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Partidului, iubitului său conducător
omagiul pionierilor țării,
al tinerei generații

CHEZĂȘIA ÎMPLINIRILOR

SOCIALISTE DE AZI
SI DE MÎINE ALE PATRIEI

„Documentele adoptate, în unanimitate, de plenara noastră dau o
orientare clară întregului partid și popor, atît pentru activitatea din acest
an, cît și din anul viitor, precum și pentru activitatea de perspectivă.
Este necesar acum să trecem cu toate forțele la activitatea practică, or
ganizatorică, pentru realizarea acestor hotărîri“.
CEAUȘESCU

NICOLAE
Dezvoltarea intensă, economică
și socială, a patriei noastre pină
la finele acestui cincinal și în
cincinalul următor, în unele pri
vințe pină in anul 2000 consti
tuie obiectul documentelor poli
tice de mare însemnătate ce au
fost dezbătute și adoptate, in
aceste zile, atit în plenara Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, cit și in forurile su
preme ale democrației noastre so
cialiste. Aceste documente progra
matice prefigurează tabloul impre
sionant al României de mîine. vă
dind forța și capacitatea Partidu
lui Comunist Român, a secretaru
lui său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, de a analiza multilate
ral și în profunzime realitățile so
cietății românești, de a prospecta
cu mijloace științifice viitorul. Ele
au însă la bază trecutul apropiat,
cu care ne mindrim ; au la bază tot
ceea ce s-a înfăptuit in cele patru
decenii care au trecut de la actul
istoric de la 23 August 1944. cu deo
sebire în perioada cea mai rodnică
din viața țării, pe care cu profundă
îndreptățire o numim „Epoca
Ceaușescu".
Documentele, politice la care ne
referim privesc, așadar, prezentul
și viitorul
patriei. Obiectivele
propuse, prin realismul dovedit in
elaborarea lor, prin deplina racor
dare la capacitatea de muncă si
Ci câți
*
a poporalul nostru, la voin
ța sa nestrămutată de â lucra pen
tru progresul necontenit al tării,
sint menite să asigure înfăptuirea,
^^în linii mari, a nivelurilor de dez-
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voltarc prevăzute de Programul
partidului ; totodată, ele țin seama
de noile cerințe ale dezvoltării
economico-sociale a patriei, fapt
care se regăsește în accentuarea
laturilor calitative ale activității
economice, în intensificarea muncii

al XIII-lea reprezintă un eveni
ment de însemnătate istorică pen
tru întregul partid, pentru întregul
nostru popor ; forumul suprem al
comuniștilor va inaugura o etapă
nouă, hotăritoare in înfăptuirea
măreței opere de edificare a so-

Plenara C. C. al P. C. R., forurile
supreme ale democrației noastre
socialiste au dezbătut și adoptat
documente de mare însemnătate
pentru dezvoltarea economico-socială
a României
de cercetare științifică, în creșterea
rolului științei și tehnicii in întrea
ga viața a tării.
O importantă cu totul deosebită
o are, de asemenea, Hotărirea
plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la convocarea Congresului
al XIII-lea și la organizarea adunărilor,
a
conferințelor
de
dări' de seâfnă și alegeri ' in
toate organizațiile de partid. Așa
cum a subliniat secretarul general
al partidului, tovarășul
Nicolae
Ceaușescu. convocarea Congresului

cietății socialiste multilateral dez
voltate în România. Plenara a examinat și aprobat, în unanimita
te. proiectul Directivelor Congre
sului al XIII-lea al partidului cu
privire Ia dezvoltarea economicosocială a României în perioada
1986—1990, precum și schița de
dezvoltare generală a patriei in
cincinalul- viitor și in perspectivă
pinâ in anul 2000. Totodată, au
fost analizate și aprobate rapoartele cu privire la proiectul
Planului național unic de dezvol-

tare economico-socială a tării pe
anul 1985 și proiectul Planului de
dezvoltare a agriculturii, indus
triei alimentare, gospodăririi ape
lor și silvicultură in anul viitor.
Un fapt cu profunde semnificații
îl constituie înalta apreciere pe
care plenara' C.C. al P.C.R. a dat-o
contribuției hotăritoare, excepțio
nale a secretarului general al
partidului la ampla activitate de
stabilire și elaborare a orientă
rilor și obiectivelor definite in
documentele la care ne referim, la
dezvoltarea în continuare a for
țelor de producție, a bazei pro
prii de materii prime și re
surse energetice, la ridicarea pa
rametrilor calitativi în toate do
meniile activității economico-so
ciale. la creșterea continuă a
bunăstării materiale și spirituale
a întregului nostru popor.
Comitetul Politic Executiv al C.C.
al P.C.R. a propus, în mod una
nim, ca, la cel de-al XIII-lea
Congres.
în
funcția
supremă
de secretar general al Parti
dului Comunist Român să fie
reales tovarășul Nicolae Ceaușescu.
eminentul conducător al partidului
nostru, ilustru gînditor comunist și
strateg revoluționar, ctitorul Româ
niei moderne. Această propunere,
ce întrunește consensul național și
este in deplină concordanță cu in... tereșeiOj yjtale, salo pșțriei,. ata -în
tregului pbpor, a fost primită cu

Adrian VASILESCU
(Continuare în pag. a V-a)

Siretul pe o nouă albie

simbol
ELECTROPUTERE1
al puterii industriale a tării

Pe șantierul hidrocentralei de la
Răcăciuni, județul Bacău — a doua
de pe Șiret — constructorii au fi
nalizat o nouă și importantă etapă :
devierea apelor riului pe noua albie
care trece prin corpul barajului.
Practic, cu aceasta ei au încheiat
lucrările de construcție a barajului
care măsoar;■ă. 122 de metri in lungime și 29 -ue metri in înălțime,
creîndu-se astfel posibilitatea formării in spatele acestuia a unui lac
de acumulare cu un volum de circa
78 milioane mc de apă. (Gheorghe
Baltă, corespondentul „Scînteii").
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niei spre comunism. ...Se poate
Tineretul patriei, lumea școlii, și
afirma că organizația
revolu
împreună cu ea întreaga noastră
societate, au sărbătorit, de „Ziua
ționară a pionierilor s-a dezvoltat
odată
cu
patria
noastră
socialistă,
pionierilor", împlinirea a 35 de ani
cu ridicarea României pe noi culmi
de la crearea primelor detașamente
de progres si civilizație".
de pionieri din tara noastră. Sem
nificația deosebită a momentului
La această amplă operă educati
aniversat a fost subliniată eu preg
vă a Organizației Pionierilor, la
nantă în MESAJUL TOVARĂȘU
creșterea si formarea tinerelor ge
LUI NICOLAE CEAUȘESCU adre
nerații ale tării o contribuție deo
sat pionierilor, șoimilor patriei,
sebită au adus si aduc, cu înaltă
școlarilor și tuturor copiilor țării,
competentă și răspundere, cadrele
de cuvintele pline de dragoste și
didactice — educatoarele. învăță
căldură adresate tinerei generații.
torii și profesorii — care lucrează
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
nemijlocit cu pionierii si elevii,
varășa Elena Ceaușescu. prezenți
care-și consacră pregătirea peda
la grandioasa manifestare jubilia
gogică, spiritul organizatoric, capa
ră a pionierilor au fost înconjurați
citatea de creație creșterii sănă
cu profundă dragoste și stimă, cu
toase si educării tineretului pe mă
sentimente de adîncă mulțumire si
sura exigentelor societății noastre
recunoștință pentru condițiile mi
socialiste. Partidul și statul nostru
nunate de viată și învățătură de
au conferit, cu deplină încredere,
care se bucură în România socia
educatorilor, comuniștilor de Ia ca
listă.
tedră. inalta răspundere de a crește
Expresie elocventă a grijii deo
și educa tinerele generații in spiritul
sebite, a preocupărilor permanente
dragostei de patrie, al devotamen
ale partidului pentru creșterea si
tului față de socialism, fată de
educarea copiilor si tinerilor, viipartid. în spiritul frăției si priete
torul de aur al tării. , constituirea
niei copiilor români, maghiari, ger
primelor detașamente de pionieri,
mani ’ și de alte naționalități din
în urmă cu 35 de ani, avea loc în
România socialistă cu copiii din
condițiile cînd poporul nostru, tara
lumea întreagă, de a forma viitorii
întreagă erau angajate ferm pe ca
muncitori și specialiști cu un
lea dezvoltării libere si indepen
înalt nivel de pregătire științi
dente. a transformărilor revoluțio
fică și practică, de cultură genera
nare si socialiste. Se deschideau
lă și politică.
astfel și în fata copiilor perspecti- .
Pentru buna organizare si des
vele luminoase ale formării si afir
fășurare a învătămîntului. pentru
mării lor ca harnici si devotați ce
asistenta medicală a copiilor si
tățeni ai patriei, ale împlinirii ple
pentru odihna si recreația tinere
nare a aspirațiilor si dorințelor lor
tului școlar în taberele de la mare
celor mai îndrăznețe. De-a lungul
si de la munte se cheltuiesc anual
celor trei decenii si jumătate, sub
sume importante, se construiesc noi
conducerea partidului, cu ajutorul
spatii de învătămînt. cămine și
Uniunii Tineretului Comunist. Or
grădinițe. Depinde în cea mai
ganizația Pionierilor s-a constituit
mare măsură de învățători și
într-o adevărată scoală a educației
profesori, de organizațiile de partid
revoluționare a celor mai tinere
din unitățile de învătămînt de a
generații, a formării lor în spiritul
fructifica cu maximă eficientă forcelor mai înalte tradiții de luptă
mativ-educativă climatul socialrevoluționară și patriotică, al înal
politic nou în care cresc si se
telor principii și idealuri ale socie
formează tinerele generații, pen
tății noastre socialiste. Dragos
tru a Ie dezvolta
entuziasmul,
tea profundă și respectul pentru
energia și a le pune cgpacitătara in care s-au născut, recup.ostilc :<;?catcăre :n slujba progre
tititâypentru jertfele' eroiiiia ale
sului. civilizației si propășirii pa
înaintașilor, pentru munca neobo
triei și poporului.
sită și plină de dăruire patriotică a
Aniversarea Organizației Pionie
poporului nostru de edificare mul
rilor, desfășurată în condiții politilaterală a patriei au marcat cu
tico-sociale
deosebite, cînd între
putere întreaga operă educativă a
gul nostru popor sărbătorește cea
organizației de pionieri. Cutezători
de-a 40-a aniversare a victoriei re
și eptuziasti. pionierii s-au înscris
voluției de eliberare socială și na
și ei în amplul efort constructiv al
țională. antifascistă și antiimperiapoporului, au crescut odată cu tara.
Prin învățătură temeinică, perse
listă și se pregătește să intimpine
verentă. prin muncă harnică ei
prin noi si noi realizări Congresul
și-au înscris numele în ampla cro
al XIII-lea al partidului, care va
nică a devenirii socialiste a Româ
trasa calea de amplă dezvoltare
niei. „Mulți din pionierii de ieri au
socialistă multilaterală a patriei
devenit cadre de nădejde ale parti
pentru anii viitori a constituit un
dului și statului—se relevă in Me
prilej de solemnă angajare. „Aces
saj — muncitori și specialiști de
te perspective minunate — se spu
înaltă competență, ingineri, oameni
ne în Mesajul adresat de secretarul
de știință, ofițeri, activiști în toate
general al partidului — pun in fața
sectoarele construcției socialiste,
organizației de pionieri, a organi
militanți activi pentru înfăptuirea
zației de tineret, a tuturor copiilor
Programului partidului de făurire
și tineretului patriei noastre înda
a societății socialiste multilateral
torirea de onoare de a nu precupeți
^dezvoltate și de înaintare a Românici un efort pentru a învăța, a in-

vata și iar a învăța, pentru a-șî în
suși cele mai minunate cunoștințe
în domeniul științei și tehnicii, al
cunoașterii umane, pentru a putea
descoperi noi și noi taine ale natu
rii, pentru a așeza aceste noi cu
noștințe din toate domeniile la
baza făuririi celei mai drepte socie
tăți din lume, a visului de aur al
omenirii — comunismul !".
Puternic mobilizați de indicațiile
Si orientările tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
partidului, pionierii — cei mai
harnici și cutezători copii al tării,
împreună cu educatorii lor — ca
drele didactice, au făcut bilanțul
activității școlare si pionierești, in
cadrul unor însuflețite adunări pio
nierești și serbări ale sfîrsitului
de an școlar, dind glas recunoștin
ței profunde fată de partidul si po
porul nostru, pentru minunatele
condiții de învățătură și muncă,
pentru atenția și sprijinul deose
bit asigurat dezvoltării și înfloririi
învățămintului.
Cu înaltă satisfacție, cu profundă
și legitimă mîndrie. oamenii școlii,
tinăra generație a tării au aprobat
.Hotărirea recentei plenare a Comi
tetului Central al partidului privind
realegerea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu. la Congresul al XIII-lea
al partidului, în funcția supremă de
secretar general al P.C.R. De nu
mele și activitatea prodigioasă a
conducătorului partidului nostru,
ctitorul României moderne, perso
nalitate proeminentă a lumii con
temporane, este indestructibil legat
drumul de progres al școlii româ
nești, concepția originală, științi
fică a îmbinării studiului cu munca
productivă și cercetarea științifi
că, determinînd formarea viitorilor
muncitori și specialiști în concor
danță deplină cu cerințele progreșului economic și social al țării.
Rezultatele bune șl foarte bune
înregistrate de pionieri și elevi
la învățătură, în pregătirea teh__
nico-productivă, în acțiunile ob
ștești- de., )țarg.. - .interes .cetățe
nesc, ' activitatea neobosită, com
petentă și plină de pasiune a
educatorilor lor sint expresia con
cretă. in fapte demne de muncă, 'a
acestei recunoștințe și, deopotrivă,
a hotăririi de a-și consacra întrea
ga energie si capacitate de muncă
și de creație înfăptuirii nobilelor
obiective puse de partid in fata sco
lii, a slujitorilor și elevilor săi.
Hotărire exprimată cu tineresc en
tuziasm în Scrisoarea adresată to
varășului
Nicolae Ceaușescu, în
care, mulțumind din inimă partidu
lui, părintelui iubit al tinerei ge
nerații. pionierii se angajează să
învețe și să muncească cu pasiune
și răspundere, in spiritul îndemnu
rilor secretarului general al parti
dului. să meargă cu fermitate, dă
ruire și cutezanță spre viitorul de
aur al României, „Tot înainte !“.

Florica MNULESCU
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in ritm intens, cu grijă deosebită pentru recoltă!
Electrificarea — ca, dealtfel, și dieseiizarea - transporturilor feroviare românești poartă semnătura de prestigiu
a întreprinderii crpiovene „Electroputere"
„Electroputere" este una
dintre acele mari întreprin
deri care. în România, prin
evoluția proprie și prin
ceea ce a făcut pentru în
tregul drum parcurs de
viața economică și so
cială a țării, a dobîndit va
loare de emblemă. însuși
numele pe care l-a pri
mit, in urmă cu 35 de ani,
la întemeiere, poartă, sim
bolic. datele unuia dintre
cei mai importanți mijlo
citori ai dezvoltării indus
triale : forța electricității.
„Electroputere" a apărut
tocmai pentru a fi pri
mul și cel mai important
furnizor dț echipamente
pentru curepți tari, ne
cesari înfăptuirii, cu în
cepere din 1949, a planului
de zece ani. ai electrifică
rii. Și-a îndeplinit cu pri
sosință această misiune. Și
încă multe altele, deve
nind, in ultimele două de
cenii — deceniile celei mai
substanțiale dezvoltări din
istoria României — cea mai
importantă unitate a in
dustriei electrotehnice ro
mânești și una dintre cele
mai mari din Europa. „Electroputere" nu e o uzină
oarecare (termenul de „în
treprindere", aplicat și unor
unități cu doar 100—200 de
muncitori, n-o mai poate
ț^defini), e un mare com-

f

plex industrial. Cu o pro
ducție marfă (în 1984) de
5.6 miliarde lei. ea reali
zează echivalentul a ju
mătate din producția unor
județe.
Scurtă întoarcere in tre
cut. Deci, in urmă cu 35
de ani, mai exact in septembrie• 1949, o veche alcătuire industrială a ateli erelor C.F.R. din Craiova a devenit întreprin
dere
electrotehnică,
de
avind, pentru început, 300
de muncitori (aproxima
tiv 1 000 in anul urmă
tor și peste 3 000 după
cinci ani). Primele produse:
motoare electrice de pină
la 10 kW. Apoi o serie de
premiere pentru industria
românească : primul elec
trocar. primul transforma
tor de linie, prima locomo
tivă electrică de mină,
primul
întreruptor
de
putere, primul grup elec
trogen. primul tramvai...
La sfîrșitul primului plan
cincinal
tăblița-emblemă
cu inițialele „EP" și cu
specificația „Fabricat în
România" se găsea de
acum pe un Impresionant
număr de mașini, utilaje și
echipamente electrice din
arsenalul marilor șantie
re de construcție de la
Bicaz, ca și al noilor, pe
atunci, termocentrale Doi-

cești, Ovidiu. Fîntînele,
Paroșeni. pe șantierele de
la „Casa Scînteii". Hune
doara.
Reșița.
în
ex
ploatări miniere, pe șantie
rele rețelelor de electrifi
care rurală, în uzine și
fabrici. Nu. becul electric,
a cărui lumină spulbera
atunci lunga noapte a sa
telor
României, nu era
fabricat aici, dar fără sta
țiile trafo cu emblema
„EP“, fără echipamentele
,,EP“ din noile centrale și
de pe firul noilor rețele electrice, el nu și-ar fi în
deplinit atunci
misiunea
civilizatoare. In 1954, pri
mele oferte la export. Ur
mează ani de continuă
dezvoltare. „Electroputere"
devine un nume consacrat,
tot mai tehnice
înscris pe
i
șl mai pretențioase mașini și aparataje pentru
curent! tari...
„Dacăi privim în urmă,
distantai este enormă —
spune Stelian Stegaru, se
cretarul
comitetului
de
partid din fabrica de lo
comotive. Aici, in această
fostă secție, am început
cu roabe și vagoneți, ne
cesare și ele atunci pe ma
rile șantiere. Apoi, am
devenit secție de electrovehicule și-am cutezat să
fabricăm
locomotive de
mină.
tramvaie — mai

circulă și azi tramvaiele
noastre, la București, la
Timișoara și la
Galați.
Trei lucruri ne-au împins
mereu înainte : conștiința
misiunii ce o aveam in
tr-o economie ce se dez
volta vertiginos, experien
ța pe care o dobindeam și
dorința firească a afirmă
rii și autodepășirii. Cind,
în 1958, am trecut la reali
zarea primei locomotive
magistrale diesel-electrice
de 2 100 C.P., in licență
„Schultzer", eram de acuma siguri pe noi, știam
că vom izbuti. Și n-am
avut eșecuri. Dieseiizarea
transporturilor feroviare in
România s-a realizat repe
de și integral, cu locomo
tivele noastre. Așa că am
putut să trecem, in 1965, la
următoarea mare etapă:
electrificarea transporturi
lor feroviare prin loco
motivele electrice, în li
cență ASEA, de 6 980 C.P.,
in variantele de 120. de
140 și de 160 km pe oră..."
„Electroputere" se afla,
totuși, la data aceea, abia
in
pragul
unui
mare
asalt...

Mihai CARANFIL
Nicolae BABĂLAU
corespondentul

„Scînteii

(Continuare în pag, a II-a)^/

Momentul actual din agricultură
este caracterizat printr-o maximă
aglomerare a lucrărilor in cimp.
Recoltarea și depozitarea cereale
lor păioase. stringerea și inmagazinarea
furajelor,
întreținerea
exemplară a culturilor, irigarea
plantelor, acolo unde acestea au
nevoie de apă, sint numai citeva
din lucrările agricole de sezon, ca
să ne referim doar la cele mai im
portante, care impun ca in fiecare
unitate agricolă să se asigure o bună
organizare a muncii, o repartizare
judicioasă a forțelor umane și a
mijloacelor mecanice, astfel incit
toate lucrările să fie executate în
perioadele optime.
Desigur, dintre lucrările de sezon
se detașează prin caracterul lor
de maximă urgență stringerea și
depozitarea recoltei de cereale pă
ioase, acțiune de mare importanță,
care vine să încununeze eforturile
de un an de zile ale oamenilor
muncii de pe ogoare. Cerința esen
țială. subliniată stăruitor de secre
tarul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. la plenara
C.C. al P.C.R. din 27 iunie și cu
prilejul recentei vizite de lucru in
județele Olt. Teleorman și Giurgiu,
este ca pretutindeni, in fiecare ju
deț și în fiecare unitate agricolă,
să se asigure, prin întreg ansam
blul de măsuri privind organizarea
și desfășurarea secerișului, strin
gerea și depozitarea în cel mai
scurt timp și fără nici un fel de
pierderi a întregii producții de orz
și griu.
Cum se desfășoară și ce rezultate
s-au înregistrat pînă acum la se
cerișul cerealelor păioase ? Din
datele comunicate de Ministe
rul Agriculturii cu privire la se
cerișul orzului rezultă că, pînă în

seara zilei de 1 iulie, recolta a
fost strinsă de pe 51 la sută din
suprafața cultivată. Este demn de
relevat că in județele Olt, Teleor
man, Dolj, Argeș, Caraș-Severin și
Timiș secerișul orzului s-a încheiat
și că această lucrare se află in
tr-un stadiu avansat in județele Ia
lomița, Constanța și Giurgiu. Faptul
că in unitățile agricole din județul

caracterizează evoluția vremii din
multe zone din țară, este nevoie de
un plus de efort pentru ca secerișul
să se desfășoare in ritm cit mai
intens. în acest scop, specialiștilor
din unitățile agricole le revine sar
cina importantă de a urmări per
manent atit stadiul coacerii lanu
rilor, cit .și evoluția umidității aces
tora după fiecare aversă de ploaie.

