, nu vom precupeți eforturile 
pentru înlăturarea pericolului unui 
conflict nuclear. Cu aceeași consec
vență vom colabora cu Uniunea So
vietică și cu celelalte state socialiste 
în lupta comună pentru pace și 
securitate internațională. Avem fer
ma convingere că, alături de noi, se 
pronunță, astăzi, pentru pace. împo
triva înarmărilor puternice forte 
sociale din întreaga lume, milioane 
de oameni de bună-credință.

Sîntem profund convinși că rezul
tatele fructuoase, in domeniul politic 
și economic, ale vizitei delegației 
române de partid și de stat vor 
servi atît dezvoltării pe mai departe 
a prieteniei și colaborării dintre ță
rile noastre, cit și cauzei generale a 
păcii și socialismului.

Vă rog. stimate tovarășe pre-: 
ședințe, să transmiteți poporului ro
mân felicitări cu ocazia celei de-a 
40-a aniversări a eliberării țării ! 
Urăm României socialiste noi reali
zări și succese în îndeplinirea sar
cinilor ce vor fi trasate la apro
piatul Congres al XIII-lea al Parti-’ 
dului Comunist Român ! (Aplauze).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu semnind in Cartea de onoare a întreprinderii „Kasprzak11
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(pentru realizarea de recolte record în acest an]
LA ÎNTREȚINEREA CULTURILOR

0

muncă fără întrerupere,
la direcția agricolă rezultă că, pină in seara 
agricole din județul Ialomița prima prașilă

Din situația operativă de 
zilei de 7 iunie, în unitățile 
mecanică a fost efectuată pe întreaga suprafață cultivată cu sfeclă de 
zahăr, floarea-soarelui, porumb, fasole și alte plante prășitoare, iar cea 
manuală — la sfecla de zahăr, floarea-soarelui și porumb. Cea de-a doua 
prașilă mecanică a fost executată integral la floarea-soarelui, sfecla do 
zahăr și pe 70 la sută din suprafața cu porumb. De asemenea, s-a pră
șit manual 
60 la sută 
porumb.

Privite 
executarea 
tenacitatea . .
ogoarelor ialomițene pentru a obține producții record in acest an. Este 
tocmai ceea ce ne-am propus să înfățișăm in acest raid întreprins in 
mai multe unități agricole din consiliul agroindustrial Balaciu.

a doua oară întreaga suprafață cultivată cu sfeclă de zahăr, 
din cea cu floarea-soarelui și 30 la sută din suprafața cu
în ansamblu, aceste cifre indică o situație bună în ce privește 
lucrărilor agricole de sezon. Ele nu pot iluștra însă efortul, 
și răspunderea cu care acționează, în aceste zile, lucrătorii

MASURI ADECVATE PENTRU 
BUNA DESFĂȘURARE A PRAȘI- 
TULUI. De la început trebuie să sub
liniem că biroul comitetului județean 
de partid și direcția agricolă au luat 
o serie de măsuri tehnice și organi
zatorice care să asigure un cadru 
Optim desfășurării lucrărilor de în
treținere a culturilor. în primul rînd 
este de relevat faptul că. pe baza 
recomandărilor orientative ale Mi
nisterului Agriculturii și Academiei 
de știinte agricole și silvice, direcția 
agricolă 
rul de 
acestea 
cultură, 
curate de buruieni pină la recoltare. 
Specialiștii și cadrele de conducere 
din unitățile agricole asigură acum 
respectarea lor întocmai. în al doi
lea rind trebuie menționate in mod 
deosebit măsurile întreprinse pentru 
mobilizarea la executarea prașilelor 
a tuturor locuitorilor de la sate și 
a unui mare număr de oameni ai 
muncii de la orașe. „Anul acesta, 
fată de anul trecut — ne spune to
varășul Florea Pirlogea, director 
al direcției agricole — la muncile 
cîmpului participă cu 11 600 mai 
mulți oameni ce locuiesc la sate. 
Alte măsuri au vizat asigurarea uni
tăților agricole deficitare în forță 
de muncă. în acest scop, peste 25 000 
oameni ai muncii din unitățile in
dustriale sprijină unitățile agricole 
din vecinătatea orașelor. Acestora li 
s-au repartizat suprafețe de porumb, 
sfeclă de zahăr sau floarea-soarelui 
pe care le lucrează în acord global. 
Prin toate aceste măsuri avem asi
gurată o mai bună participare la 
muncă, ceea ce permite efectuarea 
la timp a prașilelor". Iar cîmpul este 
cea mai bună dovadă. Pretutindeni 
în județ am văzut la prășit mii de 
oameni.

DE PRODUCȚIE RĂSPUNDE ÎN
TREAGA OBȘTE A SATULUI. în
soțiți de tovarășul Ion Moise, pre
ședintele consiliului agroindustrial 
Balaciu. oprim la sediul consiliului 
popular din această comună, unde 
există trei cooperative agricole și o 
întreprindere agricolă de stat. Aici, • 
ca și în alte locuri din comună, este 
afișată decizia..Șiroplui executiv al 
consiliului pdptiîar privind desfășu
rarea lucrărilor din campania de 
vară, iar o notă anunță programul de 
lucru al primăriei : „Pentru rezol
varea problemelor curente, după ora 
19". Pe primarul comunei, tovarășul 
Alecu Mocanu. îl găsim pe terenu
rile C.A.P. Sărățeni. Controla dacă

județeană a stabilit nuină- 
prașile și perioadele cind 
trebuie executate la fiecare 
pentru menținerea lanurilor

bine organizată!

o echipă alcătuită din 30 de lucră
tori de la I.E.L.I.F.. cooperația de 
consum și cooperativa meșteșugă
rească din comună s-a prezentat la

el

mai rămas de rărit și făcut prașila a 
doua manuală pe 40 hectare cu 
sfeclă de zahăr, iar Ia porumb rea
lizările sînt încă mici fată de pe
rioada în care ne aflăm". Am notat 
însă că lucrurile nu au fost lăsate la 
voia intimplării. Biroul executiv al 
consiliului agroindustrial a analizat 
situația și a luat măsuri imediate, 
„în primul rind, am aplicat legea cu 
fermitate — ne spune tovarășul Ion 
Moise. Acum, 
sustrage de la munca cîmpului. 
de cetățeni care nu s-au achitat 
această obligație fundamentală 
fost sancționați in conformitate 
prevederile legii. Dar aceasta a fost 
o măsură extremă, impusă de unele 
cazuri care nu aveau nici o justifi
care. Accentul îl punem insă pe 
munca politică și educativă. Cu

nimeni nu se poate
60 
de 
au 
cu

IU UNITĂȚI AGRICOLE DIN JUDEȚUL IALOMIȚA

prășitul porumbului. „Problema ce 
ne preocupă acum cel mai mult este 
să mobilizăm la munca cîmpului pe 
toti locuitorii celor patru comune din 
consiliul nostru agroindustrial — 
spune tovarășul Ion Moise. Și s-a 
reușit in bună măsură, deși nu a 
fost chiar simplu. Mai ales aici, la 
Balaciu. am avut o categorie de ce
tățeni care nu lucrau deloc. Cu aceș
tia am dus o susținută, muncă de 
convingere, pentru a înțelege că și 
ei. ca locuitori ai comunei. împreună 
cu cooperatorii și mecanizatorii, 
poartă răspunderea pentru realiza
rea producției agricole".

Parcurgem terenurile cooperativei 
agricole Sărăteni și pretutindeni 
avem imaginea unei ample partici
pări la muncă. Sute. de oameni im- 
pinzesc cîmpui. Două echipe forma
te din personalul tehnic și adminis
trativ al cooperativei lucrau la în
cărcarea și transportul finului de lu- 
cernă. iar majoritatea forțelor se 
aflau la prășit. Pe președintele coo
perativei. tovarășul Ion Ivan, îl gă
sim cu sapa în mînă la prășitul po
rumbului. „Ca și ceilalți cooperatori 
— ne'spune dinsul — lucrez și eu 
în acord global. Consider că așa este 
normal. Exemplul nostru, al celor 
din conducerea cooperativei, este 
urmat de toti cooperatorii. Așa se 
și explică cum am reușit să fim în 
avans cu toate lucrările de întreți
nere". Iar lanurile curate de buru
ieni sint oglinda hărniciei coopera
torilor.

PARTICIPAREA LA MUNCA NU 
ESTE FACULTATIVA. Trecem hota
rul ce desparte terenurile C.A.P. Să
răteni de cele ale C.A.P. Balaciu. 
Schimbarea este vizibilă din primul 
moment. Și aici sînt oameni la pră
șit. dar mai putini. în grupuri rare. 
Primarul comunei sesizează nedume
rirea noastră și ne explică?: ,;La 
C.A.P. Balaciu. .am avut și mai avem . 
de furcă cu unele mentalități. .Const- . 
liul de conducere Se ocupă puțin de 
mobilizarea la muncă a oamenilor, 
Iăsînd această . treabă mai mult în 
seama consiliului popular. De aici 
și unele rămîneri in urmă la execu
tarea lucrărilor de întreținere. Au

sancțiuni cîmpul rămîne tot nepră
șit și nu am rezolvat nimic. Impor
tant este că s-a format o puternică 
opinie de masă în rindul cooperato
rilor și mecanizatorilor față de cei 
ce nu participau la muncă. Ei sînt 
cei care solicită consiliului popular, 
consiliului agroindustrial și conduce
rii cooperativei să ia măsuri ca toți 
locuitorii comunei să participe la 
muncă. în al doilea rind. pentru re
cuperarea răminerilor in urmă s-a 
luat măsura de a se sprijini unita
tea cu forță de muncă. Au fost con
centrați aici 120 de oameni care lu
crează în diferite unități economice 
de pe raza comunei, care au fost cu
prinși in formațiile de muncă". 
Acum și lâ C.A.P. Balaciu lucrurile 
au intrat pe un făgaș normal.

MAXIMA EXIGENTA PENTRU 
CALITATEA LUCRĂRILOR. Direc
torul I.A.S. Balaciu, tovarășul Rusu 
Vadim, și inginerul-șef al unității, 
tovarășul Costică Ichim, ne-au vor
bit cu satisfacție despre starea exce
lentă în care se prezintă culturiie

prășitoare. Există certitudinea că și 
in acest an unitatea va reedita suc
cesul din ultimii doi ani. cind a ocu
pat consecutiv locul I pe tară in în
trecerea dintre Întreprinderile agri
cole de stat. Care este secretul? „Lu
crările trebuie făcute la timp, dar 
obligatoriu și de cea mai bună cali
tate. Pe aceasta punem noi accentul 
— ne spune directorul unității. Cu 
atit mai mult în acest an. cind ne-am 
angajat să obținem, in medie la hec
tar, in condiții de neirigare. 10 tone 
porumb boabe, 3 000 kg soia și 50 
tone sfeclă de zahăr". Explicația 
pare simplă, dar lucrurile se com
plică cind ai in vedere că această 
unitate folosește, la prășit și alte 
lucrări, peste 1 000 lucrători sezonieri 
veniți din județele limitrofe. „Dacă 
vreți, aici este secretul — continuă 
inginerul-șef. De 10 ani noi folosim 
ca sezonieri aceiași oameni. între 
noi și ei există un fel de acord tacit. 
Ei ne cunosc pretențiile, le-au accep
tat și le respectă, iar noi ne 
ținem promisiunile privind retribui
rea muncii in acord global. Cea mai 
importantă pretenție a noastră este 
menținerea densității de plante Ia 
hectar. Noi realizăm densitățile de 
plante recoltabile prin semănat, așa 
că la prășit nu este permis să fie 
tăiat nici un fir. Convenția noastră 
cu lucrătorii 
dacă nu 
nice de i 
tribuire 
mai de 
șefii de 
pe fiecare parcelă".

Am înfățișat doar citeva secvențe 
de muncă surprinse in aceste zile, 
cind plantele se dezvoltă viguros. 
Ele întăresc convingerea că lucră
torii ogoarelor ialomițene sint hotă- 
riți să facă tot ce depinde de ei 
pentru a realiza in acest an produc
țiile mari prevăzute la toate cul
turile.

sezonieri este clară : 
i respectă normele agroteh- 
calitate pierd dreptul de re- 
cu produse în natură. Toc- 
ăceea, după fiecare lucrare, 
fermă fac recepția calității

în spiritul prevederilor Progra
mului unic de creștere a producției 
agricole in gospodăriile populației, 
in comunele și satele județului 
Buzău s-a desfășurat o amplă acțiune 
pentru cultivarea rațională a loturi
lor in folosința personală a coope
ratorilor. precum și a terenurilor 
locuitorilor din zona necooperativi- 
zată. Planurile de cultură și de creș
tere a animalelor au fost întocmite 
în funcție de experiența și priceperea 
locuitorilor din fiecare sat. în cam
pania de primăvară, ei au fost spri
jiniți să cultive integral suprafețele 
respective. în rindurile ce urmează 
ne vom referi la 
zultatele locuito
rilor din cele 8 
sate ale comunei 
Glodeanu Siliș
tea.

