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Tovarășul
Nicolae
Ceausescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit,
joi după-amiază. pe Todor Bojinov,
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul resurselor de materii
prime și energetice al R.P. Bulgaria,
care a făcut o vizită in tara noastră.
La întrevedere a participat tova

Exprimînd preocuparea directa pentru organizarea exemplara a campaniei de recoltare
și de întreținere a culturilor, urmărind îndeaproape înfăptuirea neabătută a programului privind

dezvoltarea și modernizarea continuă a agriculturii noastre socialiste,

TOVARĂȘUL
NICOLAE
CEAUSESCU
9
9

a efectuat o vizită de lucra în unități agricole
din județul Constanța

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a efectuat, joi, 12 iulie, o vizită de lucru în unități
agricole, de stat și cooperatiste, din județul Constanța.
Desfășurată Ia o săptămînă de la
fructuosul dialog purtat cu oamenii
muncii din județele Sibiu și Alba
asupra problemelor de mare ac
tualitate ale economiei noastre na
ționale. întîlnirea cu lucrătorii ogoarelor cuprinse intre Dunăre și
Mare a avut ca obiectiv principal as
pecte pe care le ridică noua revolu
ție agrară în tara noastră — folosirea
cu maximă eficiență a fondului
funciar, introducerea rapidă în
practica agricolă a celor mai noi și
importante rezultate ale cercetării
științifice de profil, utilizarea la în
treaga capacitate și cu randament
'orit a puternicei baze tehnice cu
,‘re sint dotate unitățile agricole —
de stat și cooperatiste —, organiza
rea exemplară a campaniei de s'trîngere a păioaselor și de întreținere a
culturilor prășitoare, îndeplinirea in
tegrală și la termen a programelor
speciale elaborate sub directa în
drumare și cu contribuția personală,
hotărîtoare a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, pentru această ramură
de bază a economiei naționale.
Vizita de lucru a conducătorului
(partidului și statului nostru în agri
cultura dobrogeană s-a desfășurat în
atmosfera entuziastă și de susținere
deplină de către toți comuniștii, de
întregul nostru popor "a Hotărmî re
centei plenare a Comitetului Cen
tral cu privire la realegerea, de
către Congresul al XlII-lea, a to
varășului Nicolae Ceaușescu in
funcția de secretar general al
Partidului Comunist Român. în
același gînd și aceeași simțire cu
întregul partid și popor. toți
cei ce . muncesc și trăiesc pe
aceste străvechi meleaguri româ
nești au salutat această hotărire
cu vibrantă emoție patriotică, cu ne
țărmurită bucurie, cu deplină si enziastă aprobare si profundă satiscție, văzînd în reinvestirea tovară
șului Nicolae Ceaușescu in funcția
supremă in partid garanția sigură a
viitorului luminos al patriei, a inde
pendenței și suveranității ei.
Această convingere si aceste senti
mente au fost puse puternic în evi
dență de miile de țărani și alți oa
meni ai muncii veni ți pe stadionul
comunei Pecineaga în intîmpinarea
conducătorului iubit și stimat al
partidului și statului nostru.
La aterizarea elicopterului prezi
dențial. din mii de piepturi au izbuc
nit urale și ovații. S-a scandat cu pu
tere, minute în șir, „Ceaușescu —
P.C.R. !“. „Ceaușescu și poporul !“.
„Stima noastră și mîndria, Ceaușescu
— România !“. Cei veniți în întîmpinare purtau portretele tovarășului
Nicolae Ceaușescu, mari pancarte cu
urări la adresa partidului și a secre
tarului său general, a patriei noastre
socialiste și a harnicului ei popor.
Ansambluri corale și de dansuri, în
frumosul port dobrogean, sporeau