® Specialiștii au datoria să urmărească perma
nent stadiul coacerii lanurilor, pentru a se trece ope
rativ la recoltare ® Mijloacele mecanice să fie folo
site intens, la întreaga capacitate, din zori și pînă
seara ® Imediat după seceriș să se însămînțeze
culturile succesive © Livrarea integrală a cantități
lor de produse contractate la fondul de stat și ia
fondul de nutrețuri combinate — sarcină de mare
răspundere a fiecărei unități agricole.
Olt a început recoltarea griului re
liefează că in săptămîna aceasta
secerișul cerealelor păioase va tre
bui să atingă maximum de inten
sitate. Dealtfel, este de așteptat ca
în aceste zile aria secerișului orzu
lui să se extindă in toate județele
tării, în timp ce în județele din
sudul și estul tării recoltarea orzului și a griului se vor suprapune,
Rezultă de aici necesitatea organizării cit mai temeinice a recoltării.
spre a se asigura, așa cum a sta
bilit conducerea partidului, strîngerea și depozitarea orzului în 4—5
zile, iar a griului — în 8—10 zile.
Este cit se poate de evident că
In condițiile timpului instabil, ce

spre a putea decide operativ, după
caz. începerea recoltării sau re
luarea activității in cimp.
De cea mai mare importanță
însă pentru realizarea unor rit
muri susținute la seceriș este ca
pretutindeni să se asigure funcțio
narea la întreaga capecitate și fără
întrerupere a combinelor, mijloa
celor de transport și a celorlalte
mijloace
mecanice
repartizate.
Pentru aceasta este nevoie ca for
mațiile complexe de mecanizatori,
conduse de specialiști, să fie do
tate cu ateliere mobile de inter
venție, care să dispună de tot ce
trebuie pentru remedierea opera
tivă a defecțiunilor ce apar în
funcționarea mijloacelor mecani-

ce. Totodată, pentru buna desfă
șurare a secerișului și evitarea de
calajelor intre lucrări, este absolut
necesar ca întreaga activitate să
fie organizată în flux neîntrerupt,
să nu se piardă nici o oră, astfel
incit de la începerea recoltării unei
parcele și pînă la pregătirea solu
lui și însămînțarea culturilor succe
sive să nu treacă mai mult de două
zile.
în strinsă legătură cu preocupă
rile pentru urgentarea secerișului
trebuie subliniată sarcina de mare
răspundere ce revine tuturor con
ducerilor unităților agricole de a
asigura în același ritm cu recol
tarea livrarea întregii cantități de
cereale păioase contractate la fon
dul de stat și Ia fondul de nutre
țuri combinate. Aceasta constituie
o îndatorire de maximă răspundere
a fiecărei unități
agricole, de a
cărei îndeplinire
exemplară de
pind asigurarea pîinii poporului și
satisfacerea altor cerințe ale eco
nomiei naționale.
Pentru intensificarea
recoltării
orzului și declanșarea secerișului
griului pe măsura coacerii lanuri
lor, important este ca organele ju
dețene de partid și agricole, orga
nizațiile de partid de la sate, con
siliile agroindustriale și conduce
rile unităților agricole să acționeze
cu toată fermitatea și răspunderea
pentru buna organizare a muncii
formațiilor de combine, de trans
port și la preluarea produselor la
bazele de recepție, pentru folosirea
la maximum a mijloacelor tehnice
și a timpului de lucru, din zori și
pină seara. Totul este ca recolta
să fie strinsă, transportată și de
pozitată cit mai repede/ pentru a
nu se pierde nimic din rodul mun
cii de un an de zile, din pîinea
țării, a noastră, a tuturor !

Aurel PAPADIUC
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RECOLTAREA Șl SEMĂNATUL CULTURILOR SUCCESIVE
impun o maximă concentrare a forțelor, o temeinică organizare a muncii
Județele Argeș, Caraș-Severin
și Timiș raportează încheierea
recoltării orzului
în județele Argeș. Caraș-Severin și Timiș a fost incheiatâ
recoltarea
orzului de pe în
treaga suprafață cultivată, onorindu-se in întregime obliga
țiile la fondul de stat și la fon
dul de furaje.
în telegramele adresate cu
acest prilej tovarășului Nicolae
Ceaușcscu, secretar general al
Partidului
Comunist Român,
președintele Republicii Socia
liste România, se subliniază că.
acționind in spiritul orientări
lor, indicațiilor și sarcinilor pe
care secretarul general al parti
dului le-a pus in fața celor ce
muncesc in agricultură, in cele
trei județe a fost temeinic pre
gătită și campania de recoltare

a griului, la timp și fără pier
deri. organizindu-se tabere in
cimp și asigurindu-se corespun
zător toate utilajele de trans
port și bazele de recepție.
Oamenii muncii din agricul
tura județelor amintite se anga
jează să execute intregul vo
lum de lucrări din agricultură
in cele mai bune condiții, pen
tru a obține la toate culturile
producții mari, cinstind astfel
prin fapte de muncă marile
evenimente
politice din acest
an — împlinirea a 40 de ani
de la revoluția de eliberare
socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă și cel
de-al XIII-lea Congres al parti
dului.

ARAD: Cînd organizarea este bună,
recoltarea avansează repede
în județul Arad, secerișul a început
la 24 iunie. Pină in seara zilei de
1 iulie orzul a fost recoltat de pe
12 740 hectare, reprezentind doar 54
la sută din suprafața cultivată. Vite
zele zilnice de lucru diferă mult de
la o zi la alta. în perioada 24 iunie —
1 iulie aceste viteze au variat de la
430 hectare la 4 632 hectare. In me
die, s-au recoltat zilnic aproximativ
1 700 hectare, față de 6 830 hectare cit
era prevăzut. ' De ce există o dife
rență atit de mare intre viteza de
lucru planificată și cea realizată ? Ne
răspunde Gheorghe Chiper, director
al direcției agricole județene : „Prin
cipala cauză a ritmului scăzut de lu
cru o constituie aversele de ploaie
căzute zilnic in intreg județul. Prac
tic, n-am avut nici o zi plină de lu
cru. S-a secerat „pe ore“ și doar

unde lanurile s-au zvintat mai re
pede. De asemenea, în multe locuri
orzul nu s-a copt uniform, ceea ce și
explică de ce in unele unități agri
cole se lucrează pe parcele mici".
Rezultatele obținute de numeroase
unități agricole demonstrează însă că
și in condițiile determinate de ploi,
printr-o temeinică organizare a mun
cii. secerișul orzului, poate avansa
repede. în consiliul agroindustrial
Fclnac, de exemplu, orzul a fost re
coltat de pe 550 hectare din cele
700 hectare cultivate. Cooperativele
agricole Secusigiu, Sinpetru German
și Satu Mare au inchciat această lu
crare. La C.A.P. Felnac se stringea
recolta de pe ultima sută de hectare.
Toate cele 17 combine erau in lan și
lucrau de zor. Mecanizatorii foloseau
din plin timpul bun de lucrul „Au

fost multe ploi in ultima perioadă și
nu e vreme de pierdut, trebuie să
stringem orzul cit mai repede" — ne
spune unul dintre ei. Intre timp, pa
tru prese de balotat paie au pornit in
urma combinelor, ele fiind dotate cu
sănii pentru adunarea baloților. ,.Pe
acest teren insămințăm imediat cul
turi succesive — ne spune Jiva Mi
hailovich
președintele
consiliului
agroindustrial Felnac. Pentru aceas
ta, executăm toate lucrările in flux
continuu. întrucit pămintul este afi
nat și fără buruieni, am hotărit, îm
preună cu specialiștii, să-1 pregătim
pentru semănat doar prin discuire. In
numai 48 de ore, suprafața de pe
care secerăm acum orzul va fi semă
nată cu porumb".
Următorul popas îl facem la baza
de recepție a cerealelor din consiliul
agroindustrial Felnac. Producția este
preluată operativ, in condiții cores

TULCEA:

punzătoare, fără pierdere de timp.
Șeful bazei, Teodor Popescu, ne
spune : ..Livrările se fac aproape in
conformitate cu graficul stabilit pe
fiecare unitate agricolă. Unele uni
tăți, cum este C.A.P. Sinpetru Ger
man, au reușit să-și Îndeplinească
integral sarcinile prevăzute la fondul
de stat".
Sint doar citeva exemple de bună
organizare, intilnite in cursul raidu
lui nostru, care trebuie urmate de
alte unități și consilii agroindustriale
care n-au atins incă un ritm de lucru
corespunzător. Fiindcă trebuie să
spunem : nu numai timpului nefavo
rabil se datoresc rezultatele slabe
obținute, pină acum la secerișul orzu
lui in multe consilii agroindustriale
din județul Arad.

Tristan MIHUȚA
corespondentul

„Scinteii"

Se lucrează diferențiat,

în funcție de coacerea lanurilor
Secerișul se intensifică și in uni
tățile agricole din județul Tulcea. în
timp scurt, recolta de orz a fost strinsă de pe aproape 4 000 hectare din
cele 17 537 hectare aflate în cultu
ră. Rezultatele bune obținute de nu
meroase unități agricole demonstrea
ză insă că lucrările pot fi mult in
tensificate.
în unitățile agricole din consiliul
agroindustrial Mahmudia. de exem
plu. orzul a fost recoltat de pe aproape jumătate din cele peste 1 300
hectare cultivate. „Ploile căzute au
stinjenit desfășurarea normală a lu
crărilor in cimp — ne spune tovară
șul Ionel Popa, inginerul-șef al aces
tui consiliu agroindustrial. Timpul
călduros din ultimele zile a grăbit
coacerea lanurilor. îndeosebi a celor
din zona nisipoasă. Tocmai de aceea
am concentrat combinele pe terenu
rile cooperativelor agricole Indepen
dența, Sarinasuf și Iazurile, unde or
zul a aju.ns mai repede la maturi
tate. Ca atare, în numai două zile,
mecanizatorii de la C.A.P. Indepen
dența au încheiat recoltarea orzului
de pe cele 100 hectare cultivate. în
trucit aversele de ploaie
întrerup
uneori activitatea, formațiile
de

combine se află în permanență în
cimp. gata oricind să intre in lanuri".
La cooperativa agricolă Agighiol
din acest consiliu agroindustrial am
ajuns la căderea serii. La ferma nr.
3, in lanul de orz, mecanizatorii de
pe cele cinci combine continuau să
lucreze. „Este prima zi in care re
coltăm fără întrerupere — ne spune
Gheorghe Mocanu. președintele coo
perativei agricole. înainte de a începe
campania am stabilit sarcini precise
fiecărui om. Dimineața, la începerea
lucrului, șefii fermelor jalonează și
parcelează solele, astfel incit fiecare
mecanizator de pe combină cunoaște
concret ce are și cit are de lucrat in
ziua respectivă. Zilnic, mecanizatorii
noștri își îndeplinesc normele de lu
cru. în următoarele două zile vom
încheia secerișul orzului".
Și in unitățile agricole din consi
liul agroindustrial Ceamurlia de Jos
combinerii lucrează intens. „Pentru
prevenirea pierderilor prin scuturare,
am inceput recoltarea orztflui din
lanurile cu umiditate mai mare — ne
spune tovarășul Radu Maxim, pre
ședintele consiliului agroindustrial.
Vremea călduroasă grăbește coace
rea lanurilor. Tocmai de aceea zo

Noua organizare a activității pe șantiere — cadru favorabil pentru

SCURTAREA DURATELOR UE EXECUȚIE A INVESTIȚIILOR
După primele cinci luni ale acestui an. Trustul antrepriză generală de
lucrări speciale și izolații tehnologice din București ocupă-primul loc in
întrecerea socialistă din domeniul construcțiilor industriale. Poziția de „lider"
se datorează in special regularității cu care, lună de lună, colectivul acestei
puternice unități și-a onorat sarcinile de plan. Si nu oricum, ci cu apreciabile depășiri la toți indicatorii.
O performantă notabilă, in primul rind pentru faptul că a fost obținută

Incontestabila superiori
tate a organizării antreprize
lor. „Profilurile similare de activi
tate ne-au permis integrarea rapidă
și, implicit, preluarea „din mers" a
unui volum de lucrări de două ori
mai mare decit in anii precedenți,
ne furnizează primele explicații ing.
Gabriel Roventa, șeful serviciului
producție. în schimb, prin această
comasare a fost eliminat un neajuns
mult mai important. Este vorba de
cele două rinduri de balanțe de re
surse materiale, destinate unor lu
crări asemănătoare, dar întocmite
pentru unități diferite".— Cit privește antreprizele...
— ...în număr de opt, acestea sint
indiscutabil mult mai puternice sub
aspect organizatoric și al capacității
de acțiune decit fostele grupuri de
șantiere. Măsurile adoptate pentru
întărirea autonomiei și lărgirea com
petentelor, inclusiv deschiderea subcontului in bancă, conferă antrepri
zelor mai multă autoritate in rela
țiile cu beneficiarii și ceilalți factori
din investiții, obligindu-le, in același
timp, la creșterea spiritului de răs
pundere in gospodărirea fondurilor
financiare și materiale încredințate.
Altfel spus, întregul sistem de pre
luare a lucrărilor în antrepriză
asigură cadrul optim aplicării mai
ferme a principiilor autoconducerli
muncitorești.
Ca urmare, au sporit eforturile
vizind organizarea superioară a ac
tivității desfășurate pe șantiere,
pregătirea si lansarea în condiții mai
bune a producției. Sarcinile sint de
falcate amănunții pe brigăzi, echipe
și oameni, proiectele tehnologice și
fișele tehnologice au devenit ele
mente indispensabile și obligatorii
pentru executarea oricărei lucrări
și a fost introdusă recepția calita
tivă la preluarea fronturilor de lu
cru. Sint doar citeva dintre măsurile
care au permis atingerea, in ultima
vreme, a unor ritmuri superioare la
■glisarea coșurilor pentru centralele
electrice de termoficare din Arad și
Oradea, sau la execuția silozurilor
din cadrul unor fabrici de zahăr.

Obiectivul principal : creș
terea accentuată a produc
tivității muncii. Există mai
multe explicații ce pot fi date rezul
tatelor obținute pină acum. In pri
mul rind. in toate compartimentele
de activitate au sporit angajarea și
operativitatea in soluționarea proble
melor cu care sint confruntați con
structorii pe șantiere. Secția de pro
iectare a adaptat, in scopul Încheie
rii contractelor terme cu beneficia
rii. 14 000 din totalul a 18 000 de devi
ze. primite pină la ora actuală din
partea institutelor de proiectare. Se
cristalizează, la toate eșaloanele, un
stil de muncă mai dinamic, in care
răspunderea și manifestarea mai ac
tivă a spiritului de inițiativă Înre
gistrează „cote" în creștere.

Prioritatea acordată tehnicii noi.
promovării unor tehnologii moderne
și rapide de execuție reprezintă o
altă orientare consecventă. Bunăoară,
prin generalizarea metodei de precomprimare. prin înfășurare, la con
strucția silozurilor de zahăr — me
todă pusă la punct de specialiștii
trustului — consumul de metal va
fi redus cu 20 la sută, duratele
de execuție cu 25 la sută, la nivelul
acestui an urmind să fie economisite
circa 20 000 ore-om muncă. S-a
trecut și la extinderea utilizării betoanelor refractare confecționate in
țară. Folosirea lor aduce o economie
de valută de 2 milioane dolari, in
timp ce productivitatea muncii spo
rește cu peste. 30 la sută.
Sint. după cum se vede, preocupări
și rezultate datorate interesului
stăruitor acordat creșterii mai accen

5n condiții mai puțin obișnuite. La ce ne referim ? Ca urmare a reorgani
zării . sectorului de conștrucții-montai. trustul a fost constituit pe structura
'celor două unități:.de specialitate existente anterior : Trustul de lucrări spe
ciale si Trustul de izolații pentru lucrări industriale. „Grefă" despre Care
s-a presupus că va implica pină la omogenizarea unui stil unitar de acțiune,
o anumită perioadă de adaptare intre două moduri diferite de abordare și
soluționare a problemelor ridicate pe șantiere. Dar in realitate nu s-a simțit
deloc nevoia unei asemenea etape de „tranziție".
menține o atare stare de lucruri.
Există, de asemenea, diferente apre
ciabile intre brigăzi si. evident, intre
antreprize in privința duratei medii
efective a zilei de lucru.
Disciplina muncii rămine. așadar,
un capitol susceptibil de serioase
îmbunătățiri, cu condiția ca tuturor
elementelor ce contribuie la întă
rirea ci să li se acorde, in viitor,
mai multă importanță.
Iată si o altă rezervă de creștere
a productivității muncii ce poate fi
destul de lesne pusă in valoare :
calificarea și perfecționarea pregă
tirii profesionale a personalului
muncitor. In momentul de față, pe
ansamblul trustului, ponderea lucră
torilor necalificati se ridică la 12 la
sută. Cu alte cuvinte, un efectiv de
circa 800 de oameni, al căror randa
ment in muncă poate spori, printr-o

Din activitatea Trustului antrepriză generală
de lucrări speciale și izolații tehnologice București
tuate a productivității muncii. Obiec
tivul propus : depășirea cu peste 11
la sută a nivelului atins la acest
indicator în cursul anului trecut.
— în acest scop, a fost elaborat
un amplu program de măsuri pentru
fiecare grupă de lucrări din profilul
nostru de activitate, ne-a precizat
ing. Antoniu Pop. Prin aplicarea ce
lor 31 de măsuri stabiliie, in total
scontăm pe o economie relativă de
746 persoane sau, în alți termeni,
pe reducerea duratelor la execuție
cu peste 1,8 milioane ore-om muncă.
Nu vom intra in detalii privind
acest ansamblu de măsuri cu carac
ter tehnic și organizatoric. Reținem,
ca un
fapt semnificativ însă, că
baza materială necesară înfăptuirii
lui — utilaje, scule, dispozitive, di
verse amenajări — este asigurata
intr-o proporție însemnată incă din
1983.

Surse de sporire a ran
damentului în muncă insu
ficient valorificate. ° intrebare
firească : reprezintă sarcina de creș
tere a productivității muncii stabilită
pentru acest an o limită a posibili
tăților actuale de care dispun con
structorii trustului bucureștean sau,
dimpotrivă, aceștia au in continuare
suficiente rezerve pentru depăși
rea ei ?
Răspunsul nu este greu de găsit,
într-o singură lună
s-au cumulat
3173 zile-om nelucrate pe șan
tiere. din care o bună parte sint re
zultatul absentelor nemotivate. Nu
sint necesare cine știe ce calcule
complicate pentru a se vedea lim
pede cit timp s-ar pierde la nivelul
întregului an de plan, in detrimen
tul producției, bineînțeles, dacă s-ar

pregătire adecvată, de două-trei ori.
Insistăm asupra acestor aspecte nu
pentru că am privi creșterea - mai
accentuată a productivității muncii
ca un scop in sine. De ea depind,
într-o măsură hotăritoare. reducerea
duratelor
de execuție și punerea
mai rapidă in funcțiune a noilor obiective
de investiții, cu multiple
efecte pozitive asupra economiei na
ționale. Și mai depinde mărimea
veniturilor obținute de constructori,
venituri care pot fi mai mari in
condițiile realizării investițiilor in
termene mai scurte si cu un număr
mai mic de personal. Deci, cu o
productivitate mai ridicată.

Semnale pe adresa unor
ministere Dar colectivul Trustului
antrepriză generală de lucrări spe
ciale și izolații tehnologice din Bucu
rești mai este confruntat și cu pro
bleme ce ii depășesc capacitatea sa
de soluționare. Să ascultăm opinia
inginerului Constantin Băicuș, direc
tor tehnic :
— Asigurarea la timp a fronturi
lor de lucru. îmbunătățită fată de
anii anteriori, rămine totuși o ches
tiune deschisă. Sintem. prin succe
siunea tehnologică de realizare a
lucrărilor, dependenti de modul in
care iși organizează și iși desfășoară
activitatea unitățile de construcții și
de montai cu care colaborăm. Or,
nu întotdeauna graficele de predare
a fronturilor de lucru, stabilite de
altfel în comun, sint respectate.
Așa cum este cazul pe șantierele
dezvoltării Rafinăriei Brazi. Combi
natului petrochimic Midia-Năvodari
sau Combinatului chimic DrobetaTurnu Severin, unde nu au fost
predate, fronturi de lucru însumind
peste 250 000 mp. Neajuns care, per

petuat. riscă să aibă consecințe mult
mai ample.
într-adevăr. trustul bucureștean
trebuie să participe, in acest an. la
punerea in funcțiune a 662 obiective
de investiții, număr de aproximativ
8 ori mai mare decit al oricărei alte;
unități din cadrul ministerului. Cum
se vor descurca, oare, constructorii
acestui trust, atit timp cit colabo
rarea cu celelalte unități din cadrul
ministerului se va menține la același
nivel nesatisfăcător ?
— întimpinăm mari dificultăți si
în domeniul aprovizionării cu unele
materiale, ne-a pus în temă tovară
șul Constantin Caruso, director ad
junct al trustului. Dacă acum sintem
fruntași in întrecerea socialistă, avem perspectiva ca. in lunile urmă
toare. să nu ne putem îndeplini pla
nul chiar. Prin Înlocuirea, la unele
investiții, a tablei zincate cu tabla
neagră au
devenit
necesare, in
scopul protejării acesteia, importan
te cantităti de grunduri și emailuri.
Dar Ministerul Aprovizionării nu
ne-a stabilit vreo cotă pentru aces
te materiale, iar posibilii furnizori
contactați nici nu-și pun problema
să satisfacă solicitările noastre.
La fel de controversată este și
problema stabilitului, folosit la lu
crările de lermoizolații. Constructo
rii afirmă că. dacă l-ar produce sin
guri. ar face-o la jumătate din pre
țul cu care sint obligati să-l cum
pere din industrie, economisind, tot
odată. mai mult de jumătate din
consumul actual de bitum. In plus,
stabilitul ar fi confecționat în apro
pierea
șantierelor.
eliminindu-se
transportul său. deci un consum su
plimentar și nejustificat de combus
tibil, pe distanțe uneori de sute de
kilometri. Ce ii împiedică pe con
structori să treacă la producerea sta
bilitului? Faptul că Ministerul Indus
trializării Lemnului și Materialelor
de Construcții — coordonator de ba
lanță la acest produs — nu este dis
pus să asigure talașul industrial.
O precizare. La conducerea Minis
terului
Construcțiilor
Industriale
sint cunoscute atit problema asigu
rării fronturilor de lucru, cit și pro
blemele de aprovizionare. Incertitu
dinile legate de solutionarea lor
scot în evidență sprijinul scăzut
primit de către trust din partea fo
rului său coordonator. Este de pri
sos . să reamintim consecințele nega
tive oe care le poate avea acest fapt
asupra îndeplinirii prevederilor pla
nului de investiții din acest an —
an hotăritor al
cincinalului — și,
chiar asupra consolidării, in aceas
tă etapă, a sistemului de lucru in
acord global, prin preluarea lucră
rilor in antrepriză. Nu este de pri
sos. însă, să reamintim conducerii
acestui
minister, specialiștilor săi
obligația expresă de a participa ac
tiv. cu energie si competentă, la so
luționarea problemelor cu care sint
confruntate unitățile din subordine.

Ing. Cristian ANTONESCU

rim recoltarea orzului de pe supra
fețele unde coacerea este mai avan
sată, iar producția o solarizăm pină
ajunge la umiditate normală". Din
prima zi de lucru la seceriș, in coo
perativele agricole din consiliul
agroindustrial Isaccea recolta . de orz
a fost adunată de pe un sfert din
suprafața cultivată. La cooperativa
agricolă Văcăreni, de exemplu, orzul
de pe întreaga suprafață a fost
strins în mai puțin de două zile.
De la direcția agricolă județeană
aflăm că secerișul orzului s-a extins

in majoritatea zonelor județului. Co
mandamentul județean pentru agri
cultură a luat măsuri de întrajutora
re a unităților. Combinele din coope
rativele agricole care au incheiat sau
urmează să finalizeze secerișul sint
trimise in cele învecinate, unde re
coltarea orzului abia a inceput. Tot
odată, combinele din zonele unde or
zul este încă verde au fost deplasate
in consiliile agroindustriale vecine
pentru a stringe recolta. „Realizări
le din ultimele zile la seceriș, cind
viteza de lucru s-a dublat — ne spu

ne Inginerul Vasile Dranovețeanu,
directorul direcției agricole județene
— demonstrează că și in condițiile
climatice din acest an, cind lanurile
nu au o coacere uniformă, putem
încheia recoltarea orzului in urmă
toarele două-trei zile". Pentru aceas
ta insă este necesară. folosirea mai
intensă a capacității combinelor, ast
fel incit viteza zilnică de lucru pla
nificată — de .4 300 hectare — să fie
nu numai realizată, ci depășită.