La 
popular 
am aflat 
tocmirea 
lor de cultură pe 
anul 1984 pentru 
gospodăriile co
operatorilor care 
dețin în folosință 
personală 609 hec
tare, din care 556 
hectare teren a- 
rabil, s-a avut în 
întregului necesar de produse agrico
le pentru consumul propriu și înde
plinirea planurilor de contractare și 
predare a produselor vegetale, ani
malelor, păsărilor și produselor anima
le la fondul de autoaprovizionare și 
la fondul de stat. Potrivit contractelor 
încheiate, in acest an cele 2 389 gos
podării din comuna Glodeanu Siliștea 
vor livra la fondul de stat 98 tone 
carne de bovine. 63 tone carne de 
porcine, 5 tone carne de ovine. 24 
tone carne de pasăre, 100 kilograme 
carne de iepure. 3 870 hectolitri lapte 
de vacă. 220 hectolitri lapte de oaie, 
500 000 ouă. 4 400 kilograme 
2 600 kilograme miere de 
tone floarea-soarelui. 
sfeclă de zahăr. 9 
tone legume. 100 
toamnă. 38 tone de 
79 tone fructe. 80

experiența si re-

390 kilograme gogoși de mătase. La 
unele produse s-au contractat canti- 
•tăți mai mari decit cele prevăzute în 
planul consiliului popular. Bunăoară, 
planul de contractări a fost depășit 
cu 12 tone carne de bovine. 6 tone 
carne de porcine. 300 kilograme carne 
de ovine. 125 hectolitri lapte. 100 000 
ouă. 20 tone sfeclă de zahăr. 5 tone 
floarea-soarelui și o tonă fasole. In 
primele cinci luni au și fost livrate 
cantități importante de produse.

„Știind din timp ce are de făcut, 
fiecare cetățean este direct interesat 
în realizarea contractelor și livrarea 
produselor la fondul de stat — ne 
spune Ghcorghe Popescu, primarul

consiliul 
comunal 
că la în- 
planuri-

Rezultatele bune au la bază
experiența și priceperea

locuitorilor
vedere asigurarea

tone

lină, 
albine. 79,5 

1 060 tone 
fasole. 372 
cartofi de 
și porumb, 
struguri și

/Aurel PAPADIUC 
Mihai V1ȘOIU 
corespondentul „Scinteii

Iată două secvențe de muncă edificatoare surprinse la prășitul mecanic al porumbului la C.A.P. Sârâțeni (fotografia din 
stingă) și la prășitul manual al porumbului la C.A.P. Balaciu (fotografia din dreapta)

Foto : A. Papadiuc

comunei. Faptul că și în 1983 toate 
unitățile de contractare și achiziții 
și-au onorat integral obligațiile fată 
de contractanți a determinat pe gos
podarii comunei noastre să livreze 
suplimentar animale, păsări și im
portante cantități de produse agri
cole-vegetale și animale, iar în acest 
an să contracteze mai mult decit se 
prevede în planul de cultură și de 
creștere a animalelor. Pentru a pune 
pe deplin în valoare posibilitățile de 
care dispune comuna noastră, la în
tocmirea planurilor de cultură s-a 
ținut seama de experiența și pricepe
rea locuitorilor. în acest scop, șase 
colective, stabilite de biroul executiv 
al consiliului popular comunal, au 
discutat pe îndelete cu toți locuito
rii. Apoi, in funcție de mărimea lo
turilor in folosință, de forța de 
muncă de care dispun gospodăriile, 
am stabilit, de comun acord cu fie
care familie în parte, modul de cul
tivare a terenului. Mai precis, nu am 
făcut planuri de dragul planurilor 
sau pentru a completa registrele 
agricole. Celor care au încheiat con
tracte pentru a cultiva și livra sfeclă 
de zahăr, cartofi, fasole și porumb, 
de comun acord cu conducerile coo
perativelor agricole din Glodeanu 
Siliștea și Văcărească, le-am asigu
rat comasarea terenurilor, astfel 
incit acestea să poată fi pregătite și 
însămințate mecanizat. întreaga su
prafață de 300 hectare de porumb a 
fost insămintată cu hibrizi produc
tivi din grupa 400".

De Ia primarul comunei aflăm tot
odată că, in ultimii patru ani. con
siliul popular a înființat o lucernieră 
de 62 hectare de pe care se asigură 
furaje de bună calitate. în 1983. ce
tățenii care au încheiat contracte 
pentru livrarea de bovine, porcine si 
lapte și cărora li s-au repartizat cîte 
5 ari din această suprafață, au cosit 
lucerna de. patru ori. Și în acest an

ei beneficiază de această lucernieră. 
De asemenea, crescătorilor de vaci 
cu lapte și porci, după recoltarea ce
realelor păioase li se asigură intre 
15 și 25 ari de teren pentru realiza
rea culturilor duble de porumb. De 
la incubatorul consiliului popular 
fiecărei familii i se dau cîte 20 pui 
de o zi. Totodată, mai mult de ju
mătate din purceii care sînt oferiți 
contractanților provin din microfer- 
ma consiliului popular și de la cea a 
cooperativei de producție, achiziții 
și desfacere a mărfurilor. Mai trebuie 
adăugat că sericicultorii au asigu
rată hrana pentru viermii de mătase 
din plantația de duzi a consiliului 

popular care in- 
_ sumează șapte 

hectare, din care 
trei hectare plan
tație intensivă. în 
același timp, pen
tru legumicultori 
s-au asigurat se
mințe și răsaduri 
de bună calitate.

Comuna Glo- 
deanu Siliștea nu 
are 
tru 
laz 
Ce 
tă situație crescă- 
1-am întrebat pe 
„De comun acord 

consiliilor populare

nici un me- 
pătrat de iz- 
sau pășune, 

fac in aceas-

torit de ci ? —
primarul comunei, 
cu conducerile 
din zona colihară a județului, cu di
recția agricolă județeană, pentru 
1984 le-au fost repartizate 600 hec
tare de pășune pe care încă din 
noiembrie 1983 s-au executat lucrări 
ameliorative, iar în această primăvară 
au fost fertilizate".

Cum au fost îndeplinite planurile 
de cultură ? Locuitorii comunei au 
fost sprijiniți și îndrumați să insă- 
minteze loturile in folosință. De 
exemplu, cooperatorul Vasile C. 
Stan din satul Văcărească. împreu
nă cu soția, are în folosință 30 ari 
de teren pe care îi cultivă astfel : 
16 ari cu porumb, doi ari cu legu
me. iar restul 
soarelui, sfeclă de zahăr, fasole, 
de vie. pomi. De asemenea, el 
lizează și culturi intercalate de 
sole și dovleci furajeri. Pentru 
el a încheiat contracte pentru 5 
porci. 20 kg carne de pasăre. 250 ouă. 
un tăuraș. 200 kg legume. 80 kg fruc
te și struguri. 55 kg floarea-soare
lui. 720 kg sfeclă de zahăr și 10 kg 
fasole. „Din acest an — ne spune 
acest harnic gospodar — am început 
să cresc ol și iepuri. întrucît pretu
rile de achiziții sînt avantajoase, ca 
și în 1983 voi livra peste prevede
rile contractuale importante canti
tăți de produse".

De bună seamă, am putea conti
nua exemplele. Ne oprim însă aici 
nu înainte de a consemna că în 
această primăvară locuitorii comunei 
au' însămîntat fiecare- metru pătrat 
de pămînt. Există, așadar, condiții 
ca in 1984 să se obțină atit în cele 
două cooperative agricole, cit și in 
gospodăriile personale ale coopera
torilor producții agricole mari.

cu cartofi, floarea- 
vită 
rea- 
fa- 

1984

Stelian CHIPER 
corespondentul „Scinteii

PRODUCȚIA FIZICĂ - REALIZATĂ INTEGRAL, LA TOATE SORTIMENTELE?
Astăzi, despre FABRICAȚIA

Ne-am propus să urmărim în ancheta de azi a „Scinteii" cum se 
realizează planul la producția de motoare electrice. Este lesne de între
văzut ce implicații are orice intirziere în livrarea motoarelor electrice, 
ce neajunsuri generează o atare situație în unitățile beneficiare. Pe 
scurt, mașini, instalații și agregate de mare complexitate și importanță 
nu pot fi finalizate din lipsa fie și numai a unui singur motor electric. 
Din păcate însă, asemenea neajunsuri s-au făcut simțite destul de des 
in primele cinci luni ale anului, cind in producția unor tipuri de mo
toare s-au înregistrat restante. Dar înainte de a intra în fondul proble
melor, facem precizarea că în cadrul întreprinderilor din Centrala indus
trială de mașini și materiale electrotehnice se produc două grupe mari 
de motoare electrice : prima grupă cu puteri sub 0,25 kW și a doua 
grupă cu puteri de peste 0,25 kW.

DE MOTOARE ELECTRICE

Cind plus cu plus = mi
nus I „Situația pe primele 5 luni 
ale acestui an — ne spune tovarășul 
Andrei Dunduc, director tehnic al 
centralei — arată că la motoarele 
din prima grupă s-a realizat o de
pășire a planului cu peste 4 600 
bucăți. Semnificativ este că întrea
ga depășire s-a făcut pentru onora
rea contractelor la export, iar be
neficiarii noștri interni au primit 
în timp util numărul necesar de 
motoare pentru producția de frigi
dere, mașini de spălat și autovehi
cule. Și la motoarele electrice din 
grupa a doua planul pe 5 luni a fost 
realizat cu o depășire de 23,4 MW 
și 4 900 bucăți".

Dacă nu cunoșteam dinainte si
tuația onorării contractelor, mai 
precis restantele care ne-au fost 
semnalate de unele întreprinderi 
beneficiare, mai că era să privim 
liniștitor această primă informație. 
Continuăm așadar dialogul :

— Și totuși, întreprinderile din 
centrală au acumulat restante față 
de unii beneficiari. Mai exact, față 
de contracte se înregistrează rămî
neri în urmă Altfel zis, ca un para
dox matematic, plus cu plus =• mi
nus 1

— Restanțele față de contracte, pe 
5 luni, au fost de cîteva mii de 
motoare. Ele se localizează la în
treprinderea „Electromotor" din Ti
mișoara — 1 052 bucăți, întreprinde
rea, de mașini electrice din București 
— peste 2 000 bucăți. „Electropreci- 
zia“ din Săcele — 4 596 bucăți. Cau
za principală : anumite greutăți în 
aprovizionare. Probleme deosebite în 
aprovizionare s-au ridicat și se ridică 
în continuare la tuburile de sticlă 
crude și la aluminiu. Apelînd din 
nou la cifre, precizez că ne lipsesc 
695 km de tuburi utilizabile in fa
bricația tuburilor electroizolante 
pentru motoare de la întreprinderea 
de țesături din fibre de sticlă „Fi- 
ros“ din București și 245 tone de 
aluminiu de la întreprinderea de 
aluminiu din Slatina. Datorită aces
tor dereglări în aprovizionare, care 
s-au menținut lună de lună, au in
tervenit modificări în programele de 
fabricație inițiale, devansind reali
zarea altor motoare pentru care 
avem condiții de execuție. în spe

cial pentru export. în același timp, 
centrala și întreprinderile producă
toare de motoare au acordat o aten
ție deosebită realizării și livrării 
motoarelor pentru programele prio
ritare din economie in domeniile 
energetic, petrolier, minier, naval, 
nuclear ș.a. Singura restantă la a- 
ceste programe o constituie un nu
măr de 76 motoare antigrizutoase 
pentru întreprinderea de utilaj mi
nier din Petroșani, motoare care au 
fost. omologate abia la sfîrșitul lunii 
aprilie.

Cauze „obiective" și „su
biective" ale restanțelor. sâ 
urmărim în continuare, mâi în amă
nunt, care sînt cauzele restantelor, 
ce măsuri se iau pentru recuperarea 
lor și ce probleme mai sint de solu
ționat în două din întreprinderile 
producătoare de motoare electrice 
din această centrală : întreprinderea 
de motoare electrice din București 
și „Electromotor" din Timișoara.

Judecind situația după indicato
rul pe baza căruia se raportează 
rezultatele — adică producția de 
motoare electrice exprimată în MW 
— se poate afirma că la întreprin
derea de motoare electrice din Bucu
rești lucrurile stau bine. Muncitorii 
și specialiștii din întreprindere știu 
însă că producție fizică înseamnă, 
în primul rînd, numărul de motoare 
fabricate în structura sortimentală 
planificată pe baza contractelor în
cheiate cu beneficiarii interni și 
partenerii externi.

— Este normal să fie așa, deoarece 
fiecare motor are o destinație pre
cisă, ne spune inginerul Constantin 
Sederiaș, directorul unității. Iată de 
ce, deși planul, așa cum se urmă
rește statistic, a fost indeplinit și 
chiar depășit, ca urmare a fabricării 
unor motoare in devans și de puteri 
mai mari solicitate la export, totuși 
nu ne putem declara mulțumiți. Și 
aceasta deoarece, față de progra
mele stabilite pe cinci luni, înregis
trăm restante față de beneficiarii 
interni de peste 2 000 motoare.

— Care sint cauzele acestor res
tante ?

