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ce reprezintă 
cultivată.

• Secerișul

67 la sută din suprafața

griului a început în cinci 
județe din sudul țării și, pe măsura coace-■ ■ rn lanurilor, se va extinde în alte zone

fie
in

® întreaga recoltă adunată într-o zi să 
transportată și depozitată în aceeași zi 
magazii I

® Culturile succesive au fost semănate
227 250 hectare, dar

faptele

Patriei socialiste
faptele muncii,

hărniciei
muncă. Prima săptămînă dinAm încheiat o nouă săptămînă

doua jumătate a anului 40 al libertății noastre și al Congresului al 
Xlll-lea al partidului. O săptămînă care înscrie la panoul de onoare al 
întrecerii noi și prestigioase fapte de muncă. O săptămînă desfășurată 
într-o atmosferă entuziastă, sub semnul unanimei adeziuni la Hotărirea 
plenarei Comitetului Central al partidului privind reînvestirea, la Con
gresul al Xlll-lea, a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă 
de secretar general al partidului. Dînd expresie sentimentelor de dra
goste fierbinte, profundă satisfacție și mindrie patriotică pentru 
voința nestrămutată de a avea mereu în fruntea partidului pe cel mai 
iubit fiu al poporului român, militant neobosit, strălucit patriot și con
ducător revoluționar, oamenii muncii de pe întreg cuprinsul patriei își 
mobilizează și mai puternic forțele, întreaga energie și capacitate crea
toare pentru înfăptuirea exemplară 
și pe întregul cincinal.

a sarcinilor de plan pe acest an

și națională, antifascistă
? 1

și antiimperialistă, operă
istorică a poporului român

pe 
trebuie mult intensificat

ritmul de lucru

Mărturii elocvente ale acestui 
timp eroic de muncă și împliniri 
materiale și spirituale sint și 
veștile primite ieri de la corespon
denții „Scinteii" din toate județe
le. întrebarea e : pe care dintre 
ele, una mai frumoasă decit alta, 
să le inserăm acum, aici, in acest • 
reportai al săptăminii ? Reportaj 
pe care ni-1 dorim și pe viitor cit 
mai bogat in fapte și semnificații, 
reportaj-mozaic, în care 
oglindească, asemenea 
într-o picătură de apă. imensa și 
impresionanta lucrare a țării.

Recordul energeticieni- 
lor craioveni. Pnmirn legătura 
directă cu Craiova. Corespondentul 
ziarului nostru pentru județul DOLJ, Nicolae Băbălău, ne anunță 
lapidar : „Dispeceratul Sistemului 
energetic național a înregistrat cel 
de-al 250-lea milion kWh energie 
electrică obținută pe bază de căr
bune peste prevederile de plan la 
zi, de către colectivele muncito
rești ale întreprinderii «Electrocen- 
trale» din Craiova".

Ce înseamnă această realizare ?
Răspunsul ii primim din partea 

inginerului Nicolae Grigorc, secre
tarul comitetului de partid :

—. întreprinderea noastră face 
parte din marea salbă de lumini a 
României socialiste, ctitorie moder
nă a acestui timp străluminat de 
proiectele îndrăznețe, de amplă 
cuprindere și perspectivă ale Con
gresului al IX-leaal partidului. Cele 
259 milioane kWh energie electrică 
produse peste plan în acest an con
stituie un record în materie. Cu 
alte cuvinte, este cea mai mare de
pășire de producție înregistrată

să se 
oceanului

vreodată în rețeaua termocentrale
lor românești care funcționează pe 
bază de cărbuni inferiori. Și mai 
concret, cu această cantitate de 
energie suplimentară se poate asi
gura întregul consum industrial și 
casnic al municipiului Craiova 
timp de două luni de zile 1 Atin
gerea acestui remarcabil record se 
datorește aplicării întocmai a pre
țioaselor orientări și indicații date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
timpul vizitei efectuate in între
prinderea noastră cu cîteva luni în 
urmă. Vestea despre Hotărirea 
plenarei Comitetului Central al 
partidului ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales Ia Congresul 
al XIII-lea in funcția supremă- de. 
secretar general al partidului a fost 
primită de comuniști, de toți oa
menii muncii din întreprinderea 
noastră, ca și din întreaga țară, cu 
o legitimă bucurie și mindrie 
patriotică, aceasta constituind che
zășia sigură a obținerii de noi 
izbinzi pe calea devenirii noastre 
socialiste și comuniste.

Tinerii din brigada care 
asigurâ... timp peste plan. 
Tot despre un record ne relatează 
și Dumitru Prună din GORJ : „La 
mina Lupoaia, din bazinul carboni
fer al văii Metrului, a intrat in 
funcțiune, cu patru săptămini mai 
devreme, abatajul 106. Pe scurt, 
asta înseamnă 30 000 de tone de 
lignit în plus pentru termocentra
lele țării".

— Cine sînt autorii acestui record 
vrednic de toată lauda ?

Ne răspunde inginerul Ion Lazăr, 
șeful sectorului III :

Griul, ca simbol
de muncă și pace

— Sint ortacii de la lucrările de 
deschidere și pregătire — ..săpăto
rii de galerii", cum le spunem noi. 
Și. în fruntea tuturor, se află bri
gada de tineret condusă de Con
stantin Fierăscu. Brigadă care, pe 
primul semestru al anului, și-a re
alizat sarcinile de plan in proporție 
de peste 200 la sută. Șeful brigăzii 
e cel mai „bătrin", are 31 de ani, 
iar ceilalți, între 22 și 27. Toți sint 
băieți minunați. Ce credeți că și-au 
propus acum ? S-au hotărît să-și 
pună și mai mult ambiția la în
cercare. pentru a face in așa fel 
incit o nouă capacitate 
110 — să 
două luni

Brigada 
răscu nu 
Dar așigură 
calitate și... timp peste plan ! Timp 
care se convertește in producție 
suplimentară, de care economia 
națională are atita nevoie.

în-
ro-

au
și 
în 

lor 
na

de

abatajul 
fie dată in funcțiune cu 
mai devreme.
de tineret a lui C. Fie- 
extrage direct cărbune, 

lucrări miniere de

Evcniment de excepțională 
semnătate in istoria poporului 
mân, in a cărei desfășurare a des
chis o nouă eră. 23 August 1944 se 
numără, prin consecințele sale stra- 
tegico-politice care au precipitat 
prăbușirea Reichului nazist, prin
tre evenimentele decisive ale celui 
de-al doilea război mondial.

în trecutul neamului nostru 
existat numeroase momente 
episoade care au asociat 
chipul cel mai strîns marea 
însemnătate pe planul istoriei 
ționale cu semnificații ample
istorie europeană, asupra căreia au 
avut un puternic impact. Corela
ția național-internaționșl s-a ma
nifestat, așadar, in repetate rinduri 
in evoluția societății românești ca 
o expresie a raportului dialectic 
dintre particular și general in des
fășurarea procesului istoric, cit și 
prin rezonanța continentală a unor 
evenimente ale istoriei românești.

Guvernat de legi obiective, pro
cesul istoric imbracă forme speci- 

'fice în diversele cadre locale sau 
naționale. Legitățile își modelează 
acțiunea in funcție de realitățile și 
particularismele spatiilor, epocilor, 
societăților etc. Istoria nu cunoaș
te legități pure, aflate deasupra po-

Apele verzi ale Bă
răganului piinii se in- 
fioară ca intr-un joc 
de copii sub mingiie- 
rea unui vint de după- 
amiază nehotăriță in
tre soare și umbre.

Griul trăiește orele 
de sărbătoare ale se
cerișului in liniștea 
aceea întotdeauna pro
mițătoare de recolte a- 
devărate.

Lanurile nesfîrșite 
ale Bărăganului, ca o 
imensă, neîntreruptă 
stampă vegetală sint 
oglinda demnă a hăr
niciei oamenilor 
mintului 
muncii 
pentru 
prosperitatea patriei.

Se vorbește despre 
griu, in preajma mea, 
in șaisprezece limbi 
diferite.

Autocarul aduce de 
pe litoral oaspeții de 
peste hotare si scriito
rii români participant 
la Festivalul și Sim
pozionul international 
„Poezia și pacea", or
ganizat de Uniunea 
scriitorilor din Româ
nia, in cadrul larg al 
inițiativelor de pace 
ale tării noastre, 
ale președintelui tă
rii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Sint prezenfi 
din Republica 
Iară Bulgaria, 
blica Socialistă 
slovacă, Cipru, 
blica Arabă Egipt, El
veția, Franța, Republi
ca Democrată Ger
mană. Republica Fede
rală Germania. Grecia, 
Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, 
Republica Populară 
Polonă, Suedia, Tur
cia, Republica Popu-

pă- 
românesc, a 

lor dăruite 
progresul și

poeți 
Popu- 
Repu- 
Ceho- 
Repu-

Uniu-Iară Ungară și 
nea Sovietică.

Vorbind despre griu, 
poeții vorbesc despre 
pace pentru că liniș
tea 
tea 
tea 
lei 
noastre cea de 
zilele.

Șl niciodată 
nica griului nu mi s-a 
părut mai frumoasă

griului este liniș- 
oamenilor și liniș
tirii și liniștea zi- 
de miine a piinii 

toate

dumi-

de Teofil BĂLAJ

decit in această după- 
amiază de vară, in 
care întinsurile Bără
ganului ni se dezvălu
iau in toată străluci
rea lor pașnică, invă- 
find cuvintul pace și 
cuvintul piine in șai
sprezece limbi ale pă
mintului.

Pămintul 
pămintul păcii, 
este 
nesc, 
ților 
peția 
cind au venit cu gind 
prieten pentru liniște 
și pentru recolte.

„Românul a fost din- 
totdeauna om de pace 
și pentru pace" — 
spunea poetul suedez 
de origine română Ion 
Miloș in cadrul Sim
pozionului internațio
nal „Poezia și pa
cea" de la Neptun. 
„De cite ori am prile
jul să revăd România 
— adăuga poetul fran
cez Pierre Bearn — 
mă intorc mai puter-

piinii și 
care 

pămintul româ- 
a dăruit oaspe- 

dintotdeauna os
sa cinstită atunci

nic la mine acasă. In 
Franța. Liniștea bără- 
ganelor românești, li
niștea orașelor mereu 
mai frumoase și, mai 
ales, liniștea din pri
virile oamenilor sînt 
pentru mine cea mai 
convingătoare pledoa
rie pentru forța uria
șă a păcii, ca o con
diție esențială a crea
ției". Poetul turc Tah- 
sin Sărăci adăuga, la 
rlndul său : 
românească 
socialismul 
cu toate

„Pacea 
înseamnă 
românesc 

împlinirile 
sale. Vă felicit pentru 
ideea organizării 
cestei întîlniri sub a- 
ripa înaltă a păcii".

Cuvinte-omagiu pen
tru țara noastră, pen
tru republica muncii 
și liniștii care este 
România socialistă in 
pragul celei de-a 40-a 
aniversări a marelui 
august al demnității 
noastre și al celui 
de-al Xlll-lea Con
gres al partidului.

Cuvinte pe care le 
așezăm alături de toa
te gindurile de bine 
pentru România socia
listă și pentru marele 
ei președinte : 
multele vremuri tre
cute pe aici / Cind 
blinde. cind fără cru
țare / Istoria-un nume 
de (ară-a păstrat / Si 
numele-acelora care ’ 
In prunci au știut se
măna și-n grădini ' 
Acele semințe măias- 
tre / Prin care recol
tele tării de azi ! Să 
fie recoltele noastre ' 
Cinstite să fie cărările 
lor / Pe drumuri din 
care nu piere / O (ară 
in care bărbații-eroi / 
Se nasc cind istoria-i 
cere...".
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poarelor, ci numai acțiuni specifi
ce — determinate deci de condi
țiile de loc și timp — ale unor legi 
generale.

Conceptul de revoluție de elibe
rare socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă, elaborat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu; are 
meritul de a exprima profund și 
multilateral raportul dintre legită
țile generale și împrejurările spe
cific românești, dintre aspectul na
țional și cel internațional in pre
gătirea și realizarea actului de la 
23 August 1944. deschizător al unui 
proces revoluționar, care unește, 
prin firul trainic al istoriei, marile 
noastre înfăptuiri de astăzi cu eve
nimentul de acum patru decenii.

Pregătit și determinat de realită
țile autohtone — ca orice salt revo
luționar — 23 August 1944 a marcat 
o etapă nouă în lupta milenară a 
poporului român pentru indepen
dență națională și progres social — 
adevărată permanență a istoriei 
noastre — etapă condiționată de 
ansamblul împrejurărilor interne și 
internaționale din anii celui de-al 
doilea război mondial ; in același 
timp, 23 August 1944 s-a integrat 
marelui efort al popoarelor pentru 
a elimina primejdia pe care o con
stituiau, pentru libera lor existență 
și dezvoltare, ideologia și politica 
de expansiune șl agresiune a sta
telor fasciste, in primul rînd a Ger
maniei hitleriste.

Pentru a înțelege fenomenul re
voluționar care a avut loc in Roma
nia in anul 1944, este necesară, mai 
iutii, abordarea raportului complex 
dintre factorul intern și cel ex
tern. Este un adevăr fundamental 
— pe care concepția materialist-is- 
torică l-a fundamentat solid — că 
factorul intern joacă rolul decisiv 
in desfășurarea procesului istoric, 
factorul extern puțind accelera sau 
intirzia, prin inriurirea sa. ritmul 
acestui proces. Subliniind acest 
principiu de bază al materialismu
lui istoric, este necesar să adăugăm 
deindată că a pune semnul identi
tății intre factorul intern și cau
ză. pe de o parte, și factorul extern 
și condiție, pe de alta, ar însemna 
să oferim' o imagine simplificată, 
schematică a unor realități mult 
mai complexe. în anumite împreju
rări istorice, factorul extern își 
poate impune preponderența asu
pra celui intern, așa cum s-a in- 
tîmplat. de pildă, in România, in 
septembrie 1940. Instaurarea dic
taturii militaro-fasciste în acea pe
rioadă nu a fost rezultatul unei 
fascizări progresive a societății ro
mânești — fascismul a 
țara 
men 
bază 
tură 
consecința directă a izolării politi
ce. diplomatice și militare a Româ
niei in vara anului 1940. Contextul 
internațional de atunci, caracterizat 
de agresiunea militară a Wehr- 
machtului și de absența oricărei re
zistențe decisive în fața aspirațiilor 
de hegemonie ale Reichului nazist, 
au lipsit România de posibilitatea 
de a continua politica ei — deve
nită tradițională — întemeiată pe 
apărarea suveranității naționale si 
integrității teritoriale, in colabora
re cu toate statele interesate in 
combaterea revizionismului terito
rial. a politicii de cucerire si înro
bire a popoarelor si în instituirea 
unui sistem de securitate colecti
vă. Plasarea României în orbita 
Berlinului nu a fost expresia unei 
opțiuni făcute liber de orice con- 
stringere. România nu s-a alăturat 
Germaniei hitleriste. ci a fost

. STADIUL
cooperatiste, 
Arad și Gorj 

^erul Agriculturii).

RECOLTĂRII ORZULUI in unitățile agricole de stat și 
în procente pe județe, în seara zilei de 6 iulie. Județele 
au încheiat ieri recoltarea orzului. (Date furnizate de Minis-

TINERETUL
în bătălia pentru

o nouă viață a pămîntului
(Continuare în pag. a II-a)

zi

cu

lunca

J)r. Florin CONST
(Continuare in pag. a II-a)

general al 
tovarășul 

Ceaușescu, 
estul Mol-

(Continuare 
în pag. a V-a)

de 
pe 
Și 
zi.

îngreunînd 
înaintarea oa- 
și a utilajelor, 
pas. aici, e o 
asupra mlaș-

unor 
superioare, 
unul din 
întreprin- 

Șantie-

același 
expus 
alune- 
puține

rămas în 
noastră întotdeauna un feno- 
politic fără rădăcini și fără o 
de masă, acționînd ca o agen- 
a Germaniei hitleriste — ci

peste 
nesimțite, 
fierberea 
Aici, în 
zilele și

este 
după 

Comitetului

altă albie de 
in Prut,

în amonte de 
punct de con- 

la Oprișeni.

Petre POPA

Lupta brigadierilor cu natura, in numele viitoarelor recolte, mult sporite, modifică geografia locurilor de la o zi la 
alta : pină nu de mult pe aceste meleaguri ieșene era oglindă de apă...

Foto : Eugen Dichiseam»

Arșița 
3-a stins 
Nu însă 
de peste 
lunca Jijiei, 
nopțile se mențin la 
aceeași înaltă tempe
ratură a muncii de 
brigadier. Se lucrează 
ziua sub arșiță, se lu
crează noaptea la lu
mina reflectoarelor ; 
pe firul viitorului ca
nal apa năvălește ne
chemată.
munca, 
menilor 
Fiecare 
victorie 
tinii.