atmosfera de sărbătoare prilejuită de
reintîlnirea cu cel mai iubit fiu al
națiunii noastre a celor care, primii
pe țară, au încheiat cooperativizarea
agriculturii.
în numele comuniștilor, al tuturor
oamenilor muncii constănteni. tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost salu
tat. cu deosebit respect, de tovarășul
Nicolae Mihalache. prim-secretar al
comitetului județean de partid.
O gardă, alcătuită din membri ai
gărzilor patriotice și ai detașamente
lor de pregătire a tineretului pentru
apărarea patriei, a prezentat onorul,
în semn de mare stimă și de stator
nică ospitalitate, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a fost intimpinat cu pîine
și sare, iar tineri, pionieri și șoimi
ai patriei au oferit frumoase buchete
de flori, in timp ce ansambluri. co
rale
interpretau
melodia-simbol
„Partidul. Ceaușescu. România".
Vizjta la C.A.P. PECINEAGA
— primul obiectiv înscris in pro
gram — a început printr-o analiză a
principalilor indicatori ai planului
județean al agriculturii, la care au
participat tovarășii Gheorghe Stoica
și Silviu Curticeanu. secretari ai C.C.
al P.C.R.. Gheorghe David, ministrul
agriculturii și industriei alimentare,
-specialiști."
. .,
Secretarul general al partidului a
fost informat de directorul Direcției
agricole județene. Dumitru Anghelina, că unitățile agricole, de stat și
cooperatiste, administrează 580 000
hectare? de teren agricol, din care
aproape 500 000 hectare reprezintă
teren arabil, cea mai mare parte din
această suprafață fiind cultivată cu
cereale și plaiVe tehnice. Ca urmare
a unor mari investiții făcute de stat,
în județul Constanța sint amenajate
acum pentru irigare 65 la sută din
totalul terenului arabil.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. analizind modul de folosire a fondului
funciar, a indicat organelor agricole
județene și conducerii Ministerului
Agriculturii și Industriei Alimentare
să întocmească un program special
pentru plantarea treptată cu vii și
livezi, precum și cu plante furajere
a dealurilor și pantelor din județ,
fiind eliberate astfel terenurile de la
șes care se pot semăna cu cereale și
plante tehnice. Aplicarea acestei mă
suri va duce la sporirea producției
de griu. porumb, sfeclă de zahăr,
floarea-soarelui și, de asemenea, va
asigura extinderea suprafețelor cu
vii și livezi pe terenuri improprii
culturilor cu cereale.
Inginerul-șef al Consiliului unic
agroindustrial de stat și cooperatist
„23 August", Nicolae Rahău, în com
ponența căruia intră șapte coopera
tive agricole de producție, patru în
treprinderi agricole de stat și o aso
ciație economică intercooperatistă de
creștere si îngrășare a porcilor, a in
format asupra modului în care se

Dialog de lucru la Î.A.S. Poarta Albă
acționează pentru a obține de pe
cele 26 000 de hectare ale consiliului
producții de cereale și plante tehnice
cit mai ridicate. Măsurile agrotehni
ce și tehnico-organizatorice luate in
actualul an agricol, munca intensă
a lucrătorilor ogoarelor asigură re
colte. in general, bune atit la
păioase, cit și la culturile prășitoare.
Chiar in ziua in care conducătorul
partidului și statului i-a onorat cu
prezența sa, a fost declanșată cam
pania de recoltare a griului, pregă
tită din timp, minuțios și cu toată
responsabilitatea, pentru a se putea
încheia, așa cum a indicat secretarul
general al partidului, in 8—10 zile
bune de lucru.
în continuare, tovarășului Nicolae
Ceaușescu i-au fost prezentate, iii ca
drul unei expoziții organizate în aer
liber, unele din cele mai reprezen
tative specii de animale și păsări
din unitățile componente ale consi
liului. obținute după îndelungate
selecții și adaptări la condiții de cli
mă și mediu — vaci de lapte, cai de
tracțiune, oi — în primul rind cele
din rasa Merinos de Palas •— porci
de carne, specii și rase de. păsări ce

cresc pe teritoriul județului, animale
mici de casă.
Secretarul general al partidului s-a
întreținut cu tineri zootehniști, interesindu-se cum este organizată mun
ca. cit ciștigă prin aplicarea acordu
lui global, care le sint condițiile de
viață. Fiind informat că. toți crescă
torii de animale de la C.A.P. Peci
neaga ciștigă bine, că li se asigură
condiții civilizate* de muncă și via
tă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat că agricultura noastră ofe
ră condiții din ce în ce mai bune, po
sibilități sporite de cîștig, fiind ne
cesar să se acționeze pentru ca ti
neretul să rămînă la sate, să poată
desfășura o activitate corespunzătoa
re pregătirii sale, să-și aducă din
plin contribuția la dezvoltarea și mo
dernizarea agriculturii noastre socia
liste.
La plecarea din comună, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a felicitat
conducerea C.A.P. Pecineaga și a
consiliului unic agroindustrial pen
tru succesele obținute.
Adresindu-se celor veniți pe
stadionul din comună pentru a-i
exprima, din nou, cele mai calde și