— Oricît ar părea de ciudat, o pri
mă cauză o constituie devansarea 
exportului. în primul semestru vom 

livra toate motoarele destinate ex
portului — direct și indirect — pre
văzute in acest an pentru un șir de 
țări. O altă cauză constă în apariția 
lună de lună a unor situații de ur
gență : solicitări la exportul indirect, 
solicitări urgente, ca o prioritate a 
priorităților, comenzi de ultim mo
ment ș.a. Este vorba de zeci și sute 
de motoare care, chiar dacă nu in
fluențează rriult situația onorării 
contractelor, au un efect negativ asu- 
?ra organizării interne a fabricației.
ntr-un comerț exterior activ aseme

nea situații sînt intr-un fel firești. 
Desigur, cauzele cu consecințele cele 
mai mari răm'in totuși inconstanța 
în aprovizionarea cu materiale din 
cupru și aluminiu, precum și unele 
greutăți în obținerea unor cooperări: 
carcase sudate de la întreprinderea 
de utilaj tehnologic din Buzău, am- 
breiaje de Ia întreprinderea de uti
laj petrolier din Tîrgoviște. cutii de 
bornă din fontă turnată pentru mo
toare antigrizutoase de la întreprin
derea de construcții de nave și piese 
turnate din Oltenița. Numai datorită 
lipsei acestor cutii de bornă nu au 
fost atacate 4 repere, pentru care 
sint prevăzute în acest semestru 
20 000 bucăți.

Cum se vede, la întreprinderea 
bucureșteană ni se furnizează argu
mente care plasează nerealizările mai 
ales in perimetrul „cauzelor obiecti
ve". Un răspuns oarecum asemănă
tor, agrementat și cu puțină autocri
tică, ne-a dat și inginerul Dorin Go- 
|ia, directorul întreprinderii „Electro- 
motor“-Timișoara.

— în perioada care a trecut din 
‘acest an. unitatea noastră și-a rea
lizat toti indicatorii de plan, inclu
siv sarcinile la producția fizică, dînd 
suplimentar o productie-marfă in 
valoare de peste 3,5 milioane lei, 
spor ce are la bază creșterea pro
ductivității muncii cu 15 la sută față 
de nivelul atins in 1983. Cu toate 
acestea, nu ne-am onorat integral 
obligațiile contractuale fată de unii 
beneficiari interni, cărora le-âm ră
mas datori cu peste 1 000 de motoare 
electrice de diferite tipodimensiuni. 
Cauzele acestei situații sînt atit de 
natură subiectivă, cît și obiectivă. 
Am în vedere faptul că. așa cum a 
rezultat din analiza organizată de 
comitetul de partid și consiliul oa

menilor muncii la jumătatea lunii 
mai, cind am dezbătut sarcinile ce 
ne revin in lumina indicațiilor date 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ple
nara Consiliului Național al Oameni
lor Muncii, la nivelul unor formații 
de lucru, secții și compartimente 
funcționale din întreprindere, s-a 
optat prea ușor pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor la acele sorti
mente de motoare electrice pentru 
care existau asigurate toate condi
țiile materiale, în detrimentul altora, 
așteptate de beneficiari, dar pentru 
care nu se asiguraseră — e drept în 
parte și din vina furnizorilor — can
titățile de materii prime și mate
riale necesare încheierii ciclului de 
fabricație. Și tot in categoria lipsu
rilor care puteau fi evitate se în
scrie și intîrzierea omologării unor 
motoare noi, în construcție tropica- 
lizată, destinate exportului indirect, 
compartimentele noastre de concep
ție actionind insuficient de ferm și 
operativ în această direcție. Nereali- 
zarea integrală a planului la unele 
sortirriente de motoare electrice se 
datorește, cum spuneam, și unor 
furnizori de materii prime și mate
riale din Zalău. București. Slatina, 
care nu ne-au asigurat nici la nive
lul contractelor și nici la termenele 
prevăzute conductori de bobinai, tu
buri electroizolante SLO și SCS 1, 
aluminiu și aliaje de aluminiu, diode 
TU 2 B. laminate de cupru și altele.

Citeva măsuri care dau 
certitudine onorării integrale 
a contractelor. Așadar> in p°_ 
fida unor cifre statistice care indică 
nu numai realizarea, ci și depășirea 
planului Ia producția fizică, restan
tele fată de unii beneficiari sînt... 
reale. Nimeni nu le contestă, cadrele 
de conducere le și justifică prompt, 
cu argumente la îndemină. Dar mai 
importante sint măsurile ce se între
prind acum pentru recuperarea neîn- 
tîrziată a restantelor. în acest sens 
este pozitiv că în cadrul recentei 
plenare a comitetului de partid de 
la întreprinderea de motoare elec- 
trice-București s-au dezbătut cu 
activul de partid cîteva din cauzele 
interne care au dus la apariția res
tanțelor șl, în același timp, s-a sta
bilit un program de măsuri concrete 
pentru realizarea producției nelivra
te. Iată cîteva din cauze : „La secția 
I restantele se datorează și faptului 
că noua investiție, atelierul H 150, 
nu a intrat în funcțiune la întreaga 
capacitate, îndeosebi impregnarea, 
vopsitoria șl platforma de încercări 
finale" (Dumitru Ionescu, șeful sec
ției) ; „Cerem insistent punerea în 
funcțiune a stației de metalizare 
pentru a putea recupera importante 
cantități de carcase fisurate ; restan

tele se datorează și celor două mii 
ore absențe nemotivate și învoiri" 
(Gheorghe Dincă, șef brigadă, secția 
a IlI-a) ; „Indisciplina tehnologică 
sau de muncă, in general, are reper
cusiuni asupra calității, productivită
ții muncii și producției fizice" — se 
releva în raportul’ prezentat. Dintre 
măsurile adoptate de plenară pentru 
recuperarea restantelor am retinut 
întocmirea unor grafice de recupera
re a căror respectare se urmărește 
zilnic, finalizarea lucrării de progra- 
mare-pregătire a fabricației cu aju
torul calculatorului, in luna iunie, 
precum și alte măsuri legate de creș
terea producției fizice, realizarea de 
economii, cu precădere la materia
lele deficitare.

— Știm că este necesar să se ac
ționeze pentru îmbunătățirea co
laborării dintre întreprinderi și în 
cadrul acestora între secții, să întă
rim disciplina pentru mai buna ex
ploatare a utilajelor — ne spune, în 
încheiere, tovarășul Andrei Dunduc, 
directorul tehnic al centralei. Totuși, 
este nevoie să fini și noi ajutați și. 
înainte de toate, să se facă mai mult 
pentru tipizarea produselor, în așa 
fel incit să putem organiza inai bine 
fluxurile tehnologice. în ultimul 
timp, proiectarea și firmele străine 
au diversificat într-atît cererea incit 
s-a ajuns la zeci de mii de sortotipo- 
dimensiuni numai la o singură între
prindere, cea din Timișoara. Aceasta 
se datorește și faptului că centrala 
noastră nu dispune de un institut de 
cercetare și proiectare pentru a pu
tea gindi și sistematiza mai bine 
lucrurile în acest domeniu. Tipiza
rea ne-ar putea ajuta să specializăm 
întreprinderile noastre in fabricarea 
în serii mari a anumitor tipuri de 
motoare, ceea ce va duce. în mod 
firesc, la o mai bună pregătire a 
producției, la onorarea promptă, fără 
restanțe, a obligațiilor către benefi
ciari și. în mod evident, la o însem
nată creștere a eficientei economice.

Măsurile luate la nivelul centralei 
și în întreprinderi permit recupera
rea în cel mai scurt timp a restan
telor și menținerea ritmului produc
ției la nivelul planului stabilit. Este 
insă nevoie ca șl întreprinderile fur
nizoare de materiale și semifabrica
te să-și îndeplinească integral obli
gațiile asumate, pentru ca pină la 
sfîrșitul trimestrului II toate con
tractele restante să fie onorate. Tot
odată. cele două întreprinderi si 
centrala fac un ap.el către ministe
rul de resort și Ministerul Aprovi
zionării Tehnico-Materiale si Con
trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe 
pentru asigurarea cu aluminiu si 
cupru la nivelul sarcinilor plani
ficate.

Virqil GHEORGHITA 
Cezar IOANA 
corespondentul „Scinteii"

LA ÎNTREPRINDEREA „ElECTROCONTACT" BOTOȘANI 

în acest an, un spor de 

productivitate de 22 la sută
Creșterea susținută a productivită

ții muncii este obiectivul spre care în 
acest an se îndreaptă cu prioritate 
eforturile colectivului întreprinderii 
„Electrocontact" din Botoșani.

— Tot ceea ce am înfăptuit în cei 
zece ani de existentă a unității noas
tre se datorește grijii permanente pe 
care ne-a acordat-o tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — ține să ne spună ingi
nerul Mihai Alexa, directorul între
prinderii. In tot acest interval, se
cretarul general al partidului s-a a- 
flat de trei ori în mijlocul colectivu
lui nostru și fiecare dintre vizitele 
șale de lucru a constituit momentul 
începerii unei noi și importante eta
pe in evoluția întreprinderii. Ultima 
dată, în iulie 1982, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne-a dat valoroase îndru
mări pentru intensificarea acțiunii de 
creștere a productivității muncii. Ma
terializarea indicațiilor primite cu a- 
cei prilej, a măsurilor concrete care 
ne privesc din Programul privind 
creșterea mai accentuată a producti
vității muncii ne va permite să spo
rim in acest an realizările la acest 
indicator cu 22 la sută față de anul 
trecut, urmind ca anul viitor să rea
lizăm o productivitate dublă compa
rativ cu anul 1980.

— Cum se prezintă situația după 
cinci luni din acest an ?

— Trebuie să precizez că aproape 
65 la sută din creșterea de producti
vitate prevăzută în acest an trebuie 
să o asigurăm in primul semestru. Cu 
toate că. după cum se observă, sar
cina care ne-a revenit a fost deosebit 
de mobilizatoare, în perioada care a 
trecut din acest an ea a fost depășită 
cu 2 la sută.

Iată, pe scurt, cîteva dintre acțiu
nile care au permis obținerea acestui 
succes.

în secția turnătorie, inginerul Ște
fan Halaliuc ne-a prezentat două 
noutăți tehnice care au avut aici un 
rol important în creșterea producti
vității. Prima : o bandă transportoare 
semiautomată a produselor turnate 
(unele de citeva sute de kilograme) 
din turnătorie in atelierul de prelu
crări. „înainte, ni s-a explicat, aceas
tă operație se efectua manual, cu 
14—15 lucrători. Prin introducerea 
benzii transportoare, manipulantii 
respectivi au fost integrați in activi
tatea de producție, iar ritmicitatea 
transportului a sporit considerabil".

A doua : înlocuirea turnării „la sol" 
a unor piese cu turnarea sub presiu
ne. Efectul ? O productivitate de a- 
proape zece ori mai mare la fiecare 
piesă turnată prin acest procedeu. 
Am mai reținut, totodată, că în ate
lierul pentru protejarea suprafețelor 
metalice a fost pus in funcțiune, în 
luna decembrie 1983, un cuptor pen
tru pregătirea și uscarea cutiilor me
talice în care se montează echipa
mentele de automatizare. Rezultatul ? 
„Față de 10 cutii cite se vopseau pe 
fiecare schimb de lucru, acum se 
realizează cite 10—16. Și trebuie re
levată și calitatea superioară asigu
rată stratului de vopsea" — ne’spune 
inginerul Petru Babii.

Cele mai multe dintre noile soluții 
au fost propuse și realizate de mun
citorii și specialiștii întreprinderii. 
Am notat, bunăoară, că maistrul Mi
hai Păvăluc, împreună cu muncitorii 
Aurel Ghebac și Ionel Palade din a- 
telierul de construcții metalice au 
realizat o nouă carcasă pentru un tip 
de pod rulant, înlocuind aluminiul cu 
oțeluri laminate. Datele tehnico-eco- 
nomice ale noului produs sint edifi
catoare asupra avantajelor obținute : 
reducerea costului cu 19—20 la sută 
și asigurarea unui spor de producti
vitate de aproape 30 la sută. De ase
menea, un colectiv condus de ingine
ra Gina Bulgariu a propus reorga
nizarea muncii în secția de prelucrări 
mase plastice, debavurarea produse
lor din bachelită efectuîndu-se acum 
de același muncitor care lucrează la 
mașinile de pollmerizare. S-au dispo- 
nibilizat astfel aproape 120 de mun
citori. care au fost repartizați in alte 
sectoare de activitate ale unității, 
unde era nevoie de forță de muncă. 
Am putea continua cu numeroase 
exemple de acest fel, programul de 
creștere a productivității muncii pe 
anul 1984 cuprinzind 107 obiective.

Angajamentul colectivului între
prinderii este ca pe întreaga perioa
dă de Ia începutul anului și pină Ia 
23 August să realizeze o productivi
tate a muncii cu 25 Ia sută mai mare 
decit in aceeași perioadă a anului 
trecut Dacă ținem seama de acțiu
nile stăruitoare ce se întreprind în 
acest scop, cu siguranță obiectivul 
propus va fi înfăptuit.