— Pămintul de aici, 
din estul țării, nu este 
mai puțin mănos decit 
al Bărăganului — ne 
spunea tovarășul Cor- 
neliu Rusu Banu, di
rectorul întreprinderii 
de execuție și exploa
tare a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare 
Iași. Dar, în 
timp, este mai 
inundațiilor și 
cărilor. Nu de . 
ori, localnicii au asis
tat neputincioși, pri
măvara după semănat 
sau toamna, înainte de 
vremea culesului, la 
pierderea recoltei. De 
cite ori nu secerau 
ceea ce abia se mai 
zărea deasupra apei, 
cu îndărătnicia de a 
nu se da 
stihiilor! 
secetoși, 
această 
au avut 
suferit decit 
zone. Din indicația se
cretarului 
partidului, 
Nicolae 
cimpia din 
dovei urmează să fie 
supusă, în următorii 
ani, in totalitate unor 
ample lucrări hidro- 
ameliorative. Potrivit 
Programului național 
pentru asigurarea unor- 
producții agricole si

ngure și stabile, între-

bătu(i în fața 
Dar și în anii 
culturile din 
parte a țării 
mai mult de 

in alte

prinderii noastre îi re
vin sarcini deosebite 
în acest sens. Pină ia 
sfirșitul anului trecut 
s-au efectuat lucrări 
in valoare de 1,5 mili
arde lei. Prutul a fost 
indiguit, iar Jijia a că
pătat o 
vărsare 
40 km 
vechiul 
fluență,
Pe unde trecuse Jijia, 
a rămas o mlaștină în
tinsă, teren necultiva- 
bil cit vezi cu ochii, 
în continuare, pină la 
sfirșitul cincinalului, 
avem de efectuat lu
crări de îmbunătățiri 
funciare în valoare de 
peste un miliard lei, 
urmîn'd ca in viitorul 
cincinal valoarea ame
najărilor să sporească 
cu încă un miliard și 
jumătate. Sînt investi
ții uriașe, menite să 
schimbe destinul cîm- 
piei ieșene, menite să 
ne dea garanția 
recolte 
Grefat pe 
șantierele 
derii noastre, 
rul național al tinere
tului, de curind înfiin
țat, are sarcina să re
aducă la viață terenu
rile aflate in 
Jijiei.

Acest șantier 
primul deschis 
Plenara
Central al P.C.R. din 
iunie 1983. cînd secre
tarul general al parti
dului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a 
lansat către tineretul 
patriei chemarea de a 
executa prin muncă 
patriotică importante 
lucrări de îmbunătă
țiri funciare. Anul tre
cut. cu prilejul ani
versării a 35 de ani de 
la organizarea prime
lor șantiere naționale 
ale tineretului, secre
tarul general al parti
dului sublinia : „Avem 
în vedere ca tineretul

să execute cel puțin 
500 000 de hectare iri
gații, plus alte lucrâri 
de desecări și de ame
liorare a solului. Deci, 
dorim ca tinerii bri
gadieri. tineretul pa
triei noastre să-și în
scrie numele si în a- 
ceastă uriașă activita
te revoluționară de 
transformare a natu
rii. de punere a unei 
baze trainice pentru 
bunăstarea poporului, 
pentru independenta 
patriei".

înființat în primă
vara acestui an. șan
tierul din județul Iași 
inaugurează o amplă 
acțiune a tineretului, 
care continuă cu des
chiderea de noi șan
tiere de îmbunătățiri 
funciare în județele 
Dolj (recent deschis). 
Argeș, Cluj. Bihor. 
Brăila, Prahova. Olt, 
Timiș.

— Brigadierii de la 
sistemul Sculeni-Țu- 
țora-Gorban. avea să 
ne spună tovarășul 
Mihai Zavastin, co
mandantul Șantierului 
national al tineretului, 
s-au angajat să reali
zeze încă în acest an 
lucrări în valoare de 
peste 73 milioane lei. 
amenaiînd o suprafață 
de 5 000 hectare. în
chinăm aceste fapte 
de muncă mărețelor 
evenimente ale anului 
— a 40-a aniversare a 
revoluției de eliberare 
socială si națională, 
antifascistă si antiim
perialistă și cel de-al 
XIII-lea Congres al 
partidului.

Anica FLORESCU 
Manole CORCACI 
corespondentul
„Scînteii"
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0 „cetate" a tehnicii moderne
întreprinderea mecanică și de pie

se de schimb (I.M.P.S.) din Oradea 
este in prezent un nume binecu
noscut al industriei bihorene.

începuturile ei au fost deosebit 
de modeste, după cum ne spune 
tovarășul Crăciun Siniuț, maistru 
principal, unul din oamenii care 
au făcut primii pași in muncă 
odată cu întreprinderea. Ea s-a 
format, in 1950, prin centralizarea 
unor mici ateliere. Avea, atunci, 
următoarea dotare tehnică — o 
transcriu cu exactitate : două 
strunguri acționate cu curele de 
transmisie, două aparate de sudu
ră, două mașini de găurit, o mași
nă de frezat și una de rabotat, 2 
prese cu aer, un ferăstrău hidrau
lic. in anii următori a devenit una 
din unitățile de frunte ale indus
triei locale, iar din 1977 — intre- 
pridere de interes republican.

Astăzi dispune de hale și secții 
de fabricație moderne, cu zeci de 
mașini și utilaje de înaltă tehnici
tate, benzi de fabricație, pod ru
lant și macarale. Productivitatea 
muncii a crescut in 1983 față de 
1965 de 6 ori, producția globală de 
10 ori, producția-marfă de 10 ori. 
Cred că spune multe faptul că 
întreaga producție a. anului 1965 
s-a realizat in 1983 in numai 30 de 
zile 1

întreprinderea are unități și in 
Salonta, Harghita, Beiuș și Aleșd, 
iar în acest an se dă in funcțiune 
o nouă hală de debitat centra
lizată. in tractoarele și autocami
oanele românești, in automobilul 
„OLTCIT" se află subansamble și 
piese realizate de noi. Dar produ
sele de ..calibru greu" pe care le 
realizează la ora actuală I.M.P.S. 
slnt o serie întreagă de mașini și

Pline de Pecica, 
dar și țiței de Pecica

Comuna noastră, Pecica, era odi
nioară o localitate în care toți lo
cțiitorii erau ocupați cu agricultu
ra. Dar, deși pămintul era mănos, 
nu arareori pe masa multora lipsea 
plinea cea de toate zilele. Din feri
cire, aceasta a rămas, de mult, 
doar ca-o amintire a celor cu Um
ple cărunte.

Și în prezent agricultura are o 
pondere de seamă in viața econo
mică a comunei. Rezultatele obți
nute, an de an, de cooperativele 
noastre de producție, hărnicia 
cooperatorilor slnt bine cunoscute 
nu numai in județul Arad, în anii 
care s-au. scurs de la Congresul al 
IX-lea, de cind in fruntea partidu
lui și a țării a fost ales cel mai iubit 
fiu al poporului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de cind s-a trecut la o 
muncă mereu mai spornică, atit in 
industrie cit și in agricultură, de 
cind s-a pus preț tot mai mare pe 
aplicarea științei, și recoltele noas
tre au fost tot mai mari de la an 
la. an, situindu-ne mereu printre 
fruntașii pe țară. Anul trecut pla
nul producției globale agricole a

DIN ALBUMUL MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE

Combinatul chimic din Tirnăveni este astăzi una din marile unități ale industriei chimice românești, el cunoscind o impetuoasă dezvoltare în
deosebi in anii de după Congresul al IX-lea al partidului. Volumul producției combinatului a sporit - din anul naționalizării pină în acest an - 
de peste 30 de ori, unitatea livrind aculn 43 sortimente de produși chimici anorganici. Pină la sfirșitul acestui cincinal, producția va spori cu 
circa 30 la sută față de anul in curs. Cei 4 300 de oameni ai muncii care lucrează aici iși consacră eforturile creatoare pentru a întimpina 

a 40-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XIII-lea al partidului cu realizări remarcabile în muncă

Patriei socialiste — faptele muncii, faptele hărniciei
(Urmare din pag. I)

La nivelul celor mai bune 
performanțe tehnice. La rin' 
duț său, corespondentul nostru din 
BACĂU, Gheorghe Baltă, ne infor
mează că, tot in această săptămină, 
de pe banda de montaj a între
prinderii de mașini-unelte din 
Bacău a ieșit primul Centru de pre
lucrare a pieselor prin frezare ori
zontală. O premieră despre care 
tovarășul Dan Onica, inginerul-șef 
al întreprinderii, ne-a spus :

— Este o mașină modernă de 
mare complexitate tehnică. Ea exe
cută patru mari operațiuni și pre
lucrează cele mai pretențioase pie
se necesare in industria construc
toare de autoturisme și avioane. 
Trecerea de la o operațiune la alta 
se face prin schimbarea automată a 
sculelor. Performantele sale tehni- 
co-funcționale superioare vor putea 
fi cunoscute și apreciate, în curînd, 
la Expoziția realizărilor economiei 
naționale din acest an jubiliar, 
anul 40 al libertății noastre.

Comunicindu-ne că la întreprin
derea de mașini-unelte ARAD au 
fost omologate două noi tipuri de 
strunguri — S.N.-321 și S.N.-381 — 
de înaltă tehnicitate, coresponden
tul nostru Tristan Mihuta ne-a fă
cut următoarea precizare : ..Prin 
asimilarea acestor două noi tipuri 
de strunguri, începind din anul 
viitor, toate mașinile-unelte de serie 
care se vor fabrica in întreprin

dispozitive, utilaje de sudură și 
altele. La Expoziția realizărilor 
economiei naționale, unde au fost 
expuse, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a avut cuvinte de apreciere cu pri
vire la nivelul lor de tehnicitate și 
calitate. Ele și-au dovedit compe
titivitatea și la tirgurile internațio
nale, unde au fost contractate de 
firme străine.

Angajamentele pe anul 1984 re
levă ambiția colectivului întreprin
derii de a valorifica la maximum 
posibilitățile și condițiile de care 
dispunem. Planul la producția- 
marfă va fi depășit cu 2 milioane 
lei. Vom spori substanțial livrările 
la export, vom economisi 100 tone 
de metal și 250 000 kWh energie 
electrică.

In acest an jubiliar, cind între
gul popor se pregătește să întim- 
pine cu noi izbînzi a 40-a aniver
sare a revoluției de eliberare na
țională și socială, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August, 
precum și al XIII-lea Congres al 
P.C.R., și colectivul nostru depune 
noi și eficiente eforturi pentru a 
sărbători cu cinste și mîndrie pa
triotică aceste două mari eveni
mente din viața poporului și a 
partidului.

In încheiere țin să subliniez fap
tul că toate succesele colectivului 
din care fac parte s-au înfăptuit 
în perioada de cind destinele na
țiunii noastre slnt conduse de cel 
mai iubit și respectat fiu al ei — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
pentru care, în grădina inimilor 
noastre, cresc florile recunoș
tinței.

Alexandru SFARLEA
muncitor, I.M.P.S. Oradea 

fost realizat in proporție de 115,3 
la sută. Ne-am îndeplinit și depă
șit sarcina la griu, porumb, carne, 
lapte ele.

Pecica a adus o contribuție de 
seamă la realizarea fondului de 
stat, livrind peste 21 700 tone de 
griu, aproape 47 000 hectolitri de 
lapte de vacă, peste 44 700 tone de 
legume etc.

Dacă ne mândrim cu aceste re
zultate din agricultură, trebuie să 
spunem totodată că Pecica a încetat 
să mai fie o comună pur agrară. 
Avem 75 de unități de industrie 
mică și de prestări de servicii cu 
42 de profile diferite. Producția- 
marfă industrială realizată la noi 
in 1983 s-a ridicat la 190 milioane 
Ici. Sugestiv pentru avântul econo
mic al comunei este faptul că uni
tățile cu sarcini de export au li
vrat anul trecut produse in valoare 
de 1,4 milioane de dolari.

Cea mai puternică transformare 
in viața economică a localității a 
adus-o insă apariția unei activități 
aproape necunoscută înainte prin 
părțile locului — extracția țițeiu

derea din Arad vor fi produse noi 
sau modernizate numai in actualul 
cincinal".

în bătălia pentru recolte 
record alt co^ al tării, din 
cauza ploilor care au împiedicat e- 
fectuarea prașilei a treia manual, po
rumbul cooperatorilor din Stăuceni, 
județul BOTOȘANI, a fost năpădit 
de buruieni. Oamenii au stat toată 
săptămină cu sapele gata pregătite, 
și ori de cite ori soarele surîdea 
din nou printre nori, porneau la 
cimp.

— Scrieți textual : toată suflarea 
satului !

— Chiar toată. Silvestri Ailenei ?
— Absolut. Mă aflu aici, in mij

locul lor. Nici nu mai știi care-i 
cooperator, mecanizator sau agro
nom. Cu toții — cei de la primărie, 
de la unitățile comerciale, de la 
toate instituțiile comunei — in 
frunte cu președintele și inginerul- 
șef al cooperativei agricole lucrea
ză efectiv, cu sapa, la prășit. S-au 
luat pină și la întrecere între fami
lii. între ulițe și... profesii. Nu știu 
care vor ieși primii, dar de ciștigat 
vor ciștiga cu toții bătălia pentru 
recoltele acestui an.

Arieșul — pe o albie 
nouă. Tot *n aceast& săptămină, 
lingă așezarea Mihoiești, în amon
te de orașul Cimpeni. Arieșul și-a 
părăsit albia sa dintotdeauna. Amă
nunte despre acest eveniment am 
aflat prin corespondentul nostru 

lui. Cu numai un an în urmă, a 
luat ființă schela Pecica. Ea a dat 
noi dimensiuni muncii și vieții lo
cuitorilor. Astăzi oamenii de aici 
au ajuns să smulgă pămîntului ți
ței cu aceeași pricepere cu care 
obțin recolte bune. Așadar, dacă 
pină nu de mult se vorbea doar de 
„plinea de Pecica", astăzi putem 
vorbi, cu justificată mîndrie, și de 
„țițeiul de Pecica".

Evocînd devenirile comunei, tre
buie să arătăm că, datorită politicii 
înțelepte a partidului și statului 
nostru, de dezvoltare armonioasă a 
tuturor județelor și localităților ță
rii. volumul investițiilor din anul 
trecut a fost de 373,8 milioane lei, 
cifră fără precedent in istoria aces
tei așezări. Cu aceste resurse con
siderabile s-a asigurat dezvoltarea 
exploatării resurselor de petrol, s-a 
construit un bloc de locuințe cu 18 
apartamente și au început lucră
rile la alte blocuri cu 50 de aparta
mente, s-a extins rețeaua de apă 
potabilă, s-au construit și amenajat 
noi ferme în sectoarele zootehnice.

Desigur, la baza realizărilor men
ționate se află munca neobosită a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
harnici din comuna noastră, care 
urmează neabătut cuvintul parti
dului.

„Tot al treilea maramureșean, 
învață"

Maramureșul avea, înainte de 
Eliberare, trista faimă de zonă cu 
procente din cele mai înalte de 
analfabetism. Pe valea Izei, in anul 
1944, știutorii de carte reprezentau 
doar 15 la sută. Dar anii care au 
urmat au fost anii ridicării cultu
rale, ai generalizării invățămintului 
elementar, ai dezvoltării largi a in
vățămintului mediu. Acesta a fost 
începutul. In urmă cu ani, am avut 
marea bucurie ca, alături de alți 
12 colegi universitari, să lucrăm 
pentru materializarea unei impor
tante măsuri luate de conducerea 
partidului, anume punerea funda
mentelor a ceea ce avea să se 
cheme mai tirziu „Institutul de în
vățământ superior din Baia Mare". 
La început cu 3 facultăți pedagogi
ce, institutul s-a amplificat, inclu- 
zind 4 specializări tehnice. La o 
populație de aproximativ o jumă
tate de milion, Maramureșul de azi 
iși trimite zilnic pe băncile grădi
nițelor, școlilor și facultăților peste 
140 000 de copii și de tineri. Cu 
alte cuvinte, aproape tot al treilea 
locuitor al Maramureșului învață.

Revenind la Institutul de invăță- 
mint superior din Baia Mare, tre
buie să arătăm că acesta se min- 
drește azi cu peste 5 800 de absol
venți — profesori de limba și lite
ratura română, de matematică- 
fizică, de științe naturale și agri
cole sau subingineri in domeniul 
mineritului, electromecanicii tehno
logice. metalurgiei neferoase, con
strucțiilor civile, industriale și 
agricole. Ei au sporit zestrea mate
rială și spirituală a Maramureșului, 
a zonelor nord-transilvane înveci
nate, ca și a întregii țări.

Implantat intr-un ținut de le
gendă. Institutul de învățămint su

pentru județul ALBA, Ștefan Di- 
nică, de la inginerul loan Anghel : 
„Aici, la Mihoiești, pe riul Arieș. se 
realizează o importantă lucrare hi
drotehnică. Prin execuția unui ba
raj de anrocamente se formează 
un lac de acumulare de 6 milioane 
metri cubi de apă. El va fi princi
pala sursă de alimentare cu apă in
dustrială a Combinatului minier al 
cuprului de la Roșia-Poieni. dar și 
cu apă potabilă a localităților Cim
peni. Abrud și Roșia Montană. Ieri 
a fost terminată execuția la cele 
două galerii de deviere, prin care 
aleargă acum apele repezi ale Arie- 
șului".

Așadar, prin cele două galerii cu 
un debit de 600 metri cubi de apă 
pe secundă, Arieșul intră acum in... 
munte, pentru a reveni la lumină 
cu folos pentru oamenii din Țara 
Moților. Treabă faină ! — cum ar 
zice moțul...

Din 10 familii hunedore- 
ne, 8 locuiesc în case noi. 
De pe valea Motrului, un scurt po
pas tot printre mineri, pe VALEA 
JIULUI. Corespondentul nostru. Sa
bin Cerbu, ii dă cuvintul minerului

...Continuă să sosească la redacție noi vești. Si nu numai de la cores
pondenți, ci șl de la cititorii noștri, cărora le adresăm, și pe această cale, 
rugămintea de a ne semnala faptele deosebite la care sint părtași sau 
martori oculari și își merită locul la panoul de onoare al întrecerii.