Necuiai AMIHULESEI
corespondentul „Scinteii"

Decalaje care trebuie grabnic înlăturate!
Reușita culturilor succesive este
condiționată de insămintarea lor cit
mai de timpuriu. Acest lucru se im
pune cu atit mai mult in condițiile
acestui an cind, datorită intirzierii
vegetației, recoltarea cerealelor păioase a inceput mai tirziu decit in
anii normali. Este o situație ce face
necesar ca Ia recoltarea cerealelor
păioase, eliberarea de paie a terenu
lui, pregătirea solului și la semănat
să se acționeze cu maximă opera
tivitate, astfel incit de la intrarea
combinelor în lanuri și pină la insămințarea culturilor succesive să nu
treacă mai mult de două zile.
Această cerință se impune cu atit
mai mult cu cit rezultatele obținute
pină acum la semănatul culturilor
succesive nu sint satisfăcătoare. Din
datele furnizate de Ministerul Agri
culturii rezultă că, pină in seara
zilei de 1 iulie, din cele 301 142 hec
tare de pe care a fost strinsă recolta
de cereale păioase. au fost elibe
rate de paie doar 169 000 hectare,
din care culturi succesive au fost
insămințate pe numai 104 500 hec
tare. ceea ce reprezintă 5 la sută din
suprafața planificată.
După cum rezultă din tabelul de
mai sus, există decalaje însemnate
intre suprafețele recoltate si cele eli
berate de paie. Pentru înlăturarea
grabnică a acestor decalaje — acum,
dar și in viitor, cind secerișul orzu
lui și griului se va generaliza in
toată țara — hotăritor este să se
acționeze pretutindeni energic spre
a se asigura executarea in flux con
tinuu a tuturor lucrărilor. Este ne
cesar ca la eliberarea de oaie a te
renurilor să fie folosite intens atit
mijloacele mecanice si atelajele uni-

(Urmare din pag. I)
O istoric fierbinte și de
mare
densitate.
„Vreau
să vă spun — zice Nicolac Nicolescu. secretarul
comitetului de partid pe
întreprindere — că ceea ce
a devenit acum acest mare
complex industrial numit
„Electroputere" este urma
rea unei politici economice
de largă perspectivă și
care aparține- tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Ne-a
vizitat întreprinderea de
multe ori. La prima vizi
tă eram tinăr muncitor
aici și îmi aduc aminte
că a venit cu un program
foarte concret pentru noi"...
Interesantă rememorare a
acestui drum.
1966. Prima vizită de
lucru la „Electroputere".
Secretarul
general
al
partidului le-a vorbit ce
lor de aici despre direcții
le principale ale dezvoltă
rii întreprinderii in urmă
torul deceniu. Anume : să
se ocupe de făurirea echi
pamentelor necesare con
stituirii sistemului ener
getic național ; să pro
ducă locomotive electri
ce diversificate și echipa
mentele “pentru electrifica
rea principalelor magistra
le feroviare ; să asigure
echipamente moderne pen
tru acționări electrice de
mare putere necesare dez
voltării accelerate a în
tregii industrii. Atunci au
fost puse bazele noilor
dezvoltări ale întreprinde
rii. a bazei proprii de
cercetare și de testare a
produselor. începea astfel
drumul cuceririi, de către
uzină, a independenței sale
tehnice conceptive.
La vizitele de lucru din
1967, 1968, la cele două din
1970, ca și la aceea din
1974, colectivul întreprin
derii i-a raportat secreta
rului general, pe faze. în
deplinirea celor prevăzute
in program și a primit, de
fiecare dată, indicații pen
tru mai departe, îndemnul,
mereu neslăbitul îndemn
de a cuteza, de a gindi și
crea pentru viitor. S-au.
realizat in acel interval
produse electrotehnice de
mare dificultate și nouta
te tehnică: intreaga siste
mă de aparataje și trans
formatoare pentru tensiuni
de HO, 220 și 400 kV, lo
comotivele
electrice
de
5 100 kW, echipamentul
pentru electrificarea ma
gistralelor feroviare, serii
unitare, tipizate, a motoa
relor de uz general cu
puteri de la 100 la 3 000
kW. S-au construit fabri
ca de aparataj, fabrica de
transformatoare mari, s-au
dezvoltat, reorganizat și
modernizat fabricația de
mașini electrice, alte și
alte sectoare.
La vizita de lucru din
1975.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu le-a cerut celor
peste zece mii de oameni
de
aici
(întreprinderea
crescuse vertiginos) efor
tul diversificării produc
ției pentru a acoperi atît
de complexele cerințe ale
economiei
țării — dez
voltată și ea complex. Si.

Stcidiul însămînțării culturilor succesive, în seara zilei de 1 iulie,
în zece județe din zona întii
(După datele furnizate de Ministerul Agriculturii)

Județul

Dolj
Olt
Teleorman
Giurgiu
Ialomița
Călărași
Constanța
Tulcea
Timiș
Arad

Suprafața
recoltată
(in hectare)

Suprafața
eliberată de paie
(în hectare)

Suprafața
insămințată
(in hectare)

31 717
34 510
30 939
23 620
14 200
15910
22 101
3 839
51 168
12 740

22 303
22 340
12 100
10 100
10 000
8 329
13 608
2 629
31 245
4 160

13 089
13 505
8 424
3 120
8 000
6 217
9 815
1 497
18 073
2 513

tăților agricole, cit și cele aparținind
membrilor cooperatori. De asemenea,
pentru crearea unui front larg de
lucru la semănat, activitatea de pre
gătire a terenurilor trebuie organi
zată in două schimburi sau in
schimburi prelungite. Pentru grăbi
rea insămînțărilor este necesar, tot
odată. ca specialiștii să decidă, in
funcție de condițiile concrete, pre
gătirea terenurilor numai prin discuirc sau semănatul culturilor suc
cesive direct in miriște pe terenu

cu insistență, efortul ' con
cepției proprii, pentru a fi
eliminate importurile. „Cu
mare satisfacție am asistat
la pornirea, de către secre
tarul general al partidu
lui. a primei noastre lo
comotive diesel electrice
de 4 000 CP. construită in
concepție românească. Era
o mare victorie pentru noi.
Multe asemenea locomoti
ve am livrat apoi la ex
port, am cîștigat cu ele
licitații internaționale. Apoi
am fabricat locomotivele
diesel electrice de 3 000

rile mai ușoare și cu , umiditate
ridicată.
în perioada actuală, odată cu creș
terea preocupării pentru urgentarea
secerișului, organizațiile de partid
de la sate, consiliile agroindustriale
și conducerile unităților agricole
sint chemate să manifeste o răspun
dere sporită pentru crearea tuturor
condițiilor in vederea insămințării
culturilor succesive intr-un timp cit
mai scurt, pe toate suprafețele pre
văzute.

motivele magistrale dieselelectrice .și electrice pe
care le vedeți trăgind in
forță
șiruri
lungi
de
vagoane, in toată țara.
Toate stațiile de transfor
mare, mici și mari, din in
treaga țesătură a sistemu
lui energetic național, din
întreprinderi și localități.
Marile motoare electrice
pentru mari agregate ale
industriilor chimică, side
rurgică, construcțiilor de
mașini, navale, extracției
de petrol, miniere etc.,
etc., etc. (motoarele pentru

„ELECTROPUTERE
-un simbol al puterii
industriale a țării

Creată și dezvoltată în anii socialismului, „Electroputere"-Craiova este principalul și cel mai important furni
zor de echipamente pentru curenți tari din România.
In fotografie : secvență de muncă din secția pentru
montajul transformatoarelor de mare putere
Foto : E. Dichiseanu

C.P.“ — spune ing. Ion Burdubuș, șeful atelierului de
proiectări locomotive. Aproape tot ce avea să
producă de atunci incolo
marea întreprindere craioveană (zeci și sute de
produse tehnice complexe
— un tip de locomotivă
este, de exemplu, un sin
gur produs) avea să fie
gindit, proiectat, testat și
fabricat aici.
La vizita de lucru din
1977 și la aceea din 1981,
secretarul
general
al
partidului, luind act de
îndeplinirea celor indicate
anterior, s-a adresat co
lectivului de aici cu cerin
ța de a se apleca mai stă
ruitor asupra eficientei economice și asupra con
ceperii unor produse care
să contribuie la reducerea
consumurilor energetice.
„Electroputere" primește
azi pe porțile sale, zilnic.
14 000 de oameni. în con
dițiile in care, față de
inceput, productivitatea a
crescut enorm. Cu 5 781.8
la sută față de 1950. Vă
dați seama cit, ce și cum
se produce ? Toate loco-

metrou, ca și cele pentru
uriașele excavatoare ale
Rovinarilor ș.a.). întreru
pătoare de inaltă tensiune
și stații trafo complet
capsulate în hexaflorură
de sulf (realizare de virf
in tehnica mondială, sin
tem printre cele doar ci
teva (ări din lume care iși
realizează asemenea agre
gate, in concepție pro
prie), celule antigrizuutuase pentru minele de
cărbuni și atitea și atâtea
altele. „încă din anii ’60,
România n-a mai importat
echipamente electrice pen
tru curenți tari. Iar acum
s-a eliminat aproape com
plet și importul de compo
nente sau de licențe, spune
ing. Vasile Scarlat, inginer-șef al fabricii de apa
rataj. Mari firme străine
de la care cumpăram, acum cumpără de la noi
componente saț
*
colaborăm
și vindem împreună
pe
terțe piețe".
Ritmul asimilărilor noi,
de produse cu un
înalt
grad de tehnicitate și cu
mari performanțe pare uneori, aici, sufocant (dar

nimeni nu se „sufocă", to
tul se îndeplinește la timp
și in cele mai bune condi
ții. pentru că ritmul de
viață, de muncă și creație
se desfășoară la mari... in
tensități).
Nu de mult, un partener
străin a solicitat un produs
nou (nu se afla in fabrica
ția uzinei) : separator de
20 kV cu siguranțe incluse.
Termen de livrare :
10
zile. Dacă se poate, bine,
Dacă tiu., nu. S-a
putut.
Prin firma românească de
comerț exterior „Electronum". a sosit o telegramă
de la respectivul partener:
„Transmiteți felicitări uzi
nei pentru execuția irepro
șabilă a produselor prezen
tate. Urmează comenzi fer
me".- Au sosit comenzile,
se lucrează la onorarea lor.
S-a cerut un lot de trans
formatoare
de
măsură
(inaltă clasă de precizie,
mari solicitări electrice)
pentru Brazilia. Produs cu
totul nou. A fost executat
intr-un timp record :
o
lună. Pentru recepția pro
duselor. beneficiarul a soli
citat una dintre, cele mai
cunoscute firme de. control
din lume. Calificativul ob
ținut — cel maxim.
Cele de mai sus sint aici,
la „EP“, fapte cu totul și
cu totul obișnuite.
„Electroputere", prin pro
priul institut de cercetări
și proiectări, prin corpul
ei tehnic evoluat, prin
muncitorii ei experimen
tați creează continuu, este
fără întrerupere conectată
in fluxul marilor noutăți
tehnice de profil.
Un drum cu adevărat
impresionant a fost stră
bătut. aici in 35 de ani.
Tehnicianul Nicolae Bărbulescu (muncitor aici, la
vremea începutului) poves
tește cum atunci, in primii
ani. cind era mare nevoie
de cadre noi muncitorești,
mergea prin satele din jur
și chiar pe cimp, printre
brazde, și recruta țărani ti
neri, („veniți la noi — le
zicea — ca să devenili
muncitori, să invățați me
serii frumoase"). Au exis
tat perioade cind au fost
calificați la locul de mun
că și cite 1 200 de munci
tori pe an. Uimitoare evo
luție au urmat țăranii aceia (majoritatea și-au fă
cut aici liceul, la seral)
pentru a deveni executanții unei munci de inaltă
precizie tehnică, intr-un
domeniu al tehnicității de
excepție. Nici in acest fapt
nu e nimic deosebit. Româ
nia in ansamblu a trăit această istorie a celei mai
spectaculoase
deveniri.
Deosebit este deci destinul
pe care si l-a făurit, in acest răstimp de aur. între
gul popor român, con
struind socialismul, urmindu-și neabătut partidul.
„Electroputere", ca atitea
alte mari nuclee muncito
rești. este tot ce poate fi
mai reprezentativ pentru
ascensiunea clasei munci
toare din România, a între
gului popor, spre marea
forță de creație a muncii
libere, spre energiile pro
fund transformatoare ale
socialismului.
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'^Convingere unanimă, certitudine deplină, garanție sigură\
j
s înfloririi multilaterale a patriei socialiste
ț
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REALEGEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

!

IN FUNCȚIA SUPREMĂ DE SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI ]
1------------------ TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU------------------- 3
Comuniștii, toți locuitorii județu
lui Buzău au luat cunoștință cu ne
mărginită bucurie și deplină satis
facție de hotărirea plenarei Comi
tetului Central cu privire la reale
gerea dumneavoastră de către Con
gresul al XIII-lea în suprema func
ție de secretar general al Partidu
lui Comunist Român și iși exprimă,
alături de întregul nostru popor, pro
funda mindrie patriotică, sentimen
tele de dragoste fierbinte și ne
țărmurit devotament pe care le poar
tă celui mai strălucit fiu al națiunii,
ilustru conducător de partid și de
stat, ctitor al României moderne, de
numele și activitatea căruia se leagă
perioada cea mai bogată in împliniri
din întreaga istorie a patriei, afir
marea sa liberă și demnă in viata
internațională — se relevă in tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN
BUZĂU AL P.C.R.
Sintem ferm convinși că eroicul
Partid Comunist Român, sub condu
cerea dumneavoastră Înțeleaptă și
clarvăzătoare, va asigura întărirea
unității și coeziunii întregului nostru
popor, mobilizindu-1 la înfăptuirea
exemplară a mărețelor obiective pe
care ni le propunem privind dezvol
tarea in ritm susținut a tării in cin
cinalul 1986—1990 și in viitor.
însuflețiți de istoricele hotăriri
adoptate de plenara C.C. al P.C.R.
din 27 iunie a.c., la elaborarea că
rora dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe secretar general,
ați adus o contribuție determinantă,
ne angajăm să acționăm cu devota
ment și responsabilitate comunistă
pentru transpunerea lor neabătută
in viață, pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor de plan pe acest
an și pe întregul cincinal, pentru a
intîmpina cu noi și însemnate succe
se, in toate domeniile de activitate,
a 40-a aniversare a victoriei revo
luției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă
și Congresul al XIII-lea al parti
dului.

în aceste momente de sărbătoare
pentru comuniștii români, pentru în
tregul nostru popor. în numele tu
turor oamenilor muncii din MINI
STERUL AFACERILOR EXTERNE
ne exprimăm ferma și deplina noas
tră adeziune la Hotărirea plenarei
Comitetului Central al Partidului
Comunist Român cu privire la
realegerea dumneavoastră în funcția
supremă de secretar general al Par
tidului Comunist Român la cel de-al
XIII-lea Congres al partidului — se
arată în telegrama M.A.E.
Fiul cel mai
iubit al României
socialiste, conducătorul revoluționar
al poporului si partidului nostru,
personalitate proeminentă a lumii
contemporane, dumneavoastră v-ați
dăruit și închinat întreaga viată și
putere Creatoare afirmării tot mai
puternice a națiunii române libere
si independente, constructoare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate si înaintării României spre co
munism. Conducător încercat și că
lit încă din fragedă tinerețe în pu
ternice bătălii revoluționare, dum
neavoastră ati adus o contribuție ne
prețuită la luptele dîrze date de
partid pentru eliberarea socială și
națională, antifascistă și antiimperia
listă a patriei noastre, pentru cuce
rirea puterii de către clasa munci
toare și transformarea radicală a
societății românești, la elaborarea si
înfăptuirea, in toate etapele, a poli
ticii partidului de construire a so
cialismului în România, ați desfășu
rat o prestigioasă și strălucită acti
vitate pe plan internațional, ați im
primat pecetea puternicei dumnea
voastră personalități celei mai înflo
ritoare epoci din întreaga istorie a
națiunii noastre.

în numele comuniștilor, al tuturor
oamenilor muncii, români, germani,
maghiari și de alte naționalități din
cadrul ÎNTREPRINDERII AGRICO
LE DE STAT TEREMIA MARE, ju
dețul Timiș, exprimăm adeziunea
unanimă, fierbinte. dorința vie,
nestrămutată ca dumneavoastră, mult
stimate . și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, să fiți reales la Congresul
al XIII-lea al partidului în funcția
supremă de secretar general al Parti
dului Comunist Român. garanție
sigură a mersului ferm înainte al so
cietății românești, a ridicării patriei
noastre pe noi culmi de progres și
civilizație — se arată într-o altă tele
gramă.
,
Vă asigurăm, tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că pentru a înfăptui
obiectivele noii revoluții agrare, vom
urma intru totul sfaturile și indica
țiile dumneavoastră, vom aplica cele
mai noi tehnologii, vom efectua lu
crări în timpul optim și in condiții
de calitate superioară, fiind hotărîți
să obținem in acest an
producții
peste prevederile de plan.
Oamenii muncii din cadrul între
prinderii noastre văd în realegerea
dumneavoastră în înalta funcție de
secretar general al partidului garan
ția sigură a înaintării victorioase a
poporului nostru spre zările lumi
noase ale comunismului, a realizării
la cele mai înalte cote a idealurilor
poporului român.

Cu sentimente vibrind de emoție,
într-o nobilă comuniune de gînduri
și aspirații, cu inimile bătind in
același ritm cu marea inimă a țării,
comuniștii, toți oamenii muncii —
români, maghiari și de alte naționa
lități — de pe strămoșeștile plaiuri
ale Bihorului au primit cu legitimă
mindrie patriotică, cu profundă sa
tisfacție și deplină aprobare propu
nerea Comitetului Politic Executiv
și Hotărirea plenarei Comitetului
Central al Partidului Comunist Ro
mân cu privire la realegerea dum
neavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de către
Congresul al XIII-lea, în funcția
supremă de secretar general al parti-

dului — se relevă în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN BIHOR
AL P.C.R.
Realegerea dumneavoastră la Con
gresul al XIII-lea în inalta funcție
de secretar general al partidului
constituie cea mai sigură garanție că
istoricele hotăriri ce urmează a fi
adoptate de marele forum al comu
niștilor români vor fi exemplar în
deplinite, că poporul nostru, strîns
unit în jurul partidului, al dumnea
voastră. mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, va înfăptui
neabătut programele de dezvoltare
economico-socială a țării, asigurind
înaintarea continuă a patriei spre
țelurile luminoase ale socialismului
și comunismului.
Reafirmindu-ne și cu acest prilej
hotărirea fermă de a vă urma în
tot ceea ce faceți și întreprindeți in
folosul și spre fericirea poporului
nostru, pentru o lume mai bună și
mai dreaptă, pentru pace și colabo
rare între toate popoarele lumii, vă
încredințăm, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oa
menii muncii bihoreni, in frunte cu
comuniștii, iși vor consacra întreaga
energie și putere de muncă înfăp
tuirii programului partidului, pentru
înălțarea scumpei noastre patrii spre
noi culmi de progres și civilizație.

națională si Congresul al XIII-lea
al partidului.
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R. se
spune : Cu
deplină satisfacție și
mindrie patriotică ne exprimăm în
treaga adeziune la documentele
aprobate de recenta plenară a Comi
tetului Central al P.C.R., la proiectul
de Directive ale Congresului al XIIIlea al partidului cu privire la planul
cincinal 1986—1990, care poartă cu
pregnanță
amprenta
contribuției
dumneavoastră inestimabile de în
țelept ctitor al unor mărețe și nepie
ritoare înfăptuiri, cane vor duce pes
te veacuri faima celei mai înălțătoa
re epoci din istoria patriei — „Epoca
Ceaușescu".
Hotărirea
plenarei
Comitetului
Central al P.C.R., cu privire la re
alegerea dumneavoastră în funcția
de secretar general al partidului, a
întrunit, ca intr-un imens buchet al
celor măi curate bucurii, unanima
aprobare a tuturor celor care cu fap
te revoluționare ctitoresc noua isto
rie socialistă a județului Dîmbovița.
Ferm hotărîți să realizăm exemplar
sarcinile ce ne revin in acest an și
pe întregul cincinal, indicațiile și
orientările dumneavoastră clarvăză
toare, mult iubite și stimate tovarășe

ctitor al României moderne, mîndria
de a fi contemporani cu faptele și
ideile profund novatoare ale perioa
dei celei mai dense in împliniri din
istoria multimilenară a neamului.
Exprimăm satisfacția deplină și to
tala aprobare față de documentele
plenarei Comitetului Central al parti
dului, care a hotărît în unanimitate
propunerea dumneavoastră în înalta
funcție de secretar general al parti
dului.
Vă asigurăm, mult stimate și iubite
tovarășe secretar general, că nu vom
precupeți nici un efort, că vom ac
ționa cu întreaga răspundere comu
nistă, pentru a face din acest an, al
celor două mari evenimente, anul
producțiilor record de cărbune.
Comuniștii, toți oamenii muncii
români și maghiari din județul Har
ghita au primit cu nemărginită bucu
rie și deosebită satisfacție hotărirea
plenarei Comitetului Central al
partidului din 27 iunie a.c. privind
propunerea realegerii dumneavoastră
de către Congresul al XIII-lea al
partidului în înalta funcție de secre
tar general al Partidului Comunist
Român — se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN HARGHI
TA AL P.C.R. și CONSILIULUI
POPULAR JUDEȚEAN.

și înțelept pentru cauza prieteniei
între popoare, a progresului
și
păcii mondiale.
împreună cu întregul activ, cu în
tregul partid, cu toți fiii tării, vă în
credințăm, tovarășe secretar general,
că noi. comuniștii de la Academia
„Ștefan Gheorghiu", vom face totul
pentru ca gîndirea dumneavoastră
revoluționară, profund novatoare să
devină faptă, înnobilată de spiritul
pe care ni-1 insuflați prin exemplul
dumneavoastră nobil, pentru înfăptui
rea cu succes a obiectivelor pe care
le va trasa cel de-al XIII-lea Con
gres al partidului, pentru înaintarea
fermă a României pe drumul pro
gresului și civilizației socialiste si
comuniste.
i
Comuniștii, toți locuitorii comu
nei noastre — se arată în tele
grama COMITETULUI COMUNAL
DE PARTID HORIA, județul Neamț
— iși exprimă totala adeziune
față de Hotărirea plenarei Co
mitetului
Central
al
partidului
ca Ia cel de-al XIII-lea Congres al
partidului să fiți reales în funcția
de secretar general al partidului.
Apreciem această propunere drept
o înaltă prețuire a prodigioasei
dumneavoastră activități, mult stima
te tovarășe 'Nicolae Ceaușescu, în

muncii care își desfășoară activita
tea în întreprinderile și organizați
ile noastre, exprimă deplinul lor
acord cu propunerea adoptată în
unanimitate de către plenara Comi
tetului Central al P.C.R. cu privire
la realegerea dumneavoastră, de
către cel de-al XIII-lea Congres al
partidului, în funcția supremă de
secretar general al Partidului Comu
nist Român — se arată într-o altă
telegramă.
Această hotărîre sintetizează do
rința și năzuințele întregului nostru
partid și popor de a-și continua în
mod hotărît drumul luminos pe calea
socialismului și comunismului, de a
înfăptui neabătut mărețele obiective
cuprinse în Programul partidului de
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare a
României spre comunism.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R.
Si CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se subliniază : Comuniștii,
toți oamenii muncii din județul Ma
ramureș. fără deosebire de națio
nalitate. au primit cu nețărmurită
bucui-ie. cu vie satisfacție și legiti
mă mindrie patriotică, Hotărirea adoptată în unanimitate de recenta
plenară a C.C. al P.C.R.. ca dum

• Vibrantă expresie a dragostei, stimei și prețuirii, recunoștinței și admirației

pe care le nutresc întregul nostru partid și popor pentru cel mai iubit fiu al națiunii

noastre, conducător încercat și clarvăzător, eminent om politic și de stat, patriot
și revoluționar înflăcărat, personalitate proeminentă a lumii contemporane.
• Cu deplină și entuziastă aprobare, cu profundă satisfacție și mindrie

patriotică, susținem din toată inima propunerea de realegere a

tovarășului

Nicolae Ceaușescu in cea mai înaltă funcție în partid.