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scinteii" 

___________ ........................... ...........y
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Excelenței Sale Domnului SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Aniversarea, zilei dumneavoastră de naștere Îmi oferă plăcutul prilej de 
a vă adresa calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de continuu progres și prosperitate poporului indonezian 
prieten.

Exprim convingerea că, în spiritul convorbirilor purtate și al înțelegerilor 
convenite împreună, raporturile de prietenie și cooperare dintre România și 
Indonezia se vor dezvolta în continuare, in interesul celor două țări și po
poare, al cauzei păcii, independenței naționale și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

ANUL 4© AL LIBERTĂȚII 
NOASTRE, ANUL UNOR 

IMPORTANTE ÎNFĂPTUIRI
SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ FAPTE, REALIZĂRI DE PE ÎNTREG CUPRINSUL PATRIEI

dedicată celei de-a 40-a aniversări 
a revoluției de eliberare socială și națională, 

antifascistă și antiimperialistă
Universitatea din București a or

ganizat joi o sesiune științifică de
dicată celei de-a 40-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă, la care au participat cadre di
dactice universitare, cercetători ști
ințifici, studenți.

Comunicările prezentate au relevat 
faptul că orientările și indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, cu pri
vire la dezvoltarea și perfecționarea

învățămîntului, reprezintă un impor
tant program de formare a tineretu
lui ca viitor constructor al socialis
mului și comunismului, temeinic 
pregătit, animat de înalte sentimen
te patriotice, revoluționare.

în încheiere, participant» au a- 
doptat o telegramă adresată TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, in care 
se spune :

Prodigioasa activitate de conducător politic și de stat, pătrunsă de un 
desăvirșit spirit revoluționar, patriotic și de o înaltă responsabilitate 
pentru destinele României, ideile și orientările date cu consecvență nouă 
tuturor de către dumneavoastră, avind o inestimabilă valoare teore
tică și practică, și-au găsit o strălucită materializare în mărețele succese 
și realizări pe care națiunea noastră le-a obținut de Ia Congresul al 
IX-lea al partidului pînă în prezent, in perioada pe care cu deplină 
satisfacție și mindrie patriotică o denumim Epoca Nicolae Ceaușescu.

Slujind cu neabătută energie interesele fundamentale ale țării, ve
ghind permanent la dezvoltarea în liniște și pace a patriei și a poporului 
nostru, în acești ani istorici dumneavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, v-ați afirmat, cu. strălucire, spre satisfacția 
întregii noastre națiuni, ca o personalitate proeminentă a vieții inter
naționale contemporane, ca promotor al celor mai nobile idealuri și aspi
rații de pace, înțelegere și colaborare, ca luptător înflăcărat pentru 
cauza libertății și independenței popoarelor.

Ne angajăm acum, in momentele înălțătoare în care întîmpinăm glo
riosul jubileu al celor 40 de ani de Ia declanșarea, la 23 August 1944, a 
revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia
listă și, de asemenea, in intimpinarea celui de-al XlII-lea Congres al 
partidului, să nu precupețim nici un efort pentru a ne face pe deplin 
datoria — fiecare Ia locurile noastre de muncă — astfel incit să ne adu
cem întreaga contribuție la vastul proces de înălțare necontenită a 
patriei noastre pe cele mai inalte culmi ale devenirii ei socialiste și comuniste.

Încheierea lucrărilor celei de-a X-a 
sesiuni a Comitetului mixt 

al Centrului comun O.N.U.D.I.-România
Joi s-au încheiat la București lu

crările celei de-a X-a sesiuni a Co
mitetului mixt al Centrului co
mun al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare Industrială 
(O.N.U.D.I.) — România.

Sesiunea a analizat activitatea des
fășurată de Centrul comun in anul 
1983 și a adoptat programul de ac
tivitate pentru anii 1984.și. 1985.

Președintele sesiunii, Gheorghe. 
Sava, adjunct al ministrului .indus-, 
triei, chimice, șeful delegației țării 
noastre; și Anătolî';'VassilieV, di
rectorul Diviziei de operațiuni in
dustriale. șeful delegației Secreta
riatului O.N.U.D.I., au semnat pro
tocolul sesiunii, care prevede ampli
ficarea participării României la 
acțiunile inițiate de O.N.U.D.I pen

tru accelerarea industrializării țărilor 
in curs de dezvoltare. în același 
sens, programul adoptat de sesiune 
stabilește măsuri concrete privind 
participarea unităților industriale, 
de cercetare și proiectare din Româ
nia' la acțiunile O.N.U.D.I. in dome
niile chimiei, farmaceuticii, mate
rialelor de construcții, precum și la 
perfecționarea cadrelor din țările in 
curs de dezvoltare, la activitatea de 
studii și informări tehnice.

Delegația O.N.U.D.I. a avut între
vederi cu Gheorghe Dinu, ministrul 
industriei chimice, și cu reprezen
tanți ai conducerii Ministerului Afa
cerilor Externe, în cadrul cărora au 
fost abordate aspecte privind cola
borarea dintre România și O.N.U.D.I. 

(Agerpres)

Cronica zilei

■ De pe banda de montaj a 
prestigioasei întreprinderi de auto
turisme din Cîmpulung a ieșit au
toturismul ARO 24 cu numărul 
100 000. Față de celelalte tipuri de 
autoturisme fabricate aici, ARO-24 
s-a făcut cunoscut ca una dintre 
cele mai bune mașini de teren din 
lume. Stau mărturie numeroasele 
concursuri și raliuri de peste hota
re pe care le-a ciștigat, precum și 
solicitările la export în numeroase 
țări.

■ In județul Bihor au fost con
struite din elemente prefabricate 
patru baraje pentru oprirea to- 
renților și lichidarea eroziunii so
lului. Elementele utilizate, produse 
de întreprinderea pentru materiale 
de construcții din Oradea, asigură 
avantaje care le impun pentru ex
tindere în execuția unor astfel de 
lucrări : volumul de betonare se re
duce de șase ori comparativ cu 
metodele clasice, iar timpul de 
realizare a barajului se scurtează 
de zece ori.

■ Trenuri speciale venind din 
toate colțurile țării au adus în ul
timele zile in complexul de tabere 
pentru copii și tineret de la Năvo
dari prima serie de aproape 6 000 
de preșcolari. Condițiilor excelente 
de cazare și masă, care însoțesc 
cura de sănătate, li se adaugă un 
bogat program cultural-artistic și 
sportiv.

■ Oamenii muncii din unitățile 
economice ale județului Tulcea 
acordă o atenție deosebită recupe
rării materiilor prime și colectării 
materialelor refolosibile. Valoarea 
materiilor prime refolosibile recu
perate suplimentar în acest an se 
ridică la aproape 10 milioane lei.

■ La fabrica de mașini de rec
tificat „Napomar" din Cluj-Napoca 
au fost realizate primele mașini de 
rectificat echipate cu motoare pas 
cu pas, cu care se asigură execu
ția pieselor de înaltă precizie. 
Noile mașini sint rezultatul colabo
rării cu institutul de profil și Insti
tutul politehnic din localitate. Din 
anul -1973, cind fabrica a intrat in 
funcțiune, și pînă în prezent, aici 
au fost asimilate și fabricate pen
tru diferite sectoare ale industriei 
peste 100 tipodimensiuni de ma- 
șini-unelte și instalații hidraulice.

H Zestrea stațiunii Felix cunoaș
te și in acest an noi dezvoltări. Se 
află în stadiu de finisaj complexul 
turistic „Mureșul", cu o capacitate 
de cazare de 650 locuri, precum și 
un alt complex al sindicatelor cu 
peste 1 000 de locuri. Semnificativ 
este faptul că, la sfirșitul actuaiu-

lui cincinal, stațiunea va dispune 
de circa 8 000 de locuri.

■ Prin extinderea activității de 
recuperare și recondiționare a pie
selor de schimb și subansamblelor, 
valorificarea superioară a materia

lelor refolosibile și modernizarea 
produselor, oamenii muncii din in
dustria orașului Roșiori de Vede 
au economisit, in perioada care a 
trecut din acest an, peste 150 tone 
metal. Printre colectivele fruntașe 
se numără cele de la întreprinde
rea mecanică de material rulant și 
Fabrica de prelucrări mecanice și 
confecții metalice.

H A început construcția Casei 
științei și tehnicii pentru tineret din 
Baia Mare. Noul edificiu este am
plasat în viitorul parc al tineretu
lui și va dispune de spații pentru 
cercuri tehnico-aplicative și artis-

„Bulevardul

tice, un club, o sală de spectacole, 
sală de oficiere a căsătoriilor.

■ In apropierea stațiunii balneo
climaterice Bălvănyos din județul 
Covasna au început lucrările de re
novare și transformare a unui vecni 
edificiu, amplasat într-o ambianță 
pitorească, între dealuri împăduri
te. El va deveni un modern hotel- 
sanatoriu cu bază proprie de tra
tament.

H La întreprinderea de. tricotaje 
„Crinul" din Lehliu continuă cu 
succes acțiunea intitulată „Din ma
teriile recuperabile, produse utile". 
De la începutul anului și pină în 
prezent s-au economisit importante 
cantități de materii prime din care 
s-au executat, între altele, peste 
60 000 diferite confecții pentru 
copii.

S La Brăila, pe Bulevardul Al. 
I. Cuza, una din cele mai frumoase 
artere ale municipiului, a fost des
chisă Casa căsătoriilor. Ea a fost 
amenajată prin muncă obștească, 
la care au participat numeroase 
colective din întreprinderi și insti
tuții din oraș.

■ Zestrea edilitară a comunei 
Lisa, județul Teleorman, s-a îmbo
gățit cu un prim bloc de locuințe. 
Pînă la sfirșitul anului, în alte 
comune teleormănene, printre care 
Bragadiru, Izvoarele, Olteni și Tro- 
ianu, vor fi construite noi blocuri 
destinate specialiștilor și cadrelor 
didactice din aceste localități.

miliardelor“

PIN VIAȚĂ PARTIDELOR COMUNISTE 
ȘI MUNCITOREȘTI

P.C. DIN JAPONIA

„Eliminarea pericolului nuclear 
-sarcină principală"

Buletinul „JAPAN PRESS WEEKLEY" relatează intr-un număr re
cent despre o serie de acțiuni și luări de poziție ale P.C.J. privind diverse 
probleme ale vieții politice interne și internaționale. Astfel, este inserată 
cuvintarea rostită de tovarășul Kenji Miyamoto, președintele C.C. al 
P.C.J., cu prilejul celui de-al 25-lea festival anual al ziarului „Akahata", 
organul de presă al partidului comunist.

Delegația Federației Studenților 
pe întreaga Chină (A.C.S.F.), con
dusă de Liu Neng Yuan, președin
tele federației, a fost primită, joi, 
de tovarășul Iosif Banc, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar ai C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej au fost evidențiate 
raporturile de prietenie și colaborare 
dintre cele două țâri, dintre tinere
tul român și tineretul chinez, care 
se dezvoltă in mod continuu pe baza 
înțelegerilor convenite la cel mai 
înalt nivel, exprimindu-se dorința 
de a extinde și diversifica și in 
viitor aceste relații.

La primire a participat tovarășul 
Tudor Mohora, președintele Consi
liului Uniunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România.

A fost prezent Kang Jimin. însăr
cinatul cu afaceri ad-inte.rim ai Re
publicii Populare Chineze la Bucu
rești.

★
La invitația C.C. al P.C.R., o de

legație de activiști ai P.C. din Cuba, 
condusă de Manuel Arcila, șef de 
sector la C.C. al P.C.C.. a făcut o 
vizită pentru schimb de experiență 
în țara noastră, în perioada 28 mai — 
7 iunie.

Delegația a avut convorbiri la 
Secția pentru problemele muncii de 
partid în agricultură a C.C. al 
P.C.R., la comitetele județene Timiș 
și Brașov ale P.C.R.. Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare și a 
vizitat unități economice și obiec
tive social-culturale din Capitală și 
județele Timiș, Călărași, Brașov.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația a fost primită de tovarășul 
Gheorghe Stoica, secretar al C.C. al 
P.C.R.

La primire a participat Juan Car
denas, însărcinat cu afaceri a.i. al 
Republicii Cuba la București.

★
Cu ocazia Zilei naționale a Re

publicii Portugheze, joi după-amia- 
ză a avut Ioc in Capitală o mani
festare culturală organizată d’e In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea.