respectuoase sentimente, secretarul
general al partidului a spus :
Dragi tovarăși. Mi-au făcut o im
presie bună atit ceea ce am consta
tat in sectorul de creștere a anima
lelor, cit și informarea privind re
coltele de orz și griu. Aș dori să
adresez felicitări tuturor cooperato
rilor și lucrătorilor din întreprin
derile agricole de stat ale Consiliu
lui agroindustrial de stat și coope
ratist „23 August*. Vă urez să
obțineți recolte tot mai mari. Aceasta va asigura atit creșterea ve
niturilor cooperatorilor și retribuții
lor lucrătorilor din întreprinderile
agricole de stat, cit și o contribuție
mai mare Ia asigurarea fondului de
stat cu produse agroalimentare.
Vă felicit încă o dată și vă urez
multă sănătate și succese in întrea
ga dumneavoastră activitate.
La revedere, dragi tovarăși !
în aplauzele celor prezenți, eli
copterul prezidențial a decolat, îndreptîndu-se spre următorul obiec-
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rășul Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului.
A fost de fată Malcio Malcev. în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al
R.P. Bulgaria la București.
Oaspetele a adresat vii mulțumiri
pentru întrevederea - acordată și
a transmis tovarășului Nicolae
Ceausescu un salut călduros si cele
mai bune urări din partea tovară
șului Todor Jivkov. secretar general
al Comitetului Central al Partidului
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria. împreună cu urări de
noi înfăptuiri poporului român prie
ten în edificarea societății socialiste
multilateral dezvoltate.
Tovarășul Nicolae Ceausescu a
mulțumit și a transmis, la rindul
său, un cald salut și cele mai bune
urări tovarășului Todor Jivkov. iar
poporului bulgar prieten urări de
noi succese în construcția socialistă.
în timpul întrevederii, desfășurată
într-o atmosferă caldă, tovărășească,
a fost exprimată satisfacția fată de
evoluția ascendentă și rodnică a ra-

corturilor dintre partidele, țările si
popoarele noastre și a fost subliniat
rolul hotăritor al intîlnirilor si con
vorbirilor româno-bulgare la nivel
înalt, al înțelegerilor convenite cu
aceste prilejuri în amplificarea si di
versificarea colaborării si cooperării
dintre cele două țări pe cele mai di
verse planuri.
S-a relevat că dezvoltarea econo
miilor socialiste ale României și Bul
gariei creează noi posibilități pen
tru aprofundarea raporturilor bi
laterale. pentru extinderea formelor
moderne de colaborare în importan
te domenii de interes comun, a ac
țiunilor de cooperare economică si
de specializare in producția indus
trială. a conlucrării tehnico-stiintifice si a schimburilor comerciale. S-a
apreciat că promovarea susținută a
colaborării economice dintre Româ
nia si Bulgaria este în folosul țări
lor si popoarelor noastre vecine si
prietene, al cauzei generale a so
cialismului. păcii, securității, coope
rării și înțelegerii în Balcani, pe
continentul european si in întreaga
lume.

PARTIDUL
strateg al construcției
socialiste, factor hotăritor
al progresului
multilateral al patriei
RĂSPUNDEREA PENTRU NE
CONTENITA DEZVOLTARE A
PATRIEI. Țara întreagă se pre
gătește într-o atmosferă de înal
tă vibrație patriotică să întîmpine marile evenimente ale acestui
an : împlinirea a 40 de ani de la
revoluția de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XlII-lea Con
gres al. partidului. în aceste mo
mente aniversare, gîndurile și sen
timentele de aleasă prețuire ale
întregii noastre națiuni se îndreap
tă către partid, de activitatea că
ruia sint legate
organic toate ma
rile noastre suc
cese în constructia noii orînduiri.
drumul
glorios
parcurs de România in ultimele
patru decenii. Ca
pacitatea partidu
lui de a conduce
in mod științific
amplul proces al
edificării socia
liste. de a stabili
o strategie ne de
plin adecvată con
dițiilor concrete
ale țării noastre
s-a ilustrat cu
deosebire în perioada care a trecut
de la Congresul al IX-lea — de la
desfășurarea căruia se vor implini
zilele acestea 19 ani. Este un ade
văr profund gravat în conștiința
poporului nostru că toate victoriile
obținute în această perioadă de
realizări cu totul remarcabile sint
1 nemijlocit legate de activitatea
prodigioasă a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, de rolul său determi
nant in regîndirea, într-o concepție
profund revoluționară, a locului
partidului în societate, a modalită
ților de înfăptuire a rolului său de
forță politică conducătoare. In toți
acești ani s-au ilustrat cu strălucire
principialitatea și clarviziunea re
voluționară ale secretarului general,
înalta sa capacitate de a defini,
pe baza cunoașterii aprofundate a
realităților, căile și metodele de
perfecționare a activității partidu
lui și a vieții sociale în ansamblu,
de a asigura toate condițiile ca
partidul comuniștilor, de care po
porul nostru și-a legat cele mai
scumpe aspirații de progres si pros
peritate. să-și îndeplinească intr-un
^mod exemplar misiunea z istorică.