Continuă să sosească la redacție noi știri, dar nici timpul... tipogra
fic, nici spațiul nu ne mai îngăduie să le cuprindem.

Continua-vom și noi. în zilele care urmează, să receptăm și să con
semnăm in acest reportaj-mozaic fapte de muncă din faptele săptămînii 
O săptămină pe care ne-o dorim cit mai rodnică, pentru a adăuga un 
buchet și mai frumos in cununa de împliniri a acestui an sărbătoresc.

Creșterea continuă a nivelului de 
trai al locuitorilor comunei se re
flectă nu numai in numeroasele 
case noi, care de care mai frumoa
se, construite in anii din urmă, ci 
și în sporirea continuă a desface
rilor de mărfuri. Anul trecut, de 
exemplu, volumul acestor desfaceri 
a fost de aproape 140 milioane lei, 
pecicanii, români și maghiari, cro- 
indu-și, înfrățiți, o viață mereu mai 
bună, mai frumoasă.

Perspectivele se arată și ele la 
fel de luminoase. Anul acesta pro
ducția-marfă industrială va crește 
cu 136,5 la sută, depășind 200 mi
lioane lei. Firește, in ce privește 
dezvoltarea industriei. ponderea 
principală o deține extracția de ți
ței. Dar și valoarea producției ce
lorlalte unități economice și a 
prestărilor de servicii va depăși 71 
milioane lei. Oamenii muncii din 
Pecica slnt hotărîți să intimpine 
marile evenimente ale anului — a 
40-a aniversare a mărețului act 
istoric de la 23 August 1944 și Con
gresul al XIII-lea al partidului — 
cu noi și importante fapte de 
muncă.

Constantin PANĂ 
primarul • comunei Pecica, 
județul Arad

perior din Baia Mare contribuie, 
totodată, la descoperirea și punerea 
în valoare a bogatelor comori fol
clorice și etnografice ale acestui 
străvechi colț de țară românească. 
Merită menționată secția de filolo
gie, unde, așa cum ne-a îndemnat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cadre 
didactice și studenți întreprind sis
tematic lucrări de cercetare știin
țifică. Menționăm in acest sens stu
dierea aprofundată a graiului, etno
grafiei și folclorului din cele 3 
zone mai importante ale județului: 
Maramureș, Cliioar, Lăpuș. O primă 
sinteză, amplă și elogios apreciată 
a și fost publicată anul trecut. Este 
vorba despre „Graiul, etnografia șl 
folclorul zonei Cliioar".

Ne străduim ca, an de an, să ri
dicăm calitatea instruirii și edu
cației pe care o dăm studenților 
noștri, să aducem o contribuție tot 
mai importantă Ia dezvoltarea cer
cetării științifice, la integrarea a- 
cesteia cu invățămintul, cu produc
ția și viața social-culturală a jude
țului. Premisele sint favorabile : o 
puternică bază materială și un corp 
profesoral prestigios. Din cele 69 
de cadre didactice cu norma de 
bază in institut, 36 dețin titlul ști
ințific de doctor, iar alte 15 sint 
doctoranzi.

De la un alfabetism aproape 
total, la nivelul de învățămint, in
clusiv superior, atins in prezent — 
acesta este drumul, profund' sem
nificativ, pe care l-a străbătut Ma
ramureșul, in acest domeniu, in 
cele patru decenii care au trecut de 
la luminoasa zi de 23 August 1944.
Coni. univ. dr. Victor IANCU 
Institutul de invâțămînt superior 
Baia Mare

Teodor Pop, care s-a mutat zilele 
acestea in casă nouă, in nu mai 
puțin noul centru civic al orașului 
Lupeni :

—■ Alături de ceilalți mineri și 
familiile lor, trăiesc și eu marea 
bucurie și satisfacție a mutării in
tr-un apartament nou. modern, 
confortabil. Mi se încălzește inima 
cind imi văd soția și copiii cu 
chipurile radiind de bucurie. Noi, 
minerii, ca și toți oamenii muncii, 
știm foarte bine că marile înfăp
tuiri din ultimele două decenii, con
dițiile de muncă și de viață tot mai 
bune sint sirius legate de numele și 
neobosita activitate a celui mai iubit 
fiu al partidului și al poporului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
minerul dc onoare al tării. îi mul
țumim din toată inima și ni-l 
dorim mereu in fruntea partidului 
și statului, intru fericirea noastră 
și a copiilor copiilor noștri.

Noul apartament in care s-a mu
tat zilele acestea minerul Teodor 
Pop a „rotunjit" la 101 000 numărul 
apartamentelor construite in jude
țul Hunedoara in anii de lumină 
ai socialismului. Și este cit se poate 
de semnificativ faptul că. in pre
zent, 8 familii din 10, din acest ju
deț, locuiesc in case noi.

Operă istorică a poporului român
(Urmare din pag. I)
aruncată in brațele ei de cadrul ex
tern nefavorabil. Temporar, factorul 
extern a căpătat preponderență asu
pra celui intern și numai astfel se 
explică instaurarea regimului mili- 
taro-fascist. în umbra baionetelor 
germane.

Așa cum a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dominația și ocupația 
străină nu pot împiedica insă afir
marea, in cele din urmă, a voinței 
de neatirnare și progres a poporului 
ajuns, printr-un act dc forță, sub a- 
ecastă stăpînire străină. în toate ță
rile căzute sub ocupația fascistă, po
poarele au reacționat viguros pentru 
a-și redobindi libertatea, mișcarea de 
rezistentă constituind, pentru a relua 
o formulă des întrebuințată in isto
riografie, „a patra mare putere" a 
coaliției antihitleriste, alături de U- 
niunea Sovietică, Statele Unite ale 
Americii și Marea Britanie. Obiecti
vele și metodele luptei antifasciste, 
forțele social-politice participante la 
mișcarea de rezistentă in fiecare țară 
au prezentat un șir de trăsături co
mune și specifice, care au reflectat
— după cum era și firesc — aspec
tele generale ale giganticului efort 
reclamat de răpunerea fascismu
lui și a instrumentului său militar 
cel mai puternic — Germania nazistă
— ca și condițiile specifice ale fiecă
rei țări.

în țara noastră. Partidul Comunist 
Român a acționat ca forța politică 
cea mai consecventă și mai energică 
in combaterea fascismului intern și 
internațional. Valorificind experiența 
luptei antifascite din anii ’30. Parti
dul Comunist’ Român a intreprins o 
analiză de remarcabilă originalitate 
a situației create României prin in
staurarea dictaturii militaro-fasciste. 
a colaborării silite cu cel de-al trei
lea Reich și a participării la războiul 
împotriva Uniunii Sovietice și a ce
lorlalte state ale coaliției antihitle
riste și a ajuns la concluzia că sal
varea națiunii române trebuia sâ fie 
opera națiunii române înseși. Întoc
mind Platforma-program din 6 sep
tembrie 1941, intitulată semnificativ 
„Lupta poporului român pentru li
bertate și independentă națională", 
Partidul Comunist Român are meri
tul de a fi elaborat un cuprinzător 
document programatic de unire a tu
turor forțelor democratice, patriotice, 
în lupta împotriva fascismului și a 
dictaturii militaro-fasciste. Așa cum 
se arăta in Platforma-program. Parti
dul Comunist Român se pronunța 
pentru „lupta comună a tuturor parti
delor, grupărilor, persoanelor politice 
și tuturor patrioților români pentru 
realizarea FRONTULUI UNIC NA
ȚIONAL al poporului român contra 
ocupanților hitleriști și a slugilor lor 
trădătoare din țară, pentru cucerirea 
cerințelor din platformă, care sint ce
rințele cele mai arzătoare și comune 
ale poporului român". Obiectivele 
formulate in acest document expri
mau atit sarcinile generale ale luptei 
antifasciste și antihitleriste, comu
ne. prin urmare, tuturor mișcărilor 
de rezistență din tarile ocupate sau 
controlate de Germania nazistă (sa
botarea efortului militar al Reichului 
etc.), cit și sarcini specifice decurgind 
din reqlitătile românești (răsturnarea 
regimului de 'dictatură militaro-fas- 
cistă, anularea odiosului dictat de la 
Viena, restabilirea drepturilor și li
bertăților cetățenești și democratice). 
Sub steagul pe care erau înscrise

Democrația răspunderii
Proces istoric condiționat de fac

tori multipli, dezvoltarea democrației 
răspunde unei cerințe de fond a în
făptuirii construcției socialiste in 
România : participarea Întregului 
nostru popor, direct sau prin repre
zentanții săi, la conducerea societății.

în mod generic, prin democrație s-a 
înțeles dintotdeauna puterea poporu
lui. Azi. in societatea noastră socia
listă. cuvintul nu și-a schimbat sen
sul. în cei 40 de ani care au trecut 
de la victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, democrația și-a îm
bogățit insă conținutul de la o etapă 
la alta. în prezent, in etapa făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate. democrația este strins legată 
de preocupările partidului nostru, ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
preocupări din nou subliniate in a- 
ceastă perioadă premergătoare Con
gresului al XIII-lea — pentru edifi
carea omului nou, pentru totala afir
mare a personalității umane și parti
ciparea activă a fiecărui cetățean la 
viața economică și social-politică a 
țării. Din această perspectivă, in pri
mul rind, procesul de perfecționare 
a democrației nu este considerat în
cheiat.

Participarea maselor la conducerea 
societății se interferează cu răspun
derea socială a fiecărui om al mun
cii, cu pregătirea sa politică, profe
sională și culturală. Dealtfel, sensu
rile profunde ale perfecționării de
mocrației socialiste n-au fost nicio
dată, in anii de după cel de-al IX-lea 
Congres a! partidului, separate de 
transformarea revoluționară a con
științei sociale, de formarea omu
lui nou. Cu ațit mai mult o 
astfel de separare nu este de 
conceput in etapa actuală, cind con
știința răspunderilor, inalta pregătire 
politică și profesională se înscriu 
între factorii de prim ordin ai pro
gresului patriei. Ar fi posibilă, intr-o 
societate ce făurește un nou tip de 
civilizație, civilizația socialistă, parti
ciparea activă și deplină la decizie 
a unor cetățeni care nu au pregăti
rea necesară pentru a ințelege, a in
terpreta corect fenomenele ori pro
cesele economice, politice și sociale ? 
Ar putea contribui la bunul mers al 
lucrurilor opinia celui ce nu reușește 
să analizeze problemele de la locul 
lui de muncă din perspectiva legită
ților economice, in raport cu obiec
tivele și cerințele aflate, intr-o peri
oadă anume, in fața întregii țări ? 
Desigur, participarea la conducere ar 
deveni formală ori de cite ori astfel 
de cerințe nu ar fi îndeplinite.

Iată, la Plenara C.C. al P.C.R. din 
27 iunie, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a referit, intre numeroasele pro
bleme privind planul pe 1985 și di
recțiile de dezvoltare economico-so- 
cială a României in perioada 
1986—1990 și, in perspectivă, pină in 
anul 2000, la necesitatea redu
cerii in continuare a cheltuieli
lor de producție in general, a 
celor materiale in. special. S-a des
prins, din analiza făcută de secreta
rul general al partidului, faptul că 
aceste cheltuieli sint incă mari. Dar 
s-a desprins și un alt fapt : acela 
că tot mai mari sint și rezervele 

aceste obiective urmau să se adune 
toate forțele social-politice ale so
cietății românești, patriotice și 
antihitleriste, interesate in restabili
rea independentei naționale, abolirea 
dictaturii, redobindirea nordului 
Transilvaniei.

în toate țările ocupate sau domi
nate de Germania nazistă. lupta îm
potriva cotropitorului hitlerist a im
pus unirea tuturor forțelor rezisten
ței naționale pentru apărarea inte
reselor vitale ale acelor state și 
națiuni. în acest mare curent conti
nental, căruia ii aparține și lupta 
poporului român din anii 1940—1944, 
se pot distinge, alături de aspectele 
internaționale, și cele specific națio
nale. Astfel, in România, constituirea 
unui larg front patriotic antihitlerist 
s-a racordat tradiției naționale de 
solidarizare a tuturor forțelor social- 
politice ale țării, de fiecare dată

cind independența și suveranitatea 
națională s-au aflat in primejdie. 
După cum se știe, in întreaga noas
tră istorie, războiul întregului popor 
pentru apărarea gliei străbune a fost 
forma specifică de manifestare a 
consensului național in fața invada
torilor străini. în acest spirit și pe 
acest făgaș de continuitate istorică 
s-au desfășurat eforturile comuniști
lor români, care au inițiat și realizat 
cea mai largă coaliție de forțe social- 
politice din istoria poporului român. 
Unanimitatea de voință și acțiune a 
națiunii noastre a fost factorul esen
țial in asigurarea victoriei revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă.

Lupta poporului român din anii 
1940—1944 s-a desfășurat intr-un ca
dru internațional istorico-concret. 
Așa cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, înfăptuirea actului de la 
23 August 1944 a beneficiat de : con
dițiile internaționale favorabile de
terminate de victoriile eroicelor ar
mate sovietice și ale aliaților, de 
lupta popoarelor din Europa impo- 
triva fascismului german. înfringe- 
rile suferite de Wehrmacht pe fron
tul de est. principalul teatru de ope
rații al celui de-al doilea război 
mondial, au stimulat mișcarea de re
zistență împotriva fascismului. Actul 
de la 23 August 1944 a fost pregătit 
și infăptuit in condițiile strategico- 
politice create pe frontul de est de 
prăbușirea grupului german de ar
mate „Centru" in Bielorusia (23 iu
nie — 29 august 1944) și de declanșa
rea Operației Iași-Chișinău (20 au
gust), iar pe frontul de vest de de
barcarea forțelor anglo-americane 
in Normandia (6 iunie) și in sudul 
Franței (15 august).

Situația de criză creată armatei 
hitleriste de infringerile suferite pe 
fronturile dc luptă a fost valorificată 
de forțele patriotice și antifasciste 
din România, organizate și conduse 

existente in Întreprinderi pentru re
ducerea acestor cheltuieli. Este, deci, 
necesar ca aceste rezerve să fie 
identificate și evaluate, spre a fi va
lorificate in activitatea deslășurată 
pentru creșterea eficientei economi
ce. Cum anume să se acțione
ze 7 Fără Îndoială că, în fiecare în
treprindere. răspunsul la această în
trebare trebuie să fie dat in mod 
democratic, cu participarea intregu- 
lui colectiv. La fel se prezintă 
lucrurile și in ceea ce privește 
cerința ca in industria românească 
să fie realizate produse competitive, 
ale căror caracteristici tehnico-eco- 
nomice să corespundă nivelurilor su
perioare atinse pe plan mondial, iar 
la unele produse să obținem intiieta- 
tea in lume. Sint. in tara noastră, 
intreprinderi care au o bogată expe
riență in întrecerea cu lumea. Toate 
realizările din aceste intreprinderi 
sint rodul zilelor și nopților de mun
că intensă, de studiu aprofundat, de 
colaborare activă și rodnică intre 
sute, uneori mii de oameni compe- 
tenți in profesia lor : muncitori, in
gineri. economiști. Soluțiile cele mai 
bune s-au născut din dezbateri aprin
se, iar transpunerea lor in fapt a 
cerut întotdeauna activitate creatoa
re, documentare profundă, acțiune 
energică pentru scurtarea drumului 
de la proiect la produsul finit.

Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „pe plan mon
dial se prefigurează o nouă etapă 
sau o nouă revoluție tehnico- 
științifică, care va produce profunde 
transformări in structura industrială 
și economică a statelor, in dezvol
tarea societății omenești — și, deci, 
trebuie să se reflecte in mod cores
punzător și in dezvoltarea societății 
socialiste românești". Cu atit mai 
mult, in aceste condiții, participarea 
activă la conducerea societății im
plică o temeinică pregătire politică, 
profesională și culturală. Semnifica
tivă. in acest sens, este cerința sub
liniată de secretarul general al parti
dului la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R.. privitoare la intensificarea 
activității de ridicare a nivelului po
litic, ideologic și de competentă pro
fesională al comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii. Pentru că soluțiile 
ce urmează să fie adoptate in fiecare 
întreprindere industrială sau unitate 
agricolă, in fiecare instituție științi
fică sau de învățămint, la fiecare loc 
de muncă nu vor fi găsite nici in 
citate și nici in trecut ; ele trebuie 
căutate in viată, dar pentru a le găsi 
este nevoie de cunoștințe profunde, 
de capacitate de analiză și sinteză, 
de gindire revoluționară, de atitudi
ne înaintată față de nou.

Participarea democratică la decizie 
a tuturor cetățenilor are la bază. în 
societatea noastră socialistă, deplina 
lor egalitate în drepturi. în primul 
rind, instituționalizarea unui larg sis
tem de forme democratice, de la adu
nările generale ale o penilor muncii, 
în intreprinderi. pină la congresele 
și consfătuirile organizate la nivelul 
țării, constituie cadrul organizat in 
care fiecare cetățean să poată să-și 
spună părerea cu privire la proble
me de interes larg, să formuleze cri
tici în legătură cu unele neajunsuri 

de Partidul Comunist Român, pentru 
răsturnarea regimului antonescian și 
întoarcerea armelor împotriva Ger
maniei naziste. în definirea raportu
lui national-international in declan
șarea și desfășurarea revoluției ro
mâne din august 1944 se desprinde 
cu limpezime faptul că eșecurile mi
litare ale Reichului nu au constituit 
cauza, ci au creat, alături de intensi
ficarea mișcării de rezistentă a po
poarelor. condițiile favorabile pentru 
succesul luptei poporului român. în
cepută inch din perioada victoriilor 
Wehrmachtului. această luptă a fost 
generată ș-i determinată de condițiile 
istorice ale societății românești 
inseși.