• Strîns uniți in Jurul partidului, al secretarului său general-nu vom precupeți
nici un efort pentru înfăptuirea grandioaselor sarcini ce ne revin din directivele

Congresului al XIII-lea al partidului privind dezvoltarea economico-socială multilaterală
și înflorirea continuă a României socialiste.
Constructorii de mașini agricole
din întreprinderea. „SEMAnATOAREA" BUCUREȘTI, angajați
pu
ternic in realizarea sarcinilor economico-sociale ce le revin în anul
1984. cel de-al 4-lea an al .actua
lului cincinal. își exprimă totala
adeziune față de orientările și con
tribuția substanțială pe care v-ați
adus-o la elaborarea planului de
dezvoltare
economico-socială
a
României pe anul 1985, precum și la
elaborarea proiectului de Directive
ale Congresului al
XIII-lea
al
partidului — se arată într-o altă te
legramă.
întregul nostru colectiv de muncă
susține din inimă hotărirea adoptată
de plenara C.C. al P.C.R. privind
realegerea dumneavoastră, la cel de
al XIII-lea Congres al partidului, in
funcția de secretar general, deoa
rece aceasta corespunde dorinței ar
zătoare și voinței neclintite a tutu
ror comuniștilor, a întregului partid,
reprezentînd totodată un puternic
factor de întărire a unității și
coeziunii partidului, a încrederii și
adeziunii întregului popor la poli
tica internă și internațională pe care
o desfășurați.
Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că
vom da dovadă de abnegație mun
citorească și vom depune toate efor
turile pentru a întimpina cu rezul
tate deosebite mărețele evenimente
politice care vor avea Ioc in viața
partidului și poporului nostru, cea
de-a 40-a aniversare a revoluției de
eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă și cel
de-a! XIII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român.
Realegerea dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, în cea mai înaltă învesti
tură a partidului nostru, reprezintă
pentru noi, comuniștii și oamenii
muncii din sectorul energetic, un act
dorit din toată inima și o garanție
deplină a mersului neabătut al
României pe drumul libertății si
progresului, al socialismului și co
munismului — se menționează în
telegrama MINISTERULUI ENER
GIEI ELECTRICE.
Comuniștii. întregul personal ce-și
desfășoară activitatea în sectorul
energetic susțin cu mîndrie patrio
tică realegerea dumneavoastră în
înalta funcție de secretar general al
Partidului Comunist Român și ne
angajăm să muncim din toate pute
rile pentru îndeplinirea exemplară a
sarcinilor ce revin sectorului ener
getic, pentru a întimpina cu rezultate
superioare cea de-a 40-a aniversare
a revoluției de eliberare socială și

Nicolae Ceaușescu, comuniștii, toți
oamenii muncii din județul Dîmbo
vița. iși afirmă deplina aprobare la
Hotărirea cu privire la realegerea
dumneavoastră in .funcția supremă
de secretar general al partidului, ga
ranție sigură a propășirii patriei, angajîndu-ne să facem totul, in spiri
tul multimilenar al vredniciei po
porului nostru, pentru înaintarea
neabătută a României pe drumul
glorios al socialismului și comunis
mului.
Fiind o strălucită expresie a uria
șului prestigiu de militant comunist
și înflăcărat patriot de care vă
bucurați în rîndul națiunii noastre
socialiste, propunerea privind reale
gerea dumneavoastră la Congresul al
XIII-lea in suprema funcție de se
cretar general al Partidului Comu
nist Român reflectă pe deplin con
știința întregului partid și popor fată
de proeminenta dumneavoastră per
sonalitate. fată de contribuția hotărîtoare pe care ati adus-o în peri
oada inaugurată de Congresul al
IX-lea, cea mai fertilă și cea mai
bogată în împliniri din istoria nea
mului românesc — se menționează
în telegrama COMITETULUI DE
PARTID AL CENTRULUI NAȚIO
NAL DE FIZICA.
Cercetarea științifică națională și.
în acest context, cercetarea științi
fică și dezvoltarea tehnologică de
fizică și energie nucleară se înscriu
printre marile ctitorii ale acestei ere
a creației și împlinirii pe pămint
românesc. Sintem printre beneficiarii
direcți ai transpunerii în viată a
concepției dumneavoastră de dezvol
tare largă a științei și tehnologiei
naționale in vederea asigurării în
floririi întregii economii naționale pe
baza celor mai noi cuceriri ale revo
luției tehnico-știintifice contempora
ne. pentru progresul rapid al Româ
niei. pentru înscrierea tării noastre
în rindul celor mai avansate țări din
punct de vedere economic.
Dorim să vă asigurăm și în acest
ceas de bucurie și sărbătoare pentru
întregul nostru popor că nu vom
precupeți nici un efort pentru a în
deplini în cele mai bune condiții și
la termen toate sarcinile pe care le
veți încredința in continuare dome
niului nostru de activitate.

în telegrama COMITETULUI DE
PARTID DE LA EXPLOATAREA
MINIERA MAHMUDIA-SOMOVA se
arată : Oamenii
muncii
de la
Exploatarea
minieră
MahmudiaSomova
își exprimă cele mai
sincere sentimente de dragoste și
recunoștință față de dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, mare și înțelept

Sintem mîndri că tot ceea ce avem
astăzi mai de preț — industria mo
dernă, agricultura in plin progres,
viata culturală efervescentă, nivelul
de trai tot mai prosper — ilustrează
cu puterea faptelor că în centrul
întregii activități desfășurate de
dumneavoastră în cei aproape 20 de
ani de cind vă aflați în fruntea
partidului și statului nostru a stat
și se situează și in prezent asigu
rarea tuturor condițiilor pentru
realizarea unei înalte civilizații ma
teriale și spirituale în țara noastră,
pentru afirmarea plenară a persona
lității umane. Toate aceste cuceriri
ale „Epocii Ceaușescu" se regăsesc și
în județul Harghita, dovadă elocven
tă a grijii permanente pe care o ma
nifestați față de dezvoltarea armo
nioasă a tuturor zonelor tării, pen
tru crearea condițiilor optime reali
zării în fapt a adevăratei egalități în
drepturi pentru toți fiii patriei, fără
deosebire de naționalitate.
Nutrind cele mai adinei sentimen
te de stimă și prețuire față de dum
neavoastră. mult
iubite
tovarășe
secretar general, vă asigurăm că or
ganizația județeană de partid va face
totul pentru mobilizarea plenară a
tuturor forțelor umane și a resurselor
materiale, intimpinind cea de-a 40-a
aniversare a revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă din august 1944 și
Congresul al XIII-lea al Partidului
Comunist Român cu rezultate re
marcabile în toate domeniile de ac
tivitate.
Cadrele didactice, studenții
și
cursantii
ACADEMIEI
„ȘTEFAN
GHEORGHIU", cu sentimente de
profundă stimă si afecțiune, alături
de întregul partid, iși exprimă de
plina lor adeziune la propunerea
Comitetului Central privind realege
rea dumneavoastră în suprema func
ție de secretar general al partidului
nostru — se arată intr-o altă te
legramă.
Succesele istorice realizate în ulti
mele decenii, prin care Partidul
Comunist Român a ridicat poporul
român la o nouă demnitate socială
și națională, sînt intim asociate cu
munca neobosită și gîndirea dum
neavoastră cutezătoare, cu politica
inovatoare, consecvent revoluționară
pe care ați inițiat-o și o infăptuiți
cu abnegație și care corespunde pe
deplin intereselor vitale ale Româ
niei socialiste, libertății, demnității,
suveranității și independentei ei na
ționale, cauzei generale a socialismu
lui și comunismului. Ne mîndrim,
împreună cu întregul popor, pentru
înaltul prestigiu international de
care vă bucurați, ca militant de
frunte al mișcării comuniste si mun
citorești. ca luptător dinamic, neobosit

realizarea politicii interne și externe
a partidului, a României socialiste.
Considerăm că realegerea dumnea
voastră în funcția supremă de se
cretar general al Partidului Comu
nist Român reprezintă pentru noi
garanția sigură a înaintării patriei
noastre pe cele mai luminoase culmi
ale socialismului și comunismului.
Ne angajăm să nu precupețim nici
un efort pentru realizarea sarcinilor
ce ne revin din documentele' de
partid și de stat, intimpinind marile
evenimente din viata poporului și
partidului nostru — ce-a de-a 40-a
aniversare a revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă si
antiimperialistă și cel de-al XIII-lea
Congres al Partidului Comunist Ro
mân — cu noi realizări in dezvoltarea
economico-socială a comunei, in
creșterea producției agricole.

neavoastră. cel mai iubit fiu al po
porului. genial strateg revoluționar,
ctitorul României moderne, să fiți
reales, la cel de-al XIII-lea Con
gres. în înalta funcție de secretar
general al
Partidului
Comunist
Român.
Avem profunda convingere că reînvestirea dumneavoastră, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, in
suprema funcție de secretar general
al partidului constituie cea mai si
gură garanție că istoricele hotăriri
ce vor fi adoptate de Congresul al
XIII-lea le vom
înfăptui in mod
exemplar, că poporul român, strîns
unit în jurul partidului, va transpu
ne în viată programele de dezvolta
re economico-socială a tării, asigurînd înaintarea României spre telu
rile luminoase ale socialismului și
comunismului.

Alături de întregul popor, trăim
sentimente de profundă mindrie
patriotică de a fi conterpporani cu
cea mai proeminentă personalitate
a milenarei noastre existente, care
a făurit o grandioasă operă de con
strucție economică și dezvoltare
spirituală fără precedent a patriei
și poporului nostru, purtînd însem
nele unui prezent măreț si cheză
șia unui viitor luminos, ce va ră■mîne înscris in istoria României
socialiste
cu
numele
„Epoca
Ceaușescu" — se arată în telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN IALO
MIȚA AL P.C.R.
Dind glas sentimentelor noastre
de adincă recunoștință și caldă mul
țumire pentru tot ceea ce ati făcut
spre binele și fericirea poporului,
pentru grija deosebită ce o purtati
dezvoltării multilaterale a județului
Ialomița, vom urma cu credință pil
duitorul dumneavoastră exemplu de
muncă și viață, de dăruire comunistă
și ne angajăm, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
să înfăptuim exemplar sarcinile și
obiectivele econoniico-sociale ce ne
revin din programul partidului, pen
tru a întimpina cu rezultate de
prestigiu marile evenimente politice
din viata partidului și poporului
nostru — a 40-a aniversare a glo
rioasei noastre revoluții și cel de-al
XIII-lea Congres al P.C.R. — spo
rind și mai mult contribuția ialomitenilor la înflorirea multilaterală a
patriei noastre socialiste.

Asemenea întregului nostru popor,
colectivul de oameni ai muncii, in
frunte cu comuniștii, de Ia ÎNTRE
PRINDEREA DE PORȚELAN ALBA
IULIA trăiește din nou in aceste
zile momente de intensă vibrație,
de îndreptățită mîndrie patriotică,
prilejuită de Hotărirea plenarei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român de a propune celui
de-al XIII-lea Congres al Partidului
Comunist Român realegerea dum
neavoastră în inalta funcție de se
cretar general al Partidului Comu
nist Român — se arată intr-o altă
telegramă.
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că exemplul
dumneavoastră personal de muncă și
viață comunistă, spiritul revoluționar
cu care militați pentru promovarea
unei politici novatoare in construi
rea economiei socialiste moderne
constituie pentru noi toti un pu
ternic stimulent. Am obținut in pri
mele cinci luni ale acestui an rezul
tate bune. Considerăm însă că ele
sînt minime. De aceea, conștienți de
marile sarcini care ne revin, vă asi
gurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom
mobiliza toate forțele pentru înfăp
tuirea cu succes a sarcinilor ce ne
revin.

Comitetul executiv al UNIUNII
CENTRALE A COOPERATIVELOR
DE PRODUCȚIE,
ACHIZIȚII ȘI
DESFACERE A MĂRFURILOR și
comitetul de partid, dind glas gindurilor și sentimentelor celor peste
8 milioane cooperatori — români,
maghiari, germani și de alte națio
nalități — ale tuturor oamenilor

Asemenea întregului nostru popor,
comuniștii, toți oamenii muncii din
județul Teleorman, cu profundă sa
tisfacție și legitimă mîndrie patrio
tică au luat cunoștință de Hotărirea
plenarei Comitetului Central cu pri
vire la realegerea dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, de către cel de-al
XIII-lea Congres al partidului, in
înalta funcție de secretar general al
Partidului Comunist Român, chezășie
sigură a înfăptuirii neabătute a lu
minosului program al partidului de

înflorire multilaterală a patriei — se
arată in telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN TELEORMAN AL P.C.R.
în perioada cea mai densă in îm
pliniri din întreaga istorie a poporu
lui român pe care o numim „Epoca
Ceaușescu". ca semn al inaltei pre
țuiri de care vă bucurați, ca o recu
noaștere a rolului dumneavoastră de
terminant in ctitorirea României so
cialiste. în elaborarea și înfăptuirea
politicii interne și externe a partidu
lui și statului, Teleormanul a înflorit
odată cu tara, a devenit un județ cu
o industrie în plină dezvoltare, cu
o agricultură modernă, contribuind
intr-o măsură tot mai mare la spo
rirea avuției naționale, la ridicarea
nivelului de trai material si spiritual
al celor ce muncesc.
Unindu-și gîndurile și sentimentele
cu cele ale întregului partid și po
por, oamenii muncii din județul Te
leorman se angajează, mult stimate
tovarășe secretar general, să întâm
pine cu noi succese în toate dome
niile de activitate cea de-a 40-a ani
versare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și an
tiimperialistă și Congresul al XIII-lea
al partidului, să înfăptuiască în mod
exemplar hotărîrile care vor fi adop
tate de înaltul forum al comuniștilor
români.

Cu sentimente de adincă stimă,
prețuire și devotament, comuniștii,
toți oamenii muncii din municipiul
Sibiu — români, germani, maghiari
— au luat cunoștință cu deplină
satisfacție de Hotărirea plenarei Co
mitetului Central al partidului, cu
privire la realegerea dumneavoastră,
de către Congresul al XIII-lea al
partidului, în funcția supremă de
secretai- general al partidului — se
menționează în telegrama COMITE
TULUI MUNICIPAL SIBIU AL
P.C.R.
Această hotărire corespunde dorin
ței arzătoare și voinței neclintite a
tuturor comuniștilor, a întregului
partid, dă glas dragostei cu care
sinteti înconjurat de intregul popor,
constituie un puternic factor de în
tărire a unității și coeziunii partidu
lui, a încrederii și adeziunii întregu
lui popor la politica internă și in
ternațională a partidului și statului
nostru.
Strins uniți în jurul partidului, al
dumneavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. pu
ternic mobilizați de insuflețitorul
dumneavoastră exemplu, de abnega
ție și dăruire, de prețioasele indi
cații și orientări date cu prilejul
plenarei Consiliului Național al Oa
menilor Muncii și Consiliului Națio
nal al Agriculturii, ne exprimăm. în
numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii care trăiesc și mun
cesc înfrățiți în municipiul nostru,
angajamentul ferm să nu precupețim
nici un efort pentru îndeplinirea
exemplară a sarcinilor de plan și
angajamentelor asumate din acest an
hotăritor al cincinalului.

împreună cu întregul partid și
popor,
comuniștii,
toți
oamenii
muncii din MINISTERUL COMER
ȚULUI EXTERIOR ȘI COOPERĂRII
ECONOMICE
INTERNAȚIONALE
au primit cu legitimă mîndrie și
deplină aprobare Hotărirea plenarei
Comitetului Central cu privire la re
alegerea dumneavoastră, mult iubite
și stimate
tovarășe
Nicolae
Ceaușescu, de către Congresul al
XIII-lea, în funcția supremă de
secretar general al Partidului Comu
nist Român — se arată intr-o altă
telegramă.
Putem afirma cu îndreptățită mindrie că mărețele înfăptuiri realizate
in anii de după al IX-lea Congres,
edificarea României moderne și creș
terea fără precedent a prestigiului
ei pe toate meridianele globului sînt
legate indisolubil de activitatea
dumneavoastră neobosită și clar
văzătoare, de dăruirea patriotică și
pasiunea revoluționară cu care ne
călăuziți pe drumul glorios al so
cialismului și comunismului. Sub
liniind din nou contribuția dum
neavoastră inestimabilă la lărgirea
și consolidarea relațiilor economi
ce și a schimburilor comerciale
ale țării noastre cu alte țări, vă
adresăm, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai
vii mulțumiri și profunda recunoș
tință
pentru
grija
permanentă,
clarviziunea și înalta dumneavoastră
competență conceptuală și practică,
cu care ne îndrumați zi de zi, pen
tru prețioasele orientări și indicații
menite să perfecționeze, în conti
nuare, activitatea de comerț exterior
și cooperare economică internațio
nală și să-i sporească contribuția la
progresul economic și social al
patriei.
Reînvestirea
dumneavoastră
în
înalta funcție de secretar general al
partidului reprezintă recunoașterea
calităților remarcabile ale personali
tății dumneavoastră, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. a
clarviziunii și abnegației revoluțio
nare cu care conduceți destinele po
porului și ale partidului, a contribu
ției esențiale pe care o aveți la ela
borarea și înfăptuirea politicii inter
ne și externe a partidului și statului
nostru — se menționează în telegra
ma BIROULUI COMITETULUI DE
PARTID și COMITETULUI EXECU
TIV AL CONSILIULUI POPULAR
AL SECTORULUI 1 DIN CAPITALA.
Exprimîndu-ne totala noastră ade
ziune Ia Hotărirea plenarei Comite
tului Central al Partidului Comunist
Român, ne angajăm să muncim cu
pasiune și dăruire
revoluționară
pentru înfăptuirea tuturor sarcinilor
ce ne revin, să întimpinăm cu noi
și importante realizări marile eve
nimente politice care vor avea 10c
în viața partidului și poporului nos
tru — cea de-a 40-a aniversare a
revoluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă și antiimperia
listă și cel de-al XIII-lea Congres
al Partidului Comunist Român.
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De la șantierul născut intr-o baracă
la șantierul care își înnoiește
producția in cinci ani
Comparația om-navă ne este la în-,
demină. Pentru că ne aflăm la un
șantier naval, la cel din Oltenița, ju
dețul Călărași. Discuția are loc pe o
navă. O frumoasă navă de pasageri
care, in septembrie, va trebui să plu
tească. In septembrie anul acesta.
Comunistul DUMITRU GADEAUA,
în salopetă de lucru, mecanic toată
viața, acceptă bucuros să vorbim
despre oameni. Dar nu despre ori
care dintre ei, ci despre comuniști.
— Eu îi văd de aproape, adică de
la nivelul bancului de lucru. Exact
acolo unde oamenii arată altfel decit
oriunde. Ați văzut, cînd un muncitor
se apleacă asupra unui obiect, cind
lucrează, se
concentrează, are in
miini și în privire o forță specială,
se adună toată
intr-un punct, in
punctul care-i solicită priceperea,
indeminarea, inteligența, și omul se
transformă brusc, devine cineva, ci
neva care lucrează, care...
Nu-ți vine să crezi că inainte de a
se apuca de lucru, omul ăsta ți-a
zimbit sau a ris din toată inima, a
spus o glumă bună tovarășului lui
de muncă... Adică, munca e muncă,
gluma e glumă... Personal cred că
atunci cunoști bine omul : cind are
de înfăptuit ceva, cînd trebuie să
ducă la bun sfîrșit ceva ce a început,
îi observ, mă uit pe sub sprincenc,
să nu mă simtă și mă bucur sau mă
întristez, după cum e cazul. Viața
mea in acest șantier s-a desfășurat
sub semnul bucuriei și al întristării,
deopotrivă. Asta pentru că eu, meca
nicul, șeful de brigadă Dumitru Gadeaua, fac parte din generația care a
deschis șantierul naval într-o baracă,
din generația de oameni care și-a
suflecat minecile și a inceput să con
struiască pentru viitor. Ce s-a întimplat intre timp ? Ce a trecut pe
lingă mine, e simplu de spus. Pof
tim ! Aceasta este fotografia fostelor
barăci ale șantierului naval, iar
nava aceasta la care m-ati găsit lucrînd. pe care ne aflăm acum, este
mindria noastră, și arată, concret,
ceea ce sîntem în stare să facem.
Deci nu voi vorbi despre trecut, des
pre frămintări și despre izbinzi. Pre
fer să vorbim, așa cum mi-ați pro
pus. despre oameni, despre respon
sabilitatea comunistă. Știți, noi, co
muniștii. sintem obișnuiti cu faptele,
nu cu vorbele. Acum voi încerca să
vă explic, să traduc mai bine zis în

vorbe faptele noastre. Și să o luăm
cu prezentul. Cu faptul că in acest
șantier lucrează două generații. Ti
nerii — clar constituiți intr-un deta
șament puternic, cu îndrăzneală, per
sonalitate. capacitate de a inova.
Merg cu fruntea sus. și toți, fără nici
o excepție, sint calificați sau in curs
de calificare. Au. cum se spune, pămintul sub picioare. Sint mindria,
chipul nostru, reflectate în oglinda
zilei de astăzi. Generația mea — al
cătuită din muncitori de elită, oameni
încercați în lupta cu viața. Sintem
cei ce au avut de depășit în paralel
două mari obstacole: viața, existenta
de băieți săraci, care trebuiau să

omului. In care fiecare detaliu trebu
ie să fie perfect, să se îmbine armo
nios cu altul, să reziste, să incinte.
O navă seamănă, de fapt, mult cu
un om. Dacă un vapor este frumos
pe dinafară, dar nu plutește, nu e
vapor. Dacă un om este frumos pe
dinafară, dar nu trăiește frumos, in
plină lumină, atunci nu-i om. Lu
crul acesta l-am înțeles în cei 40 de
ani de șantier, ani in care mi-au tre
cut prin mină sute de nave. Le știu
și acum pe fiecare în parte. Știu ce-i
înăuntru, în „inima" lor. Știu că ele
sint capabile să umble pe toate mă
rile lumii fără să se scufunde. Știu
că sint rezistente, solide, perfecte. Ei

fure meseria, să se umilească, să aș
tepte să crească, să pună mina pe
piine și obligată de a ține apoi pasul
cu tehnica, cu progresul, ceea ce,
trebuie să recunosc, nu a fost ușor
deloc. Atunci, cum s-a întîmplat, o
să ziceți, că la Șantierul naval Ol
tenița, intre cele două generații,
există o trainică legătură, o conti
nuitate deplină ? Ne creștem și ne
susținem reciproc ! Iată cum. Munca
în echipă înseamnă in primul rind
disciplină. Cine pe cine ascultă ? Cel
mai puțin priceput, pe cel care știe
meserie. Munca in colectiv, fie că e
mai mare sau mai mic, înseamnă și
respect. Cine pe cine respectă ? Cel
care nu are suficientă experiență, pe
cel care se dovedește învingător in
orice situație grea. înseamnă insă și
armonie, și spirit tovărășesc. Eu știu,
eu cunosc, eu mă pricep ca nimeni
altul să montez motoare. Cum să stau
cu miinile în sin, cum să-i intorc
spatele băiatului de lingă mine, care
se trudește și, uite, nu reușește să
facă cum trebuie ceea ce are de fă
cut ? Păi să știți că nu stau ! Nu-i
întorc spatele. Pun mina. îi arăt și
nu-1 las pină ce nu-i citesc pe față
concentrarea aceea grozavă de care
vă vorbeam. Care, concret, împreună
înseamnă : muncesc. încerc, reușesc...
într-o echipă, munca, rezultatele ei
sint temelia noastră. Ca la nave. Ce e
o navă ? O minune săvirșită de mina