Adevărul profund al acestor
realități și-a găsit o vie ilustrare în
bucuria și deplina aprobare cu care
a fost întîmpinată de întregul nostru
popor propunerea de realegere, a
tovarășului Nicolae Ceaușescu în
funcția supremă de secretar gene
ral al partidului. Telegramele și
mesajele adresate de întreaga țară,
atmosfera de puternică însuflețire
cu care conducătorul partidului
nostru a fost înconjurat pe tot
parcursul recentei vizite de lucru
in județele Sibiu și Alba consti
tuie o expresie grăitoare a sen
timentelor de re
cunoștință. a con
vingerii profun
de,
împărtășite
de întregul po
por, că reale
gerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu
în fruntea parti
dului constituie
cea mai sigură
garanție că forța
politică conducă
toare a societății
noastre îsi va cxercita în cele
mai bune condiții
rolul dc mare
răspundere ce-i
revine, că procesul construcției socialiste va urma
o linie mereu ascendentă.
O generoasă sursă de învățămin
te pentru organele și organizațiile
de partid, de orientări și indicații
privind perfecționarea continuă a
muncii acestora — ilustrînd preo
cuparea consecventă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu in direcția îm
bunătățirii activității partidului in
ansamblu, corespunzător exigențe
lor fiecărei etape — o constituie
cuvîntarea secretarului general al
partidului Ia recenta plenară a C.C.
al P.C.R.
în lumina cuvintării, exercitarea
în bune condiții a rolului condu
cător al partidului este asociată
strins de soluționarea problemelor
pe care Ie ridică dezvoltarea pa
triei noastre, de asigurarea tuturor
condițiilor ca mersul construcției
socialiste să se situeze pe o linie
mereu ascendentă. O asemenea vi
ziune de .largă deschidere con-
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„EPOCA CEAUȘEȘCLȚ, EPOCA UNOR MĂREȚE,
LUMINOASE ÎNFĂPTUIRI ÎN ANII SOCIALISMULUI

O MARE UZINĂ FĂURITOARE DE... UZINE

ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI GRELE BUCUREȘTI. Un nume transformat in renume în aproape doua decenii de performanțe tehnice

Printre creatorii de tehnică modernă dintr-o puternică citadelă muncitorească, înălțată în perioada
cea mai fertilă din istoria tării, perioadă deschisă de Congresul al IX-lea al partidului
De 53 de ori mai puternică industrial decît in
meșterilor Munteanu și
te vor să arate că există
1938 !
Bojin se vor, desigur, și
și un asemenea mijloc de
Iată o realitate cu care România socialistă se
ele o punte de înțelegere,
a înfrunta eternitatea. Nu
mindrește în anul 40 al libertății sale, anul celui
din prezent, spre un mo
numai cu opera-operă. Ci
de-al XIII-Iea Congres al Partidului Comunist
ment de epopee lăsat în
și cu amintirea concretă,
Român. Ce miraculoasă forță a determinat acest
urmă. Epopeea genezei
materială, a clipei în care
urcuș? Este înainte de toate forța oamenilor liberi,
uneia dintre cele mai puopera s-a săvirșit. Iar în
stăpini pe destinul lor și al tării, hotăriti să înfăp
tuiască întocmai strategia cutezătoare a dezvoltării
jalonată de partidul comuniștilor. Este, apoi, pu ■ Tterea luată, prin muncă eroică, din mină, din cup
toarele de metal, din cetățile luminii, de pe ogoa
rele patriei, din știința deschizătoare de drumuri.
Xar una din pîrghiile acestui progres, fără de care
nici nu se poate măcar imagina industrializarea,
sint citadelele construcțiilor de mașini, uzinele fău
ritoare de uzine.
Intre acestea, ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI
ț
GRELE BUCUREȘTI ocupă un loc distinct. Ea a
contribuit la ivirea celorlalți „grei" pe harta indus
In 1984 - an în care se rotunjesc patru
trială a României ultimelor decenii : „Greii" de la
decenii
de la istoricul August 1944 și în
Iași, Craiova, Cluj-Napoca etc. Este uzina unde în
care va avea loc cel de-al XIII-Iea Congres
zestrarea se află la nivel mondial, iar performan
tele de producție, de asemenea, sint competitive cu
al partidului — producția industrială a
cele realizate de mari și prestigioase firme din
României este de 53 ORI mai mare decît
lume. Este uzina ctitorită de secretarul general al
partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae
în 1938.
Ceaușescu, uzină intrată în funcțiune la un au după
In anul maximei dezvoltări a României
Congresul al IX-Iea al partidului.
antebelice - 1938 - 1 milion de lucrători
Reportajul din această pagină de ziar iși propune
să readucă in memorie file din cronica acestui pu
bateau cadența clasei muncitoare.
ternic plămin industrial al Capitalei și al tării, aduîn. anul 40 al libertății noastre, bat
cind, totodată; un-vibrant cuVînt do laudă tuturor
făuritorilor ei — comuniști și necomuniști — tutu
această cadență, liberi și demni, 7,6 milioa
ror creatorilor de tehnică modernă de aici.
ne persoane angajate.