Actul dc la 23 August 1944, urmat 
de participarea României la războiul 
antihitlerist, a constituit contribuția 
poporului român la zdrobirea Reich
ului nazist, a fascismului. Această 
contribuție a avut o însemnătate in
ternațională. Este semnificativ că 
Hitler Însuși considera, la 18 septem
brie 1944, acțiunea României, alături 
de prăbușirea grupului de armate 
„Centru" din Bielorusia și deschide
rea celui de-al doilea front in Franța, 
drept una dintre cele trei crize cu 
care Wehrmachtul fusese confruntat 
in vara anului 1944. Prin consecințe
le sale strategico-politice, actul isto
ric dc la 23 August 1944 a grăbit cu 
circa 200 de zile sfirșitul celui de-al 
doilea război mondial.

Revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă a fost deopotrivă un eveni
ment de covirșitoare importanță atit 
pe planul național, cit și pe cei in
ternațional. Luptind pentru propria-i 
libertate, poporul român a luptat 
pentru libertatea tuturor popoarelor, 
amenințată și încălcată dc fascism. 
Victoria noastră de la 23 August 1944 
a fost victoria tuturor forțelor 
antifasciste. înscriind o pagină glo
rioasă in istoria națională și, totoda
tă, o pagină de seamă in istoria 
universală.

România socialistă de azi, care 
și-a cucerit un imens prestigiu inter
național — atit pentru înfăptuirile 
sale revoluționare, pentru marile 
progrese dobindite in dezvoltarea 
forțelor de producție, in afirmarea 
puternică a democrației socialiste, 
cit și pentru politica sa activă de 
pace și cooperare intre popoare — 
iși datorează toate marile ctitorii 
partidului comunist, strălucitului' său 
conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Alesele calități de mili
tant revoluționar, de înflăcărat pa
triot și strălucit conducător politic 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
preocuparea statornică pentru trium
ful idealurilor păcii, colaborării și 
înțelegerii in lume l-au impus drept 
una dintre cele mai proeminente 
personalități ale vieții internaționale 
contemporane. Pentru meritele sale 
deosebite in propășirea României so
cialiste. poporul nostru il inconjoară 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului și pre
ședintele Republicii, cu deosebită 
dragoste și stimă — sentimente 
reafirmate puternic in aceste mo
mente, prin susținerea unanimă a 

%Hotăririi plenarei C.C. al P.C.R. din 
27 iunie a.c. ca. In al XIII-lea Con
gres, să fie reinvest!! in cea mai 
inaltă funcție in partid, văzind in 
aceasta suprema garanție a progre
sului multilateral al patriei.

și neimpliniri, să facă propuneri 
pentru perfecționarea activității. In 
al doilea rind, generalizarea accesu
lui la educație, la pregătire profesio
nală și culturală, participarea tutu
ror oamenilor muncii la invătămin- 
tul politico-ideologic, de partid sau 
de masă constituie cadrul firesc și 
eficace in care fiecare cetățean al 
patriei noastre are toate posibilitățile 
de a dobindi cunoștințele și a-și for
ma deprinderile necesare unei parti
cipări active și efective la decizie. 
Mai mult decit atit, Însăși participa
rea activă, deschisă la dezbateri de
mocratice devine pentru oamenii 
muncii o școală unde invață să în
țeleagă și să soluționeze problemele 
pe care le ridică viața, să analizeze 
fenomenele ce privesc munca lor. ac
tivitatea lor profesională și politică, 
dezvoltarea societății.

Acesta este cadrul general : econo
mic, politic și juridic. Dar exercita
rea in fapt a dreptului de participare 
la conducere, egal pentru aosolut 
toți cetățenii patriei, depinde in 
mod fundamental de modul in care 
fiecare iși ințelege și iși onorează 
răspunderile cetățenești. Pentru -'ă 
participarea democratică la decizie 
nu este, in societatea noastră socia
listă, numai un drept, ci și o inaltă 
îndatorire, o răspundere politică și 
socială. De aici izvorăște cerința ca 
fiecare cetățean al patriei să se im
plice activ in munca și viata între
prinderii sau instituției, in care lu
crează, a localității in care trăiește ; 
să se pregătească temeinic, politic, 
profesional și cultural, pentru a pu
tea să contribuie efectiv, atit cu 
munca sa inalt calificată, cit și cu 
opiniile sale profund argumentate, 
la bunul mers al lucrurilor.

Mai sint, din păcate, oameni care 
gindesc așa : „lasă că are cine să 
caute soluții, să vină cu propuneri, 
nu-i nevoie să-mi obosesc și eu cre
ierul". Desigur, in fiecare Întreprin
dere, în fiecare instituție lucrează 
specialiști cu inaltă calificare ; ci, 
în primul rind, sint chemați să vină 
cu propuneri, cu soluții. Mai cu sea
mă că acestora le revine și în
datorirea să intreprindă analize 
riguroase, să efectueze studii, să 
folosească un amplu sistem infor
mational. prin care să contribuie la 
ridicarea gradului de certitudine al 
fiecărei decizii. Dar nu este posibil 
ca un număr restrins de oameni, ori- 
cit de buni specialiști ar fi. să fie 
singurii acreditați cu răspunderea de 
a găsi cele mai judicioase soluții 
pentru o multitudine de probleme. 
Numai prin folosirea eficientă a ex
perienței și înțelepciunii colective, 
prin participarea responsabilă și 
competentă a tuturor oamenilor 
muncii, calitatea actului decizional 
va spori, iar toți cei care au con
tribuit efectiv, in deplină cunoștință 
de cauză, la elaborarea și adoptarea 
lui se vor simți pe deplin angajați 
să-1 și înfăptuiască. Sub semnul a- 
cestei exigente trebuie să desfășu
răm întreaga noastră activitate, con
sacrată intimpinării celei de-a 40-a 
aniversări a actului istoric de la 23 
August 1944 și celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului.

Adrian VASILESCU
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O elocventă expresie a preocupării societății noastre 
pentru creșterea continuă a nivelului de trai al poporului

„Ne-am preocupat și am acordat o mare atenție condițiilor de locuit. Și în acest domeniu cele
mai importante rezultate le-am obținut, de fapt, în ultimii 20 de ani, cînd am intensificat ritmul 
construcției de locuințe — ceea ce ne-a permis să transformăm radical marea majoritate atît a orașelor,
cît și a satelor noastre".

RITMURI ÎNALTE ÎN CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE

NUMĂRUL APARTAMENTELOR CONSTRUITEI
—  ..........  ■ —  din fondurile statului---------------------- ---------- —■

NICOLAE CEAUȘESCU

CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI - MOMENT DE REFERINȚĂ 
ÎN TRANSFORMAREA RADICALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

Gradul de confort
- in continuă 

creștere
9

SPORIREA SUPRAFEȚEI
LOCATIVE, ÎN MEDIE,

PE LOCUITOR
1966 100%
1983 127%

îmbunătățirea
9

structurii fondului
locativ

—I PONDEREA POPULAȚIEI MUTATE, ÎN, CASE NO]
(t------------------ . II
|din totalul populației |

1983

APARTAMENTE 
CONSTRUITE 

MPĂ NUMĂRUL 
DE CAMERE

ÎN ANSI SOCIALISMULUI, PONDEREA POPULAȚIEI MUTATE 
IN CASE NOI A ÎNREGISTRAT O CREȘTERE CONTINUA, 
AJUNGÎND SĂ REPREZINTE ÎN PREZENT PESTE 80 LA 

SUTĂ DIN TOTALUL LOCUITORILOR TĂRII

Apartamente cu o
1950

46,6%
Apartamente cu

1950 1965
43,6% 59,6%
Apartamente cu

1965
12,2%

2

cameră
1983

11,7%
camere 

1983
43,3%

camere

VALOAREA FONDURILOR 
DE INVESTIȚII PENTRU 

CONSTRUCȚIILE DE LOCUINȚE

3
și mai multe

1950 1965 1983
9,8% 28,2% 45,0%

® In anii ce 
Congresului al 
partidului s-au 
peste 2 700 000
din care 2100000 în orașe.

au urmat
IX-lea al 
construit 
locuințe,

® In această perioadă 
s-a mutat în locuințe noi 
aproape 40 la sută din 
populația țării (din popu
lația orașelor: aproape 2/3).

în 1983 s-au alocat pentru ■ în ritmul construcției 
construcția de locuințe ■ din perioada 1951-1965 
peste 25 miliarde lei, ■ s-ar fi ajuns la actualul 

de 4 ori mai mult decît în ■ fond de apartamente 
întregul cincinal 1951-1955 ■ de-abia în anul 2065

DE UNDE
AM PORNIT...

- situația 
la 23 August 1944 -

In România burghezo-moșie- 
reascâ condițiile de locuit erau 
printre cele mai proaste din 
Europa. „Analele economice și 
statistice" din 1942 precizau : 
„O foarte mare parte din fami
liile muncitorilor locuiesc intr-o 
situație vecină cu mizeria, tră
ind intr-o singură cameră cu 
pămint pe jos, fără cel mai ele
mentar mobilier, împreună cu 2 
sau 3 copii desculți, subalimen- 
tați".

Ca urmare a bombardamen
telor din anii celui de-al doilea 
război mondial, condițiile de lo
cuit s-au inrăutățit și mai mult, 
numeroase locuințe și cartiere 
fiind distruse.

Calea Moșilor din Capitală - ieri și azi. Beneficiarii confortului din modernele construcții realizate aici se numără printre cei 18 milioane de locuitori ai României socialiste, care s-au mutat în 
anii de după eliberarea țării in case noi

...UNDE
AM AJUNS 
în prezent, 
în fiecare zi

500
de familii 
se mută 

în case noi, 
fată de numai
26 de familii 

în 1950 
și 142 în 1965

Pagină realizată de MiHAI IONESCU
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Maiestății Sale HASSAN AL II-LEA
Regele Marocului

RABAT

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez calde 
felicitări și cele mai bune urări de viață îndelungată și fericire personală, de 
pace și prosperitate poporului marocan prieten.

Folosesc această ocazie pentru a exprima convingerea că raporturile de 
colaborare dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai dinamică, 
spre binele popoarelor român și marocan, al cauzei păcii, ințelegerii și co
laborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Am fost adine mișcat de mesajul de felicitare pe care mi l-ați transmis 

cu ocazia Zilei naționale a țării mele și vă adresez vii mulțumiri.
împărtășesc dorința exprimată de Excelența voastră de a întări legătu

rile de prietenie dintre popoarele noastre.
Folosesc această ocazie pentru a vă reafirma sentimentele mele de sin

ceră prietenie.
Cu cea mai înaltă considerație,

Colonel JEAN BAPTISTE BAGAZA
Președintele

Partidului Uniunea Pentru Progres Național, 
Președintele Republicii Burundi

PRIM-MINISTRUL GUVERNULUI REPUBLICII GUINEEA,
COLONEL DIARRA TRAORE,

OFICIALĂ ÎN
La invitația tovarășului Constantin 

Dăscălescu. prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
colonel Diarra Traore, prim-minis-

ROMÂNIA
tru al Guvernului Republicii Guineea, 
va efectua o vizită oficială in Repu
blica Socialistă România in prima 
jumătate a lunii iulie 1984.

Obiective social-culturale date in folosință 
în comuna Fiămînzi, județul Botoșani

In comuna Flăminzi, județul Bo
toșani, au fost date in folosință localul 
casei de cultură, precum și un ofi
ciu de poștă și telecomunicații, 
obiective înscrise in programul de 
transformare a localității din care a 
izbucnit răscoala țăranilor de la 
1907 in centru urban agroin
dustrial, program elaborat si adop
tat din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

In încheierea festivității care a 
avut loc cu acest prilej, intr-o 
atmosferă de vibrant patriotism, s-a 
adoptat o telegramă adresată C.C. 
AL P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care se spune :

„Construirea acestor două obiecti
ve social-culturale in comuna noas
tră, ca și filatura de bumbac, a com
plexelor zootehnice, dezvoltarea con
strucției de locuințe, extinderea spa
țiilor comerciale reprezintă o expre
sie vie a prețuirii partidului și sta
tului nostru, a dumneavoastră perso

ÎN INTERESUL NOSTRU, ĂL TUTUROR

0 CIRCULAȚIE RUTIERĂ SIGURĂ, CIVILIZATĂ
In momentul in care, grăbit, soțul 

de la volan se pregătea să execute 
o depășire riscantă, tovarășa lui de 
viață, aflată alături și sesizind peri- 

lul. l-a oprit cu un gest reflex, 
.timplarea a făcut ca. tocmai 

atunci, in fața lor să ruleze, cu o 
viteză moderată, un autoatelier din 
Constanța (32—CT—148) pe a cărui 
portieră din spate se afla un înscris 
cu litere de-o șchioapă : „Șoferi, 
conduceți cu atenție ! Cei dragi ne 
așteaptă acasă".

Un iridemn la prudență și sigu
ranță. O emblemă a ceea ce se nu
mește conduită preventivă. Că nor
mele conduitei preventive sînt însu
șite și aplicate de tot mai multi 
șoferi profesioniști și amatori, aveam 
să ne convingem și in timpul rai
dului întreprins împreună cu un 
echipaj de la Direcția circulație din 
Inspectoratul General al Miliției, pe 
cele mai aglomerate trasee ale se
zonului estival spre și dinspre Lito
ral și Valea Prahovei. După cum 
aveam să constatăm .și destule aba
teri. încălcări ale regulilor de circu
lație. unele dintre ele punînd in real 
pericol deplasarea in siguranță pe 
drumurile publice.

întrucit cazurile și situațiile in- 
tilnite pe trasee, ca și rezultatele 
testelor și sondajelor pe care le-am 
efectuat sint pe cit de numeroase, 
pe atit de variate, am încercat, cu 
ajutorul tovarășului colonel Ghcor- 
ghe Ene, pe care l-am insoțit in 
timpul raidului, să le sintetizăm și 
să le prezentăm pe scurt. în dorința 
ca toți cei interesați să le cunoască 
și să ia aminte.

Viteza — sau, mai bine zis. ne- 
adaptarca vitezei la condițiile 
concrete meteorutiere — continuă 
să fie una din cauzele cele ma* 
frecvent generatoare de acciden
te. deși nu e un secret pentru ni
meni fapttil că ne traseele aglome
rate ale sezonului estival veghează 
cu ochi de Argus un număr sporit de 
aparate radar. Ne aflăm cu un 
astfel de aparat. împreună cu ma
iorul David Constantin, in comuna 
Bucu, pe șoseaua spre Litoral, chiar 

nal, mult iubite tovarășe secretar 
general, față de localitățile sătești ce 
au avut un rol marcant in organiza
rea și desfășurarea răscoalei ță
rănești din 1907, față de țărănimea 
noastră de astăzi participantă activă, 
alături de clasa muncitoare și de in
telectualitate, la înfăptuirea pe Pă- 
mintul scump al patriei a celei mai 
mărețe opere din întreaga istorie a 
neamului românesc.

Oamenii muncii din comuna Flă
mânzi, alături de intregul nostru 
popor, dau o înaltă apreciere genia
lei dumneavoastră activități revolu
ționare pentru binele și fericirea în
tregii națiuni, exprimindu-și in aces
te Zile totala lor adeziune Ia propu
nerea privind realegerea dumnea
voastră, de către Congresul al 
XIII-iea, in suprema funcție de 
secretar general al partidului, ga
ranție sigură a înaintării României 
pe drumul luminos ai socialismului 
și comunismului’*.

in dreptul unei treceri de pietoni 
marcate. Din cele 288 de mașini care 
au rulat prin fața lui, 29 au depășit 
cu mult viteza regulamentară prin 
localități, iar Ion Chibu din Tirgu 
Jiu (1—G.T—5 158) a fost surprins pe 
trecerea de pietoni cu 88 de kilo
metri pe oră. Intrebindu-1. împreună 
cu corespondentul nostru pentru ju
dețul Ialomița. Mihai Vișoiu. de ce 
a mers cu viteză de raliu, a înălțat 
din umeri. N-avea nici un motiv să 
se grăbească. Se afla in concediu. 
Fără răspuns au rămas și întrebările 
pe care le-am adresat, împreună cuRaid-anchetă pe traseele sezonului estival
corespondentul nostru din Buzău. 
Stelian Chiper, vitezomanilor aflați 
la volanul mașinilor 1—VN—810, 
1—IL—8 268, . 1—BZ—4 134. 1—IL— 
6 835 și altora surprinși de radarul 
instalat de locotenentul-maior Dan 
Nicolae pe șoseaua aglomerată spre 
și dinspre Moldova. Ca să nu mai 
vorbim de șoferul profesionist Va- 
silc Vasilescu. care a trecut pe lingă 
noi cu mașina personală 3—DB— 
1 350. in Tătărani-Prahova. cu 100 
km pe oră!