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

Au fost prezenți Luis Quartin, 
ambasadorul, Portugaliei in țara 
noastră, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

în gara din Zalău, 
trenul nu mai intră 
cu spatele, așa cum 
se întimpla odinioară. 
Acum are suficient 
spațiu de manevră in 
triajul modern, 
goanele, 
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transportă la 
Zalău, într-o 
zi, tot atiția 
ciți călătoreau, înain
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de zile. Și aceasta, 
fără a mai pune Ia 
socoteală zecile de 
autobuze cu 
ce se îndreaptă spre 
noile și modernele in
dustrii care au schim
bat din temelii orașul. 
Dar nu despre produ
sele electrotehnice, ale 
construcțiilor de ma
șini sau chimiei este 
vorba în rindurile de 
față, ci despre șan
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„în prezent — a arătat vorbito
rul — Partidul Comunist din Ja
ponia și ziarul -Akahata» joacă un 
rol tot mai important în viața po
litică a țării. Ce erau ziarul și 
partidul in urmă cu 25 de ani ? 
Atunci, -Akahata» apărea în 100 000 
exemplare ; azi tirajul ambelor edi
ții ale ziarului este de aproape trei 
milioane. Cît privește numărul 
membrilor de partid, acesta era de 
40 000 ; el a crescut de atunci de 
peste zece. ori. Tot de aproape zece 
ori a crescut și numărul reprezen
tanților partidului în parlament.

Partidul Comunist din Japonia și 
forțele democratice ale țării își re
înnoiesc hotărîrea de a acționa în 
direcția unor schimbări progresiste 
în viața politică a Japoniei. Un 
lucru este sigur — omenirea merge 
înainte și nu poate fi abătută de 
la drumul ei spre progres și pace".

Referindu-se la viața politică in
ternațională, vorbitorul a evidențiat 
gravul pericol care planează în 
prezent asupra planetei, ca urmare 
a faptului că arsenalul armelor nu
cleare depășește 50 000 de focoase. 
„Aceste arme, luate la un loc, au 
o forță distructivă care depășește 
mai mult de un milion de bombe 
de tip Hiroshima. în timp ce se 
majorează permanent stocurile de 
arme tot mai distrugătoare, nego
cierile " privind încheierea unor 
acorduri de dezarmare bat pasul 
pe loc. îndepărtarea pericolului 
nuclear care planează asupra ome
nirii a devenit sarcina principală 
care stă in fața tuturor popoarelor, 
inclusiv a celui japonez. Partidul 
Comunist din Japonia, acționind ca 
partid comunist al unei țări ce a 
fost victima bombar ’amentelor ato
mice și ca un partid care. în anii 
de dinainte de război, a luptat ne
înfricat pentru pace și democrație, 
va face tot ce-i stă în putere pen
tru a-și îndeplini misiunea istorică 
de a salva omenirea și de a feri 
poporul japonez de pericolul unui 
genocid".

într-un alt număr al aceluiași 
buletin este inserată chemarea 
P.C.J. adresată poporului japonez 
de a-și intensifica lupta împotriva 
introducerii in Japonia de arme 
nucleare. Ca urmare, la 27 mai și 
în zilele ce au urmat, în diverse
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Euqen TEGLAȘ 
corespondentul 
„Scinteii"

15,6b Telex
15,05 Monografii profesionale. Școli 

pentru viitorii chimiști
15,30 Viața culturală. 40 de an! — o 

epocă de renaștere spirituală. 
Ediție realizată în colaborare cu 
revista „Familia" din Oradea

13,50 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

16,00 Emisiune !n limba germană (par
țial color) • Comentariul săptă- 
minll : Patria în anul 40 al deve
nirii sale socialiste • 1984 — an 
record in producția agricolă • 
CIntarea României. Parada portu-

vremea
Timpul probabil pentru intervalul S 

iunie, ora 31 — 11 iunie, ora 21. In 
țară : Vremea va fi răcoroasă și în 
general instabilă, mai ales in primele 
zile. Cerul va fi variabil, mai mult no- 
ros in prima parte a intervalului, cind 
vor cădea ploi, îndeosebi sub formă 
de averse însoțite de descărcări elec
trice și. Izolat, de grindină. Pe alocuri, 
cantitățile de apă căzute vor depăși 
20 de litri pe metrul pătrat în 24 de 
ore. La peste 1 700 metri altitudine, 
precipitațiile pot fi și sub formă de 
lapoviță și ninsoare. In a doua parte 
a Intervalului, ploile se vor restrînge

ROMÂNIA-FILM prezintă: Un nou film românesc
SCOPUL ȘI MIJLOACELE 

producție a Casei de filme 3
Scenariul : Nicolae Tic ; decoru
rile : Radu Corciova ; costumele : 
Magdalena Mărășescu ; muzica : 
Adrian Enescu ; imaginea : Florin 
Paraschiv ; regia : Dan Marcoci.
Cu : Petre Gheorghiu, Leopoidina 
Bălănuță. Rodica Negrea, Răzvan 
Vasilescu. Radu Panamarenco, Ște
fan Sileanu, Cristina Deleanu. 
Liana Ceterchi. Nicolae Pomoje, 
Ecaterina Nazare-Birlădeanu. Mir
cea Constantinescu, Marian Rilea.
Film realizat în studiourile Cen
trului de producție cinematogra

fică „București"

Realizări ale meșteșugarilor gălățeni
Peste 2 000 de femei harnice lu

crează cu multă pricepere covoare 
înnodate. Muncă. și artă. Aceasta 
este dealtfel și denumirea coope
rativei meșteșugărești din Galați : 
„Muncă și artă". unitate cu cea 
mai mare pondere in exportul pe 
care-1 realizează unitățile Uniunii 
județene a cooperativelor meșteșu
gărești. Unitatea s-a clasat anul 
trecut pe primul loc in întrecerea 
dintre meșteșugarii gălățeni. iar pe 
locurile următoare s-au aflat și 
continuă să se mențină fruntașe 
cooperativele „Viitorul" Tecuci și 
„Ancora" Galați. Trei din cele 
aproape 400 de unități cite numără 
în prezent U.J.C.M. Galați, prin 
intermediul cărora se află în legă
tură zilnică, directă, cu populația 
județului. Peste 40 din unitățile

U.J.C.M. Galați achiziționează, re
condiționează și valorifică diferite 
bunuri preluate de la cetățeni: con
fecții. încălțăminte, aparate elec
tronice și electrocasnice, autoturis
me. motociclete, biciclete, mobilă 
și altele.

Dar realizarea produselor noi și 
modernizarea gamei de articole 
oferite cetățenilor se situează la loc 
de frunte între preocupările coope
rativelor meșteșugărești gălâțene. 
Astfel, anul trecut, în ramura 
metal-lemn-chimie au fost realizate 
108 produse noi, iar în domeniul 
confecțiilor, tricotajelor, încălță
mintei și marochinăriei — peste 
1 300 de noi articole și modele care 
se bucură de o bună primire 
în rindurile cumpărătorilor. (Dan 
Plăeșu).

cinema
® Acțiunea Zuzuc : PROGRESUL 
(23 94 10) ~ 16: 18: 20.
© B.D. în acțiune : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 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 : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15: 17; 19.
Q Lișca : LIRA (317171) - 15.30; 18. 
® Afacerea Pigot : LIRA — 20,30; ia 
grădină — 20.45.
® Șapte băieți și o ștrengăriți : 
CIULEȘTI (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, Ia grădină
— 20,45, SALA MICA A PALATULUI
— 17,15; 20.
O Vreau să știu de ce ara aripi s 
PACEA (60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30;
• Să mori rănit din dragoste de via
tă : POPULAR (35 15 17) - 15; 17,15; 
19,30.
® Secretul lui Bachus : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.

Omul care a închis 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; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Călăuza „Pană albă" : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Roineo și Julieta ’82 : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17.30; 19,30.
@ Lovitură fulgerătoare : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

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 
grădțnă — 21.
@ Marele șarpe : AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
® Duminică zbuciumată : FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
© Legenda călărețului singuratic î 
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.
• Atac împotriva lui Rommel : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, la grădină — 21.
© Baladă pentru Măriuca s DOINA 
(16 35 38) — 9; 10.45; 12,30.
© Madame Sans-G6ne : LUCEAFĂ

RUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 
16; 18; 20.
• Acea pisică blestemată : DOINA 
— 14,15; 16; 18; 20.
• Salamandra ; TIMPURI NOI 
(15 61 10) - 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
@ Polițist sau delincvent : FEROVIAR 
(50 51 40) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
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.
9 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.
• Naufragiu! ; 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.

• Avertismentul : DACIA (50 35 94)
- 9; 11,30; 14; 16,30; 19, FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 18,30.
• îmi sare țandăra : PARC HOTEL 
(17 08 58) — 21,15.
• Legenda șerifului din Tennessee : 
Palatul sporturilor și culturii (Are
nele Romane, 41 15 36) — 20,15.

teatre
• Teatrul Național (14 7171. sala
mică) : Titanic vals — 19,30: (sala 
Atelier) : Intre patru ochi — 19;
(sala „Ion Vasilescu", 12 27 45) : Co
medie de modă veche — 19.
• Filarmonica ..George Enescu" 
(15 68 75. Ateneul Român) : Concert

zone ale tării au avut loc mari de
monstrații și acțiuni de protest sub 
lozinca „Rachetele «Tomahawk» nu 
au ce căuta pe teritoriul nipon !“ 
Cea mai mare manifestație s-a des
fășurat la Yokosuka, unde se află 
o bază navală a Statelor Unite. 
După cum subliniază „Japan Press 
Weekley", în luna iunie, navele flo
tei a șaptea a S.U.A. din Pacific ar 
urma să fie dotate cu rachete de 
croazieră „Tomahawk" și există 
primejdia ca bastimente ale flotei 
respective să intre in porturi ni
pone. „în jurul bazei navale a 
S.U.A. de la Yokosuka — arată 
-Japan Press Weekley» — s-a for
mat un -lanț uman», acțiune care 
exprimă hotărîrea poporului japo
nez de a nu admite intrarea pe te
ritoriul său a armelor nucleare. 
Alte- demonstrații s-au desfășurat 
in prefectura Aomori, unde — pe 
aeroportul aparținînd forțelor 
S.U.A. — există primejdia ateri
zării avioanelor americane F—16 
dotate cu arme nucleare’. De ase
menea, manifestații de protest au 
avut ioc la Kobe, oraș declarat 
-zonă liberă de arme nucleare», 
precum și in alte regiuni unde sint 
baze ale S.U.A.".

în continuare, buletinul rela
tează :

„O puternică emoție au produs în 
întreaga țară dezvăluirile lui 
William Arkin, expert american 
în problemele armelor nucleare, că 
la baza S.U.A. din Misawa ar exista 
un depozit de arme nucleare și fa
cilități de asamblare a acestora. 
«Guvernul japonez — a declarat 
expertul american — nu admite 
prezența unor asemenea arme pe 
teritoriul țării, dar sint dovezi că 
depozitul există». Pornind de la 
această declarație, Hiroko Yasuta- 
ke, deputat comunist în Camera su
perioară a Dietei, membru al Co
mitetului pentru probleme externe, 
a subliniat că nu poate fi permis 
pe teritoriul Japoniei un depozit de 
arme nucleare. «Guvernul trebuie 
să ceară retragerea acestui depozit, 
dacă el există la baza Misawa» — a 
spus el, cerînd respectarea strictă a 
celor trei principii înscrise în Con
stituția niponă : de a nu produce, 
a nu introduce și a nu dispune de 
arme nucleare".

lui popular șvăbesc — Arad 1934 
© Lieduri de Georg Philipp Tele
mann

16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (partial color) ® Sub 

semnul anului jubiliar
20.20 Actualitatea in economie • Pen

tru producții record ta anul 40 al 
libertății noastre I

20,35 împliniri și perspective. 40 de 
ani de mărețe transformări revo
luționare sub conducerea partidu
lui. Azi, județul Iași

21,10 Cadran mondial (parțial color). 
România șl problemele lumii 
contemporane

21.30 Telefilmoteca de aur : Toma Ca- 
raglu (partial color). Medalion 
teatral și cinematografic (II)

22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

ca arie. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu intensificări locale, pre
dominând din sectorul nord-vestlc. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre 6 și 16 grade, cele maxime vor 
oscila intre 16 și 26 de grade, mai ri
dicate spre sfirșitul intervalului. In 
București: Vremea va fi răcoroasă și 
în general instabilă în primele zile, 
apoi se va ameliora. Cerul va fi varia
bil, cu înnorări accentuate, ta prima 
parte a intervalului, cind va ploua 
îndeosebi sub formă de averse însoți
te de descărcări electrice. Vîntul va 
prezenta intensificări de scurtă dura
tă. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 12 și 15 grade, cele maxi
me vor oscila intre 22 și 25 de’ grade, 
mal ridicate spre sfirșitul intervalului. 
Condiții de grindină. (Din partea Insti
tutului de meteorologie și hidrologie).

ȘTIRI SPORTIVE
• HANDBAL. Joi au continuat in 

sala „Olimpia" din Timișoara între
cerile „Trofeului Carpați" la hand
bal masculin, prima reprezentativă a 
României obtinînd o spectaculoasă 
victorie in fata redutabilei echipe a 
R.D. Germane, cu scorul de 25—22 
(13—11). Meciul, foarte disputat, a 
fost condus aproape in permanență 
de handbaliștii români, care au ac
ționat variat in atac și activ în a- 
părare. ciștigind meritat. Au mar
cat. pentru formația română. Stin
gă — 11 goluri. Marian Dumitru — 
6. Durau. Boroș. Voinea — cite 2, 
Oprea si Berbece — cite 1. Din for
mația R.D. Germane s-au remarcat 
Michael Wa] și Udo Rothe, care au 
înscris cite 6 goluri.