bine, tot așa îi știu și pe oamenii din
echipa mea. Doisprezece sint !
Montăm agregate in sala de ma
șini. la motonave auxiliare, motona
ve principale, facem probe pentru
predarea navei la beneficiar. Facem
uneori și zece nave pe an ! Toți cei
doisprezece sint oameni de bază, și
cu asta cred că am spus tot. Ce tre
buie să adaug este faptul că „baza"
aceasta este susținută de o alta, de
echipa electricienilor, a timplarilor,
a sudorilor. Iar „stîlpii" acestei a
doua „baze“ sint tot comuniștii. Dacă
unul, unul singur greșește, apoi toată
echipa se oprește. Se oprește fluxul
bun și sporul. Atunci, e mai rău. Și,
de regulă, atunci se intervine. Orga
nizația de partid, fiecare comunist,
„omul de lingă tine“ : „De ce n-ai
făcut lucru bun ?“ — îl întrebi. Fie
care răspunde pe moment ce crede.
Dar un lucru e clar : se apucă și-l
face din nou. O dată, de două, de trei
ori. Orele se duc. se uită de masă,
de program, de tot. Se lucrează pină
se reușește. Și. atunci, pornim mai
departe. în clipele acelea de refa
cere cred că este condensată noțiu
nea de responsabilitate. în voința
întregii echipe de a nu-1 lăsa pe cel
de lingă ea să-și piardă încrederea
în sine, să creadă că poate greși.
Omul încearcă, reușește. învinge.
Pentru că și munca e o luptă. Cam
așa văd eu lucrurile. Cam așa le tra

duc în cuvinte. Dacă mă gindesc însă
bine, nu este de ajuns. Simt că tre
buie să mai spun ceva, să adaug
acestor exemple și altele. Responsa
bilitatea comunistă nu se rezumă. în
fond, numai la un aspect sau altul.
Acela al productivității și al calită
ții muncii. Este mult mai complexă.
Viața, evenimentele ne pun mereu in
fața unor lucruri noi. La noi. in șan
tier, la Oltenița, școala, Învățătura nu
au niciodată vacanță. învățăm, ne
perfecționăm, ne cizelăm continuu.
Ca să folosesc un termen de Ia mo
toarele mele — care trebuie mereu
cizelate. Dar și pentru că viața con
structorilor de nave este o viață
aparte, se desfășoară și pe iapă, și pe
uscat. Cind o navă pleacă în larg,
Pleacă și o parte din noi. și partea
care rămine pe uscat trebuie să fie
în stare să făurească alte minuni,
alte perfecțiuni...
Nereușind, desigur, să definim res
ponsabilitatea. așa cum ne-am pro
pus, să o încadrăm intr-o formulare
precisă, ca la carte, am găsit, in dis
cuția cu comunistul Dumitru Gadeaua. multe din posibilele ei ipos
taze. Fiindcă in portretul colectiv al
oamenilor, construit de mecanicul
veteran, am descoperit cu ușurință
portretele comuniștilor din șantier.
Cei eare veghează la prezentul și
viitorul lui. Iar viitorul Șantierului
naval Oltenița înseamnă o rcinnoire
și modernizare a producției de sută
la sută. Și asta nu intr-o perioadă
îndelungată, ci în viitorul cincinal.
Și aceasta înseamnă executarea a 17
tipuri de nave pentru export. Con
struirea de nave tehnice, impingătoare. drăgi, elevatoare. Numai in
acest an, se vor executa șase noi ti
puri de nave. La întreprinderea de
construcțji nave și piese turnate Ol
tenița. titulatura exactă a „șantie
rului", se vor asimila în producție de
serie cuplaje elastice, pompe de ulei,
pompe de balast, reductoare de pre
siune. Ne oprim aici și adresăm o
întrebare comunistului Dumitru Gadeaua.
— Și cum se vor înfăptui toate
acestea ?
— Cu muncă, cu pricepere, cu res
ponsabilitate. tovarășe reporter ! Așa
cum le-am făcut pe toate pină acum.

Rodica SIM1ONESCU
corespondentul „Scînteii"
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Mărturiile noii identități
culturale a orașului
Strîns între un umăr de deal și
o buclă de riu, Drăgănești-Olt pare
o insulă de verdeață ivită pe o
limbă întinsă de pămînt. Dc la
gară spre centru se merge pe Ca
lea Progresului, iar drumul trece
pe sub arcada continuă a unor gu
tui viguroși. Pare surprinzător, dar
progresul a început aici, acum
vreo 20 de ani, chiar prin sădirea
acestor pomi, în care localnicilor
le-a plăcut să vadă primul argu
ment al proaspetei lor demnități
citadine. Pe atunci fostul tirg al
ceaprazarilor și brutarilor mai era
încă plin de căsuțe într-o rină,
triste pilde ale forței gravitației,
de ulițe colbuite cărora doar prin
mare și nemeritată onoare li se
spunea totuși „străzi", de ogrăzi
asimetrice, de unde, la ceas de
asfințit, lipsea umbra prelungă a
vreunui pom. Practici, nu degeaba
numele orașului conține o revendi
care directă de la spiritul oltean,
drăgăneștenii nu s-au gindit doar
la simplul efect decorativ și au
înlocuit prin urmare
obișnuiții
plopi cu rodnicii gutui. Trăgind cu
putere în piept mirosul acrișor, de
frunză tînără, in care miracolul
vieții zvîcnește din plin, merg îm
preună cu Alexandru Dincă, direc
torul Casei de cultură, și enume
răm cu răbdare semnele noului.
Pe un flanc al iminentului bule
vard e noua policlinică, puțin mai
încolo clădirea Liceului agroindus
trial sclipește in soare. între
blocuri sint deocamdată goluri,
dar 1 000 de apartamente sint deja
construite și alte 80 li se vor ală
tura in acest an. Raportăm cifra
la cei 11 000 de locuitori ai așezării
și conchidem că diferența pledează
de pe acum in favoarea construc
torilor . Modernul
sediu al
S.M.A.-ului, halele Filaturii de
bumbac vorbesc la rindu-le des
pre un timp care și-a pierdut lentoarea orientală. O progresie iute
a noului dă semne a se instăpîni
peste tot. în creștere e, de pildă,
întreg detașamentul muncitoresc al
orașului. Acum sint 3 000 de mun
citori, spre toamnă, cind se vor da
în funcțiune fabrica de zahăr și cea
de reșapare a anvelopelor, li se
vor adăuga alți o mie. Puterea in
dustrială, măsurată după indicato
rul producție-marfă, se va dubla
și ea în 1984 față de anul prece
dent. atingind cifra de 531 milioane
lei. E încorporată, desigur, în aceste cifre și puterea factorului
conștiință. Despre acesta ii propun
interlocutorului meu să-mi vor
bească. dar el socotește de cuviință
să-mi recomande mai întîi o întilnire cu „cronicarul" orașului,
directorul Muzeului de istorie.

Istorie în mers. Pe Traian
Zorzoliti nu l-am găsit în „ca
binetul" directorial. In curtea mu
zeului, amenajat în cea mai veche
casă din Drăgănești-Olt, casa re
voluționarului pașoptist Ion Polihronie. m-a intimpinat un om
in maieu, cu miinile stropite de
mortar. Lingă perete, mistria și
canciocul trădau o proaspătă folo
sință. Alături, așezate gospodăreș
te, așteptau ferăstrăul, rindeaua
și dalta. în profesorul care predă
astăzi desenul ghicești la fiecare
mișcare pe cel dc mult obișnuit cu
uneltele, cu munca. Pină la 35
de ani a fost muncitor. Din 1974,
cind a terminat cursurile Univer
sității timișorene, e profesor de
desen. Din 1982, director al muzeu
lui și... din nou student, acum al
Facultății de istorie. în acești ani
nu și-a uitat pasiunea dinții : a
avut cinci „personale" de pictură.

BRAȘOV : noua clădire a Universității — o ctitorie a acestor ani luminoși

una iunie a fost bogată in eve
nimente politice de o deosebită
însemnătate, cu semnificații
majore in viata patriei noastre,
întregului popor român. _ O impor
tanță istorică o are Hotărirea adop
tată de plenara C.C. al P.C.R. din 27
iunie 1984 cu privire la CONVO
CAREA CONGRESULUI AL XIIILEA AL PARTIDULUI COMUNIST
ROMÂN și organizarea adunărilor
pentru dări de seamă si alegeri in
toate organizațiile de partid. Așa
cum sublinia tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, forumul suprem al comu
niștilor, care va avea loc in zilele
de 19—23 noiembrie 1984, va inaugu
ra „o etapă hotârîtoarc pentru rea
lizarea Programului partidului de
făurire a societății socialiste multi
lateral
dezvoltate și înaintare a
României spre visul de aur — spre
societatea comunistă".
Participanții la plenara C.C. al
P.C.R. au examinat și au aprobat, în
unanimitate. PROIECTUL DIRECTI
VELOR CONGRESULUI AL XIIILEA AL PARTIDULUI COMUNIST
ROMÂN cu privire la dezvoltarea
econo'mico-socială a patriei noastre
în cincinalul 1986—1990 și, in perspec
tivă, pină în anul 2000. Așa cum re
iese din conținutul proiectului de Di
rective, din celelalte documente adontate. așa cum au relevat. în cuvintul lor, participanții la dezbateri,
viitorul cincinal va avea ca obiectiv
fundamental realizarea. în linii mari,
a sarcinilor de bază ale edificării
societății socialiste multilateral dez
voltate.
CUVlNTAREA
TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU la plenara
C.C. al P.C.R.. document politic de
mare însemnătate teoretică și prac
tică, se referă pe larg la obiectivele
stabilite pentru anul 1985 și pentru
următorul cincinal, care deschide o
perspectivă luminoasă progresului
continuu al tării. Relevînd faptul că
aceste obiective dau o orientare cla
ră intregului nostru partid. întregu
lui popor român și că trebuie să se
treacă neintirzlat la înfăptuirea lor
exemplară, secretarul general al
partidului a cerut „să se gindească
în perspectivă, să fie găsite soluțiile
care răspund dezvoltării contempo
rane, cerințelor epocii noastre, făuri
rii socialismului și comunismului".
Drept cea mai înaltă garanție că
viitorul la care aspiră întreaga na
țiune va deveni realitate, că pro
iectele de dezvoltare economico-socială a României in cincinalul urmă
tor și. în perspectivă, pină in anul
2000 vor fi transpuse în noi înfăp
tuiri mărețe, plenară C.C. al P.C.R.
și-a însușit, în linafiimitate, propu

L

nerea Comitetului Politic Executiv
ca, la cel de-al XÎII-lea Congres, ÎN
FUNCȚIA SUPREMA DE SECRE
TAR
GENERAL AL PARTIDULUI
a
SA FIE REALES TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU. cel mai
iubit fiu al poporului, genial strateg
revoluționar, ctitorul României mo
derne. Plenara a adoptat, in acest
sens, o hotărire în care se arată că
această propunere, care exprimă do
rința arzătoare și voința neclintită
a tuturor comuniștilor, a întregului
nostru popor, constituie un puternic
factor de întărire a unității parti
dului. de puternică adeziune a tutu
ror fiilor tării la politica internă și
internațională a partidului și statu
lui nostru. Consensul național pe
care îl Întrunește această istorică
hotărire este ilustrat și de numeroa
sele mesaje și telegrame prin care
organe și organizații de partid, or
ganizații de masă și obștești, colec
tive de oameni ai muncii dau glas
deplinei adeziuni față de reinvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu
în fruntea partidului.
Faptul că documentele politice la
care ne-am referit mai înainte, de
mare insemnătate pentru tară, au
fost dezbătute si aprobate atit de că
tre sesiunea Consiliului Suprem al
Dezvoltării Economice și Sociale, cit
și în plenarele Consiliului Național
al Frontului Democrației și Unității
Socialiste si Comitetului Central al
Organizației Democrației și Unității
Socialiste se înscrie in practica ac
tivității partidului nostru privind
larga participare a poporului, direct
sau prin reprezentanții săi, la con
ducerea societății. O semnificativă
dovadă a democratismului propriu
societății noastre socialiste o consti
tuie si dezbaterea largă, în Marea
Adunare Națională, a PROGRAMU
LUI DE ALIMENTAȚIE ȘTIINȚI
FICA A POPULAȚIEI, menit să
contribuie, așa cum se subliniază in
hotărirea forului ■ suprem legislativ,
„la satisfacerea echilibrată a cerin
țelor de consum alimentar ale tutu
ror membrilor societății".
Cronica lunii iunie înscrie la loc
de frunte și un moment de profun
dă semnificație din vasta activitate
constructivă desfășurată in
patria
noastră in anii socialismului, cu deo
sebire după Congresul al IX-lea :
Nicolae
participarea
tovarășului
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, la INAUGURAREA
lucrărilor de construcție
LA „CASA REPUBLICII" ȘI BU
LEVARDUL „VICTORIA SOCIA
LISMULUI".
Aceste monumentale
opere de arhitectură, amplasate în
zona Uranus, fac parte dintr-un am

plu program de remodelare urbanis
tică a Capitalei,
inițiat de secre
tarul general al partidului, program
menit să așeze primul oraș al țării
in rindul marilor metropole euro
pene.
O nouă și elocventă mărtu
rie a dialogului partidului
cu
țara o constituie VIZITA DE LU
CRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE
CEAUȘESCU, făcută la
jumătatea
lunii iunie, ÎN UNITĂȚI AGRICOLE
DIN JUDEȚELE OLT, TELEOR
MAN ȘI GIURGIU. Au fost exami
nate aspecte concrete ale desfășură
rii campaniei agricole, s-au indicat
măsuri pentru
obținerea unor re

trulea an al actualului cincinal să
l'ic exemplar înfăptuite.
în această lună, in care au fost
dezbătute și adoptate importante do
cumente politice referitoare la vii
tor. generația viitorului s-a aflat din
nou
in
centrul
atenției.
ME
SAJUL TOVARĂȘULUI NICOLAE
CEAUȘESCU. ADRESAT PIONIE
RILOR, ȘOIMILOR PATRIEI. ȘCO
LARILOR ȘI TUTUROR COPIILOR
ȚĂRII, cu prilejul împlinirii a 35 de
ani de la Înființarea Organizației
Pionierilor din România, aduce in
prim-plan cerința ca, intr-un mo
ment in care Comitetul Central alpartidului și alte organisme ale de

terializări a cunoscut orientarea sta
tornică, programatică spre DEZVOL
TAREA RELAȚIILOR DE PRIETE
NIE ȘI COLABORARE CU TOATE
ȚĂRILE SOCIALISTE. Un
eveni
ment major l-a constituit, in acest
cadru, vizita dc lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu in Uniunea So
vietică, convorbirile purtate cu tova
rășul Konstantin Ccrncnko, cu dele
gația de partid sovietică plinind în
evidență voința de a intensifica
activitatea pentru dezvoltarea gene
rală a relațiilor de colaborare din
tre cele două țări vecine și priete
ne. Dind o inaltă apreciere rezulta
telor acestei vizite. Comitetul Politic

CRONICA LUNII IUNIE
zultate cit mai bune în toate sectoa
rele. Relevant, în această privință,
se dovedește a fi și RODNICUL
DIALOG DE LUCRU AL SECRE
TARULUI GENERAL AL PARTI
DULUI CU CADRE DE CONDU
CERE ȘI CU SPECIALIȘTI DIN
ECONOMIE, pe ordinea de zi aflindu-se probleme fundamentale
ale
ridicării calității producției, ale creș
terii eficientei economice. Mai mul
te zile din luna iunie au fost consa
crate unor analize profunde, in in
cinta Complexului expozitional din
Piața Scinteii. activității din sectoa
rele industriei lemnului și materia
lelor de construcție, petrolului, mi
nelor și geologiei, industriei ușoare,
chimiei, metalurgiei, mașinilor-unelte. electrotehnicii și electronicii, con
strucțiilor de mașini, transporturilor
și telecomunicațiilor, energeticii.
De fapt, preocupările privitoare la
ridicarea nivelului tehnic și calitativ
al produselor, valorificarea superioa
ră a resurselor materiale și umane,
creșterea necontenită a productivi
tății muncii marchează, in această
perioadă premergătoare sărbătoririi
actului istoric de la 23 August 1944
și desfășurării lucrărilor Congresului
al XÎII-lea al partidului, starea fi
rească existentă în fiecare întreprin
dere, in fiecare colectiv. Pretutin
deni se muncește intens pentru ca
sarcinile de plan pentru acest al pa

mocrației noastre socialiste au adop
tat hotăriri ce prefigurează tabloul
României de miine. in condițiile
unei noi revoluții științifice și teh
nice, generația care se identifică to
tal cu viitorul să învețe cu temeini
cie, să descopere și adîncească noi
și noi domenii ale cunoașterii. Ho
tărirea tinerei generații de a urma
neabătut acest insuflețitor îndemn
s-a regăsit atit in grandioasa ma
nifestare jubiliară din Capitală, con
sacrată celei de-a 35-a aniversări a
Organizației Pionierilor și sărbători
rii „Zilei pionierilor", desfășurată in
prezența
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei Elena
Ceaușescu. precum și în Scrisoarea
adresată secretarului general al
partidului de către Consiliul Națio
nal al Organizației Pionierilor.

n domeniul politicii externe,
retrospectiva lunii iunie a în
vederat in mod convingător
consecvența neabătută cu care Româ
nia socialistă, tovarășul Nicolae
Ceaușescu acționează pentru dezvol
tarea continuă a raporturilor de co
laborare internațională ale tării
noastre, pentru oprirea cursului pe
riculos al evenimentelor sure con
fruntare și război, pentru reluarea
politicii de destindere, înțelegere si
pace.
Noi și deosebit de importante ma

Executiv al C.C. al P.C.R. a reliefat
în mod deosebit însemnătatea în
țelegerilor privind creșterea substan
țială a schimburilor economice, a
cooperării in producție pe baza unor
acorduri de lungă durată, pentru a
se pune tot mai larg in valoare ma
rile posibilități de care dispun
România și U.R.S.S. pe calea con
strucției socialiste și comuniste.
în același spirit, vizita oficială de
prietenie în R.P. Polonă a delegației
de partid și de stat a României, con
dusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
convorbirile cu tovarășul Wojciech
Jaruzelski s-au încheiat cu un bilanț
rodnic pentru întărirea pe mai de
parte a colaborării dintre partidele,
țările și popoarele noastre, în cele
mai diverse domenii ale făuririi noii
orinduiri.
Noi și ample perspective pentru
extinderea legăturilor româno-coreene au deschis
convorbirile de la
București prilejuite de vizita oficia
lă de prietenie întreprinsă de dele
gația de partid și de stat a R.P.D.
Coreene, condusă de tovarășul Kim
Ir Sen, convorbiri care au subliniat
existenta unor largi posibilități de
promovare, în continuare, a
unei
fructuoase colaborări bilaterale pe
plan economic, tehnico-științific și
cultural, ca și în alte domenii de ac
tivitate. corespunzător intereselor
celor două țări și popoare.

a expus la Amsterdam si Mihailograd, e laureatul unor importante
festivaluri artistice și membru al
Filialei craiovene a U.A.P. Dar
acum, pe toată durata discuției
noastre, e mai ales istoric.
— Vedeți, îmi zice mingîind cu
grijă un vas dc cult in curs de
restaurare, acest obiect din cultura
Dudești are o vechime de 4 500 de
ani. L-am găsit in săpăturile de
alaltăieri. E unul din multele ar
gumente ale vechimii și continui
tății oamenilor din Cimpia Boianului. De la el și pină la acest
hrisov din 1526 al lui Radu de la
Afumați e o istorie întreagă desfă
șurată sub semnul statorniciei. Nu
sintem oraș decit din 1968. dar asta
nu ne-a împiedicat să trăim in is
torie. Am strins in acest muzeu
peste 500 de documente, in oglinda
cărora ne putem reconstitui astăzi
devenirea. Cum bine știți, noi
sintem un oraș agroindustrial,
adică ' o lume trăind sub semnul
frăției dintre muncitori și țărani.
E o solidaritate care nu datează de

însemnări din
Drăgănești-Olt
azi, de ieri. în 1907. printre țăranii
răsculați uciși la conacul Leonlopol se găsea și muncitorul Con
stantin Brutaru. Unitatea celor
oprimați a fost atit dc puternică
incit prefectul de atunci cerea, cum
puteți constata din textul acestei
telegrame, nu mai puțin de patru
batalioane pentru a „pacifica" re
giunea. Aceeași tărie au vădit-o
cei multi în războiul din 1916, ca
și in cel antihitlerist. O celulă
P.C.R. activa in oraș încă din 1934.
Documentele noastre
vorbesc și
de însuflețirea cu care fiii locului
au inceput acum patru dece
nii construcția vieții noi. Unul,
cu deosebire scump inimii noastre,
este comunicatul din noiembrie
1946, care anunța alegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu ca depu
tat de Olt. Acum, cind ceea ce au
visat înaintașii noștri devine faptă
cu fiecare zi. e bine să știm de
unde am plecat, pentru a înțelege
și mai clar unde am ajuns.
Citeva semnături stingace în re
gistrul muzeului confirmă emoția
cu care copiii din clasa I luaseră
cunoștință în aceeași zi de tra
diția vie a localității lor. La Dră
gănești-Olt ora de istorie începe
devreme.