î

solute. Pentru că, așa cum
se exprima un interlocutor
de aici, noul și puternicul
pilon industrial al Capita
lei s-a înscris drept un
adevărat poligon al unica
telor.

perientă la gura cuptoare
lor, în modelarea metalu
lui. Experiența care a
început la orele 1,45 nu
mai avea însă precedent
pentru nici unul dintre ei.
Aceasta, deoarece...

în hală. El se înaltă pe
verticală, la peste 20 de
metri. în adine, rădăcinile
Iui sint înfipte la aproape
7 metri. Colosul, cu o
greutate de 6 000 tone, de
gajă presiuni pînă la 320

Adevăruri ale politicii
noastre de industrializare

V
î
î
î
I

Entuziasmul începutului...
Memoria are fluxurile și
refluxurile ei. Retine une
ori amănuntul, alteori...
N-a reținut, de exemplu,
cine a dizlocat întiia cupă
de pămînt, în 1964. „la
margine de București"^ pe
cimpul
Bercenilor,
în
schimb, se știe cu precizie
că primul sediu al viitoa
rei întreprinderi de mașini
grele se afla... intr-un bloc
de locuințe, pe Nitu Vasile
nr. 10, et. IV. „Marea" de
circa 12 000 de oameni de
azi a fost mai întîi „pică
tura" din amintitul aparta
ment. Cu trei oameni pe
ștatul de plată : directorul,
inginerul-șef și, se-ntelege,
contabilul-șef. Trei, oameni
doar. Un lucru însă este
absolut sigur : ei purtau
viitoarea citadelă muncito
rească nu numai în planuri,
ci și în inimă. Trăiau pre
zentul, dar mai ales viito
rul ei. Știau că vor veni
clipele fierbinți ale de
buturilor productive. Clipa
intrării în schimb. Clipa
ieșirii din schimb. Credin
ța comunistului care vede
întrupată lucrarea, deși ea
încă nu s-a desprins de
vis. Rădăcinile ei încă se
mai află înfipte în muncă,
vama obligatorie a tuturor
nașterilor și renașterilor...
Tot sigur mai e un lucru- :
colectivul celor... trei, cu
toată arderea lor pentru o
idee, cu toată fantezia
pusă in mișcare, nu vedea
și n-avea cum să vadă im
presionantele
dimensiuni
de azi ale uzinei.
Să revenim însă la amin
tiri... Noaptea de 29 spre
30 iunie 1966. Mai puțin

de un an de la Congresul
al IX-lea al partidului.
Mai puțin de' un an de la
dialogul de lucru al secre
tarului 'general al partidu
lui, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. cu cei care
construiau uzina, cu bene
ficiarii ei. Unul din pri
mele dialoguri de lucru ale
conducătorului partidului
și statului nostru la locurile
de muncă ale clasei munci
toare. Așadar, sfîrșit de
iunie. 1966, pe locul întîiei
cupe dizlocate în cîmpia
Bercenilor. Constructori și
beneficiari — între timp
„picăturile" s-au înmulțit
— trăiesc un moment des
tinat memoriei : șarja de
debut la primul cuptor
electric de 50 tone otel.
Elaborarea decurge . nor
mal. Normal este socotit și
gestul maiștrilor N. Munteanu și I. Bojin, Aceștia
iau cite un eșantion din
șarja numărul unu. Pen
tru arhiva personală de
amintiri...
(Am văzut ■ constructori
fotografiindu-se in albia
unui viitor lac de acumu
lare. „Suvenirul" era reți
nut cu cîteva ceasuri înain
tea începerii domniei defi
nitive a apelor. în spatele
lor — barajul. Parcă îl pur
tau pe umeri. Cu mindria
nedisimulată a tatălui pen
tru odrasla sa. Altă dată am
văzut, într-o vatră siderur
gică în devenire, cum un
om a luat din prima cupă
smulsă spre izvorul de
oțel, ca amintire, o mină
de pămînt. Ce doresc să
spună aceste gesturi? Poa

La numai doi ani de la naționalizare,
valoarea fondurilor fixe în economia noas
tră era de 207 miliarde lei. Azi, valoarea
fondurilor fixe se cifrează la circa 2 400
miliarde lei.
In jur de 90 la sută din fondurile fixe
existente azi în economia românească au
fost puse în funcțiune în ultimele două
decenii,
r întreaga producție industrială a anilor
’65, România anului jubiliar 1984 o reali?
zează în numai 60 de zile.
Industria noastră asigură în prezent
i peste 75 la sută din necesarul de mașini
■^yș^ utilaje de care țara are nevoie...