Depășirea este o manevră com
plexă. iar cind se asociază cu ne
atenția și lipsa de asigurare devine 
extrem de periculoasă. Lista întoc
mită cu corespondentul ziarului nos
tru pentru județul Brăila. Corneliu 
Ifrim. cu toți cei care, pe un traseu 
intens circulat, au efectuat depășiri 
neregulamentare și riscante, e prea 
mare pentru a fi reprodusă Sitei. 
Nu putem să nu consemnăm însă 
isprava bucureșteanului Hristu Șa- 
pera (6—B—2 924). care s-a angajat 
la Constanta intr-o depășire deosebit 
de periculoasă, și numai prezenta de 
spirit extraordinară a șoferului pro
fesionist Ion Țone de pe autoizoter-

Simpozion științific consacrat celei de-a 40-a aniversări 
a revoluției de eliberare socială si națională, antifascistă 
și antiimperialistă și celui de-al XIII-iea Congres al partidului

In ziua de 7 iulie a avut loc 
la Academia „Ștefan Gheorghiu** un 
simpozion științific consacrat celei 
de-a 40-a aniversări a revoluției de 
eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă și celui 
de-al XIII-iea Congres al partidului, 
la care au participat cadre didactice, 
cercetători științifici, studenți și 
cursanți. în cadrul simpozionului au 
fost puse în evidentă semnificația 
istorică a actului de la 23 August 
1944, liniile fundamentale ale desfă
șurării procesului revoluționar in 
România, rolul hotăritor al Partidu
lui Comunist Român in transfor
marea socialistă a societății româ
nești. contribuția esențială a to
varășului Nicolae Ceaușescu la dez
voltarea creatoare a gîndirii și prac
ticii revoluționare din România.

Participanlii la simpozion au adop
tat o telegramă adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, in care se arată că- lucră
rile simpozionului „au relevat cu 
deosebire aportul dumneavoastră 
inestimabil la dezvoltarea teoriei 
revoluționare, materialist-dialectică 
si istorică, .justețea aprecierilor refe
ritoare la procesul revoluționar din 
țara noastră, originalitatea creatoare 
a strategiei făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate in Româ
nia, clarviziunea și caracterul profund 
științific, novator al orientărilor pri
vind ridicarea continuă a calității

Sosirea în Capitală 
a tovarășei Dolores Ibarruri

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, simbătă a 
sosit jn Capitală tovarășa Dolores 
Ibarruri, președintele Partidului Co
munist din Spania, pentru a-și pe
trece vacanța.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

In județele Arad și Corj s-a încheiat recoltarea orzului
Lucrătorii ogoarelor din alte două 

județe — Arad și Gorj — au în
cheiat recoltarea orzului.

Raportind acest succes in telegra
mele adresate tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, de comitetele județene de 
partid ale celor două județe se 
arată că, stringind recolta in bune 
condiții, fără pierderi, au fost ono
rate în totalitate obligațiile la fon
dul de stat și la fondul de furaje. 
Se arată, totodată, câ. in prezent, 
se lucrează cu .toate forțele la in- 

ma 31—CT—7 271 a făcut să se evite, 
în ultima clipă, un accident cu con
secințe dintre cele mai grave. Cu 
aceeași prezentă de spirit si cu pre
țul intrării in șanț, conducătorul 
autovehiculului 21—SB—106 i-a sal
vat viața unui alt bucureștean cu 
autoturismul 6—B—7 059, angajat și 
el intr-o depășire la fel de pericu
loasă. intre Azuga și Predeal.

Oboseala la volan, in condițiile pi
lotării mașinii pe distante mari și 
fără opriri pentru odihnă, constituie 
o altă cauză a nedoritelor evenimen
te de sezon. Interceptindu-J in mij
locul Bărăganului, toropit de obo
seală și căldură, pe Dumitru Chifan 
(21—TM—8 556) de la I.T.A. Timiș și 
intrebindu-1 de cind se află pe 
drum, ne-a răspuns bravind : „Am 
plecat aseară din Timișoara și am 
tras tare, non-stop". La fel a pro
cedat și Traian Hirșan (2—SB—663), 
care plecase cu 4 adulți și 3 co
pii in mașină la miezul noolii din 
Sibiu- și numai după 5 ore de ..tras 
tare" ajunsese deja Ia Urziccnl. fiind 
invitat să tragă pe dreapta, să se 
odihnescă. Tot pentru un popas nece
sar. în scop de prevenire, au fost 
opriți Ion Iordache (3—AG—6 038) și 
Ion Florea (15—B—469), care pleca
seră din Pitești și. respectiv, din 
București, în puterea nopții, grăbin- 
du-se să prindă răsăritul soarelui pe 
plaja mării, in timp ce ocupantii 
mașinilor respective, cite patru în 
fiecare, dormeau buștean. In astfel 
de cazuri, de la oboseala drumurilor 
lungi pînă la ațipirea la volan nu 
mai e. uneori, decît o învirtitură de 
roată, așa cum s-a și intimolat cu 
șoferul de pe mașina 18—B—1 560. 
care venea de la Constanta. Din 
cauza oboselii si a soarelui dogoritor, 
a fost suficient să ațipească o frac-* 
țiune de secundă, pentru a pierde 
controlul volanului și, izbindu-se de 
un pom. să accidenteze trei oameni. 

Asupra altor aspecte intilnite 
in timpul raidului nostru vom 
reveni intr-unui din numerele 
viitoare ale ziarului.

Petre POPA 

muncii și vieții in România, con
cepția dumneavoastră cu privire la 
așezarea pe baze noi a intregii vieți 
internaționale și asigurarea păcii in 
lume.

La aniversarea sărbătorii na
ționale de la 23 August — se arată 
în telegramă — România se prezintă 
cu impresionante înfăptuiri in toate 
domeniile vieții economice, sociale și 
politice. Tot ceea ce s-a realizat spre 
binele și fericirea poporului in ulti
mele două decenii poartă amprenta 
gîndirii și acțiunii dumneavoastră 
cutezătoare, însemnele înaltului uma
nism al preocupărilor dumneavoastră 
pentru asigurarea înfloririi națiunii 
noastre socialiste și creșterea presti
giului României in lume.

Folosim acest prilej spic a reînnoi 
mulțumirile noastre pentru orien
tarea permanentă a activității școlii 
noastre de partid in pregătirea de 
activiști cu un inalt nivel politic și 
ideologic, gata să facă totul pen
tru înălțarea patriei, pentru fău
rirea socialismului și comunismului 
in România, animați de spirit revo
luționar in muncă și in viață.

Vă rugăm să primiți, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai respectuoase 
mulțumiri pentru condițiile asigu
rate dezvoltării gîndirii științifice 
românești, pentru strălucitele dum
neavoastră' contribuții Ia îmbogățirea 
științelor economice și social-politice, 
la dezvoltarea creatoare a teoriei 
socialismului științific".

oaspetele a fost intimpinat de tova
rășii Ilie Verdeț, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Stoian, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

(Agerpres)

sămințarea culturilor duble și la 
stringerca furajelor. în telegrame 
se exprimă angajamentul oameni
lor muncii din aceste județe de a 
acționa cu deplină răspundere pen
tru strîngcrea și depozitarea in cel 
mai scurt timp a recoltei de griu, 
realizarea lucrărilor de întreținere 
a culturilor prâșitoare la un inalt 
nivel calitativ — factor hotăritor 
al obținerii' .unor recolte sporite. 
Aceasta reprezintă contribuția lu
crătorilor ogoarelor din aceste ju
dețe la creșterea bunăstării între
gului popor, la ridicarea patriei pc 
noi culmi de progres și civilizație.

DE LĂ C. E. C.
Prin dobinzile și ciștigurile pe 

care Casa de Economii și Conscm- 
națiuni le acordă tuturor depună
torilor se materializează unul din 
avantajele generale de care bene
ficiază toți cei care economisesc la 
C.E.C. Dobinzile acordate anual 
care se Înscriu in libretele titula
rilor ori se acordă sub formă de 
ciștiguri prin trageri la sorți luna
re sau trimestriale răsplătesc din 
plin spiritul de economie și con
tribuie la creșterea veniturilor oa
menilor muncii de la orașe și sate.

Sucursalele și filialele C.E.C., pre
cum și agențiile C.E.C. orășenești 
și sătești autorizate inscriu in tot 
cursul anulur dobinda cuvenită 
pentru depunerile efectuate pină la 
31 decembrie 1983 pe libretele de 
economii la care dobinda se acor
dă in numerar. Dobinda cuvenită 
pentru depunerile efectuate in con
turile curente personale se adaugă 
la soldul contului fără a fi nevoie 
ca titularul sâ solicite expres acest 
lucru.

Depunătorii din localitățile unde 
unitățile C.E.C. nu fac operații de 
înscriere a dobinzilor (in special 
din mediul sătesc) au posibilitatea 
de a preda libretele la unitățile 
C.E.C., unitățile poștale și coope
rativele de credit din aceste locali
tăți și care efectuează operațiuni 
C.E.C., spre a le trimite unităților 
C.E.C. care țin fișele de cont ale 
libretelor respective pentru în
scrierea dobinzilor. La depunerea 
libretelor, titularilor li se eliberea
ză adeverințe de primire, urmind 
ca după înscrierea dobinzilor să le 
fie restituite libretele care le apar
țin.

Este important de reținut că după 
data de 1 octombrie a fiecărui an 
unitățile poștale efectuează resti
tuiri numai din libretele de econo
mii in care a fost înscrisă dobinda 
pe anul precedent. Pentru restitui
rea de sume după această dată din 
libretele in care nu s-a înscris do
binda pe anul precedent, depună
torii se vor adresa unităților C.E.C. 
unde pot solicita și inscrierea do
binzilor in libretele de economii.

Telegramă
Tovarășul Constantin Dăscălescu. 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat o 
telegramă de felicitare tovarășului 
Willi .Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Democrate 
Germane, cu prilejul celei de-a 70-a 
aniversări a zilei de naștere, prin 
care ii sint transmise urări de viată 
îndelungată, noi succese in activita
tea plină de răspundere pe care o 
desfășoară, multă sănătate si fericire 
personală.

In telegramă este exprimată con
vingerea că guvernele celor două țări 
vor acționa in continuare in-spiritul 
ințelegerilor convenite la nivel inalt 
pentru a asigura dezvoltarea si mai 
puternică a prieteniei și colaborării 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană, 
spre binele ambelor popoare prietene, 
al cauzei socialismului și păcii.

Cronica zilei
La București s-au desfășurat lu

crările celei cle-a 46-a ședințe a Co
misiei permanente a C.A.E.R. pentru 
colaborare in domeniul folosirii ener
giei atomice in scopuri pașnice, la 
care au luat parte delegații din ță
rile membre ale C.A.E.R. și din 
R.S.F. Iugoslavia.

Comisia a examinat probleme care 
decurg din hotăririle Consfătuirii 
economice a țărilor membre ale 
C.A.E.R. la nivel înalt, ale ședinței a 
XXXVIII-a a Sesiunii extraordinare 
a C.A.E.R. și a Comitetului Executiv 
al consiliului și a stabilit măsuri pri
vind lărgirea și adincirea colaborării 
in vederea soluționării acestora.

S-a examinat stadiul colaborării in 
cadrul convenției internaționale de 
specializare in producția de izotopi 
și in cadrul acordurilor de colaborare 
in domeniul termofuziunii nucleare 
dirijate, rezultatele colaborării in fo
losirea metodelor cu izotopi radioac
tivi, a aparaturii și tehnicii iradie
rilor. folosirea materialelor supra- 
conductoare si elaborarea de sisteme 
magnetice supraconduetoare și s-au 
stabilit măsuri pentru elaborarea 
planului de colaborare tehnlco-știin- 
țifică pe perioada 1986—1990.

Delegația română a fost condusă 
de tovarășul Cornel Mihulecea. pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 8 iulie, ora 21 — 11 iulie, ora 
21. In țară : Vremea va fi răcoroasă la 
început, apoi se va încălzi ușor, înce- 
pînd din vestul țării. Cerul va fi va

(Urmare din pag. I)
— Cinq sint brigadierii ?
— Pc șantier lucrează 

mulți tineri, din județul 
Iași, dar și din județele 
Arad, Botoșani, Buzău. Olt, 
Dimbovița. Galați. Praho
va, Satu Mare. Tulcea. Ti
miș, Vaslui, Vrancea și din 
municipiul București. Pină 
acum, deși vremea a fost 
instabilă și timpul scurt, 
am efectuat lucrări in va
loare de peste 12 milioane 
lei. Avem la dispoziție un 
parc de utilaje complexe 
și majoritatea tinerilor 
veniți din județele tării 
sint specializați in minui- 
rea acestora. . Vor veni, 
treptat, și tineri calificați 
in meseriile de electrician, 
zidar, dulgher. Țierar-beto- 
nist, sudor — peste 650 in 
total — pe măsură ce vom 
trece să executăm dalări de 
canale, montarea conducte
lor. a stațiilor de pompare 
a apei, a instalațiilor pen
tru irigații. Pentru lucră
rile mai simple vor veni, 
in timpul vacanței de vară, 
sute de elevi de la liceele 
din județ, dornici să-și 
pună în valoare energiile, 
pe un șantier national al 
tineretului, să dea piept cu 
viața, cu natura, să se că
lească la școala muncii si 
a dragostei pentru pă- 
mintul natal.

Adesea i-am intilnit pe 
tinerii patriei pe șantiere
le unor mari obiective na
ționale — la Canalul Du
năre — Marca Neagră, la 
Porțile de Fier II. la Cen
trala termoelectrică Dro- 
bctă-Turnu Severin, pe 
frontul cărbunelui, la Mo- 
tru și Rovinari. și in atitea 
alte locuri. Pretutindeni 
unde tara are nevoie de 
brațe tinere și de acea in
fuzie de elan tineresc care 
dă dimensiunea romantis
mului revoluționar, trans- 
formind faptul de muncă 
cotidian in eroism cotidian. 
Și acum — iată-i aici, in 
salopetele lor albastre ca 
apa aducătoare de viată in 
cimpie !

Pe acolo pe unde curgea 
altădată Jijia, cale de 40 
de kilometri, ei au trasat 
firul unui canal magistral 
cu dublu rol : de a aduna 
surplusul de apă. ferind de 
inundații cimpia, și de a 
furniza apă pentru irigații

Lucrările Conferinței Asociației Tineretului și
Studenților din România

Simbătă, 7 iulie, s-au desfășurat, 
la București, lucrările Conferinței ** 
Asociației Tineretului și Studenților 
din România pentru Națiunile Unite 
(A.T.S.R.N.U.).

în cadrul conferinței, desfășurate 
sub conducerea tovarășului Nicu 
Ceaușescu. prim-secretar al Comite
tului Central al U.T.C.. președintele 
A.T.S.R.N.U.. a fost prezentat un 
raport cu privire la activitatea des
fășurată de asociație in perioada de 
la precedenta conferință. Au fost 
evidențiate acțiunile initiate de 
A.T.S.R.N.U.. sub îndrumarea direc
tă si cu sprijinul U.T.C. și U.A.S.C.R.. 
în direcția antrenării tinerilor la ac
țiuni consacrate însușirii aprofun
date si promovării principiilor poli
ticii externe a partidului si statului 
nostru, a inițiativelor de insemnăta- 
te istorică. întreprinse pc plan inter
national de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al parti
dului. președintele Republicii Socia
liste România.

în raport .și in dezbateri a fost 
relevată contribuția A.T.S.R.N.U. in 
mișcarea internațională de tineret și 
studenti. la unirea forțelor din rin- 
dul tinerei generații, de diferite o- 
rientări politice, in lupta pentru 
pace si dezarmare, pentru o nouă 
ordine economică internațională, 
pentru edificarea unei lumi mai bune 
și mai drepte. Conferința a adop
tat Programul de activități al 
A.T.S.R.N.U. pentru perioada 1984— 
1986. in cadru! căruia o atenție prio
ritară este acordată participării ac
tive a asociației la organizarea ac
țiunilor consacrate pregătirii și mar
cării. în 1985. a Anului Internațional 
al Tineretului „Participare. Dezvol
tare. Pace" — inițiativă de prestigiu 
a României socialiste.

în încheierea lucrărilor, intr-o at
mosferă de puternic entuziasm, a 
fost adoptat textul unei telegrame 
adresate tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, în care se spune :

„Participanții la Conferința Aso
ciației Tineretului și Studenților din 
România pentru Națiunile Unite, 
dind glas sentimentelor de profundă 
dragoste și recunoștință față de 
dumneavoastră, mult iubile și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, emi
nent revoluționar, luptător neobosit 
pentru cauza libertății și indepen
denței popoarelor, susțin din toată 

riabil. cu înnorări mai accentuate in 
primele zile în jumătatea de est a ță
rii. unde local vor cădea ploi care vor 
avea și caracter de averse. Vîntul va 
mai prezenta pe alocuri intensificări 
din sectorul nordic. In restul teritoriu
lui ploile vor fi izolate, iar vintul va 
sufla in genera) slab. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 5 și 15 
grade, iar cele maxime vor fi cuprin
se intre 17 și 27 de grade, local mai

pe timp de secetă. Plouase 
mult in zilele cind i-am 
vizitat și. in albia vechiu
lui piriu. apa trecea de 
carimbul cizmei. Dar băie
ții uitaseră de apă. de 
noroi, de arșița prevesti
toare de ploaie : era zor 
mare in acest punct fier
binte in care diriginții de 
șantier abia așteptau să 
preia o nouă lucrare.

— Sint cumva rămincri 
in urmă ? — am întrebat, 
ușor nedumeriți.

— Nu. de acest lucru nici 
nu poate fi vorba, ne-a 
răspuns comandantul. Dar 
avem noi un gind...