în celelalte două meciuri ale zi
lei s-au înregistrat următoarele re
zultate : România B — Suedia 22—21 
(11—10) ; U.R.S.S. — S.U.A. 23—18 
(14-5).

Astăzi este zi de odihnă. Întrece
rile reluîndu-se sîmbătă.

• FOTBAL. în cadrul turneului 
internațional de fotbal de la Bang
kok (Thailanda), echipa de tineret a 
României a întrecut formația simi
lară a Singapore, cu scorul de 2—0. 
Golurile au fost marcate de Soare și 
Munteanu.

După cum se știe, in primul meci 
echipa română a terminat la egali
tate : 1—1 cu formația de tineret a 
Thailandei.

• LUPTE. în sala Floreasca din 
Capitală încep astăzi întrecerile celei

de-a 23-a ediții a Campionatelor in
ternaționale de lupte ale României. 
Ia care participă sportivi din 12 țări, 
printre care U.R.S.S.. Finlanda. Ce
hoslovacia. Bulgaria, Canada. S.U.A., 
Polonia. R.D. Germană și Iugoslavia.

în prima zi de concurs se vor des
fășura două reuniuni, cu începere 
de la orele 10,00 și 17,00.

® TENIS. în turneul internațional 
de tenis de Ia Sofia, jucătorul român 
Florin Segărceanu l-a învins cu 6—2, 
4—6. 6—4 pe Kasudevan (India), iar 
Andrei Dirzu a ciștigat cu 6—3. 7—5 
în fața italianului Mangianti. Alte 
rezultate : Macca — Hârădău 6—3, 
4—6,\ 6—0 ; Gierro — Lewis 6—3, 
6—4 ; Karlen — Ștefănescu 6—4, 
6—0 ; Vavelos — Stamatov 6—3, 
6—4 ; Garreto — De Misnis 6—2, 
4—6. ' 6—4; Zlvojinovivi — Bacev 
6—3, 6—4. • în ultima partidă din 
sferturile de finală ale probei de 
simplu masculin din cadrul turneu
lui internațional de tenis de Ia Ro
land Garros, campionul cehoslovac 
Ivan Lendl l-a eliminat cu 6—3, 
6—7. 6—4, 6—3 pe Andres Gomez 
(Ecuador). în semifinale. Lendl va 
juca cu suedezul Mats Wilander, iar 
americanul John McEnroe îl va în- 
tilni pe compatriotul său Jimmy 
Connors.

în turul III al probei de dublu ju
niori. cuplul Mihnea Năstase (Româ
nia) — D. Langasken (Olanda) a în
vins cu 4—6, 6—1. 6—4 perechea 
vest-germană P. Kuhnen—K. Steeb.

simfonic — 19; (sala Studio a Ate
neului) : „Treptele afirmării artis
tice" — 17,30.
• Opera Română (13 18 57) : Orfeu 
— 18.
® Teatrul de operetă (14 80 11) : Se
cretul lui Marco Polo — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gustul parvenirii — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : O zi de odih
nă — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doi pe un hnlatlRASJT*  -■ IO
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) ; Ro
manță tîrzie — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Preșul — 19,30.
• Teatrul „Nottara*  (59 31 03, sala 
Magheru) : Mizerie și noblețe — 
19,30, (sala Studio) : Pensiunea doam
nei Olimpia — 19.

• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Haina cu două fețe —
19.30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(50 58 65, sala Victoria) : Băiatul cu 
sticleți — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroșî de oaspeți —
18.30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
la Clubul Constructorul) : Se caută 
o stea —* 19.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : încotro, căluțule ? — 10; 
Nu vorbiți în timpul spectacolului — 
17.
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Circul mare din Moscova" 
— 19.30.
© Studioul de teatru „Casandra" 
(15 72 59) : Bună seara, domnule 
Wilde — 18.



Biroul Mic 8l C.C. al P.C.II.S.
a aprobat rezultatele coimiWtei’ 
dintre tovarășul Nicolas Beam 
si tovarășul Konstantin Cemto

MOSCOVA 7 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția T.A.S.S.. in 
cadrul ședinței sale de joi. Biroul 
Politic al C.C. al P.C.U.S. a exami
nat și aprobat rezultatele convorbi
rilor pe care tovarășul K.. U. Cer- 
nenko și alți conducători sovietici 
le-au avut cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Roman, președintele

A

moscova : Intîlnire prieteneasca 
cu prilejul aniversării a 50 de ani de la stabilirea 

relațiilor diplomatice dintre România 
și Uniunea Sovietică

MOSCOVA 7 — Trimisul Ager
pres, S. Morcovescu, transmite : 
Cu prilejul aniversării a 50 de ani 
de la stabilirea relațiilor diploma
tice dintre România și Uniunea 
Sovietică. ambasadorul Republicii 
Socialiste România in U.R.S.S., 
Traian Dudaș, a organizat o intil- 
nire prietenească la Ambasada țării 
noastre din Moscova.

Au participat G.A. Kiseliov, ad
junct. de șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., B.I. Aristov, membru al 
C.C. al P.C.U.S., adjunct al minis
trului afacerilor externe al U.R.S.S., 
K.I. Matkiavicius, secretar al Con
siliului Central al Sindicatelor So
vietice, V.P. Usaciov, adjunct al 
ministrului învățământului superior 
și mediu de specialitate din 
R.S.F.S.R., prim-vicepreședinte al 
conducerii centrale a Asociației de

Apel al secretarului general al 0. N. If. în sprijinul 
țărilor în curs de dezvoltare

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— Intr-o scrisoare către participan
ta Ia reuniunea la nivel înalt de la 
Londra a principalelor șapte state 
industrializate occidentale, secreta
rul general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, le adresează acestora 
apelul de a întreprinde fără întir- 
ziere măsuri care să contribuie la 
sprijinirea țărilor in Curs de dezvol
tare și la ameliorarea situației difi
cile cu care sini ele confruntate din 
cauza crizei economice mondiale, a 
inechităților din sistemul economic 
international, a decalajelor econo
mice in creștere și a datoriei lor 
externe exorbitante.

In document se cere adoptarea cu 
prioritate, de către principalele state 
industrializate occidentale, a unor 
măsuri de reducere a ratei înalte a 
dobînzilor percepute la împrumutu
rile bancare și de reeșalonare pe o 
perioadă mai marc de timp a ram
bursării creditelor acordate.

Secretarul general al O.N.U. apre
ciază că dificultățile ’ economice și 
sociale cărora trebuie să le facă fată 
țările sărace din cauza crizei mon
diale si a datoriei lor externe peri
clitează eforturile lor de progres. A 
sosit timpul — se relevă in scrisoa
re — ca guvernele și băncile credi

Republicii Socialiste România, con
vorbiri in cursul cărora au fost ana
lizate probleme importante ale dez
voltării in continuare a relațiilor 
dintre P.C.U.S. și P.C.R.. ale întări
rii colaborării dintre Uniunea Sovie.- 
tică și România in diverse domenii 
ale vieții politice', economice și cul
turale. precum și unele probleme 
actuale ale vieții internaționale.

Prietenie Sovieto-Române, A.G. Țu- 
kanova, prim-vicepreședinte al con
ducerii centrale a A.P.S.R., acad. 
A.M. Prohorov, laureat la premiu
lui. Nobel, acad. B.K. Vainstain. ac
tiviști ai C.C. al P.C.U.S.. repre
zentanți ai ministerelor și institu
țiilor centrale sovietice, oameni de 
cultură și artă, ziariști.

în saloanele ambasadei a fost or
ganizată o expoziție de carte, in 
cadrul căreia la loc de frunte se 
aflau volume din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, care s-au bucurat de o 
deosebită atenție din partea celor 
prezenți. întâlnirea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă prietenie, 
caracteristică relațiilor dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică.

toare. împreună cu statele debitoa
re. să caute soluții durabile pentru 
ieșirea din această situație. Intre 
altele. Perez de Cuellar sugerează 
alocarea de lichidități suplimentare și 
de credite pe termen lung în fa
voarea țărilor in curs de dezvoltare, 
pentru ca acestea să fie sprijinite 
în vederea înscrierii lor pe orbita 
unei dezvoltări susținute.

Secretarul general al O.N.U. iși 
exprimă speranța că reuniunea la 
nivel înalt de la Londra a „celor 
sânte" va contribui, totodată, la re
lansarea dialogului Nord-Sud.

LONDRA 7 (Agerpres). — Joi au 
început, la Londra, lucrările reu
niunii principalelor șapte țări, occi
dentale industrializate, la care par
ticipă președinții Statelor Unite și 
Franței, și primii miniștrii din Ma
rea Britanic, R.F. Germania. Italia, 
Japonia și Canada.

Pe agenda de lucru figurează ana
liza perspectivelor economice mon
diale și a situației economiei celor 
șapte țări. Totodată, vor fi dezbătu
te aspecte ale politicii energetice, 
șomajul și posibilitățile de reducere 
a acestui flagel in țările occidentale, 
deficitul bugetar american și conse
cințele sale.

ANKARA

Schimb de mesaje intre președintele 
României și președintele Turciei

ANKARA 7 (Agerpres). Din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. au fost transmise președintelui 
Republicii Turcia. Kenan Evren, un 
salut prietenesc și urări de prospe
ritate poporului turc.

Mulțumind, șeful statului turc a 
rugat să se transmită președintelui 
României urările sale de sănătate, 
de deosebită stimă, iar poporului 
român de bunăstare și fericire.

Au fost evocate cu deosebită sa
tisfacție convorbirile și Înțelegerile 
la cel mai inalt nivel și s-au anali
zat direcțiile in care se va acționa 
in viitor pentru adincirea si diver
sificarea relațiilor româno-turce.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin
tele Turciei a tovarășului Vasile 
Pungan. ministrul comerțului exte

HAVANA

Convorbiri româno-cubaneze
HAVANA 7 (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, au fost 
transmise tovarășului Fidel Castro 
Ruz, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Cuba, un cordial salut, 
urări de sănătate personală și de 
prosperitate pentru poporul cubanez 
prieten.

Exprimîndu-se mulțumiri, a fost 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea tovarășului 
Fidel Castro Ruz, un salut călduros 
și frățesc, subliniindu-se că intilni- 
rile și convorbirile dintre cei doi 
conducători de partid și de stat au 
contribuit esențial la întărirea prie
teniei dintre cele două partide, țări 
și popoare.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către tovarășul 
Carlos Rafael Rodriguez. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Cuba, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat și al Consiliului de Minișîn favoarea soluționării a problemelor din

LIMA 7 (Agerpres). — Congresul 
Național peruan a aprobat o mo
țiune prin care Republica Peru își 
reafirmă încrederea în eforturile 
desfășurate de „Grupul de la Con- 
tadora" — Columbia, Mexic. Panama 
și Venezuela — în direcția soluțio
nării pe cale pașnică, prin trata
tive, a situației conflicțuale din 
America Centrală, transmite agen
ția de presă Colpress.

O declarație a opoziției din Salvador
SAN JOSE 7 (Agerpres). — Un 

comunicat al Direcției politico-mili- 
tare a Frontului Farabundo Marti pen
tru Eliberare Națională (F.M.L.N.) 
și Frontului Democratic Revoluțio
nar (F.D.R.) din Salvador, dat pu
blicității la San Jose, precizează că 
opoziția salvadoriană esle gata să 
inițieze un dialog cu regimul pre
ședintelui Napoleon Duarte, fără 
condiții prealabile, in vederea gă
sirii unei soluții politice juste a si

rior si cooperării economice inter
naționale. care efectuează o vizită 
in această țară.

★
Ministrul român a fost, de aseme

nea. primit de primul ministru al 
Turciei. Turgut Ozal. și a avut con
vorbiri cu Ekrem Pakdemirli. subse
cretar pentru trezorerie și comerț 
exterior.

Au fost analizate stadiul actual al 
relațiilor economice bilaterale, pre
cum si modalitățile de transpunere 
in practică a obiectivelor prevăzute 
in programul convenit intre cei doi 
șefi de stat, privind dezvoltarea 
schimburilor comerciale și a coope
rării economice intre România și 
Turcia.

La întrevederi a participat Vasile 
Patilineț. ambasadorul României la 
Ankara.

tri ale Republicii Cuba, a delegației 
parlamentare române, condusă de to
varășul Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale, care, la 
invitația Adunării Naționale a Pu
terii Populare din Cuba, a întreprins 
o vizită oficială de prietenie in a- 
ceastă țară.

In cadrul convorbirii a fost re
levată dezvoltarea ascendentă a 
relațiilor româno-cubaneze.

+
Delegația parlamentară română a 

avut convorbiri cu Jesus Montane 
Oropesa, membru supleant ai Birou
lui Politic, membru al Secretariatu
lui C.C. al P.C. din Cuba, și cu 
Julian Rizo Alvarez, membru al 
Secretariatului C.C. al P.C. din 
Cuba.

De asemenea, a avut convorbiri la 
conducerile ministerelor comerțului 
exterior, industriei de bază, indus
triei metalurgice și construcțiilor de 
mașini.