Multe sint utilajele unicat la această prestigioasă unitate industrială. Intre ele, un loc
aparte îl ocupă presa de 12 000 tone/forță, creație a inteligenței tehnice românești

L.
epoca noastră sint atîtea
opere demne să înfrunte
eternitatea !).
Mărturiile „în otel" ale

ternice și mai moderne
uzine ale tării : întreprin
derea de mașini greleBucurești.

Premierele absolute ale
puternicului pilon industrial
Acestea s-au tinut lanț
aici, de la șarja de oțel
cu numărul 1. Lanț din lan
țul de premiere industriale,
în cei patruzeci de ani de
socialism, pe tot cuprinsul
patriei. Și pe Oltul hidro

timp de eforturi intense ?
„Operația caje" pentru laminoarele gălățene. Două
caje, fiecare în greutate de
320 tone. Cele mai mari
piese turnate vreodată in
tara noastră, iar pe glob,
doar citeva țări au in pal
maresul lor așa ceva. Oalele
cu oțel lichid pornesc de
la turnătorie. Echipa lui
Marin Ornea iși face da
toria punct cu punct, după
planul de bătaie. Succe
siunea fără greș a opera
țiilor amintește de pregă
tirile. potrivit programului
de zbor, in cabina superelectronizată a unei aero
nave moderne. Ultimul
punct din „operația caje"
este îndeplinit după 6 ore.
Șase luni de pregătiri pen
tru șase ore de final de
operă.
Nu știm dacă oamenii
lui Marin Ornea și-au păs
trat eșantioane cu amintiri
de la această turnare. Ceea
ce au durat însă ei, cu
destinația laminoarele din
vatra siderurgică a Galațiului. rămine nu numai
o performantă, ci și cea
mai frumoasă amintire.

Cadența uzinei
în cadența industrializării

*

Adevăruri ale epocii noastre...
Conturate din trăinicia faptei, sub arcul
de istorie al celor patru decenii de liberta
te, în anul în care al XIII-Iea Congres al
-Partidului Comunist va scrie o nouâ și
luminoasă pagină în cartea de istorie a
devenirii noastre comuniste.

capătul acestora — noua
formă a lingoului : un
arbore cotit pentru puter
nicele motoare navale. UrP
arbore așteptat in secțiile
prelucrătoare. (Secții unde,
un alt ‘gigant domină una
din hale : primul strung
românesc de 1 600 mm.
Coincidentă semnificativă :
și strungul cu marca
I.M.U.A.B. — la a cărei
execuție și-au unit efortu
rile 28 de întreprinderi și
9 institute de cercetare,
proiectare și învățămînt
superior — poate prelucra
„piese" pînă la greutatea
de 400 tone).
Cum se vede, poligonul
unicatelor a , cerut o în
zestrare pe măsură. Nu
doar pentru „recorduri" cu
orice chip. Competiția in
dustrială de azi, condițiile
și cerințele
dezvoltării
noastre au solicitat, obli
gatoriu, în acești ani o
asemenea zestre indus
trială.
Al doilea argument, pe
scurt. Ianuarie, 1984. Capă
tul unor pregătiri de șase
luni in pielărie și turnăto
rie. Obiectivul acestui răs

energetic și in Tulcea de
venită metalurgică, și în
Alexandria rulmenților, ori
în cimpul de pîine al Ba
natului. în uzina bucureșteană, majoritatea covîrșitoare au fost premiere ab-

Poligon al unicatelor 7
Chiar așa ! Doar două ar
gumente în această privin
ță. Unul depune mărturie
despre înzestrarea uzinei.
Celălalt, despre producția
ei. Să le luăm pe rînd.

Iulie 1980. Orele 1,45.
Moment de neuitat la forja
grea. Din cuptor este scos
un lingou de... 60 tone.
Incandescenta lui măsoară
exact temperatura de for
jare : 1100 grade Celsius.
In echipa lui Nicolae Gurâu, numeroși comuniști,
oameni cu îndelungată ex-

Deoarece n-a existat
pînă atunci, în România,
o presă de 12 000 tone/
forță. Și există puține ase
menea utilaje in lume.
Iar presa noastră — spu
nem a noastră, cu mîndrie,
deoarece în proporție de
90 la sută este opera crea
ției tehnice românești, al
potențialului novator al
Capitalei, în primul rînd,
— a cerut drept tri
but trei ani de zile, pen
tru unii si de nopți !. de
calcule, de muncă, de
căutări. Gigantul a devenit
o prezentă familiară acolo.