Stările pasiunii. Nici aIte
ore, fie ele de literatură, de educație civică și patriotică, de
modelare a gustului artistic nu
se lasă așteptate, în DrăgăneștiOlt sint 2 000 de elevi, dar in
tr-un sens mai larg toată lumea
învață. O școală este, de fapt, chiar
Casa de cultură, așezămint com
plex, multifuncțional. E cinema
tograf, dar poate fi la nevoie și
teatru ori pinacotecă. La data vizi
tei reporterului aici expuneau patru
pictori localnici. Dominau simp
tomatic peisajele urbane moderne,
surprinse in dialectica evoluției
lor cu o mindrie de citadini pe
deplin conștienti de noul lor statut.
Ceferistul Tircă Dincă, distins cu
premiul I pe tară in precedenta
ediție a Festivalului național „Cintarea României", reține in tonuri
discrete de albastru și galben tot

Paralel cu dezvoltarea
relațiilor
bilaterale cu toate țările socialiste.
România acționează pentru intensi
ficarea colaborării în cadru multi
lateral. în acest sens, Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., dind
o inaltă apreciere contribuției deo
sebite aduse de România, de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la pregăti
rea și buna desfășurare a Consfă
tuirii economice la nivel inalt a ță
rilor membre ale C.A.E.R., a aprobat
documentele adoptate de consfătui
re și a apreciat că ele deschid per
spectiva ridicării la un nivel supe
rior a colaborării reciproc avantajoa
se in cadrul acestei organizații. Esențial este acum să se treacă deindată la concretizarea hotăririlor adoptate. la măsuri practice pentru ca
deciziile convenite să-si arate efec
tele pozitive cit mai grabnic, pen
tru soluționarea, cu forțe unite, a
unor probleme de mare importanță,
in interesul dezvoltării mai accen
tuate a economiilor naționale ale
țărilor membre, al creșterii presti
giului socialismului pe arena mon
dială.
Perioada la care se referă cronica
evidențiază activitatea statornică a
României socialiste pentru ÎNTĂRI
REA RELAȚIILOR CU ȚĂRILE ÎN
CURS DE DEZVOLTARE, CU ȚĂ
RILE NEALINIATE, CU TOATE
STATELE LUMII, INDIFERENT DE
ORÎNDUIRE SOCIALA, in lupta
pentru progres economic și social,
pentru democratizarea vieții inter
naționale, pentru asigurarea păcii și
colaborării între popoare- Tocmai asemenea cerințe majore au fost puse
in evidență cu prilejul primirii de
către tovarășul Nicolae Ceaușescu a
unor personalități dc seamă și dele
gații din aceste țări: delegația Con
gresului Național al Republicii Fe
derative Brazilia. Simon
Muzenda,
viceprim-ministru al guvernului Re
publicii Zimbabwe, trimisul special
al conducătorului libian, colonel
Moammer El Geddafi, delegația par
lamentară din Islanda. Primirea dele
gației de partid și de stat a Repu
blicii Nicaragua, prilejuind evocarea
raporturilor prietenești dintre cele
două țări, a evidențiat importanța
proceselor revoluționare din Ameri
ca Latină, precum și necesitatea de
a se pune capăt amestecului străin
in treburile interne ale statelor, dea
se acționa pentru soluționarea
pe
cale pașnică a problemelor din această regiune.
Telegrama adresată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. tovarășului Aii
Sukria, cu prilejul alegerii in func
ția de președinte al Prezidiului C.C.
al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, ca și telegrama trimisă tova
rășului Alessandro Natta, cu prile

saltul spre verticală al orașului.
Mai elaborat. Traian Zorzoliu pro
pune un Peisaj urbanistic schițat
in linii subțiri, dar sigure. Ana
Strugaru, un Stejar secular care
domină și îmbrățișează casele noi.
Pictura e numai una din culorile
esențiale ale spectrului pasiunii.
Dintre membrii grupului folk
„Moina", grup clasat și el pe locul
I la faza republicană, am intilnit-o prin voia împrejurărilor nu
mai pe „mezina" Viorica Jumugă.
Cintă cu pasiune o creație a gru
pului. „Noapte in oraș", văzind in
ea un omagiu de suflet pentru ce
tatea nouă de care n-ar vrea să se
despartă. La cei 18 ani ai săi, Vio
rica a evoluat fără complexe ală
turi de Stela Popescu, Semnal M.
și Savoy, e multiplu laureată. Așa
dar, talentele nu se mai pierd in
tr-o provincie pustie.
Printre laureații marelui festival
s-a înscris cu îndreptățire și corul
orășenesc mixt de 100 de persoane.
Dirijorul său. profesorul Florin
Ciolacu, îmi spune că in reper
toriul coriștilor figurează piese
polifonice și monodice de strălu
cită tradiție, unele vechi de 100—
150 de ani. Prestigiul corului, mă
asigură el. vine nu numai din ca
litatea vocilor, ci și din forța me
sajului pe care il lansează. „Co
rul înseamnă muzică cu fața spre
ceilalți, chemare care așteaptă răs
puns". Tot la dialog invită și bri
gada artistică. Cu instructoarea ei.
Alexandra Chirculescu, n-am putut
vorbi prea mult. îmi arată fugi
tiv un blocnotes mare, acoperit
cu un scris mărunt. îngrijit, zicindu-mi că acolo sint conspectele
sale pentru concursul „Ani de glo
rii. ani de lumină", dedicat aniver
sării istoricului August, apoi se
retrage pentru a migăli asupra tex
tului de brigadă pe care il vrea
incisiv, cu adresă precisă, intr-un
cuvînt, de efect.

Datorii niciodată uitate.
Tot pentru oamenii orașului ac
ționează și formația de teatru, care
a jucat recent, cu succes. Adoles
centul de Horia Lovinescu. In
structor, regizor și actor : profe
sorul Dumitru Drăgoi. Despre el
îmi vorbise cu vie admirație un
pasionat al bibliotecii orășenești,
elevul Constantin Vlasie. Un frea
măt de memorie mi-a readus in
tr-o clipă silueta subțiratică a unui
strălucit student al Filologiei bucureștene. Pe profesor îl descopăr,
aproape neschimbat, seara tirziu,
in noul și modernul laborator fonic
al liceului. „Cum e. il intreb, viată
de intelectual la Drăgănești-Olt
Ezită puțin, dintr-un scrupul profe
sional care-1 îndeamnă să fie suc
cint și sistematic, apoi îmi răs
punde : „Nu e chiar idilică, dar
cine, vrea, cine se simte dator față
de sine și față de ceilalți, poate
să facă multe. Eu mi-am pregătit
aici doctoratul și. tot aici, am scris
două cărți. Una dintre ele. o mo
nografie Ion Pillat, a plecat zilele
acestea la tipar. Eu cred că atunci
cind nu sintem prea multi cu atit
trebuie să fim mai devotați față de
ceilalți. La Drăgănești-Olt crește un
oraș , dar și creștem un oraș. Ca
tedra noastră, a constructorilor de
conștiință, il cuprinde integral.
Demnitatea lui este, la urma urmei. demnitatea noastră".
Aceste cuvinte mi s-au părut că
rezumă sensul însuși al devenirii
orașului.

Ioan ADAM

jul alegerii în funcția de secretar
general al P.C. Italian. primirea
delegației P.C. Japonez, condusă de
Fetsuzo Fuwa. președintele Prezidiu
lui C.C. al partidului, precum și a
președintelui Partidului Democra
ției Naționale din Thailanda, a dele
gației Uniunii Tunisiene a Organi
zațiilor de Tineret sint tot atitea
acțiuni ce pun in evidență orienta
rea principială a partidului nostru
privind DEZVOLTAREA LEGĂTU
RILOR CU TOATE
PARTIDELE
COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI,
CU PARTIDELE SOCIALISTE ȘI
SOCIAL-DEMOCRATE, CU PARTI
DELE ȘI ORGANIZAȚIILE PRO
GRESISTE ȘI DEMOCRATICE de
pretutindeni in lupta pentru promo
varea intereselor fundamentale ale
oamenilor muncii, pentru restructu
rări sociale democratice, pentru
progres și pace.
Și in perioada la care *se referă •
actuala cronică, tara noastră a des
fășurat o activitate susținută în ve
derea SOLUȚIONĂRII
PROBLE
MELOR
MAJORE ALE LUMII
CONTEMPORANE. In acest sens se
poate consemna înscrierea pe ordi
nea de zi a viitoarei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. a unor im
portante inițiative și probleme pri
vind diverse aspecte ale opririi
cursei inarmărilor și trecerii la
dezarmare, reglementarea prin mij
loace pașnice a diferendelor dintre
state etc. Pornind de la
aceleași
înalte imperative. România și-a pre
zentat considerentele pentru im
pulsionarea lucrărilor Conferinței de
la Stockholm, insistînd asupra ne
cesității de a se depăși actualul sta
diu al dezbaterilor generale și a se
trece la negocieri concrete, pentru a
se adopta măsuri efective de încre
dere și securitate, de natură să re
ducă riscul confruntării in Europa.
Totodată, țara noastră a participat
activ la desfășurarea Reuniunii de
experți de la Belgrad privind co
operarea industrială multilaterală
dintre țările balcanice, reuniune care
a marcat un pas înainte in aprofun
darea acestei conlucrări, in interesul
progresului economic și social al sta
telor respective, al întăririi păcii si
securității in regiunea noastrăîntreaga desfășurare a vieții in
ternaționale pune in evidență, și de
data aceasta, caracterul constructiv
al politicii externe a partidului și
statului nostru, politică ce izvorăște
din interesele fundamentale ale po
porului român și răspunde, în ace
lași timp, preocupărilor și aspirații
lor întregii omeniri.

Adrian VASILESCU
Alexandru CÂMPEANU
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în Colecția „Din gîndirea filozofică

ANUL 40 AL LBIBE 1R.TAȚHa

a președintelui României*1' a apărut volumul :

NICOLAE CEAUSESCU
Rolul

conștiinței

înaintate

societății

în

NOASTRE, ANUL UNOR

construirea

socialiste

IMPORTANTE ÎNFĂPTUIRI

EDITURA POLITICA

Telegramă
Cu prilejul învestirii Guvernului
de unitate națională clin Liban, to
varășul Constantin Dăscălescu, primininistru al Guvernului
Republicii
Socialiste România, a adresat o te
legramă de felicitare primului mi
nistru Rashid Karame. în telegramă
se subliniază că Republica Socialistă
România se pronunță consecvent
pentru o largă reconciliere a tuturor
forțelor politice din Liban, pentru

asigurarea Independenței, suverani
tății, integrității și unității terito
riale ale acestei țări, pentru retra
gerea necondiționată și urgentă a
Israelului din Liban.
Totodată, este exprimată convin
gerea că, prin eforturile comune ale
celor două guverne, relațiile de
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Liban se vor dezvolta con
tinuu.

Sărbătorirea
„Zilei învățătorului'1
Odată cu festivitățile de încheiere
a anului școlar in invătămîntul pri
mar și gimnazial și sărbătorirea
„Zilei pionierilor". în întreaga țară
a fost marcată „Ziua învățătorului-*
prin organizarea de adunări festive
în municipii, orașe și centre de co
mună. Asemenea adunări au avut
loc si la nivelul centrelor universi
tare.
Desfășurindu-se sub semnul mari
lor evenimente ale acestui an — cea
de-a 40-a aniversare a revoluției de
eliberare socială și națională, antifas
cistă si antiimperialistă și Congresul
al XIH-lea al" partidului — aceste adunări au pus in evidență realizările
obținute in procesul instructiv-educativ. al pregătirii tinerei generații
pentru muncă și viată, al educării
comuniste, revoluționare a preșco
larilor. elevilor și studenților. Tot
odată. adunările au reliefat bilanțul
fructuos in ridicarea nivelului cali
tativ si a eficientei procesului de
invătămint, in integrarea acestuia
cu cercetarea, producția si viata so
cială. in pregătirea forței de muncă
necesare dezvoltării multilaterale a
patriei.
în această zi de sărbătoare. Minis
terul Educației si învățămintului a
conferit numeroase titluri de ..evidențfet", ca apreciere a activității
cadrelor didactice ce s-au distins in
activitatea instructiv-educativă și social-obstească.
într-o atmosferă de puternic en
tuziasm și angajare patriotică, participanții la adunările festive au
adresat Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, personal to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU,
telegrame în care, in numele tuturor
slujitorilor scolii si al tineretului
studios, aduc conducătorului partidu
lui si statului nostru calde mulțu
miri pentru orientarea nouă, revolu
ționară dată scolii românești, dez
voltarea acesteia in strinsă legătură
cu producția și cercetarea, cu ritmul
înalt al progresului economic si so
cial al tării, pentru grija părinteas
că fată de asigurarea unor condiții
optime tuturor tinerilor de a se for
ma ca oameni noi. devotați patriei,
partidului si poporului, cauzei socia

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
.intervalul 3 iulie, ora 21 — 6 iulie, ora
1. în țară : Vremea va fi in general
mstabilă, îndeosebi în prima parte a
intervalului. Cerul va fi temporar noros. Vor cădea ploi locale, care vor
avea mai ales caracter de aversă în
soțite de descărcări electrice. în zona
de munte la altitudinea de peste 1 800
metri precipitațiile vor fi și sub formă
de lapoviță. condiții de grindină și pe
alocuri cantitățile de precipitații chiar

lismului și comunismului în Româ
nia.
în telegrame se exprimă deplina
adeziune fată de Hotărirea Plenarei
C.C. al P.C.R. cu privire Ia reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu
in funcția supremă de. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
la al XIII-Iea Congres al partidului,
hotărîre care răspunde dorinței fier
binți a tuturor oamenilor muncii din
invătămint. a tineretului studios de
a avea în fruntea partidului și sta
tului pe cel mai iubit fiu al poporu
lui român, conducător clarvăzător,
personalitate proeminentă a lumii
contemporane, chezășia obținerii in
viitor a unor mari si hotărîtoare izbinzi în edificarea societății socialis
te multilateral dezvoltate in Româ
nia, in ridicarea patriei pe noi culmi
de civilizație și progres.
Prin conținutul telegramelor, par
ticipanta dau glas, de asemenea,
sentimentelor de aleasă stimă si pre
țuire fată de exemplara activitate
desfășurată de tovarășa academician
doctor inginer Elena Ceaușescu, ale
cărei strălucite calități dc eminent
om politic și savant de renume mon
dial contribuie la ridicarea scolii ro
mânești pe trepte calitativ superioa
re. spre remarcabile realizări in
domeniul științei, puse în slujba pro
gresului și prosperității poporului
român.
Cu acest prilej, se subliniază în
telegrame, oamenii muncii din invă
tămint iși reafirmă atașamentul pro
fund Ia politica internă si externă a
partidului si statului nostru, hotă
rirea fermă dc a milita cu consec
ventă și responsabilitate comunistă
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor cc revin invătămintului din
documentele Congresului al XII-lea
și Conferinței Naționale ale P.C.R.,
de a pregăti cadre de inaltă compe
tentă. de a spori aportul scolii la în
făptuirea Programului partidului de
înfăptuire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a
tarif spre comunism.
în încheierea adunărilor festive,
au avut loc bogate programe artis
tice.
(Agerpres)

SI Constructorii de
locuințe din
județul Mehedinți au predat la
cheie, de la începutul anului și
pînâ in prezent, 810 apartamente.
Ele se adaugă celor peste 23 000
apartamente înălțate in localitățile
județului in anii construcției socia
liste și cu deosebire după Con
gresul al IX-lea al partidului.
® Prin generalizarea unor soluții
tehnologice în vederea creșterii pro
ductivității muncii și valorificării su
perioare a materialelor refolosibile,
la întreprinderea mecanică „Islaz"
din Alexandria, în perioada care a
trecut din acest an, s-au realizat
suplimentar piese de schimb și echipamente pentru agricultură in
valoare de 1,6 milioane lei.
E Colectivul de muncă al Antre
prizei nr. 1 Oradea s-a angajat să
predea, în cinstea zilei de 23 Au
gust, in avans cu aproape trei luni,
noul spital cu 700 de paturi din mu
nicipiul de pe Crișul Repede. Im
punătorul edificiu dispune de secții
și laboratoare specializate, înzestra
te cu aparatură modernă, precum
și de o policlinică pentru 1 200 con
sultații pe zi.
■ Cadrele didactice și cercetă
torii de la Facultatea de construc
ții din Timișoara au pus la punct
noi tehnologii pentru realizarea de
elemente de beton armat și precomprimat a căror utilizare pe șan
tierele de construcții contribuie la
reducerea
consumului de oțel și
de ciment.
B Avînd de executat un volum
de investiții in valoare de 2,6 mi
liarde lei, cu 8 la sută mai mare
decît în anul trecut, constructorii
din județul Harghita lucrează in
ritm susținut la realizarea unor noi
și importante obiective industriale,
precum și la finalizarea edificiilor
social-culturale din noile zone cen
trale ale orașelor Miercurea-Ciuc și
Toplița.
■ Oamenii muncii din întreprin
derile județului Suceava utilizează
in procesele tehnologice de fabri
cație importante cantități de ma
teriale
refolosibile.
fn
unitățile
constructoare de mașini, peste 55

la sută din materia primă necesa
ră turnării pieselor din oțel și fon
tă o reprezintă materialele refolo
sibile. De asemenea, în
unitățile
industriei ușoare s-a realizat, in
perioada care a trecut din acest
an, din materiale refolosibile pro
prii, o producție fizică suplimenta
ră in valoare de 7,4 milioane lei.
0 Pe noua platformă de produc
ție a întreprinderii județene de le
gume și fructe Vilcea a fost dată in
exploatare o nouă capacitate. Este
vorba de o linie tehnologică pen
tru fabricarea gemurilor și dulcețurilor din fructe, precum și a conser
velor din legume, cu o capacitate
zilnică de peste 20 tone.
H Pe lingă preocuparea de în
grijire o sănătății, personalul me
dical de la Spitalul municipal Odorheiu Secuiesc face și dovada
unui remarcabil spirit gospodăresc.
Astfel, prin eforturi proprii, el a
reușit să reamenajeze o veche clă
dire și să o doteze cu tot ce este
necesar pentru tratarea a 20 de su
ferinzi de boli dermatologice.
S In cadrul stației de epurare a
opelor uzate din municipiul Boto
șani a fost pusă in funcțiune o in
stalație de producere a biogazului,
care va duce la importante econo
mii de combustibil O instalație si
milară a fost pusă în funcțiune și
la Dorohoi, iar alte instalații avînd
același scop vor fi date in funcțiu
ne in orașele Săveni și Darabani.
SI Activitatea de recuperare a
materialelor refolosibile se desfă
șoară intens și în municipiul Brăila.
Sub îndrumarea deputaților, cetățe
nii organizează astfel de acțiuni pe
colective
obștești. Un exemplu
concludent oferă circumscripția electorală nr. 62. De la începutul
anului, aici au fost colectate din
gospodăriile populației 10 260 kg de
materiale refolosibile.
El Pe rîul Crasna, intre localități
le Moftinu Mic și Ghilvaci din ju
dețul Satu Mare, s-a dat in folosință
un nou pod de beton lung de aproape 100 de metri. Spre deose
bire de vechiul pod de lemn, peste
care nu se putea trece cu în

deplină satisfacție și înălțătoare
sentimente de mîndrie patriotică
de către toți participanții la ple
nara Comitetului Central al parti
dului. Plenara a adoptat in unani
mitate o hotărire prin care isi în
sușește propunerea Comitetului Po
litic Executiv, exprimindu-și depli
na convingere că „dă glas dragos
tei cu țarc tovarășul Nicolae
Ceaușescu este înconjurat dc între
gul nostru popor, că aceasta con
stituie un factor de întărire a uni
tății și coeziunii partidului, a în
crederii și adeziunii întregului po
por Ia politica internă și interna
țională a partidului și statului nos
tru, la înfăptuirea exemplară a hotăririlor istorice ce vor fi adoptate
de Congresul al XIII-Iea al Parti
dului Comunist Român".
Propunerea privind realegerea, la
Congresul al XIII-Iea. a tovară
șului Nicolae Ceaușescu in funcția
supremă de secretar general al
partidului va fi dezbătută in adu
nările generale ale tuturor organi
zațiilor de partid din întreprin
deri. instituții, unități agricole, in
toate conferințele organizațiilor de
partid comunale, orășenești, muni
cipale și județene.
Cu încrederea totală in adevărul
că realegerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu in fruntea partidului
este garanția sigură a progresului
necontenit al României socialiste,
că toți oamenii muncii din patria
noastră, fără deosebire de națio
nalitate. vor păși in continuare, cu
aceeași consecventă si același spi
rit revoluționar, pe calea făuririi
societății socialiste
multilateral
dezvoltate.
plenara
Consiliului
Național al Frontului Democrației
și Unității Socialiste și plenara Co
mitetului Central al Organizației
Democrației și Unității Socia
liste au dat expresie, in nu
mele întregului
popor român,
adeziunii depline față de propu
nerea de înaltă reînvestire — su
prema chezășie a viitorului nos
tru comunist. Pe ce se în
temeiază proiectarea acestui vii
tor ? în primul rină, po rea
lizările de pină acum. Pe măre
țele înfăptuiri din cei 40 de ani de

cărcături mai mari de 3,5 tone, noul
pod rutier asigură, pe un traseu
mai scurt, transportul de mărfuri din
localitățile din jur spre Satu Mare
sau Cărei și in sens invers și cu
autovehicule de mare tonaj.
K In cadrul programului de autoaprovizionare, in județul Mureș au
fost organizate peste 30 de gospo
dării sătești model, fiecare deținînd
cel puțin 3-5' vaci cu lapte, iar
unele cu peste 10 vaci. De remar
cat că în cursul acestui an, numă
rul gospodăriilor de acest fel va
ajunge la peste 100.
E Inițiind ample acțiuni de mun
că patriotică, membrii Organizației
democrației și unității socialiste din
județul Bihor au contribuit, .in pe
rioada care a trecut din acest an,

la reintroducerea în circuitul eco
nomic productiv a unor importante
cantități de materiale refolosibile :
peste 23 900 tone oțel, 3 058 tone
fontă, 117 tone cupru, 128 tone alamă, 266
tone
bronz, 48 tone
plumb, 201 tone aluminiu, 2 700
tone hîrtie și cartoane, 130 tone
textile, 74 tone
mase plastice și
altele. Intr-un cuvint, materiale însumînd aproape 77 milioane lei.
■ In orașul-stațiune Sovata au
fost construite, in ultimii ani, peste
1 000 de apartamente confortabile,
pe harta localității opărind cartie
rele „Eminescu" și „Grivița". Tot
odată, pentru turiștii români și
străini au fost construite, din onul
1965 și pină in prezent, modernele
hoteluri „Sovata", „Aluniș", „Fă
get" și „Brădet".

factorii determinant! pentru dez
voltarea tuturor celorlalte ramuri
de activitate". Totodată, va trebui
să se acționeze și mai bine pen
tru îndeplinirea prevederilor pri
vind producția fizică in întreprin
derile
industriale si. îndeosebi,
producția pentru export. Toate acestea sint sarcini cantitative, dar
lor li se adaugă si importante ce
rințe de ordin calitativ.
Secretarul general al partidului
a subliniat cu claritate necesitatea
asigurării competitivității tuturor
produselor românești. Din această
perspectivă, realizările din indus
trie trebuie să fie cel puțin la
nivelul celor obținute pe plan mon
dial. Mai mult, să avem un anumit
procent de produse de virf. cu
care să obținem întiietatea in
lume. Aceasta este o problemă
fundamentală pe care industria
românească este chemată s-o solu
ționeze. Fără Îndoială că in aceas
tă intrecere cu lumea vor cintări
puternic înfăptuirile privind creș
terea productivității muncii, pre
văzută să depășească, in 1990. cu
cel puțin 60 la sută nivelul din
1985. sporirea eficienței economice,
asigurarea
rentabilității
fiecărei
întreprinderi, fiecărui produs, va
lorificarea superioară a resurselor
materiale si umane ale tării.
Tabloul pe care aceste documen
te istorice il prefigurează pentru
viitor acordă un loc deosebit de
important științei, intr-un moment
in care, pe plan mondial, se con
turează o nouă revoluție tehnico-științifică. menită să producă
mari transformări in structura in
dustrială si economică, in dezvol
tarea societății omenești. întreaga
omenire pășește intr-o nouă etapă
a revoluției tehnico-știintifice si
poporul român este chemat de
partid, de secretarul său general
să se angajeze cu toată hotărirea
în cunoașterea profundă a tainelor
naturii, să pună cele mai înalte
cunoștințe științifice în slujba bu
năstării sale, a făuririi celei mai
drepte societăți din lume — socie
tatea socialistă și comunistă. Așa
cum pe drept cuvint arăta tovară
șul Nicolae Ceaușescu. „numai
cine intelege că trebuie să-si con
sacre toate forțele dezvoltării ști

inței. tehnicii. cunoașterii în ge
neral a tainelor naturii, cine înțe
lege că trebuie să-si consacre in
treaga energie si muncă pentru
progres si bunăstare, acela va ocupa totdeauna un loc demn și va
beneficia de cuceririle științei și
civilizației".
Semnificativ este si faptul că.
intr-un moment in care se prefi
gurează
viitorul
tării, partidul,
secretarul său general cer cu tărie
să se acționeze și
mai puternic
pentru perfecționarea activității
organelor de conducere demo
cratică, pentru lărgirea demo
crației
muncitorești,
revoluțio
nare. însuși modul în care au
fost adoptate aceste documente,
dezbaterea lor în Plenara C.C. al
P.C.R., in parlamentul economic al
tării, in plenarele Consiliului Na
țional al F.D.U.S. și Comitetului
Central al O.D.U.S. reprezintă o
dovadă concludentă că în societa
tea românească cele mai importan
te probleme ale prezentului si viito
rului sint hotărite intr-un cadru
larg. De fapt, sint hotărite îm
preună cu intregul partid, cu în
tregul popor. Pentru că. așa cum a
stabilit Plenara C.C. al P.C.R.,
întregul partid, intregul popor vor
dezbate orientările și directivele
principale ale dezvoltării patriei
noastre pină in 1990 și. in perspecti
vă, pină in anul 2000. Astfel de dez
bateri constituie expresia cea mai
puternică a democratici noastre
revoluționare, a faptului că intrea
ga politică internă si externă este
opera tuturor comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii din patria
noastră.
Muncind fără preget, actionind
strins uniți in jurul partidului, al
secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, in a cărei reinvestire in fruntea Partidului Co
munist Român toți fiii patriei văd
garanția îndeplinirii exemplare a
hotăririlor adoptate, avind depli
nă încredere in capacitatea sa de
muncă. în forța sa de" creație, po
porul român pășește cu demnitate
spre viitorul de aur pe care l-au
visat inaintasii — viitorul comu
nist.