Așa am aflat că tine
rii brigadieri au executat

Acum țăranii din satele 
vecine privesc cu interes 
către Sărăcuții- Cel mai 
virstnic dintre brigadieri, 
veteranul de la Bumbești- 
Livezeni. Nicolae Popa, ne 
spune :

— Am ani multi pe șan
tier. dar nu mi-e rușine să 
recunosc că ai ce învăța 
de la acești tineri. Pun tot 
sufletul in munca lor. 
Cimpia e pentru ei ca o 
ființă vie care are nevoie 
de ei. Chiar cind vor pă
răsi aceste locuri, plecînd 
să lucreze pe alte șantiere, 
cimpia de aici nu-i va uita. 
Sărăcuța poate se va numi 
Bogata, cine, știe ?

— Ce v-a determinat să

TINERETUL
multe lucrări cu citeva 
luni mai devreme decit 
fusese prevăzut. Graficele 
s-au intocmit in timp ce 
localnicii mai înălțau niște 
solarii, mai plantau ceva 
legume, iar acum, avan- 
sind, șantierul ar fi scos 
din circuit, pentru moment, 
aceste păminturi. Nu le-a 
scos. Brigadierii au căutat 
soluții la fața locului, au 
introdus schimbul de noap
te pentru urgentarea lucră
rilor. au înaintat cu ma
ximă grijă pentru a nu 
afecta recolta din acest 
an. nici chiar in numele 
viitoarelor recolte' cărora 
ci le deschid drum. Lu
cruri aparent mărunte pe 
lingă proporțiile marilor 
amenajări pc care bri
gadierii le lasă in urma 
lor, dar care demonstrează 
cu prisosință răspunderea 
lor față de pămint.

Aici, unde e comanda
mentul. la Costuleni. fuse
se pină nu de mult oglindă 
de apă. Localnicii îi spu
neau locului „Sărăcuța", 
că nimic nu prindea rădă
cini — nici om, nici plan
tă. Cind ploua, fiecare to
rent se indrepta spre Să
răcuța. Sărăcuța făcea tre
cerea intre deal și mlaști
nă. Primul lucru pe care 
l-au făcut brigadierii a fost 
să inalțe Sărăcuța dintre 
ape. Să o desmlăștlnească.

veniți alături de briga
dieri ?

— Eu am pornit în viață 
de pe un șantier național 
al tineretului : munceam 
in opinci și cu palmele 
goale. Spărgeam piatră 
după piatră și scoteam apă 
din virf de munte ca să 
turnăm beton. Era în vara 
anului 1948. Atunci, la noi 
s-a lansat cintecul acela 
„Hei-rup". Am in minte și 
acum versurile : „Muncim, 
muncim / O lume nouă 
construim". Șantierele na
ționale au călit o intreagă 
generație de tineri revo
luționari. Acum, cind mă 
apropii de 60 de ani. pot 
spune că n-am uitat toată 
viața școala aceea dinții... 
Și cind am aflat că aici, în 
cadrul întreprinderii în 
care lucrez, va fi un șan
tier național al tineretului, 
mi-am zis : Ei. Neculai, ia 
să ieși tu la pensie tot ca 
brigadier ! Să te poți lăuda 
că viața ta a fost rotundă 
și dreaptă, in același timp, 
intre două mari șantiere.

I-am privit, intr-o simbă- 
tâ seara, adunați in careu, 
la Sărăcuța, frumoși după 
o zi de muncă, cu ecusoa
nele ca griul copt și boneta 
pe-o sprinceană. Chipuri 
cunoscute, arse de soare, 
încercăm să-i recunoaștem: 
iată-1 pe tinărul comunist 
Ghiță Dumitru Pop, de la

pentru Națiunile Unite
inima Hotărirea plenarei C.C. al 
P.C.R. de realegere a dumneavoastră, 
Ja cel de-al XIII-iea Congres al 
partidului, in funcția supremă de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, aducind, astfel, un vi
brant omagiu pentru neobosita ac
tivitate pe care o dedicați cu consec
vență și strălucită clarviziune pro
gresului multilateral al patriei, idea
lurilor nobile ale păcii, prieteniei șl 
înțelegerii in lume".

în continuare se arată : „In* 
sușindu-și întru totul aprecierile 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, eu 
privire la evoluția complexă și con
tradictorie a vieții internaționale, la 
problemele grave cu care se con
fruntă in prezent omenirea și care 
afectează tineretul din numeroase 
țări ale lumii, tinerii din patria noas
tră, fără deosebire de naționalitate, 
î$i exprimă deplina adeziune la po
litica realistă, principială, de pace și 
colaborare a României socialiste, la 
pozițiile și inițiativele de amplă re
zonanță Internațională pe care le 
întreprindeți în această direcție, fiind 
animați de hotărirea de a acționa și 
in viitor pentru unirea forțelor ti
neretului din lumea intreagă de di
ferite orientări și convingeri, pentru 
infăptuirea năzuințelor și aspirațiilor 
fundamentale ale popoarelor — 
pacea. înțelegerea și colaborarea — 
deplin hotăriți să ne aducem, astfel, 
o contribuție activă și eficientă la 
succesul Anului Internațional al Ti
neretului".

In încheierea telegramei se spune: 
„însuflețiți de exemplul dumnea
voastră viu, mobilizator, de devota
mentul nemărginit cu care slujiți 
cele mai inalte idealuri ale poporu
lui român, vă asigurăm, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, 
că vom intimpina, prin noi fapte de 
muncă, cea de-a 40-a aniversare a 
revoluției de eliberare socială $1 na
țională, antifascistă și antiimperia
listă și cel de-al XIII-iea Congres 
al partidului, că vom depune toate 
eforturile, alături de intregul popor, 
pentru ridicarea patriei noastre pe 
noi culmi de progres și civilizație 
socialistă și comunistă, pentru pro
movarea activă, neabătută a înalte
lor valori ale politicii externe româ
nești, consacrată păcii, dezarmării, 
înțelegerii și cooperării rodnice intre 
toate popoarele lumii".

ridicate tn ultimele zile. Pe alocuri Ia 
munte și în centrul tării se va sem
nala ceată. în București : Vreme ră
coroasă. îndeosebi la începutul inter
valului. Cerul va fi temporar noros. fa
vorabil ploii și cu caracter de aversă 
în primele zile. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu Intensificări de 
scurtă durată. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre 10 și 14 grade, iar 
cele maxime intre 23 și 27 de grade.

Satu Mare, venit aici de 
la înființarea șantierului, 
încă mai e încruntat, i s-a 
părut lui că cineva l-ar fi 
întrecut astăzi și are el 
ambiția lui ! A limpezit 
insă lucrurile („Numa* m-a 
egalat, dar nu las eu să 
mi-o ia altul înainte !") și 
ochii lui de un albastru 
intens s-au luminat de 
zirnbet.

Iată-I pe adjunctul de șef 
de brigadă. Constantin Co
lor, șeful formativi nr. 2. El 
ne spunea că fosta Jijia 
devine coloana vertebrală 
a cimpici renăscute. Am 
zis că e puțin poet. Pe 
urmă am aflat că l-au 
poreclit „arhitectul**. A vrut 
să urmeze arhitectura, apoi, 
în ultimul moment, s-a 
decis pentru îmbunătățiri 
funciare. A fost primul 
admis la facultate și șef de 
promoție la absolvire. 
Acum e „arhitect de re
colte" pe această cimpie 
ieșeană.

Iată-1 pe mezinul brigăzii 
din punctul fierbinte, pe 
Ștefan Postolacbc. Arc 19 
ani, e din satul Costuleni. 
din preajmă. Pînă acum â 
lucrat in sat. la C^A.P, 
Acum e brigadier de 
frunte.

lată-1 și pe electricianul 
Dan Bungcanu. tot de prin 
partea locului. L-am in
tilnit noaptea pe șantier, 
gata să intervină unde era 
nevoie de el. De el. de lu
mină. fiindcă era ..maestrul 
de lumini" pe timp de 
noapte, aici, pe valea Ji- 
jiei.

Iată-1 și pe ultimul ve
nit. pe Dumitru Țințărău. 
E de Joc din Moșna. ju
dețul Iași, și vine de la 
întreprinderea „Aversa" 
din București. Detașat, dar 
se gindește să râmină de
finitiv...

Alte și alte chipuri ne 
trec prin fața ochilor, 
chipuri tinere, care se vor 
aspre și parcă nu reușesc 
totdeauna. Ei sint cei care 
luptă cu natura, cu clima, 
cu relieful acestui tinut. Și 
vor ieși biruitori, desigur. 
Au de partea lor tinerețea 
și romantismul revoluțio
nar al generației lor. Au 
de partea lor utilaje com
plexe. au proiecte și studii, 
dar, mai ales, se bucură de 
dragostea și încrederea 
partidului, a tării.

I-

*

ț
î

*

DIN ORIZONTURILTCUNOAS'
• SISTEM AUTOMAT DE CER

CETĂRI ECOLOGICE. In activitatea 
științifică din silvicultura Uniunii Sovietice 
va fi folosit un sistem automat de cerce
tări ecologice. Prin intermediul unui calcu
lator electronic se vor stabili temperatura 
și umiditatea aerului, solului și subsolului 
in taiga, parametrii vintului, ai radiațiilor 
solare și nivelul precipitațiilor. Sistemul, 
primul dc acest fel din Uniunea’ Sovietică, 
este pus la punct de un grup de ingineri de 
la Centrul din Orientul îndepărtat al Aca
demiei de științe a U.R.S.S. Prin interme
diul său poate fi studiată viața pădurii, pot 
fi găsite cele mai adecvate căi pentru folo
sirea rațională a zonelor silvicole și pentru 
refacerea fondului forestier. Primele uni
tăți ale sistemului au și intrat in funcțiune.

• AUTOTRAILER GIGANT. Pen‘ 
tru transportul unor utilaje grele și agaba- 
ritice, o firmă din R. F. Germania a reali-

TERII
zat un autotrailer uriaș care va fi folosit in 
Arabia Saudită in scopul deplasării, din 
loc in loc, a unor instalații petroliere. în 
lungime de 30,5 metri, autovehiculul arc 
288 de roți și trei motoare de cite 946 CP 
Fără încărcătură, autotrailerul se depla
sează cu viteza de 8 kilometri pe oră, 
iar încărcat dezvoltă o viteză de 2 km pe 
oră. Fiecare secțiune a cite șase sau patru 
osii poate fi decuplată. Pc trailer sint insta- 

care comandă 
funcție de sta

Constructorii susțin că ea va putea dezvolta 
o viteză de 8,5 noduri și va parcurge in șase 
săptămini distanța dintre Anglia și Insu
lele Antigua. Dominica și St. Kitts și Ne
vis. Vasul va dispune și de două motoare 
diesel, folosite, in principal, la lucrările de 
încărcare-descărcare. Echipajul va fi alcă
tuit din 6—7 persoane.

fi posibilă punerea Ia 
adecvate .și, eventual.

punct a unei terapii 
a unui vaccin.

late 14 microprocesoare 
amortizoarele hidraulice în 
rea terenului.

• NAVELE CU PÎNZE DIN 
NOU PE RUTELE COMERCIALE. 
Marea Britanie va lansa in curind 
prima navă cu pinze destinată transportului 
de mărfuri. Ea va efectua curse regulate pe 
vechea rută comercială de-a 
lului vestic al Africii pină în 
bilor. Noua navă va avea 
30 m și două catarge de cite

a-
al

au

lungul litora- 
Marea Carai- 
o lungime de 
30 m fiecare.

• ARTRITELE REUMATICE 
BOALĂ VIROTICĂ ? Cercetători 
mericani de la Institutul de biologie 
Universității Waksman, din Washington,
identificat un virus care se pare că ar con
stitui cauza artritelor reumatice. Potrivit 
conducătorului acestui grup de cercetători, 
Robert Simpson, este vorba de un virus din 
familia parvovirușilor, considerați pînă in 
prezent a nu avea nici o legătură cu vreo 
maladie umană. Vor fi necesare noi cer
cetări pentru a stabili relația de cauzali
tate între virus și artrită mai înainte de a

e UN POD PESTE STRÎM- 
TOAREA MESSINA ? In Italia a fost 
creat un Comitet tehnico-economic pentru 
strimtoarea Messina, sarcina sa fiind de a 
studia posibilitățile construirii unui pod 
care să lege Italia peninsulară, respectiv 
continentul european, de Insula Sicilia. Se 
consideră că nu există obstacole dc ordin 
tehnic in calea unui asemenea proiect, care 
urmează a fi prezentat autorităților in anul 
1985.

in nordul Chinei. Avind o suprafață de 
733 hectare, această pădure se află intr-o 
zonă muntoasă indepărtată și a rămas 
neatinsă de activitatea umană. Aici trăiesc 
128 ele specii de păsări și animale rare. Ve
getația este constituită in proporție de peste 
70 la sută din pini, arbori de cauciuc și 
plante caracteristice zonei subtropicale, 
unele avind o vîrstă mai mare de 300 de 
ani.

• REZERVAȚIE NATURALĂ. 
Cercetători de la rezervația naturală Lishan 
(R. P. Chineză) au descoperit recent in pro
vincia Shanxi o pădure virgină care ar pu
tea oferi răspunsuri Ia o serie de întrebări 
legate de climat, vegetație și paleontologie

• FORME SFERICE PERFECTE 
REALIZATE ÎN SPAȚIUL EXTRATE
RESTRU. N.A.S.A. a anunțat realizarea 
in spațiul extraterestru a unor sfere mi
nuscule de latex, destinate în special re
glării microscoapelor electronice. Produse 
in spațiul cosmic, în condiții de imponde
rabilitate, ele au ca particularitate o formă 
sferică perfectă, imposibil de realizat pc 
Pămint. din cauza atracției gravitaționale 
și a mișcării de rotație a planetei.

• IN AJUTORUL CELOR CU 
VEDERE DEFICITARĂ. Pentru a veni 
in ajutorul persoanelor cu vederea defici
tară, specialiștii de la biblioteca centrală 
din Magdeburg au creat un dispozitiv cu 
ajutorul căruia filele cărților pot fi mărite 
de 25 de ori și proiectate pe un ecran de 
televiziune. Dispozitivele pentru citit vor fi 
produse și pentru bibliotecile din alte orașe 
ale R.D, Germane.

• PENTRU COMBATEREA AR- 
TERIOSCLEROZEI. Cercetători japo
nezi au descoperit recent un gen de bacili 
intestinali care diminuează creșterea coles
terolului și a altor substanțe grase ce con
duc la sclerozarea vaselor sanguine. Desco
perirea este apreciată ca un pas înainte in 
direcția punerii la punct a unor medica
mente împotriva arteriosclerozei, fără 
efecte secundare asupra altor funcții ale or
ganismului.
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Activitatea dinamică și constructivă a României, 
a președintelui Nicolae Ceaușescu, 

în consens cu interesele majore ale popoarelor
AMPLE RELATĂRI Șl COMENTARII IN PRESA INTERNAȚIONALĂ

Schimb de mesaje mire președintele 
Republicii Socialiste România 

si președintele Republicii Bolivia

Activitatea neobosită a conducătorului parti
dului și statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, consacrată realizării in practică a 
aspirațiilor vitale ale poporului nostru, ale în
tregii omeniri, politica externă a României 
socialiste consacrată păcii și dezarmării, trans
formării Europei intr-un continent al cooperării 
pașnice, lipsit de arme nucleare, își găsesc o 
amplă reflectare în presa internațională.

Pozițiile profund principiale, consecvente ex
primate de secretarul general al partidului 
nostru, președintele Republicii, în apărarea 
cauzei socialismului și a păcii, pentru realizarea 
unei noi ordini economice internaționale, mai 
justă și mai echitabilă, apelurile la rațiune, pen
tru soluționarea diferendelor exclusiv prin mij
loace pașnice, pe baza tratativelor, sprijinul 
acordat popoarelor ce luptă pentru îndeplinirea

idealurilor lor de libertate și democrație sint 
evidențiate în coloanele presei, în emisiunile de 
radio și televiziune de pe diferite meridiane ale 
globului.

Opiniei publice îi sint prezentate aspecte 
definitorii ale realităților României socialiste, ale 
dezvoltării sale economice continue, realizările 
obținute in cele mai diferite domenii de acti
vitate. .

LA PAZ 7 (Agerpres). — Un schimb 
de mesaje între președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Bolivia, Hernan Siles 
Zuazo, a avut loc in capitala bolivia- 
nă La Paz.

Din partea președintelui Româ
niei au fost transmise un me
saj de salut, urări de sănătate și 
succes, de pace și prosperitate pen
tru poporul bolivian. S-a subliniat 
că în România sint urmărite cu in
teres și înțelegere eforturile depuse 
de poporul bolivian și guvernul său 
pentru democratizarea țării, pentru 
dezvoltarea economică și socială.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
președintele Boliviei a rugat să se

transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu urări de sănătate și fe
ricire personală, iar poporului român 
prieten — de prosperitate și succes 
în realizarea înaltelor obiective pe 
care și le-a propus.

Președintele Hernan Siles Zuazo a 
elogiat personalitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. eforturile depu
se de conducătorul României socia
liste pentru menținerea păcii in 
lume, pentru întărirea și dezvoltarea 
relațiilor de colaborare și prietenie 
între toate țările lumii, indiferent de 
orînduirea lor socială.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către președintele 
Republicii Bolivia a ambasadorului 
țării noastre la La Paz, Ion Ciucu.