atmosfere. Este dotat cu
calculator de proces, se
supune și el rigorilor „teh
nicii micronilor", puțind
forja lingouri de pînă la
400 de tone. („Piesă" pen
tru transportul căreia ar
fi nevoie de... 40 de va
goane !).
Să ne întoarcem insă la
lingoul de 60 de tone cu
care forjorii lui Nicolae
Gurău inaugurau intrarea
în funcțiune a presei de
12 000. Uriașele forte hi
draulice puse în mișcare
au muncit metalul încins
timp de 50 de minute. La

Numeroase din turbinele „cetăților luminii" ale țării s-au născut în această uzină. Ca și cea din prezenta fotografie, cu o putere de 330 MW. lată și numele cîtorva din autorii turbinelor românești (de la
stingă la dreapta) : Zamfir Spulber, muncitor, Marin Tudor, șef de echipă. Alexandru Ghinescu, inginer, Simion Pipera, trasator, Ion Florea, maistru

Despre acest lucru dia
logăm cu tovarășul Ema
nuel Babici, directorul
Centralei industriale de utilaj energetic, metalurgic
și mașini de ridicat. Reți
nem dintre argumentele
invocate :
Citi ani au trecut de la
făurirea, aici, a butucilor
pentru generatoarele de la
Porțile de Fier î Dacă e
să socotim după calendar,
mai bine de un deceniu.
După experiența ciștigată,
însă deceniile nu mai
ajung la măsurătoare. Im
portant este că in acea pe
rioadă s-a trecut cu toate
forțele la fabricarea de
turbine cu abur. Azi, la
I.M.G.B. se făurește în
treaga gamă a acestor inimi
vii ale centralelor electri
ce. Cu puteri de la 12 la
330 MW. Uzina produce
deci... uzine de energie.
Saltul spre executarea echipamentelor pentru cen
trale nuclearo-electrice a
inceput de la turbine. Azi
pare și este un lucru fi
resc ca, în secția unde
se realizează aceste echi
pamente, sudorii să fie
testați psihoprofesional la
fiecare . intrare în schimb.
Deși, la întiile selecții
profesionale, mai puțin de
10 Ia sută și-au cîștigat
dreptul de a suda pentru
uzina nucleară.
Marile
performante se nasc in cli
matul celei mai ridicate
exigențe.
Porțile de expediții ale
uzinei cunosc necontenite
plecări. Au fost atitea că
lătorii spre platformele
chimiei și petrochimiei ro
mânești. Călătorii ale re
actoarelor de uree făurite
aici, ale coloanelor de sin
teză, tamburilor pentru
metanol... Alte călătorii au
avut și au ca destinație ve
trele siderurgice, ramură
cu un dinamism fără pre
cedent în cei 40 de ani de
libertate ; cilindri de la
minor, instalații pentru
furnale, caje și foarfece,
mașini pentru împins blu
muri etc. Au urmat călă
toriile utilajelor cu marca
I.M.G.B. spre vetrele de
ciment, spre exploatările
de cărbune, spre uzinele
de material rulant... Și
lista „uzinei care produ
ce... uzine" ar trebui între
gită cu pintenii de cirmă
și arborii cotiți pentru mi
neralierele românești... Cu
„forjatele" destinate eclu
zelor de la Canalul DunăreMarea Neagră... Cu prăji
nile de foraj care merg
pină la 10 000 de nfetri în
adîncul pămîntului... Cu
marile călătorii spre uzi
nele altor țări cu care în
treprinderea bucureșteană
are contracte de livrare,
de colaborare.

Oprindu-ne doar la aceste exemple, să consem
năm un fapt ce tine de
realitatea acestor ani : la
sporirea cu 53 DE ORI a
puterii industriale a Româ
niei de azi față de 1938,
uzina creatoare de uzine a
pus cu temeinicie umărul.
Cadența ei s-a simțit din
plin in cadența acestui
timp de epopee.
Cum este ținută acum
această cadență ? Ingine
rul Constantin Dumitru,
directorul întreprinderii. 6feră citeva repere. Umil
dintre acestea poartă nu
mele bătăliei pentru reali
zarea, la pragul de sus al
exigentelor, a echipamen
telor pentru centralele nu
clearo-electrice. Altul pumește strădania pentru a
atinge in 1985 performanța
turnării lingourilor de otel
pină la 300 tone. (La
această competiție partici
pă in prezent doar încă
patru țări : Uniunea So
vietică, Japonia, S.U.A. Și
R.F.G. România iși înscrie
deci și ea numele pe lista
elitei tehnice). Alte tehno
logii de vîrf sint adăugate
la cele cucerite, precum
sudura în baia de zgură,
bioxid de carbon ori argon,
turnarea în vid ori cu
amestecuri de formare pe
bază de vitester. bauxită,
cromit, vopsea refractară,
zirconiu. Este pus la trea
bă arsenalul de tehnică
modernă, precum accelera
torul linear care trimite
electroni in carnea meta
lului să facă investigațiile
necesare ori măsurătorile
prin laser. Este pus la
lucru calculatorul româ
nesc de generația 3 —
Felix C 512. care îndepli
nește funcțiuni de gestiune
economică, lansarea pro
ducției. urmărirea aces
teia...
Dar. mai presus de toate
acestea, uzina in care nu
mai în această primăvară
s-au plantat 5 000 de ar
buști ornamentali și 3 000
de pomi fructiferi, iși pune
în valoare propriul ei po
tential uman. Inteligenta
tehnică, spiritul creator,
care au urcat-o pe treptele
performantei. Și mai pune
in valoare dăruirea, abne
gația comunistă pe care
această citadelă a indus
triei românești le-au afir
mat încă de la șarja cu nu
mărul 1, cjnd meșterii
Munteanu și Bojin au luat
în păstrare cite un eșantion
de otel pentru arhiva lof
personală de amintiri...