A fost prezent ambasadorul Româ
niei la Havana, Gheorghe Dumi- 
trache.pe calea tratativelor America Centrală

Totodată, forul legislativ suprem 
peruan consideră salutară inițiativa 
de a se convoca o reuniune a mi
niștrilor relațiilor externe și de fi
nanțe ai țărilor latino-americane și 
caraibiene in vederea analizării 
problemelor cu care se confruntă 
regiunea. în primul rînd a proble
mei datoriei externe, agravată^ în 
urma majorării de către băncile 
nord-americane a ratei dobînzilor.

tuației din această țară. transmit 
agențiile I.P.S. și France Presse.

Anterior, reprezentanți ai condu
cerii celor două organizații au con
ferit cu președintele in exercițiu al 
Republicii Costa Rica, Alberto Fait, 
în vederea analizării posibilităților 
unui dialog cu autoritățile salvado- 
riene, care să pună capăt războiului 
civil, declanșat în urmă cu 4 ani și 
soldat, pînă în prezent, cu peste 
40 000 de victime.

S.W.A.P.O. se pronunță 
pentru reluarea dialogului

in problema accesului 
la independență 

al Namibiei
STOCKHOLM 7 (Agerpres). — 

Președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
Sam Nujoma, aflat intr-o vizită la 
Stockholm, a declarat că S.W.A.P.O. 
este dispusă să reia dialogul cu re
prezentanți ai regimului de la Pre
toria pentru soluționarea problemei 
accesului la independență al po
porului namibian, cu condiția să fie 
încetate ostilitățile in Namibia și să 
fie înfăptuită rezoluția 435 a Consi
liului de Securitate al O.N.U. „Po
porul namibian. matur din punct de 
vedere politic, este indreptățit să-și 
obțină libertatea și independența" — 
a subliniat Sam Nujoma.

Noi luări de poziție și acțiuni de masă 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 

pentru dezarmare și pace
Pentru crearea de zone denuclearizate 

în nordul Europei și Balcani
(Agerpres), — Pri 

mii miniștri ai Finlandei. Greciei 
șt Suediei au lansat un apel la in
tensificarea eforturilor pentru rea
lizarea dezarmării nucleare, pentru 
crearea do zone denuclearizate in 
nordul Europei și in Balcani — 
transmit agențiile France Presses și 
Reuter. Cei trei prim-miniștri a- 
preciază ca fiind utilă organizarea 
„unei reuniuni sovieto-americane 
la nivel inalt, bine pregătită", me
nită să depășească impasul in care 
au intrat negocierile de dezarmare. 
Ei cer, de asemenea, să fie depuse 
toate eforturile pentru reducerea 
armelor nucleare în Europa, ară- 
tind că în fiecare dintre cele trei 
țări vor fi continuate strădaniile 
pentru instituirea unei zone denu
clearizate in Balcani și in nordul 
continentului. Totodată, premierii 
reafirmă că sint in favoarea insti
tuirii unui culoar in Europa cen
trală lipsit de arme convenționale 
și nucleare cu rază scurtă de ac
țiune.

„NU - rachetelor de
TOKIO 7 (Agerpres). — în .Japo

nia. continuă manifestațiile împo
triva cursei înarmărilor, in favoa
rea dezarmării, in. primul rind a 
dezarmării nucleare, și a întăririi 
păcii. Astfel, potrivit relatărilor 
presei nipone, la Tokio a avut loc 
o demonstrație de masă, desfășu
rată sub deviza „NU — rachetelor 
de croazieră «Tomahawk*  în Japo
nia!", organizată în semn de pro
test împotriva planurilor de aduce
re a acestor noi arme nucleare 
americane in arhipelagul nipon și 
în apele adiacente. La demonstra
ție au luat parte personalități poli
tice, conducători ai unor organiza
ții obștești care se pronunță împo-

Vizita delegației de partid și de stat 

a R. P. D. Coreene în R. P. Ungară
BUDAPESTA 7 (Agerpres). — La 

invitația C.C. al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, a Consiliului 
Prezidențial și a Consiliului de Mi
niștri ale R. P. Ungare, joi a sosit 
intr-o vizită oficială de prietenie in 
Ungaria delegația de partid și de 
stat a R.P.D. Coreene. ' condusă de 
Kim Ir Sen. secretar general al C.C.

PRAGA

încheierea convorbirilor
PRAGA 7 (Agerpres). — S-a în

cheiat vizita oficială de prietenie 
efectuată in R.S, Cehoslovacă de 
delegația de partid și de stat a 
R.P.D. Coreene, condusă de Kim Ir 
Sen. secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene, care a avut convor-

Arătind că de la întreruperea 
negocierilor de dezarmare de la 
Geneva pe teritoriul Europei au 
fost staționate noi arme nucleare, 
și mai distrugătoare, primii miniș
tri ai Finlandei, Greciei și Suediei 
subliniază că popoarele europene 
nu vor să fie sacrificate in lupta 
pentru supremație militară.

HELSINKI 7 (Agerpres). — In
tr-un mesaj adresat participanților 
la cel de-al IV-lea Congres inter
național al medicilor pentru preve
nirea unui război nuclear, ale cărui 
lucrări au loc la Helsinki, primul 
ministru- al Indiei", Indira Gandhi, 
care asigură președinția mișcării 
de nealiniere, subliniază necesita
tea „încetării proliferării și. desfă
șurării de arme nucleare, astfel in
cit omenirea să-și poată folosi 
forța și talentul pentru a inainta 
spre progres in unitate, respect 
mutual și pace", transmite agenția 
Press Trust of India (P.T.I.).

croazieră în Japonia I"
triva armelor nucleare, pentru 
dezarmare și pace, reprezentanți, ai 
celor mai ‘variate categorii ale 
populației din capitala, japoneză.

Totodată, intr-o declarație dată 
publicității la Tokio, sindicatul ni
pon al lucrătorilor de la căile fe
rate proprietate de stat, care re
unește peste 220 000 de membri, a 
adresat opiniei publice apelul de 
a-și intensifica acțiunile împotriva 
cursei accelerate a înarmărilor și a 
creșterii an de an a bugetelor mi
litare, pentru adoptarea unor mă
suri. practice de dezarmare, îndeo
sebi de dezarmare nucleară, care 
să ducă la diminuarea pericolului 
de război și la asigttrarea păcii 
mondiale. 

al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene. La so
sire. informează agenția M.T.I.. oas
peții au fost intimpinați de Janps 
Kadar. prim-secretar al C.C. ăl 
P.M.S.U., Pal Losonczi. președintele 
Consiliului Prezidențial al R. P. Un
gare. de alte persoane oficiale.

coreeano-cehoslovace
biri cu delegația de partid si de 
stat cehoslovacă, condusă de Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
R.S. Cehoslovace. Cele două delega
ții au discutat probleme privind dez
voltarea- relațiilor bilaterale și as
pecte de interes comun ale actuali
tății internaționale, transmite agen
ția C.T.K.

„Dezarmarea - 
unica șansă"

DELHI 7 (Agerpres). - Intr-o de
clarație a Asociației medicilor in
dieni, dată publicității la Delhi, se 
atrage atenția asupra pericolului 
pe care il prezintă escaladarea 
cursei înarmărilor, creșterea arse
nalelor nucleare, producerea și am
plasarea, în diferite regiuni ale lu
mii, a noi mijloace de distrugere 
in masă. Ca specialiști în domeniul 
ocrotirii sănătății - se menționează 
în' declarație - vrem să subliniem, 
încă o dată, că, in cazul izbucnirii 
unui război nuclear, omenirea nu 
are nici o șansă de supraviețuire. 
Unica șansă o constituie dezar
marea.

„Muncă și pace"
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

Peste 100 000 de locuitori ai orașu
lui Los Angeles și-au pus semnă
turile pe un apel intitulat „Muncă 
șt pace", inițiat de un grup de or
ganizații sindicale și obștești. Do
cumentul cheamă, intre altele, la 
încetarea cursei înarmărilor, redu
cerea cheltuielilor militare, prin 
acorduri corespunzătoare, tirniind 
ca fondurile, eliberate in acest mod 
să fie utilizate pentru rezolvarea 
problemelor economice și sociale 
cu care este confruntată omenirea. 

_ Arătind că bugetul militar al 
S.U.A. a atins un nivel extrem de 
ridicat, documentul relevă că spo
rirea, an de an. a cheltuielilor 
pentru înarmare s-a realizat pe 
seama scăderii alocațiilor destinate 
sectorului public, a agravării șoma
jului și a scumpirii costului vieții.

La campania pentru stringerea 
de semnături pe acest, apel au luat 
parte peste SO de organizații sindi
cale și obștești din Los Angeles.

ALEGERILE PRELIMINARE DIN S.U.A.

PROBLEME STRINGENTE ALE ECONOMIEI MONDIALE
în cuvîntarea rostită la marea adu

nare populară de la Agigea, cu prile
jul inaugurării Canalului Dunăre — 
Marea Neagră, epocală realizare a 
României socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. referindu-se la principa
lele fenomene și tendințe din viața 
internațională, a acordat o deosebită 
atenție diferitelor aspecte ale crizei 
economice mondiale și implicațiilor ei 
asupra economiilor naționale, îndeo
sebi ale țărilor in curs de dezvoltare.

„Criza economică, politica financia
ră. a dobînzilor excesiv de mari — a 
arătat secretarul general al partidu
lui, președintele republicii — au dus 
la o situație foarte gravă pentru zeci 
și zeci de state in curs de dezvoltare. 
Sint necesare întărirea solidarității 
țărilor in curs de dezvoltare, găsirea 
căilor pentru a se duce tratative reale 
intre aceste țări și țările dezvoltate, 
intre bogați și săraci, pentru a se 
ajunge Ia înțelegeri corespunzătoare 
în vederea progresului mai rapid al 
țărilor slab dezvoltate".

ÎNTRE APARENȚE ȘI REALI
TĂȚI. Aprecierile și concluziile cu
prinse in cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu iși găsesc o temei
nică fundamentare în realitățile vie
ții economice internaționale, care au 
devenit mai complexe ca oricind. I.a 
o primă vedere, unele evoluții recen
te din economia mondială ar putea 
să pară oarecum încurajatoare. După 
mai mulți ani de creștere lentă, de 
stagnare și chiar de regres, producția 
mondială a înregistrat anul trecut un 
spor, e drept foarte redus, totuși spor 
— de 1,7 la sută. In același timp, co
merțul mondial a cunoscut o ușoară 
înviorare, iar presiunile inflaționiste 
au slăbit apreciabil în țările dezvol
tate.

Cu toate acestea, nu sc poate vorbi 
de o ameliorare a situației econo
mice generale și cu ații mai puțin — 
de o ieșire din criză. Sporul de pro
ducție n-a fost uniform repartizat pe 
diferite grupuri de țări. Dacă țările 
dezvoltate au realizat unele creșteri 
(3.3 la sută, in medie, pentru statele 
socialiste europene și 1,8 la sută pen
tru țările capitaliste), statele in curs 
de dezvoltare au cunoscut, practic, o 
stagnare (0,2 la sută), pentru al trei
lea an consecutiv. O asemenea evo
luție a dus la adincirea decalajelor 
dintre țările bogate și cele sărace, 
fapt reflectat și de creșterea, cu 20 
Ia sută după 1980. a discrepanței in 
ce privește venitul pe locuitor intre 
cele două grupuri de state.

O SITUAȚIE EXPLOZIVA. Cu alte 
cuvinte, relansarea activității produc
tive în unele țări dezvoltate nu a con
tribuit la ameliorarea climatului eco
nomic general, care, dimpotrivă, s-a 
deteriorat, dacă avem in vedere evo
luțiile din țările in curs de dezvolta
re. Gravitatea situației în care se a- 
flă țările lumii a treia este evidentă 

dacă comparăm ritmul lor de creș
tere in 1983 (0.2 la sută), cu ritmul 
mediu anual înregistrat in deceniul 
trecut (5,2 la sută) și obiectivele stra
tegiei internaționale a dezvoltării 
pentru actuala decadă (7 la sută). 
Drept urmare, se așteaptă ca venitul 
pe locuitor, și așa modest, să fie la 
sfirșitul lui 1984 cu 5 la sută mai re
dus decît in 1980.

Și mai îngrijorător este însă fap
tul că, in timp ce producția și yenitul 
pe locuitor se diminuează in țările 
sărace, îndeosebi ca urmare a redu
cerii importurilor de bunuri necesare 
dezvoltării, datoria lor externă a con
tinuat să crească vertiginos : 402 mi
liarde de dolari în 1980 și 711 miliar

înlăturarea poverii datoriilor externe 
ale țărilor sărace — cerință esențială 

a stabilității economice in lume

de in 1983. Povara datoriei a devenit 
ații de mare, incit statele respective 
plătesc anual in contul vechilor im- 
piumuturi mai mult decît primesc 
sub formă de noi credite (7 miliarde 
de dolari in 1982 și 21 de miliarde in 
1983). Țările sărace au fost aduse in 
situația de a-și stinge datoriile an
terioare nu din beneficiile obținute 
in urma fructificării capitalului îm
prumutat, cum ar fi normal, ci din 
insuși venitul lor național, ceea ce a 
creat o situație foarte gravă pentru 
numeroase state rămase in urmă. 
Căci asemenea evoluții duc la ac
centuarea sărăciei și mizeriei, ceea 
ce sporește tensiunile sociale și sub
minează stabilitatea politică atit pe 
plan național, cit și pe cel interna
țional. Referindu-se la caracterul dra
matic al situației existente, secreta
rul general al partidului nostru arăta 
pe bună dreptate că lumea se con
fruntă cu încă o bombă, foarte pu
ternică — aceea a subdezvoltării.