Pentru o soluționare constructivă, democratică 
a problemelor economiei mondiale

Referindu-se pe larg Ia cuvîn- 
tarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la marea adunare popu
lară din municipiul Sibiu, agenția 
..CHINA NOUĂ“ a subliniat apre
cierile președintelui României cu 
privire la faptul că este timpul să se 
ajungă la tratative reale între țările 
bogate și cele sărace pentru a se 
găsi căile în vederea acordării unui 
sprijin efectiv statelor în curs de 
dezvoltare, care se află în această 
situație ca urmare. îndeosebi, a po
liticii imperialiste și colonialiste, 
înseși țările dezvoltate — a spus 
președintele României — trebuie 
să înțeleagă că progresul lor nu se 
poate realiza in viitor decît dacă 
se vor face pași reali in direcția 
lichidării subdezvoltării și în in
staurarea de noi relații economice 
bazate pe egalitate, pe avantaj 
reciproc, a relevat agenția chineză.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat în această cuvîntare ne
cesitatea de a se găsi o soluție 
globală pentru datoriile țărilor in 
curs de dezvoltare, care să ducă la o 
anulare a acestora pentru un grup 
important de țări mai sărace, la 
reducerea serioasă a dobînzilor și 
la noi credite. Fără o soluționare 
nouă, democratică a problemelor 
economice complexe — a opinat 
președintele — nu se pot crea con
diții pentru a se acționa, în con
tinuare. în vederea depășirii crizei 
economice.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat totodată poziția Româ
niei in legătură cu problema eu- 
rnrachetelor — a arătat „China 
Nouă". El a relevat că „este nece
sar ca Statele Unite ale Americii 
să oprească amplasarea rachetelor 
lor, iar Uniunea Sovietică să 
oprească realizarea contramăsurilor 
nucleare" si să se reia tratativele 
dintre S.U.A. si U.R.S.S. în vederea 
realizării unui acord privind eli
minarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune și a tuturor armelor 
nucleare din Europa. Aceasta con
stituie problema vitală pentru toa
te popoarele.

Evidențiind locul deosebit pe care 
partidul si statul nostru îl acordă 
amplificării relațiilor cu sta
tele socialiste, nre.sa poloneză a 
informat despre desfășurarea vizi
tei oficiale de prietenie intrenrin.se, 
la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. de tovarășul Kim Ir 
Sen. secretar general al Comite
tului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene. în 
timoul convorbirilor avute, to
varășii Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen s-au pronunțat pentru re
ducerea încordării în lume, pentru

oprirea cursei înarmărilor, au evi
dențiat, cu acest prilej, faptul că 
reducerea înarmărilor, și îndeosebi 
a celor nucleare, constituie o sar
cină primordială a contemporanei
tății — relevă in coloanele sale 
ziarul „DZIENNIK LUDOWY".

Referindu-se la primirea de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
delegației Partidului Comunist Ja
ponez, condusă de Tetsuzo Fuwa, 
ziarul jalonez „AKAHATA" a 
arătat că în cadrul discuțiilor 
a fost exprimată îngrijorarea 
profundă fată de escaladarea 
fără precedent a cursei înar
mărilor, îndeosebi a înarmărilor 
nucleare, și față de pericolele 
grave pe care le creează la adresa 
vieții pe planeta noastră. A fost 
relevată sublinierea privind impor
tanta preîntîmpinării unui război 
nuclear, a înlăturării armamentelor 
nucleare, pentru apărarea păcii in 
lume. în cursul convorbirilor — a 
evidențiat ziarul — a fost expri
mată hotărîrea P.C.R. și a P.C. 
Japonez de a acționa împreună în 
vederea realizării acestor dezide
rate ale omenirii.

Raporturile dintre cele două 
partide sint bazate pe deplina 
egalitate, încredere și înțelegere re
ciprocă, pe respectarea drepturilor 
fiecărui partid de a-și elabora de 
sine stătător politica internă și ex
ternă, strategia și tactica revoluțio
nară conform condițiilor concrete 
din fiecare țară, a relevat, de ase
menea, ziarul japonez.

în legătură cu primirea de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a dele
gației de partid și de stat a Repu
blicii Nicaragua, ziarele „RABOT- 
NICESKO DELO", „ZEMEDELSKO 
ZNAME", „TRUD" și, „NARODNA 
ARMIA", din Bulgaria, au publicat 
corespondențe speciale. Conducăto
rii celor două delegații, se scoate în 
evidentă, au subliniat însemnătatea 
întăririi unității popoarelor în lupta 
împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, pen
tru progres economic și social. In 
acest context, s-au evidențiat impor
tanța proceselor revoluționare din 
America Latină, precum și necesi
tatea de a se pune capăt ameste
cului străin în treburile interne ale 
statelor, de a se acționa pentru so
luționarea pașnică a problemelor 
din această begiune.

Presa bulgară a subliniat că to
varășul Nicolae Ceaușescu a reafir
mat, și cu acest prilej, sprijinul pe 
care il va acorda România în conti
nuare luptei poporului nicaraguan, 
luptei celorlalte popoare din Ame
rica Centrală pentru împlinirea 
idealurilor lor de propășire națio
nală, de libertate și democrație.

morții", România, acționind con
secvent in spiritul colaborării paș
nice și reciproc avantajoase cu toa
te popoarele și statele, pune Ia dis
poziția tuturor celor interesați o 
cale de transport care scurtează cu 
aproape 400 de kilometri vechiul 
traseu navigabil al Dunării.

Ceea ce nu s-a putut realiza în 
decurs de un secol a fost înfăptuit 
de România numai in opt ani : o 
operă menită să reflecte dimensiu
nea contemporană a capacității de 
creație și de efort a poporului 
român, a relevat publicația perua
nă, scriind : Cite sint oare țările 
care îndrăznesc să construiască 
astfel de obiective ?

„Este necesar să se sublinieze că 
această maiestuoasă construcție se 
înscrie ca o nouă și strălucită filă 
în istoria tehnicii românești, la 
care și-au adus contribuția zeci de 
institute de cercetări științifice și 
tehnologice, ca și unități de pro
ducție industrială din țară. Ea a 
fost realizată in întregime prin 
efortul poporului român, într-o pe
rioadă în care întreaga omenire 
resimte din plin efectele recesiunii 
economice, ale crizei energetice".

Un ziarist străin, care contempla 
noua cale de apă albastră, a rele
vat : „...Există Canalul Panama, 
există Canalul Suez. Celebritatea 
lor este universală. Dar aceasta va 
fi împărțită acum cu al treilea 
mare canal : Dunăre—Marea Nea
gră" — scrie „La Tercera" în în
cheiere.

„Canalul Dunăre—Marea Neagră 
— o operă monumentală și o stră
veche aspirație" și-a intitulat zia
rul mexican „EL UNIVERSAL" 
studiul consacrat noii magistrale 
albastre românești. După prezen
tarea ideii românești de a 
construi o cale navală care să 
scurteze ieșirea spre mare, „vitală 
pentru o economie în evoluție", ar
ticolul se referă la faptul că pro
cesul de dezvoltare economică ra
pidă a României socialiste a readus 
în actualitate deschiderea unei noi 
căi de navigație, în stare să per
mită o creștere substanțială a 
traficului spre principala poartă 
maritimă a țării. Canalul Dunăre— 
Marea Neagră este acum „o rea
litate funcțională".

„Promotorul reluării lucrărilor, 
participant direct la deciziile 
esențiale, prezent adesea în mijlo
cul activităților de construcție, 
președintele Republicii, Nicolae 
Ceaușescu, este ctitorul acestei im
presionante realizări a României 
moderne",

„Importanța practică, mai ales în 
perspectivă, a noii căi de comuni
cație cu marea, a relevat ziarul, 
trebuie privită și în contextul mai 
amplu al sistemului de navigație pe 
continentul european. Canalul Du
năre—Marea Neagră se înscrie în
tr-o axă de navigație transeuropea
nă cu o amplă deschidere, cu im
plicații directe asupra traficului 
spre Orientul Apropiat și îndepăr
tat".

Largă conlucrare cu
Un articol consacrat dezvoltării 

agriculturii din România a publicat 
ziarul sovietic „SELSKAIA JIZNI", 
care s-a referit la rezulta
tele obținute de agricultorii din 
Scornicești-OIt in cultura porumbu
lui. Articolul a relevat faptul că re
zultatele pozitive obținute pe ogoa
re se datorează colaborării dintre 
membrii cooperatori și oamenii de 
știință, ceea ce a permis realiza
rea unor recolte bogate chiar și in 
zone unde pămintul nu este deose
bit de fertil. Același articol a sub
liniat, totodată, că rezultate bune 
au fost obținute și de agricultorii 
din alte județe ale țării.

Canalul Dunăre — Marea Neagră, grandioasă 
realizare a poporului roman

Sub titlul „Unde să căutăm re
zerve", ziarul sovietic „SOȚIALIS- 
TICESKAIA INDUSTRIA" a con
sacrat un articol experienței româ
nești in domeniul folosirii energiei 
solare, referindu-se. spre exem
plificare, Ia asigurarea cu apă caldă 
a noilor blocuri de locuit. în 
context, ziarul s-a referit la preo
cupările privind reducerea consu
murilor energetice în țara noastră, 
prin perfecționarea de tehnologii, 
prin dezvoltarea unor ramuri ale 
economiei care utilizează mai pu
țină energie, cum ar fi electronica, 
mecanica fină, optica și altele, pre
cum și prin reducerea nivelului 
consumului energetic în gospodă
riile comunale și in cele indi
viduale.

a tării
Grandioasa construcție a anilor 

socialismului din România, Canalul 
Dunăre — Marea Neagră, inaugurat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
continuă să se afle în atenția pre
sei internaționale. Referindu-se la 
„magistrala albastră" românească, 
publicația „FREIE WELT", din 
R. D. Germană, estima, intr-un ar
ticol intitulat „Magistrala spre 
mare", că acesta este cel mai im
portant obiectiv economic realizat 
de țara noastră, pe care il situează 
alături de marile construcții de a- 
cest fel din lume. în continuare, 
publicația a inserat o serie de date 
și cifre evidențiind amploarea lu
crării realizate de constructorii ro
mâni, după care a subliniat impor
tanța deosebită a acestui canal și 
în ceea ce privește asigurarea cu 
apa necesară irigării unei impor
tante suprafețe de teren agricol.

într-o amplă relatare, intitulată 
„Canalul Dunăre — Marea Neagră, 
visul de veacuri al poporului ro
mân s-a înfăptuit", revista „FA- 
LESTINE AL-THAWRA". editată 
de Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei, a subliniat — după ce a 
prezentat cititorilor date ilustrative 
pentru a dovedi grandoarea acestei 
realizări a poporului român — că 
noua magistrală fluvială este 
traversată de un important număr 
de poduri moderne, că au fost con
struite noi porturi și că agricultura 
din Dobrogea va beneficia de pe 
urma canalului prin amenajarea 
unor sisteme de irigații. Revista 
subliniază, totodată, că grandioasa 
construcție a fost posibilă doar ca 
urmare a progreselor rapide pe 
care le-a realizat economia româ
nească, „in bătălia pentru dezvol
tarea de ansamblu a țării, condusă 
de președintele Nicolae Ceaușescu".

Un spațiu amplu a fost acordat 
inaugurării de către președintele 
Nicolae Ceaușescu a Canalului Du
năre — Marea Neagră, evidențiin- 
du-se căldura cu care a fost intim- 
pinat șeful statului și al partidului 
nostru de muncitori, tineri, pionieri 
și ostași. impresionanta _ adu
nare populară de la Agigea, în ca
drul căreia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rostit o cuvîntare. A 
fost impusă atenției aprecierea fă
cută de conducătorul partidului și 
statului nostru că acest canal este 
o dovadă a victoriei socialismului 
în România, a eforturilor poporului 
român, unit pentru edificarea pa
triei sale, pentru slujirea cauzei pă
cii și cooperării în lume.

Publicația a redat apelul adresat, 
de la tribuna adunării, de președin
tele Nicolae Ceaușescu, pentru 
convocarea unei conferințe interna
ționale în vederea soluționării si
tuației din Orientul Mijlociu, cu 
participarea tuturor părților intere
sate, in vederea soluționării proble
melor din această regiune, în pri
mul rind a problemei palestiniene, 
pe baza dreptului la autodetermi
nare și realizarea unui stat palesti
nian independent.

„Numai cu cîteva decenii în 
urmă, scepticii și defetiștii de 
aproape sau de departe jurau că se 
vor lăsa căleați de primul tractor 
de concepție românească dacă 
acesta ar fi fabricat vreodată, și 
iată că de ani de zile tractoarele 
pe care se poate citi „made in 
Romania" brăzdează toate conti
nentele planetei noastre", se subli
niază in reportajul „Canalul Du
năre — Marea Neagră din România 
uimește omenirea", apărut.în publi
cația peruană „LA TERCERA".

Economia României, orientată 
ferm spre realizarea progresului 
multilateral, se caracterizează prin 
dinamism, prin vitalitate și eficien
ță, atingînd un potențial care le-a 
permis românilor să întrețină rela
ții economice, comerciale și de coo
perare în producție cu 150 de state, 
volumul acestora sporind numai in 
ultimii 10—12 ani de peste cinci ori. 
„Instalațiile de foraj, automobilele 
și camioanele, locomotivele și va
goanele, navele maritime și fluviale 
de diverse tonaje, mașinile agricole 
realizate într-o gamă foarte diversă 
etc. — iată numai cîteva din largul 
evantai de mărfuri românești cu un 
înalt grad de prelucrare, care sint 
solicitate tot mai mult pe piețele 
externe", scrie „La Tercera".

Potențialul tehnic și uman al eco
nomiei românești conferă acestei 
țări caracteristicile unui participant 
dinamic, activ și competitiv în 
schimburile economice internațio
nale.

Economia românească, industria 
xei — care a ajuns să fie de 50 de 

ori mai puternică decit acum 40 de 
ani — a realizat recent o nouă și 
grandioasă construcție de interes 
național și internațional : Canalul 
Dunăre — Marea Neagră, pus in 
slujba civilizației și progresului, 
care reliefează incă o dată vocația 
de pace și colaborare între state a 
poporului român — scrie ziarul pe
ruan, subliniind: într-o perioadă în 
care se fac imense, copleșitoare și 
absurde investiții in „industria

Dezvoltării economice 
noastre, precum și relațiilor de co
laborare cu R.P. Polonă le sint 
consacrate mai multe materiale in 
presa acestei țări. Cotidianul 
„TRYBUNA LUDU" a subliniat, 

intitulat „Româ- 
economice", că 
jumătatea celui

. intr-un articol 
nia. Priorități 
ne aflăm la 
de-al patrulea an al actualului plan 
cincinal, deviza călăuzitoare în ac
tivitatea economică fiind creșterea 
productivității și a calității muncii, 
împletite cu tendința spre o maxi
mă economisire de materii prime, 
energie etc. Autorul corespondenței 
s-a referit la perspectivele dezvol
tării economice a României pinâ 
in anul 1990. După ce a reliefat 
atenția ce se acordă dezvoltării u- 
nor ramuri industriale, creșterii 
producției agricole, sporirii venitu
lui național, ridicării calității, zia
rul a prezentat aspecte ale politicii 
energetice, subliniind creșterea pon
derii cărbunelui, dezvoltarea hidro
energeticii, precum și construirea de 
centrale atomoelectrice, utilizarea 
energiei solare și biogazului. recu
perarea surselor refolosibile.

Preocupările în vederea dezvol
tării sectorului energetic, pornind 
de la sarcinile stabilite în acest 
domeniu de Congresul al XII-lea 
al Partidului Comunist Român, au 
fost prezentate și de cotidianul po
lonez „RZECZPOSPOLITA". Ziarul 
se referă la programele naționale 
de cercetări in domeniul geologiei 
și de exploatare a zăcămintelor pe
trolifere, inclusiv din Marea Nea
gră, la activitatea depusă in vede
rea punerii în aplicare de noi teh
nologii.

Articolul s-a referit, de aseme
nea, la colaborarea existentă intre 
specialiștii români și cei polonezi 
în cercetările geologice și foraj.

Cotidianul „ZYCIE WARS- 
ZAWY" și-a intitulat un articol 
consacrat domeniilor in care țara 
noastră colaborează cu R.P. Polo
nă „România : partener apre
ciat și dorit", arătînd că a- 
ceastă colaborare are loc pe baza 
hotăririlor adoptate cu prilejul 
convorbirilor româno-polone la ni
velul cel mai inalt.

„Un succes românesc", își 
intitulează săptăminalul cehoslovac 
„MLADY SVET" articolul referitor 
la realizările industriei'constructoa
re de avioane a țării noastre. Mai 
multe uzine din România, țară cu 
tradiții in construcția de aparate 
de zbor, realizează avioane de di
ferite tipuri. Performantele bune

toate statele lumii
de zbor și consumul economicos de 
carburanți, evidenția publicația, au 
determinat un important număr de 
țări să importe aparatele româ
nești.

Revista cehoslovacă „TEHNCIE 
NOVINY", pornind de la participa
rea României la edițiile succesive 
ale expoziției internaționale de chi
mie — „Incheba", ce se organizează 
in Cehoslovacia, s-a referit la dez
voltarea dinamică din ultimii ani a 
chimiei în țara noastră, la construi
rea de noi uzine ale industriei chi
mice și la modernizarea celor vechi. 
Subliniind că aceasta a permis si 
extinderea cooperării româno-ceho- 
slovace în diferite ramuri, publi
cația a evidențiat in prim plan fap
tul că raporturile dintre cele două 
țări au fost impulsionate de întîl- 
nirile la nivel înalt dintre condu
cătorii celor două tari și cunosc o 
dezvoltare continuă, in spiritul 
Declarațiilor comune în care s-au 
stabilit perspectivele de sporire, pe 
viitor, a acestor raporturi în toate 
domeniile de activitate.