Roadele spiritului
gospodăresc
Prîntr-o telegramă adresată tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, colectivul de
oameni ai muncii de la Combinatul
pentru producerea si industriali
zarea cărnii de porc Timiș raportea
ză îndeplinirea și depășirea tuturor
indicatorilor de Plan Pe primul se
mestru al acestui an.
Colectivul combinatului se anga
jează ca și in viitor, pe temeiul rea
lizărilor de pină acum, beneficiind
de o puternică bază tehnico-materială. să realizeze exemplar sarcinile
sporite ce-i revin, în deplină con
cordantă cu programul de dezvolta
re continuă a agriculturii noastre
socialiste.

GORJ

Repere ale dezvoltării economice și sociale
De la un județ lipsit
altădată de industrie.
Gorjul și-a făurit, cu
deosebire in perioada
care a trecut de la
Congresul al IX-lea al
partidului, o structu
ră economică moder
nă, a cărei coloană
de rezistentă o consti
tuie industria extrac
tivă și energetică. Iată
o comparație edifica
toare : dacă in 1950,
in intreaga tară s-au
extras 811 000 tone
lignit. în. 1983. numai
în Gorj s-a produs o
cantitate de peste 30
de ori mai mare.
Gorjul
se înscrie
astăzi in constelația
marilor realizări ale
socialismului, cu obiective industriale de
primă
însemnătate :
puternicele mine și
cariere de la Rovinari.
Molru și Jilț ; termo
centralele de la Rovi
nari și Jilț ; sistemul

hidroenergetic Cerna
— Motru — Tismana ;
marile combinate si
uzine din Tirgu Jiu ;
schelele petroliere de
la Țicleni și Stoina,
dotate cu utilaje și
tehnologii de înaltă
productivitate.
Pe baza uriașului
potențial
tehnic și
uman de care dispu
ne, Gorjul are sarci
na de a asigura in acest an economiei na
ționale peste 41 mili
oane tone cărbune.
12 478 000 MWh ener
gie electrică, peste 1,4
milioane tone țiței.
2.6 milioane tone ci
ment. 8 600 tone benzi
transportoare de cau
ciuc. o mare diversi
tate de mașini-unelte
și alte produse nece
sare economiei națio
nale.
Expresia socială cea
mai
concludentă a
drumului parcurs de

acest județ în ultimii
ani o constituie per
manentul proces de
înflorire și moderni
zare a localităților,
creșterea continuă a
calității vieții oame
nilor. înscrisă pe co
ordonatele progresu
lui și civilizației. Ima
ginea de „ultimă oră"
surprinsă in munici
piul Tirgu Jiu este
edificatoare pentru efervescența
acestui
proces. Numai in 1984.
zestrea
social-edilitară a municipiului se
va întregi cu peste
1 000 de apartamente
confortabile, cu noi
magazine și complexe
comerciale, artere stra
dale. noi unități so
ciale. care îi conferă
atributele unei moder
ne și prospere reșe
dințe de județ. (Du
mitru Prună, cores
pondentul „Scinteii").

pot depăși 20 litri pe metru pătrat in
24 de ore. Vintul va sufla moderat, cu
intensificări locale predominînd
din
sectorul nordic, îndeosebi in jumătatea
de est a țării. Temperaturile minime
vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar
cele maxime între 17 și 27 de grade, pe
alocuri mai ridicate la sfîrșitul inter
valului. La București : Vremea va fi
în general instabilă, cu cerul temporar
noros. Vor cădea ploi care vor avea
și caracter de aversă și se vor sem
nala descărcări electrice mai ales in
primele zile. Vintul va sufla moderat,
cu intensificări de scurtă durată. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între
10 și 14 grade, iar cele maxime intre
25 și 28 de grade, mai coborîte în pri
mele zile.

viată nouă, pe tot ce s-a clădit în
patria noastră in cele aproape două
decenii de cind tovarășul Nicolae
Ceaușescu se află in fruntea parti
dului și statului. Tara. poporul
pornesc pe un drum nou de mun
că.
mindrindu-se
cu o puter
nică bază tehnico-materială, o
industrie modernă, dotată la ni
velul tehnicii mondiale, cu re
zultate bune in agricultură, in
știință, in invătămint si cultură.
România are. în prezent, o puter
nică clasă muncitoare, care si-a în
sușit. într-o perioadă relativ scur
tă. cele mai noi cunoștințe profe
sionale si tehnice. Are muncitori,
tehnicieni, ingineri în stare să rea
lizeze mașini si utilaje moderne ;
practic, nu există ramură de acti
vitate in care industria românească
să nu se poată angaja să producă
mașini și utilaje dintre cele mai
perfecționate. $i are o țărănime
nouă, care dovedește prin intrea
ga sa activitate că știe să aplice
cu bune rezultate cuceririle știin
ței agricole. S-a format, in tara
noastră, o intelectualitate tehnică
si științifică temeinic pregătită,
care stăpinește cele mai avansate
cuceriri ale stiintei si tehnicii mo
derne.
Programele de viitor se înteme
iază. așadar, po existenta unui pu
ternic potential uman si material.
Dar sarcinile pentru 1985 si îndeo
sebi cele pentru perioada 1986—1990
sint mari. Se prevede ca. la capă
tul cincinalului care urmează. în
1990, producția industrială-marfă
să fie mai mare, fată de 1985. cu
33 la sută : producția netă cu 61 la
sută ; producția agricolă cu 29 la
sută ; venitul national cu 44 la
sută ; activitatea de comerț exte
rior cu 40 la sută. Pentru ca aceste
sarcini să fie îndeplinite, va trebui
să se muncească mai mult, mai
bine in vederea lărgirii bazei ener
getice. si de materii prime. Si va
trebui, in același timp, să fie exem
plar înfăptuite programul de iri
gații. de îmbunătățiri funciare,
toate măsurile tehnice, economice,
organizatorice si sociale cerute de
noua revoluție agrară. „De fapt,
împreună, aceste două grupe dc
probleme, sublinia tovarășul Nicolae
Ceaușescu. reprezintă esențialul —

Luni, tovarășul Gheorghe Pană,
președintele Comitetului Executiv al
Consiliului popular al municipiului
București, primarul general al Ca
pitalei, a avut o întrevedere cu
Tizirai Annas Gwata, primarul ora
șului Harare, capitala Republicii
Zimbabwe, care face o vizită in țara
noastră. A fost prezent Nicholas T.
Mukanganga, însărcinat cu afaceri
ad-interim al Republicii Zimbabwe
la București. A avut loc un schimb
de informații privind modul de orga
nizare si activitatea economică, social-culturală și
edilitar-gospodărească a celor două municipii.
(Agerpres)

FAPTE, REALIZĂRI DE PE ÎNTREG CUPRINSUL PATRIEI

Chezășia împlinirilor socialiste
de azi și de mîine ale patriei
(Urmare din pag. I)

Cronica zilei

tV
15,00 Telex
15,05 Festivalul artei și creației stu
dențești
15.30 Desene animate (color)
15,40 Laureat! ai Festivalului national
„Cîntarea României"
16,00 Universul femeilor
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (partial color) © Sub
semnul anului jubiliar
20.20 Actualitatea in economie © Se
ceriș ’84. Organizare
exemplară,
mobilizare generală la recoltarea
cerealelor 81 semănatul culturilor
succesive
20.30 Pace pe părntnt. Muzică ușoară
20,50 Ctitorii cu care ne mindrlm
©
Porțile de Fler — porțile luminii
21,10 Teatru TV. „Credit pentru o spe
ranță" de Dumitru Dem lonașcu
(color). Premieră pe țară. In dis
tribuție : Boris Ciornei. N.
Luchlan Botez, lea Matache,
TOra
Vasilescu. Ion Lupu, Nicolae Ilies
cu, Nicolae Gheorghe.
Dumitru
Drăcea, Constantin Cojocaru, Cor
nel Dumitraș,
Regia
artistică :
Constantin Dicu
22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

Știri sportive
LUPTE. La concursul Internațio
nal de lupte libere, desfășurat in
orașul polonez Lodz, sportivii români
au obținut trei victorii, prin Gheor
ghe Neagoe, Aurel Neagu și Traian
Marinescu, fn finala categoriei 48 kg,
Gheorghe Neagoe l-a învins pe po
lonezul Wladyslaw Olejnik, iar in
cea de la categoria 57 kg Aurel
Neagu 1-a' întrecut pe campionul
iranian Nouri Siavash. La categoria
62 kg, Traian Marinescu a ciștigat
finala disputată în compania lui
Ahmed Rezaehagi (Iran).
La întreceri au participat 105
concurenți din șase țări.
ȘAH. în runda a 9-a a turneului
Internațional de șah rezervat maestrelor, de Ia Piotrkow Tribunalski
(Polonia), tinăra niaestră româncă
Smaranda Boicu a ciștigat Ia polo
neza Jadwiga Szimanska. Lider al
clasamentului se .menține Smaranda
Boicu (România) cu 6,5 puncte, ur
mată de Lechner (Polonia) 5 puncte
(1), Gere (Iugoslavia), Plaszinska
(Polonia) cite 5 puncte etc.
în turneul marilor maestre, cu o
rundă înainte de încheierea întrece
rii. pe primele locuri ale clasamen
tului se află Liu Siulan (R. P. Chi
neză) și Lidia Semenova (L’.R.S.S.)
cu cite 7,5 puncte, urmate de Elisabeta Polihroniade (România) și La
risa Muhnik (U.R.S.S.) cite 6 puncte.

DE LA C. E. C.
Casa de Economii și Consenmatiuni pune la dispoziția populației
o formă avantajoasă de a econo
misi în mod constant o sumă de
bani chiar kt locul de muncă : De
punerile prin virament pe bază de
consimțămint scris.
Depunerile se pot efectua, la ale
gere. pe libretul de economii pre
ferat sau in contul curent personal.
Prin folosirea acestei forme de
economisire se asigură efectuarea
sistematică a depunerilor lunar sau
chenzinal, fără ca depunătorul să
se deplaseze de fiecare dată la uni
tatea C.E.C.. aceste operații fiind
efectuate de întreprinderea sau de
instituția la care acesta isi desfă
șoară activitatea.
Cei care doresc să utilizeze această formă de economisire tre
buie să completeze un formular
prin care să solicite unității socia
liste la care lucrează să li se de-

cinema
© Ca-n filme: VICTORIA (16 23 79)
— 9.30; 11,30: 13,30: 15.45: 18: 20, MO
DERN (23 71 01) — 9: 11.15;
13.30;
15,45: 18: 20.
© Mama — 9: 10,45. Haiducii — 12.45;
14,45: 16.45: 19: DOINA (16 35 38).
© Speranța : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13.15; 15.30: 17.45; 20.
0 întoarcerea Vlașinilor : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19.
© B.D. la munte și Ia mare : DACTA
(50 35 94) — 9; 11.15; 13,30: 15,45; 18; 20.
© Eu, tu și Ovidiu : LIRA (31 71 71)
— 16: 18.15: 20,30.
© Scopul și mijloacele : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30: 17,30: 19,30.
© Runda 6 : FLOREASCA (33 29 71)
— 9: 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
©, Buletin de București : VIITORUL
(11 48 03) — 15,30; 17.30: 19,30.
© Șapte băieți
și o
ștrengăriți :
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20.
© Capcana mercenarilor : FLACĂRA
(20 33 40) — 15.30: 17.30: 19,30.
@ Secretul lui Bachus :
PROGRE
SUL (23 94 10) — 16; 18: 20.
© Legenda: SCALA (11 03 72) — 9;
11,15: 13,30: 15,45; 18; 20,15, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
© Locotenent
Cristina :
PATRIA
(11 86 25) — 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18;
20,15, FEROVIAR — 9; II; 13,15; 15,30;
17,45; 20, Ia grădină — 21.30.
© Omul care a
închis
orașul :
UNION (13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,45; 18; 20.

pună la C.E.C. partial sau total re
tribuția sau orice alte drepturi pe
care le primesc. Formularele res
pective se găsesc la ghișeele C.E.C.
din întreprinderi ori instituții sau
la oricare unitate C.E.C. si se pun
Ia dispoziția depunătorilor gratuit.
Sumele consimțite să fie depuse
la C.E.C. sint înscrise in libretul
de economii la ghișeul C.E.C. din
întreprindere sau la unitatea C.E.C.
unde s-au virat sumele respective,
înscrierea in contul curent perso
nal a sumelor virate se efectuează
in mod automat de unitatea C.E.C.
la care este deschis contul.
Sumele consimțite a fi depuse cu
regularitate Ia C.E.C. se pot modi
fica în sensul majorării sau micșo
rării acestora. De asemenea, depu
nătorul poate oricînd să dispună
anularea consimtămîntului dat. fără
nici o motivare.

De reținut că depunătorii care
folosesc această formă de econo
misire beneficiază de toate drep
turile si avantajele generale acor
date de Casa de Economii și Consemnațiuni si anume : garanția
statului asupra sumelor depuse,
economiile, puțind fi retrase oricind : păstrarea secretului privind
numele depunătorilor, ale titulari
lor și operațiile efectuate : scuti
rea de impozite si taxe a depune
rilor. cistigurilor si dobinzilor ; dobinzi și ciștiguri în bani, obiecte
și excursii in străinătate ; dreptul
de a împuternici alte persoane să
dispună de sumele păstrate la
C.E.C. ; dreptul de condiționare a
restituirii depunerilor : dreptul de
a introduce dispoziție testamentară
asupra sumelor depuse : impres
criptibilitatea depunerilor, a do
binzilor și cistigurilor.

@ A opta minune a lumii :
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19.30.
® Lovitura fulgerătoare :
VOLGA
(79 71 26) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 13;
20.15, ARTA (213186) — 9; 11; 13: 13;
17,15: 19,30. la grădină — 20,45.
©
Legenda
statuetelor
Chang :
POPULAR (31 15 17) — 15: 17,13; 19,30.
• Șatra: MUNCA (21 50 07) —
15;
17,15; 19,30.
@ Madame Sans Gene : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30; 14.15;
16; 18: 20.
© Căderea imperiului roman : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 12.30: 16; 19.
• Yankeii : FESTIVAL (15 63 84)
—
9; 12; 16; 19, EXCELSIOR (65 49 45) —
9: 11,45; 14,30; 17,15; 20,
GLORIA
(47 46 75) — 9; 12; 16; 19.
© Avertismentul: CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11,30; 14; 16; 19.
© Legenda călărețului
singuratic :
SALA MICA A PALATULUI — 17,15;
20, GRIVITA (17 08 58) — 9;
11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20, TO
MIS (21 49 46) — 9; 11.15: 13,30; 15,45;
18; 20. la grădină — 21,15.
© Camionul de cursă lungă :
FE
RENTARI (80 49 85) — 15,30;
17.30;
19,30;
© Strada Hanovra ; PACEA (60 30 85)
— 15.30: 17,30; 19,30.
® Polițist sau delincvent : STUDIO
(59 53 15) — 10:
12;
14; 16;
18;
20, COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,30;
13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
@ Cineva
ca
tine :
CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
© Cobra se întoarce :
FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
© Vizita Ia domiciliu :
GRADINA
MODERN (23 71 01) — 21.

• Cactus Jack : GRADINA
LIRA
(31 71 71) — 20,45.
© Cuscrii : GRADINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 21.
© Acel blestemat tren blindat : GRA
DINA CAPITOL (16 29 17) — 21.
© Par și impar ; GRADINA GLORIA
(47 46 75) — 21,15.
© Martorul știe mai mult :
PARC
HOTEL (17 08 38) — 21.

teatre
©
Filarmonica
,.George EnesCu44
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert
corâl-insUumental : Corul Filarmoni
cii „George Enescu“; orchestra
de
coarde — 19; (Muzeul de Artă
al
R.S.R.) : Laureați ai concursurilor in
ternaționale : Cristina Niculescu, pian
— 18.
© Opera Română (13 18 57) :
Rlgoletto — 18.
@ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) :
Mobilă și durere — 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase44 * (15 36 78, Grădina Boema) : Bel
mondo al n-lea — 19,30; (Grădina
Cărăbuș) :
Minispectacol
divertis
ment și film — 20,30.
• Teatrul „Țăndărică*4 * (15 23 77, Gră
dina Clșmigiu) : Șoricelul și păpușa
— 11; (Școala Generală 174) : Nu vor
biți în timpul spectacolului
19,30.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Intre caftan și smoking — 18,30.
• Ansamblul „Rapsodia română(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți
—
18,30.
•

r
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VOINȚA FERMĂ A POPOARELOR:

ANGLIA : Manifestație de protest la baza militară
de la Chilwell
LONDRA - In Marea Britanie
continuă acțiunile de lupta pentru
pace organizate de „Campania
pentru dezarmare nuclearâ", principala grupare din țară care mili
tează pentru luarea unor măsuri
concrete și urgente destinate stă
vilirii cursei înarmărilor. Astfel,
peste 4 000 de membri și simpatizanți ai acestei organizații au
participat,
duminică, la o demonstrație în fața bazei militare
de la Chilwell, din centrul Angliei,
unde o parte din instalații sint

folosite de armata americană pen
tru a depozita piese de schimb
destinate rachetelor „Cruise", rela
tează agențiile Reuter și Associa
ted Press.
Autoritățile au mobilizat impor
tante forțe de poliție, care au
intervenit pentru a dispersa pe manifestanți. Au fost arestate peste o
sută de persoane, dintre care 15
au fost condamnate, pe motiv că
„au tulburat ordinea publică", relevă, la rindul ei, agenția France
Presse.

ELVEȚIA : Avertisment al medicilor
asupra pericolului nuclear
BERNA — 2 500 de medici elve
țieni au semnat, pînă în prezent, un
apel împotriva continuării cursei
înarmărilor atomice — transmite
agenția D.P.A. în apel se relevă că

pericolul unei conflagrații nucleare
reprezintă cea mai
mare
sfidare de pină acum la adresa
continuității vieții omenești pe
Terra.

HAGA 2 (Agerpres). — In cadrul
manifestărilor consacrate celei de-a
40-a aniversări a revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă
și antiimperialistă, in orașul olandez
Oldeberkoop au fost inaugurate „Zi
lele culturii românești". Expoziția de
carte organizată cu această ocazie
prezintă la loc de frunte lucrări ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu și ale
tovarășei Elena Ceaușescu in limba
olandeză, precum și in limbi de cir
culație internațională. Au fost expu
se, .de asemenea! lucrări de istorie,
literatură și arta.
Expoziția „România in lucrările

BERLINUL OCCIDENTUL
„Să fie oprită amplasarea
de rachete în Europa 1"
BERLINUL OCCIDENTAL. — O
declarație prin care se cere înceta
rea amplasării de rachete nucleare
cu rază medie de acțiune în Euro
pa a fost dată publicității de aproa
pe 40 de organizații
obștești și
grupuri de inițiativă din Berlinul
.occidental. Intitulată „Orașul nos
tru este împotriva armelor nuclea
re", aceasta subliniază că, in pofi
da avertismentelor oamenilor de
știință și opiniei publice, amplasa
rea de rachete nucleare în Europa
continuă. Documentul insistă asupra
necesității încetării cursei înarmă
rilor. argumentînd că orice arme
noi au o influență destabilizatoare
asupra situației internaționale.

NEW YORK 2 (Agerpres). — Președințele „Grupului celor 77". ambasadorul mexican la O.N.U.. Porfirio Munoz Ledo, a declarat —
într-un interviu acordat revistei
„Newsweek" — că decalajul dintre
țările industrializate și cele în curs
de dezvoltare sporește continuu. El
s-a pronunțat pentru o schimbare de
esență în activitatea Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale.
încă din anii ’60 — a arătat el —
vechea ordine economică mondială
și-a relevat caracterul necorespun
zător în comparație cu realitățile
postbelice : „instituțiile financiare
internaționale, concepute să contribuie la promovarea și finanțarea dezvoltării, și-au văzut redusă această

PORTUGALIA:
„Fonduri
pentru dezvoltare
economico-socială,
nu pentru obiective
militare

Reuniunea la nivel înalt de la Harare

LA MOSCOVA s-au desfășurat
lucrările celei de-a 16-a Conferințe
a Federației societăților de biochi
mie din Europa, organizație științi
fică ce reunește societăți de spe
cialitate din 27 de țări. La lucră
rile reuniunii au participat peste
5 000 de specialiști, intre care și
din țara noastră. Specialiștii ro
mâni au prezentat comunicări pri
vind realizări ale cercetării româ
nești in domeniul biochimiei.

CELE DOUA CAMERE ALE
PARLAMENTULUI FRANCEZ —
Senatul și Adunarea Națională —

HARARE 2 (Agerpres). — Șefii de
stat și de guvern din țările africane
membre ale Zonei de Comerț Pre
ferențial, reuniți la Harare, au sem
nat acordul prin care se prevede re
ducerea barierelor tarifare și netari
fare din calea schimburilor comer
ciale reciproce, decizie menită să fa
vorizeze extinderea relațiilor lor economice.
într-o conferință de presă, primul
ministru al Republicii Zimbabwe, Ro
bert Mugabe, care a prezidat lucră
rile întîlnirii, a precizat că decizia
luată la nivel înalt intră imediat in
vigoare și constituie „etapa opera
țională" a acordului privind crearea
zonei, realizat în 1981. Premierul a

TOKIO. — Potrivit unui sonda)
de opinie realizat de ziarul „Tokio
Shimbun", aproximativ 58 ia sută
din populația Japoniei se pronunță
pentru „înghețarea", reducerea si
lichidarea potențialului militar al
țării. Ziarul subliniază că aceste
date atestă fără echivoc faptul că
japonezii resping cursa înarmărilor,
apreciind că ea nu poate fi o mo
dalitate de soltiționare a proble
melor internaționale litigioase.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT
s-au întrunit în sesiune extraor
dinară, convocată de președintele
țării, Franțois Mitterrand, pentru
a definitiva și adopta o serie de
proiecte de l.ege, intre care cele
referitoare la presă și la sistemul
învățămîntului de stat. și particular.
ANIVERSARE. în localitatea britanică Tolpuddle a avut loc. dumi
nică. o adunare care a reunit 20 000
de oameni, marcînd aniversarea a
150 de ani de la primele acțiuni
sindicale din țară. In urmă cu un
secol și jumătate, șase muncitori

INTREVEDERE SOVIETO-BRITANICA. La Moscova au început,
luni, convorbirile dintre A.A. Gromîko, membru al Biroului Politic
al C.C. al P.C.U.S., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri,
ministrul afacerilor externe al
U.R.S.S.. și Geoffrey Howe, minis
trul afacerilor externe al Marii
Britanii, aflat în vizită in Uniunea

<capacitate, în prezent existînd un
•
sistem
de acomodare și ajustare, în
i
care
cele ce fac legea sint țările cele
mai
i
puternice, pentru ca tot ele să
i
profite
de aceasta".
După ce s-a pronunțat pentru
creșterea
i
lichidităților internaționale,
ambasadorul
mexican a criticat sever
;
i
maniera
in care țările industriali
zate
:
abordează problema datoriilor
<externe, subliniind că ea reprezintă
<
dificultatea
cea mai gravă cu care
isint confruntate cele 127 de țări pe
<
care
le include „Grupul celor 77".
„Datoriile externe au devenit o
iproblemă gravă din cauza ratelor ri
dicate
ale dobînzilor. care pot schim
<
1
ba
peste noapte sumele pe care le
i
datorează
o țară" — a spus Munoz
Ledo.