POVARA COPLEȘITOARE A DO
BINZILOR ÎNALTE. Desigur, la 
crearea actualei situații economico- 
financiar^ deosebit de îngrijorătoare 
au contribuit mai mulți factori, dar, 
așa cum rezultă și din ultimele ana
lize ale instituțiilor internaționale de 
specialitate, cea mai nocivă s-a do
vedit a fi politica dobinzilor înalțe. 
Potrivit statisticilor Băncii Mondiale, 

jumătate din sporul datoriei externe 
a țărilor in curs de dezvoltare după 
1980 — de circa 300 miliarde de do
lari — se datorește dobînzilor inalte. 
Calcule ale aceluiași organism inter
național arată că sporirea cu numai 
I la sută a nivelului dobinzilor 
aruncă asupra țărilor in curs de dez
voltare o povară suplimentară de 
3,5—1 miliarde de dolari pe an. Or, 
este știut că in unele perioade și pen
tru anumite credite acordate țărilor 
subdezvoltate dobinzile au depășit 
nivelul exorbitant de 20 la sută.

Ca urmare a politicii „banilor 
scumpi" plățile țărilor in curs de 
dezvoltare sub formă de dobinzi au 
sporit de aproape două ori și jumă-

•tate (de la 25.3 miliarde de dolari in 
1979 la 60 miliarde in 1982), iar. in 
ansamblul sarcinii de stingere a da
toriei, ele au ajuns să aibă o pon
dere aproape egală (47 Ia sută) cu cea 
a ratei de rambursare a creditului 
prepriu-zis. In prezent, „serviciul 
datoriei" absoarbe peste o cincime 
din veniturile din exporturi ale ță
rilor lumii a treia, iar în cazul ma
rilor debitori, cum este Brazilia sau 
Mexicul, chiar mai mult de jumă
tate.

Dobinzile excesive au sporit nemă
surat dificultățile economice și finan
ciare ale țărilor in curs de dezvol
tare. Dacă la sfirșitul deceniului tre
cut transferul net de resurse (prin 
care se înțelege acea parte din cre
ditele externe care rămîn la dispo
ziția țărilor debitoare după plata ra
telor scadente la datorie) era de 40 
la sută, în 1983 proporția se redusese 
la circa 14 la sută. Creditul interna
țional a încetat astfel să mai fie un 
stimulent al creșterii economice, 
noua sa funcție fiind aceea de a spori 
exploatarea țărilor sărace de către 
cele bogate. Drept urmare, investi
țiile în economie se reduc, la fel și 
ritmurile de creștere. Scadențele da
toriilor presează, dar țările debitoare 
sint tot mai puțin in măsură să Ie 
facă față. Astfel, după hotărîrea re
centă a guvernului bolivian de a sus
penda temporar plata datoriilor sale 

externe către) băncile particulare. 
Ecuadorul a suspendat la rîndul său 
rambursarea datoriilor către țările 
membre ale „Clubului de la .Paris" 
atita vreme cit guvernele acestora nu 
vor accepta reeșalonarea unei părți a 
sumelor datorate. Pentru multe țări 
in curs de dezvoltare lucrurile au 
ajuns pur și simplu in pragul dispe
rării.

Ar fi nerealist însă să se creadă că 
gravele probleme economice și fi
nanciare cu care se confruntă țările 
in curs de dezvoltare privesc numai 
statele in cauză. Dacă, așa cum se 
intimplă în prezent, țările sărace nu 
mai pot să-și achite datoriile, externe 
din cauza nivelului prea ridicat al 

dobinzilor și a diminuării veniturilor 
din exporturi, ele iși reduc importu
rile, fapt ce nu poate rămine fără 
urmări și asupra țărilor bogate. Se 
apreciază că datorită scăderii cererii 
statelor sărace de produse provenite 
din țările bogate, acestea din urmă 
au pierdut in mai puțin de doi ani 
aproape trei milioane de locuri de 
muncă. Este semnificativ că pe 
ordinea de zi a reuniunii la ni
vel inalt a principalelor țări occi
dentale industrializate, care a început 
ieri la Londra, chestiunea datoriilor 
externe ale țărilor în curs [ie dezvol
tare ocupă unul din locurile princi
pale ; dealtfel, ambasadorii la Lon
dra a șapte state latino-americane — 
care se numără printre cel mai pu
ternic afectate de povara datoriilor — 
au remis guvernului britanic, în cali
tatea sa de gazdă a intîlnirii, o scri
soare prin care se cere ca la reuniu
ne să se acorde o atenție specială a- 
cestei chestiuni. Tot atit de semnifi
cativ este și faptul că în ajunul in- 
tilnirii s-au făcut auzite din partea 
unui șir de participanți, cum ar fi 
cancelarul vest-german Helmut Kohl 
sau premierul britanic Margaret 
Thatcher, critici la adresa politicii 
bugetare a S.U.A. și în primul rind 
a ratei ridicate a dobinzilor practi
cate de această țară, care, intr-o for
mă sau alta, se răsfrînge negativ in

clusiv asupra unor state occidentale 
dezvoltate. In general, se dovedește 
că reconsiderarea de ansamblu a 
problemelor dezvoltării cu toate im
plicațiile ci economice și financiare 
ține nu numai de domeniul echității, 
ci și al realismului politic.

PROPUNERI ÎN CONSENS CU 
CERINȚELE PROGRESULUI GENE
RAL. Toate acestea reliefează deose
bit de pregnant justețea poziției 
României, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu privire la căile și mo
dalitățile de depășire a actualei crize 
economice mondiale. Așa cum a sub
liniat .și în recenta cuvintare pre
ședintele țării noastre, in prezent se 
impune mai mult ca oricind adopta
rea unor măsuri ferme pentru spriji
nirea țărilor in curs de dezvoltare și 
crearea condițiilor pentru progresul 
lor economic și social, prin realizarea I 
unor înțelegeri corespunzătoare între 
țările bogate și cele sărace.

Asemenea înțelegeri trebuie să aibă 
în vedere, în primul rind, problema 
datoriilor, găsirea unei soluții globale 
care să ducă la reducerea substan
țială sau la anularea completă a da
toriilor pentru țările cele mai sărace, 
la reducerea lor pentru alte țări, la 
stabilirea unei dobinzi-limilă minime, 
la o reeșalonare pe termen lung a 
datoriilor fără dobindă sau cu do
binzi simbolice.

Avind in vedere agravarea conti
nuă a situației economice mondiale, 
imobilismul, lipsa de rezultate con
crete a reuniunilor internaționale pe 
această temă,, România se pronunță 
pentru începerea cit mai grabnic po
sibil, in cadrul O.N.U.. a negocierilor 
globale privind cele mai importante 
probleme economice care confruntă 
omenirea.

Țara noastră consideră, de aseme
nea. că orientarea intr-o direcție po
zitivă a cursului proceselor economi
ce internaționale actuale depinde de 
capacitatea țărilor in curs de dezvol
tare de a întări unitatea și colabo
rarea lor. în acest sens, președintele 
României se pronunță pentru realiza
rea unei reuniuni la nivelul cel mai 
inalt a țărilor angajate să contribuie 
la eliminarea obstacolelor din calea 
negocierilor pentru edificarea linei 
noi ordini economice internaționale.

Este convingerea României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu că 
transpunerea in practică a unor ast
fel de măsuri, impuse de insăși gra
vitatea actualei situații, ar aduce o 
însemnată contribuție la relansarea 
activității economice in lume și înce
perea unui proces efectiv de instau
rare a noii ordini, la depășirea difi
cultăților create de criză și asigura
rea stabilității economice și politice 
mondiale.

Gh. CERCEEESCU

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Potrivit rezultatelor neoficiale ale 
alegerilor preliminare desfășurate in 
perioada 19 februarie — 5 iunie in 
rindurile electoratului democrat din 
S.U.A. in vederea desemnării can
didatului Partidului Democrat la 
scrutinul prezidențial din noiembrie, 
fostul vicepreședinte Waite:' Mon- 
dale a întrunit sprijinul majorității 
absolute a delegaților la convenția 
acestei formațiuni politice — peste 
1 967 delegați — relevă agențiile ame
ricane de presă. Walter Mondale a 
declarat că a obținut sprijinul unui 
număr de 2 008 delegați la convenția 
națională a Partidului Democrat pro
gramată pentru luna viitoare, la San 
Francisco, scontind astfel că va obți
ne învestitura partidului încă la pri

de PRESA
vrfW pe scurt

LA BEIJING s-au desfășurat, 
I joi. convorbiri între Hu Yaobang, 

secretar general al C.C. al P.C.
1 Chinez, și Gerardo Iglesias, secre- 
. tar general a.l P.C. din Spania, 

care s-au informat reciproc despre
| preocupările actuale ale celor două 

partide — informează agenția Chi-
I na Nouă.
1 CONFERINȚA. La Belgrad s-a 
. încheiat Conferința reprezentanți

lor societăților naționale de Cruce
I Roșie și Semilună Roșie din țările 

balcanice. Participanții au efectuat.

Itimp de două zile, un schimb de 
opinii cu privire la pregătirea celei 
de-a Il-a Conferințe mondiale a

I societăților de Cruce Roșie și Semi
lună Roșie consacrată păcii, care

I se va desfășura in Finlanda — 
Suedia, in perioada 2—7 septem-

| brie a.c.
LA TUNIS a avut loc inaugura-

I rea oficială a unui combinat apicol, 
în cadrul căruia funcționează un

I important centru de apicultura, 
sub auspiciile. F.A.O., ce va fi în-

Isărcinat cu pregătirea cadrelor și 
specialiștilor in apicultură din nor- 

PROTEST AL R.P.D. COREENE. Un avion cu zbor la mare altitudine, | 
aparținind forțelor militare ale S.U.A., a pătruns, in profunzime, in 
spațiul aerian al R.P.D. Coreene, deasupra apelor teritoriale din zona ' 
Sonbong, in provincia Hamgyong de nord. Agenția A.C.T.C. mențio- . 
nează că. de la începutul manevrelor militare comune americano-sud- I 
coreene „Team Spirit-84“ și pină în prezent, au avut loc peste 20 de | 
asemenea violări ale spațiului aerian al R.P.D. Coreene. în legătură cu 
acest fapt, reprezentantul R.P.D. Coreene in Comisia militară de armis- I 
tițiu a formulat un protest ferm, subliniind că asemenea acte repre
zintă o încălcare a suveranității țării și duc la sporirea tensiunii in zonă. ' 
El a cerut încetarea imediată a oricăror acțiuni provocatoare la adresa 
R.P.D. Coreene.

mul tur de scrutin. Contracandidații 
săi. senatorul Gary Hart și reveren
dul de culoare Jesse Jackson, care 
au întrunit 1 212 și, respectiv, 367 
delegați, au anunțat insă că nu in
tenționează să abandoneze cursa pen
tru obținerea învestiturii, pornind de 
la faptul că, potrivit normelor Parti
dului Democrat, delegații la conven
ție pot opta pentru alt candidat 
decit cel pentru care a primit manda
tul electoratului democrat.

In ce privește Partidul Republican, 
președintele Ronald Reagan — care 
nu are contracandidat — a' obținut 
sprijinul cvasitotalității delegaților 
la convenția națională republicană, 
programată să aibă loc la Dallas, in 
august.

dul Africii. Centrul a fost realizat 
cu sprijinul și contribuția apiculto
rilor români. La inaugurare au 
participat Osman Lassaad, minis
trul tunisian al agriculturii, precum 
și prof. dr. ing. V. Harnaj, pre
ședinte al Apimondiei.

BIROUL DE COORDONARE AL | 
ȚĂRILOR NEALINIATE, întrunit 
in ședință specială la sediul din * 
New York al Națiunilor Unite, a 
condamnat cu hotărire turneul pe I 
care 11 întreprinde in prezent in I 
unele țări vest-europene premie
rul sud-african, Pieter Botha. In I 
comunicatul adoptat se arată că 
primul ministru al R.S.A. folosește * 
aceste vizite in încercarea de a de- ■ 
păși „izolarea internațională a re
gimului de apartheid". El se stră- I 
duiește să obțină sprijinul țărilor 
occidentale față de o politică în
dreptată spre întărirea apartheidu- | 
lui. spre destabilizarea, sub raport 
politic, economic și militar, a si- | 
tuației din țările africane vecine, 
spre continuarea ocupării și exploa- I 
tării ilegale a Namibiei și, de ase
menea. spre „lichidarea luptei drep- I 
te a popoarelor din sudul Africii".
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