Ziarul bulgar „OTECESTVEN 
FRONT" se referă, in coloanele 
sale, la diversificarea producției in 
industria românească constructoare 
de mașini. Amintind că. pină nu 
demult, cetăți ale construcției de 
mașini românești erau considerate 
doar cîteva uzine din Capitală, 
Brașov, Reșița. Arad, Ploiești, zia
rul afirmă că, astăzi, această ra
mură s-a instalat trainic în toate 
zonele țării. Este menționat numă
rul important de oameni ai muncii 
ce lucrează în această ramură in
dustrială. fiind evidențiat și aportul 
industriei construcțiilor de mașini 
la venitul național al tării. Ziarul 
amintește produse noi. asimilate în 
ultimii ani — strungurile Carusel 
cu diametrul pină la 16 metri, in
stalații de foraje la mare adîncime, 
motoare diesel de mare capacitate 
și altele. Ziarul s-a referit la lăr
girea colaborării cu celelalte țări 
membre ale C.A.E.R., la acordurile 
de specializare și cooperare, la spo
rirea exporturilor de mașini și uti
laje românești către statele mem 
bre ale acestui organism, precum și 
la posibilitățile de creștere și di
versificare a cooperării dintre țări
le socialiste in mai multe ramuri 
ale construcției de mașini.

Revista argentiniană „INTEGRA- 
CION". intr-un amplu articol inti
tulat „România — înaintare ener
gică și incorporare de noi tehnolo
gii", a prezentat pe larg realizările 
țării noastre din ultimii ani în do
meniile economic și social.

Presa franceză a publicat relatări 
privind începerea comercializării in 
Franța și in alte țări vest-europene 
a autoturismelor „Oltcit". Ziarele 
„LE FIGARO", „LE QUOTIDIEN 
DE PARIS", „LE MATIN", „LI
BERATION". precum și jurnalele 
de actualitate ale posturilor națio
nale de radio au prezentat carac
teristicile tehnice ale autoturismu
lui fabricat la Craiova, scoțind în 
evidență robustețea și caracterul 
funcțional, inaltul nivel calitativ al 
produsului realizat in cooperare 
româno-franceză.

Construită pc baze reciproc a- 
vantajoase, societatea „Oltcit". de 
la Craiova, reprezintă o puternică 
dezvoltare a potențialului indus
triei de autoturisme românești, 
scrie presa franceză. Această uzină 
cuprinde activități foarte complexe, 
antrenînd in dinamismul său un 
mare număr de alte întreprinderi 
industriale românești.

Societatea „Oltcit" dispune Ia 
Craiova de o uzină modernă, fru
moasă. spațioasă, dar mai ales 
completă, la nivelul întreprinderi
lor similare existente in prezent în 
Europa. Ea este considerată „un 
simbol al efortului comun pentru a 
realiza o producție industrială ren
tabilă și de calitate".

(Agerpres)
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NOI ACȚIUNI IN SPRIJINUL

PĂCII Șl DEZARMĂRII 

„Săptămîna păcii’
BERLIN 7 (Agerpres). — La Ber

lin s-au încheiat lucrările „Săptă
minii păcii", manifestare organizată 
de Uniunea Democrată a Femeilor 
din R.D. Germană — transmite a- 
genția A.D.N. Au luat parte repre
zentantele a 31 de organizații na
ționale de femei din 22 de țări 
europene — intre care ~ 
— precum și din S.U.A.

în favoarea

îl"

și România

în R. D. Germană
în cursul manifestărilor din ca

drul „Săptăminii păcii", pârtiei) al 
tele s-au pronunțat cil ferm-, ta e 
pentru oprirea cil.rsei înarmările r și 
trecerea la dezarmare, în prim il 
rind la dezarmarea nucleară, pe:itî u 
sporirea rolului femeilor in lupta 
pentru menținerea păcii lumii.

Ședințele unor comisii 
permanente ale C.A.E.R.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — La 
Moscova a avut Ioc ședința a 42-a a 
Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru probleme valutar-financiare, la 
care au participat delegațiile țărilor 
membre ale C.A.E.R, Delegația tării 
noastre a fost condusă de tovarășul 
Petre Gigea, ministrul finanțelor.

La ședință au fost examinate mă
surile pentru transounerea in viată 
a hotăririlor sesiunii consiliului (șe
dința a XXXVIII-a, extraordinară) 
si unele probleme curente prevăzute 
în planul de lucru al comisiei pe 
anul în curs privind dezvoltarea co
laborării reciproce în domeniul va- 
lutar-financiar.

BERLIN 7 (Agerpres). — La Berlin 
s-au desfășurat lucrările ședinței a 
55-a a Comisiei permanente C.A.E.R. 
de colaborare in domeniul standardi
zării, care a adoptat măsuri îndrep
tate spre realizarea sarcinilor ce-i 
revin din hotăririle sesiunii Consi
liului de Aiutor Economic Reciproc 
(ședința a XXXVIII-a, extraordina
ră) si ale Comitetului executiv al 
consiliului, referitoare la colabora
rea în domeniul standardizării, cali
tății produselor industriale și metro
logiei.

La ședință au fost adoptate 349 de 
standarde C.A.E.R. in sectoarele con
strucțiilor de mașini, chimiei, meta
lurgiei. electrotehnicii, radiotehnicii 
si în alte domenii si a fost aprobat 
elanul de elaborare a standardelor 
CA.E.R. pe anul 1985.’

varșovia: Consfătuirea

convocam
asupra dezarmării
(Agerpres).

New York al

Conferinței mondiale

NAȚIUNILE UNITE 7
- La sediul din 
Națiunilor Unite a luat sfîrșit se
siunea Comitetului Special al 
O.N.U. pentru convocarea Confe
rinței mondiale asupra dezarmării. 
Comitetul a aprobat un raport care 
recomandă Adunării Generale să 
continue, la cea de-a 39-a sesiune 

sa, examinarea acestei probleme.a

câîn cadrul sesiunii s-a arătat 
pentru desfășurarea unei asemenea 
conferințe se pronunță marea ma
joritate a statelor lumii, care con
sideră că forumul trebuie să ela- 

pentru 
pentru

boreze măsuri efective 
oprirea cursei înarmărilor și 
înfăptuirea dezarmării.

Oamenii de știință avertizează asupra consecințelor 
militarizării spațiului cosmic

zării luptei .pentru pace și dezar
mare, împotriva pericolului de răz
boi, pentru folosirea Cosmosului 
exclusiv in scopuri pașnice.

BONN 7 (Agerpres). — La Gottin
gen (R.F.G.) s-au deschis, simbătă, 
lucrările congresului „Oamenii de 
știință avertizează împotriva mili
tarizării spațiului cosmic", la care 
participă 2 500 de oameni de știință 
și experți in domeniul armamente
lor din U.R.S.S., S.U.A., Suedia,
Italia și R.F.G: — informează agen
ția D.P.A. în centrul dezbaterilor 
congresului, care va dura două zile, 
se află — după cum relatează agen
ția T.A.S.S. — probleme ale activi-Conferință a partidelor și mișcărilor progresiste din țările mediteraneene
BELGRAD 7 (Agerpres). — în ca

pitala Iugoslaviei au început lucră
rile unei conferințe a partidelor și 
mișcărilor progresiste din țări me
diteraneene, la care participă repre
zentanții a 34 organizații politice din 
14 state — informează agenția Ta- 
niug. In cadrul conferinței sint abor
date situația politică din regiune, 
rolul partidelor și mișcărilor progre
siste in transformarea Mediteranei 
într-o zonă a păcii, lipsită de arme 
nucleare, precum și modalitățile de 
întărire a cooperării între statele din 
zonă.

în legătură 
cu conflictul dintre 

Irak $i Iran
STOCKHOLM 7 (Agerpres). — în 

cadrul unei conferințe de presă, or
ganizată la Stockholm, unde a parti
cipat la ședința de închidere a Con
ferinței pentru măsuri de încredere 
și securitate și pentru dezarmare, 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a declarat că va 
continua eforturile în vederea reali
zării unei soluționări pașnice a con
flictului militar dintre Iran și Irak. 
Participind la aceeași conferință de 
presă, primul ministru al Suediei, 
Olof Palme, desemnat ca mediator 
al O.N.U. în acest conflict, a apre
ciat ca un gest pozitiv acordul anun
țat recent de Irak și Iran de a înceta 
reciproc atacul împotriva unor obiec
tive civile.

‘1

„Explozia cheltuielilor pentru în
armare și escaladarea militarizării 
spațiului cosmic constituie o crimă 
împotriva umanității", a declarat 
savantul american Linus Pauling, 
laureat al Premiului Nobel, într-o 
alocuțiune rostită la Hamburg.

președinților consiliilor 
populare voievodale

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — La 
Varșovia s-au încheiat lucrările Con
sfătuirii președinților consiliilor 
populare voievodale, la care au luat 
parte Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, alți 
conducători de partid si de stat po
lonezi — relatează agenția P.A.P.

Consfătuirea a evidențiat că. in în
treaga lor activitate, consiliile popu
lare nou alese au. cu prioritate, sar
cina de a participa la elaborarea și 
înfăptuirea politicii statului polonez. 
Succesele obținute pe plan economic, 
in 1983. au creat condițiile reale pen
tru depășirea situației de criză. în 
acest an. ritmul de creștere a pro
ducției industriale se menține la un 
nivel ridicat, fiind în cursul lunii 
mai cu 6,4 la sută mai mare, compa
rativ cu perioada similară a anulu 
trecut. Si în agricultură se conturea
ză tendințe pozitive de creștere a 
producției.

în cuvintul rostit, în încheierea lu
crărilor consfătuirii, Wojciech Jaru
zelski a subliniat că activitatea vii
toare a consiliilor populare trebuie să 
ridice eficienta liniei politice de de
mocratizare și de înnoire adoptate la 
Congresul al IX-lea al P.M.U.P.

„Politica antiinflaționistă a S. U. A. are grave 
consecințe asupra economiei mondiale"

WASHINGTON 7 (Agerpres). — în 
raportul său anual, dat publicității 
la Washington, Banca Mondială 
subliniază in mod expres responsa
bilitatea Statelor Unite pentru agra
varea crizei sistemului financiar in
ternațional. Documentul, citat de 
agențiile Associated Press și France 
Presse. apreciază că politica antiin- 
flaționistă declanșată la începutul 
anilor ’80 a avut consecințe grave 
asupra situației internaționale în do
meniul datoriilor, din două motive : 
creșterea ratei dobinzilor pe plan in
ternațional, pe de o parte, si politi
ca monetară și fiscală promovată de 
Statele Unite, pe de altă parte.

Raportul precizează că „deficitul 
bugetar al S.U.A. a determinat majo
rarea ratei dobinzilor americane, 
fapt care, la rîndul său, atrage im

portante afluxuri de capital extern, 
ceea ce contribuie la o creștere con
siderabilă a ratei de schimb a dola
rului", scrie France Presse. „întrucit 
cea mai mare parte a datoriilor in
ternaționale sint achiziționate in do
lari, sporirea valorii monedei ame
ricane a mărit considerabil serviciul 
datoriei pentru toate țările, inclusiv 
pentru cele in curs de dezvoltare".

Banca Mondială — menționează 
Associated Press — cere statelor oc
cidentale industrializate să-si reduc" 
deficitele bugetare, ceea ce ar slf 
presiunile asupra inflației și rate, 
dobinzilor.

Raportul relevă că, in condițiile în 
care actualele tendințe vor persista, 
populația din multe state sărace în 
curs de dezvoltare se va pauperiza 
din ce în ce mai mult.Plafon record al datoriei de stat americane

Principala cauză - creșterea necontenită a cheltuielilor militare
Președintele S.U.A., Ronald Rea

gan, a semnat legea prin care plafonul 
datoriei publice este majorat la ni- 
velul-record de 1,573 trilioane dolari, 
informează agenția Associated Press. 
Legea a fost aprobată de Congres cu 
două săptămini in urmă, deși Ca
mera Reprezentanților votase inițial 
de două ori împotriva măririi plafo
nului.

Observatorii remarcă faptul că 
imensa datorie de stat a S.U.A. este 
legată. în primul rind. de creșterea 
necontenită, a cheltuielilor militare, 
care sînt fixate, pentru anul viitor, 
la aproape 300 miliarde de dolari. 
Aceasta duce la sporirea deficitului

bugetului federal al S.U.A.. care în 
prezent se ridică la aproape 200 mi
liarde de dolari,

•N
„Export-Import Bank" — instituție 

a guvernului S.U.A. — a anunțat ma
jorarea cu 1,2 la sută a ratei dobin- 
zii percepute la împrumuturile des
tinate încurajării altor țări să achi
ziționeze produse din Statele Unite 
— transmite agenția Associated 
Press, începind de la 15 iulie, rate
le dobinzii vor fi de 10,7 la sută 
pentru cele mai sărace 52 de țări din 
lume și de 13,6 la sută pentru cre
ditele acordate, pe o perioadă mai 
mare de cinci ani, țărilor dezvoltate.

SE

ÎN ÎNCHEIEREA „ZILELOR 
CULTURII ROMÂNEȘTI", organi
zate la Varșovia cu prilejul celei 
de-a 40-a aniversări a revoluției de 
eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă, în ca
pitala Poloniei a avut loc vernisajul 
Expoziției de artă grafică contem
porană românească. Sint expuse lu
crări reprezentative ale mai multor 
artiști români. Au luat parte Gre- 
gorz Sokolovski, adjunct al șefului 
Secției de cultură a C.C. al 
P M.U.P., Stanislaw Puchala. ad
junct al ministrului culturii și ar
tei, alte persoane oficiale, oameni 
de cultură, precum și membri ai 
corpului diplomatic.

CONVORBIRI LA BERLIN. Co
municatul dat publicității la înche
ierea convorbirilor dintre Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G.. președintele Consiliu
lui de Stat al R.D. Germane, și 
Andreas Papandreu, primul minis
tru al Greciei, care a întreprins o 
vizită in R.D G., subliniază că „cea 
mai stringentă sarcină a contempo
raneității este de a asigura omeni
rii un viitor pașnic", transmite 
agenția A.D.N.

GUVERNELE U.R.S.S. ȘI R.A. 
EGIPT au convenit ca cele două

țări să fie din-nou reprezentate, la 
Moscova și Cairo, la nivel de am
basadori — relatează agenția 
T.A.S.S.

ÎNTREVEDERE LA BUDAPES
TA. Jânos Kădăr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U.. a avut o întreve
dere cu Joergen Jensen, președin
tele Partidului Comunist din Dane
marca, care a făcut o vizită în Un
garia. Convorbirea s-a referit la 
probleme ale situației internaționa
le și ale mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, transmite 
agenția M.T.I.

BALANȚA DE PLĂȚI A R.F. 
GERMANIA s-a soldat, în luna mai 
1984, cu un deficit de 3,36 miliarde 
mărci, a anunțat Banca federală a 
R.F.G., citată de agenția D.P.A.

O AMPLĂ MANIFESTAȚIE A 
TINERETULUI AMERICAN ÎM
POTRIVA ȘOMAJULUI s-a desfă
șurat, la Washington. în fața sediu
lui Ministerului Muncii. Luind cu
vintul, Frank Slobig, conducătorul 
organizației pentru ajutorarea ti
nerilor șomeri „Roosevelt Centenial 
Youth Project", a declarat: „Aproa
pe un milion de tineri între 16 și 
24 de ani din S.U.A. n-au avut 
niciodată în viață un loc de mun

că". El a cerut eforturi susținute 
pentru asigurarea locurilor de 
muncă. în primul rînd pentru ti
neri.

SITUAȚIA LA BEIRUT. Postul 
de radio Beirut a anunțat că ar
mata libaneză, asistată de unității 
speciale, a înlăturat ultimele mine, 
obuze neexplodate și baricadele 
de-a lungul a trei principale căi de 
trecere intre sectoarele de est și de 
vest ale capitalei, precum și spre 
aeroport. Agenția Reuter infor
mează că, după o întrevedere cu 
președintele Amin Gemayel. pre
mierul guvernului de uniune na
țională. Rashid Karame, a exprimat 
speranța că activitatea portului și 
aeroportului orașului — Întreruptă 
de peste cinci luni — va putea fi 
reluată cit mai curînd.

DEZBATERILE DIN PARLA
MENTUL ITALIAN ÎN „CAZUL 
MORO". Camera Deputaților a Ita
liei a adoptat trei documente pe 
marginea concluziilor Comisiei par
lamentare de anchetă asupra îm
prejurărilor răpirii și asasinării. în 
1978, a președintelui Consiliului 
Național al Partidului Democrat- 
Creștin, Aldo Moro. Au fost, de 
asemenea, votate diferite rezoluții 
prezentate în chestiunea mențio
nată. în încheierea dezbaterilor a 
luat cuvintul ministrul de interne, 
Oscar Luigi Scalfaro, care a evo
cat împrejurările morții lui Aldo 
Moro și a subliniat necesitatea 
combaterii acțiunilor întreprinse 
de grupările teroriste din Italia, 
într-o moțiune introdusă de Parti
dul Comunist Italian se apreciază 
că unele dintre elementele acestui 
caz nu sînt încă elucidate.
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