Acord privind promovarea
schimburilor economice interafricane

JAPONIA: Majoritatea
populației respinge
cursa înarmărilor

agricoli englezi au fost deportați în
Australia, ca urmare a încercării
lor de a constitui o uniune care să
acționeze pentru îmbunătățirea con
dițiilor lor de viață. Ulterior, ei au
fost readuși, in triumf, acasă și
grațiați. după ce mișcarea embrio
nară a „Trade Union“-urilor engle
ze s-a raliat cauzei lor.

Reprezentantul P.C.R.
primit de tovarășul Gerardo Iglesias
MADRID 2 (Agerpres). — Cores
pondență de la N. Plopeanu : Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu.
secretar general al Partidului Comu
nist Român, au fost transmise tova
rășului Gerardo Iglesias, secretar
general al Partidului Comunist din
Spania, un cald salut și urări de noi
succese in activitatea și lupta comu
niștilor spanioli pentru apărarea in
tereselor celor ce muncesc, pentru
dezvoltare democratică, progresistă a
societății spaniole.,
Exprimind cele mai vii mulțumiri,
secretarul general al P.C.S. a rugat
să se transmită tovarășului Nicolae
Ceaușescu un salut tovărășesc și cor
diale urări de sănătate, fericire și
succese în conducerea partidului și a
statului român, a operei de construc-

★

Declarațiile președinteluii „Grupului celor 77

LISABONA. — Oprirea imediată
a lucrărilor de construcție la obiec
tivele militare americane de pe te
ritoriul Portugaliei și folosirea fon
durilor alocate în acest scop la
crearea de noi locuri de muncă și
îmbunătățirea condițiilor de viață
ale oamenilor muncii, acestea sint
imperativele sub care s-a desfășu
rat adunarea opiniei publice din
orașul portughez Beja.

„Afară cu bazele morții !", „Balcanii — fără arme nucleare !", „Pacea
poate fi apărată" - sub aceste lozinci, la Nea Makris, în Grecia, s-a
desfășurat o puternică demonstrație, la care au participat mii de persoane
din numeroase localități ale regiunii

unor artiști olandezi" cuprinde pic
turi de Leo van der Sluis și reliefuri
în zinc de Jeane B. Boshouwers.
In deschiderea acestor manifestări
a fost organizată o gală de filme do
cumentare românești, urmate de un
program de muzică populară româ
nească.
Cu acest prilej au fost ‘reliefate
semnificația deosebită a evenimen
telor de la 23 August 1944 și evoluția
pozitivă a raporturilor de colaborare
romăno-olandeze.
Posturile de radio au consacrat o
emisiune de 30 minute „Zilelor cul
turii românești".

Sărbătoarea P. C. din Spania

Sovietica. Au fost abordate un
cerc larg de probleme, inclusiv
cele referitoare la Europa, relațiile
Est-Vest, precum și raporturile
bilaterale.

"1

PRIMIRE LA MAPUTO. Președințele Mozambicului, Samora
Moises Machel, l-a primit la Ma
puto pe ministrul de externe al
Republicii Sud-Africane, Roelof
Botha. Convorbirile s-au referit la
problemele păcii și securității în
Africa australă și la relațiile eco
nomice bilaterale. Ministrul sudafrican a înminat șefului statului
mozambican un mesaj din partea
premierului Republicii Sud-Africane. P. W. Botha.

adăugat că, în prezent, se studiază
modalitățile' de extindere a legătu
rilor de transport și comunicații în
tre aceste țări africane, inclusiv crea
rea unei companii comune de navi
gație maritimă.
Statele care au aderat la acest
acord sint Burundi. Djibouti, Etiopia,
Kenya, Insulele Comore, Lesotho,
Malawi, Mauritius, Ruanda, Somalia,
Swaziland, Uganda, Zambia și Zimbabwe.

Condamnare a livrărilor

de arme regimului
rasist sud «african
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres).
— Consiliul O.N.U. pentru Namibia
a dat publicității raportul intitulat
„Situația militară din Namibia", din
care rezultă că pe teritoriul namibian se află în permanență trupe
sud-africane cu un efectiv total de
100 000 de oameni, ceea ce înseam
nă un militar la fiecare 12 locuitori.
Documentul constată, de asemenea,
că, în pofida embargoului instituit de
Consiliul de Securitate al O.N.U. asupra livrărilor de arme pentru re
gimul de la Pretoria, unele țâri occi
dentale continuă să-i acorde ajutor
militar.

★

La Geneva au început lucrările
Conferinței
internaționale a orga
nizațiilor neguvernamentale pentru
independența Namibiei și elimi
narea apartheidului.

Timp de trei zile, la marele com
plex expozițional „Casa del Campo"
din Madrid s-a desfășurat tradițio
nala sărbătoare a P.C. din Spania,
cu participarea a sute de mii de
persoane.
Partidul Comunist Român a fost
reprezentat de tovarășul Ion Catrinescu, membru al C.C. al P.C.R.
Ca și la edițiile precedente, stan
dul ziarului „Scînteia" a prezentat
imagini infățlșînd ampla activitate
creatoare desfășurată de oamenii
muncii din România, strins uniți in
jurul partidului, sub conducerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, contri
buția țării noastre la lupta pentru
înfăptuirea telurilor păcii și înțele
gerii intre popoare. Standul „Scînteii" a fost vizitat de tovarășul

tie a societății socialiste multilateral
dezvoltate. Tovarășul Gerardo Igle
sias a evocat, totodată, recenta întilnire și convorbirile avute la Bucu
rești cu tovarășul Nicolae Ceaușescu,
subliniind că dialogul activ și con
tactele ce se dezvoltă între condu
cerile celor două partide vor favoriza
extinderea și adîncirea hunelor re
lații de colaborare dintre Partidul
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Spania, dintre popoarele
român și spaniol.
Urările au fost transmise cu otazia
primirii de către tovarășul Geraido
Iglesias a reprezentantului Partidului
Comunist Român la sărbătoarea P.C,
din Spania, ediția 1984 — tovarășul
Ion Catrinescu, membru al C.C. al
P.C.R.

★
Gerardo Iglesias, secretar general al
P.C. din Spania, de alți membri ai
conducerii P.C.S.
La manifestările cultural-artistice
și-a adus contribuția formația româ
nească de cîntece și dansuri popu
lare „Hora Bucureștiului".
Momentul culminant al sărbătorii
l-a constituit marea adunare popu
lară, in cadrul căreia a luat cuvintul
secretarul general al P.C.S., care a
subliniat necesitatea întăririi unității
șl capacității de mobilizare a parti
dului, a dezvoltării dialogului cu
toate forțele democratice și patrio
tice din Spania, pentru apărarea in
tereselor vitale ale oamenilor muncii
spanioli, pentru o Europă fără arme
nucleare, a păcii, securității și coo
perării.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi ciocniri în Liban • Mesaj al președintelui Comitetului
Executiv ai O.E.P.
BEIRUT 2 (Agerpres) — Deși prin
cipalele forțe libaneze aflate în con
flict și-au dat acordul asupra înce
tării focului în vederea aplicării pla
nului de securitate, luni au continuat
luptele pe principalele fronturi ale
capitalei libaneze, informează agen
țiile internaționale de presă. Pe linia
de demarcație dintre cele două sec
toare ale Beirutului s-au semnalat
schimburi de focuri cu arme auto
mate și armament greu, anunță agenția Reuter. Ca urmare a reluării
luptelor, in oraș s-au închis școlile
și a încetat activitatea comercială.
Pe
de
altă parte,
Consiliul
militar (conducerea colegială a ar
matei libaneze) a definitivat planul
de securitate ■ pentru Beirut și peri

feriile orașului, care urmează să fie
aprobat de Cabinetul de uniune na
țională — informează
agențiile
France Presse și Associated Press,
citind surse autorizate libaneze.

SANAA 2 (Agerpres). — Yasser
Arafat, președintele Comitetului Executiv ai Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, a reafirmat, in
tr-un mesaj adresat poporului pales
tinian, hotărirea O.E.P. de a conti
nua lupta pină la eliberarea terito
riilor arabe ocupate, anunță agenția
M.A.P. Relevînd că O.E.P. s-a impus
ca o forță politică în regiune,; el a
subliniat că unitatea
palestiniană
poate fi obținută doar prin angajarea
unui dialog intre diferitele fracțiuni
care o compun.

Președintele Boliviei cheamă la asigurarea
continuității procesului democratic
LA PAZ 2 (Agerpres). într-un me
saj adresat națiunii, președintele Bo
liviei. Hernan Siles Zuazo. a lansat
un apel populației, tuturor sectoare
lor sociale, să-și strîngă rîndurile și
să vegheze la asigurarea continui
tății procesului național de transfor
mări democratice inițiat in tară. El
a chemat la acțiuni unitare pentru a
se împiedica repetarea unor situații
de felul celei petrecute simbătă,
cind un grup de militari și civili a
încercat, printr-o lovitură de stat,
să oprească cursul desfășurării nor

male a vieții politice boliviene. Sub
presiunea opiniei publice boliviene. a
forțelor politice democratice din țară
și ca urmare a acțiunilor întreprinse
de alianța de guvernămînt Unitatea
Democratică și Populară, din care
face parte și Partidul Comunist, de
Centrala Muncitorească Boliviana și
forțele armate ale țării, autorii încer
cării nereușite de lovitură de stat
și-au văzut planurile eșuate și au
fost nevoiți să-1 pună în libertate pe
președintele Hernan Siles Zuazo. re-'
latează agențiile de presă.
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14. Contribuție marcantă ia afirmarea cauzei
securității europene
■ România, ca țară europeană, acționează consecvent pentru în
făptuirea securității în Europa, considerînd că aceasta are o impor
tanță fundamentală pentru pace și destindere în întreaga lume. Reali
zarea securității europene trebuie să conducă, în ultimă instanță, la
așezarea relațiilor dintre țările continentului pe baza deplinei egali
tăți în drepturi, la intensificarea colaborării reciproc avantajoase din
tre state, oferind totodată fiecărui stat garanția deplină de a se afla la
adăpost de orice primejdie de agresiune din afară sau de amestec în
treburile sale interne.
NICOLAE
Retrospectiva afirmării în viața in
ternațională a României socialiste, in
perioada de istorie nouă inaugurată
prin actul revoluționar de la 23 Au
gust, evidențiază ca una din marile
direcții de acțiune ale politicii exter
ne .românești activitatea susținută a
tării noastre, contribuția excepționa
lă a președintelui Nicolae Ceaușescu
la definirea si cristalizarea concep
tului de securitate europeană, la pro
movarea cauzei păcii, destinderii și
colaborării rodnice intre toate națiu
nile continentului.

Rol de pionierat în depă
șirea divizării continentului.
O asemenea apreciere se fundamen
tează pe acțiuni politice care carac
terizează. alături de măsurile între
prinse de alte state, o întreagă pe
rioadă în istoria Europei. încă în
Raportul prezentat la Congresul al
IX-iea. secretarul general al parti
dului a pus puternic în lumină im
portanta acordată de partidul și sta
tul nostru asigurării condițiilor in
ternaționale de securitate si pace
stringent necesare înfăptuirii progra
melor de dezvoltare economică si
socială a patriei. în primele sale cuvintări și declarații, după ce congre
sul l-a învestit in funcția supremă
de secretar general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu avea să
definească edificarea unei securități
trainice in spațiul nostru geografic
ca un obiectiv de prim ordin al po
liticii externe a României socialiste.
Se poate spune că România a avut
cu adevărat un rol de pionierat în
promovarea securității europene. Să

reamintim că țara noastră este inițiatoarea rezoluției din 1965 a Adu
nării Generale a O.N.U. privind mă
surile pe plan regional în vederea
ameliorării relațiilor de bună veci
nătate
dintre
statele
europene
aparținînd unor sisteme econo
mice și sociale diferite, apre
ciată la vremea respectivă ca o
primă rază de lumină pe cerul Eu
ropei după o Îndelungată perioadă
întunecată, de neîncredere si con
fruntare. ' specifică războiului rece.
Doi ani mai tîrziu. România avea să
realizeze o nouă deschidere de am
plă semnificație și de larg ecou in
epocă : stabilirea de relații diploma
tice cu Republica Federală Germa
nia. acțiune politică urmată, după
cum se știe, la un anumit interval
de timp, de normalizarea relațiilor
dintre cele două state germane, de
tratatele încheiate și stabilirea de
relații diplomatice intre R.F.G. și o
serie de țări din estul Europei.
în ansamblul eforturilor de resta
bilire a legăturilor dintre statele
aflate într-o parte și alta a con
tinentului. de reluare a dialogului,
de lărgire a schimburilor de bunuri
materiale si spirituale se detașează
aportul deosebit al numeroaselor
contacte și convorbiri ale președin
telui României cu lideri politici din
celelalte state europene la promo
varea ideii depășirii divizării Euro
pei. la evidențierea temeiurilor obiective ale înfăptuirii securității
europene.
Este vorba în primul rînd de o
comunitate de destin. Popoarele eu
ropene conlucrează de veacuri. îm
bogățind. în comun, zestrea de civi

CEAUȘESCU

lizație a umanității ;
și-au dez
voltat legăturile economice dintre
ele. au contribuit împreună la fău
rirea patrimoniului cultural al Euro
pei ; ele au trăit însă împreună și
tragedia celor două conflagrații mon
diale. în pofida imenselor suferințe,
a distrugerilor cărora le-au făcut
fată, in pofida divizării artificiale a
continentului, popoarele europene
n-au încetat niciodată să se simtă
legate prin multiplele fire ale tre
cutului. prin profunde năzuințe și
interese comune. Năzuințe și interese
cu atit mai arzătoare azi. cind asu
pra întregului continent planează o
imensă amenințare comună.
Unul din marile merite ale Româ
niei. ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu — merit recunoscut și
larg apreciat azi — constă în contri
buția sa marcantă la însăși definirea
conceptului de securitate europeană,,
înțeleasă ca un sistem de angaja
mente ferme si. totodată, de măsuri
concrete, de natură să garanteze
dezvoltarea liberă a fiecărei națiuni,
la adăpost de orice act de forță sau
de amenințare cu forța, să favori
zeze o largă și fructuoasă conlucrare
pe multiple planuri.
Dealtfel, este profund semnifica
tiv că chiar de la București a fost
lansată, prin „Declarația statelor
participante la Tratatul de la Var
șovia". ideea organizării unei con
ferințe
general-europene, idee că
reia România i s-a dedicat cu toată
energia, depunînd de-a lungul anilor
intense eforturi pentru pregătirea,
buna desfășurare si încheierea cu
succes a acesteia. Sint bine cunos

cute astfel numeroasele inițiative ale
tării noastre în toate fazele confe
rinței. Se impun amintite in acest
sens normele noi. democratice de
desfășurare a negocierilor formulate
de România și adoptate ulterior ca
modalitate de lucru a reuniunilor
general-europene, propunerile pri
vind noile principii de relații între
state in Europa, definirea măsurilor
menite să facă efectivă nerecurgerea la forță si la amenințarea cu
forța, consacrarea ideii continuității
procesului inceput la Helsinki, nu
meroase alte propuneri incluse în
Actul final al primei Conferințe
pentru securitate și cooperare din
istoria continentului.

„Problema nr. 1 a Euro
pei" De la tribuna conferinței, ca
și în declarațiile ulterioare, pre
ședintele României sublinia pe bună
dreptate că „etapa Helsinki" repre
zintă doar începutul, piatra de teme
lie a procesului de edificare a secu
rității europene, dezvoltarea si întă
rirea acestui proces presupunînd eforturi susținute, permanente din
partea tuturor statelor.
Cît de actuale sint aprecierile de
atunci ale președintelui României
privind caracterul încă „fragil", re
versibil al procesului inceput la Hel
sinki o demonstrează pregnant evo
luțiile intervenite in Europa in ul
timul timp. în toți acești ani, cursa
înarmărilor s-a intensificat continuu,
ceea ce a dus la acumularea în ar
senalele europene a noi și noi arme,
care supun unui pericol imens viața
tuturor popoarelor
continentului,
constituind totodată o amenințare
fără precedent la adresa întregii
omeniri.
O situație de o deosebită gravitate
s-a creat in Europa odată cu tre
cerea la amplasarea de către S.U.A.
a rachetelor nucleare cu rază medie
de acțiune in unele țări vest-europene si. ca urmare, la realizarea de
către Uniunea Sovietică a contramăsurilor nucleare anunțate. Cu atit
mai mult problemele securității eu
ropene se pun. astăzi, in termeni cu
caracter imperativ, prioritar. Nu
există problemă mai importantă decît aceea de a salva Europa de la
distrugere nucleară — sublinia pre
ședintele României, arătînd că tre
buie să se facă totul pentru depă

șirea actualei situații deosebit de
periculoase, pentru oprirea amplasă
rii rachetelor americane si a reali
zării contramăsurilor sovietice, pen
tru reluarea tratativelor dintre Uni
unea Sovietică și S.U.A., in vederea
realizării unui acord care să ducă
la eliminarea rachetelor cu rază me
die de acțiune și să deschidă calea
înlăturării
oricăror arme nucleare
din Europa și din intreaga lume.
Este un adevăr ce nu mai trebuie
demonstrat că in cazul izbucnirii
unui război nuclear nimeni, nici o
țară, nici un popor nu s-ar putea
sustrage efectelor sale distrugătoare.
De aceea problema eurorachetelor
nu constituie o chestiune care să
intereseze numai anumite state, res
pectiv numai statele posesoare de
rachete sau numai țările pe terito
riul cărora ele sint ori urmează a
fi instalate — ci toate statele, toate
popoarele din Europa, din intreaga
lume.
Pornind de la această realitate,
absolut incontestabilă, președintele
României a subliniat necesitatea lăr
girii cadrului de negocieri în aceste
probleme, spre a se crea astfel con
diții ca toate statele continentului
să-și poată aduce contribuția la ela
borarea unor soluții corespunzătoare
intereselor de pace și securitate ale
tuturor popoarelor.
Pe aceeași linie se înscriu demer
surile președintelui României, prin
mesajele
adresate
conducătorilor
U.R.S.S. și S.U.A., apelurile Marii
Adunări Naționale, ale Frontului De
mocrației și Unității Socialiste și ale
diverselor organizații de masă și
obștești, care au dat glas gindurilor
și năzuințelor de pace ale tuturor
cetățenilor patriei.

De la măsuri de încrede
re la dezarmare. în sPiritul
aceleiași înalte răspunderi parti
cipă
România
și
la
lucrările
actualei Conferințe de Ia Stock
holm pentru măsuri de încredere și
securitate și pentru dezarmare în
Europa, considerînd că tocmai in
aceste împrejurări grave ea poate
avea un rol important în adoptarea
unor măsuri de natură să diminueze
starea de încordare, să contribuie Ia
consolidarea securității și trecerea
la măsuri de dezangajare militară și

dezarmare pe ansamblul continentu
lui. Pe masa de lucru a conferinței,
alături de propunerile unui șir de
state, se află documentul „Poziția
României, concepția și considerentele
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind măsuri dc încredere și securita
te și pentru dezarmare in Europa",
document ce a supus atenției țărilor
participante un evantai larg de pro
puneri realiste, menite să deschidă
o perspectivă concretă eliminării
pericolului nuclear de pe continent.
Este vorba, în principal, de realizarea
unui complex de Înțelegeri concrete
privind limitarea activităților milita
re in Europa — intre care notificarea
manevrelor militare și a deplasări
lor de trupe de anvergură, stabilirea
unui culoar liber de arme nucleare
de-a lungul frontierei dintre țările
membre ale N.A.T.O. și țările par
ticipante la Tratatul de la Varșovia
— înghețarea cheltuielilor militare
ale statelor, ca un prim pas spre
reducerea acestora, elaborarea unui
tratat general-european de nerecurgere la forță sau la amenințarea cu
forța etc.
Desigur, asemenea măsuri nu în
seamnă excluderea sau eradicarea
pericolului de conflict, nu înseamnă
o garanție a securității ; aplicarea
lor ar fi însă de natură să contri
buie la o reducere a tensiunii, printr-o restririgere a factorilor de neîn
credere, de confruntare, prin evitarea
unor neînțelegeri sau interpretări de
natură să genereze o escaladare
bruscă a riscurilor de conflict —
într-un cuvînt, prin favorizarea unui
climat nou. care să permită aborda
rea cu succes a problemelor propriuzise de consolidare a securității, de
dezarmare. De fapt, obiectivul fun
damental al conferinței. înscris in
însăși titulatura ei. este tocmai
acela ca măsurile de Încredere și
securitate să fie întărite și întregite
prin măsuri de dezarmare. în pri
mul rînd de dezarmare nucleară.
După cum se știe, pină în prezent
au fost formulate o serie de propu
neri importante, care — luate în dis
cuție. evitindu-se respingerile aprio
rice — oferă numeroase elemente po
zitive. chiar unele puncte comune,
constituind astfel o bază efectivă
pentru desfășurarea negocierilor în
problemele centrale, de care depinde
întărirea încrederii și securității, a

păcii în Europa. Esențial este să fie
depășită cît mai repede faza dezba
terilor preliminare, procedurale, să
se renunțe la tergiversări, să se trea
că în sfirșit la activitate constructivă.
Este inadmisibil ca, in timp ce înar
mările avansează în ritm susținut, in
timp ce amplasarea de noi rachete
nucleare continuă să se desfășoare
intens, la Stockholm să continue să
se irosească săptămini și luni de
zile in discuții sterile asupra unor
aspecte formale. Or, ceea ce așteaptă
popoarele sint rezultatele concrete.
Evidențiind răspunderea factorilor
politici ai statelor in înfăptuirea ma
relui deziderat al securității europe
ne. secretarul general al partidului
nostru, președintele României, subli
niază totodată rolul hotăritor al ma
selor largi, al popoarelor, care se
ridică Cu tot mai multă fermitate
impotriva înarmărilor, pentru relua
rea și continuarea procesului de des
tindere. pentru măsuri practice care
să le garanteze securitatea. Acesta
este, dealtfel, mesajul amplelor ma
nifestații impotriva Înarmărilor nu
cleare ce au loc de la un capăt la.
altul al continentului și prin care
forțe sociale din cele mai diverse,
largi mase populare cer să fie
oprită amplasarea de noi rachete
în Europa, cer să se țină seama
de voința și aspirațiile lor fi
rești de a trăi în securitate și ' pace.
Salutînd aceste manifestări, tovarășul
Nicolae Ceaușescu sublinia totodată
necesitatea unei angajări și mai pu
ternice a popoarelor, cu convinge
rea că ele dispun de forța necesară
de a-și impune voința, că. acționind
in strînsă unitate, ele pot bara dru
mul spre abisul nuclear, pot impri
ma vieții internaționale un curs nou.
care să le garanteze dreptul fun
damental la viată, la libertate si
pace.
Prin pozițiile exprimate, prin pro
punerile constructive prezentate în
forurile europene. România socialistă
și-a manifestat si își manifestă hotărîrea fermă de a-și aduce în conti
nuare întreaga contribuție la depă
șirea actualei situații de încordare,
la înlăturarea pericolelor care pla
nează asupra popoarelor continentu
lui, la edificarea unei Europe a păcii,
securității și colaborării.
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