Iile TANASACHE
Dumitru TÎRCOB
Fotografii :
Eugen Dicbiseanu
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a efectuat o vizită de lucru in unități agricole din județul Constanța

In lanurile de griu de Ia I.A.S. Amzacea

(Urmare din pag. I)
tiv ai vizitei: ÎNTREPRIN
DEREA AGRICOLĂ DE STAT
AMZACEA, unitate cunoscută
pentru rezultatele pe care le înre
gistrează, an de an, aceasta avind
sarcini deosebite în realizarea și li
vrarea unor semințe de calitate su
perioară agriculturii noastre.
Vizita a. prilejuit o analiză con
cretă, eficientă, a modului în care
se desfășoară munca în această pe
rioadă de vîrf a lucrărilor agricole.
Directorul întreprinderii, Pițu Tănase, a prezentat măsurile care au
fost luate pentru a se asigura
stringerea șl depozitarea întregii re
colte intr-un timp optim și fără pier
deri. în acest sens, s-a arătat că
orzul a fost recoltat de pe întreaga
suprafață cultivată. Producția reali
zată se ridică, în medie, la 5 120 kg
la hectar. în .mai multe ferme ale
întreprinderii s-au obținut produpții,
de peste 6 000 kg la hectar. A început,
de asemenea, secerișul griului, aceas
tă importantă lucrare fiind prevăzută
a se încheia în 8—9 zile.
Specialiștii l-au invitat pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu intr-un lan culti
vat cu griu, din soiul „Doina”. Mun
ca in cîmp este organizată în așa fel
incit recoltarea griului să se poată
desfășura cu toate forțele, din zori
și pînă seara tîrziu, utilizîndu-se
combinele la întreaga capacitate.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cer
cetat cu atenție griul ajuns la ma
turitate. Apreciind calitatea bobului,
secretarul general al partidului a in
dicat ca, în viitor, să se aibă în ve
dere o densitate mai mare a plan
telor pe metrul pătrat.
Oprind pentru un moment combi
na pe care lucrează, mecanizatorul
Mircea Răileanu s-a dat jos. s-a apropiat
de
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, oferindu-i cu multă dra
goste flori.
Cum merge munca 1 Cît ciștigi în
urma aplicării acordului global ? l-a
întrebat secretarul general al parti
dului.
Munca merge bine, iar eu sînt
mulțumit de cîștig. peste 4 000
lei pe lună, a răspuns mecanizatorul,
subliniind că aplicarea acordului glo
bal constituie un puternic stimulent,
veniturile fiind nemijlocit legate de
activitatea depusă.
în continuare au fost vizitate o
solă cu porumb, precum și culturi de
soia și fasole, ce se prezintă, de asemenea, foarte bine.
Directorul întreprinderi^ a infor
mat, in cursul discuției ca, odată cu
urgentarea strîngerii cerealelor păioase, colectivul acordă o deosebită
atenție insămînțării culturii a doua.
S-a relevat că. în acest scop, se ac
ționează energic pentru eliberarea
grabnică de paie a suprafețelor re
coltate. ceea ce creează un front larg
de lucru la pregătirea terenului si
semănat.
La plecare, adresîndu-se celor ce
lucrează în întreprinderea agricolă
de stat Amzacea, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a spus : Mi-au făcut o im
presie bună culturile si producțiile
ce se obțin, deși doresc să subliniem
că densitatea la griu nu este cea care
ar trebui. De aceea, se impune pen
tru însămînțările din toamnă să se
pregătească temeinic terenul și să se
asigure densitatea necesară. De ase
menea, soia, fasolea și porum
bul se prezintă bine, cxistînd per
spectiva de a avea o recoltă bună.
Felicit pe toți lucrătorii din între
prinderea agricolă de stat Amzacea,
Pe toți cooperatorii, pentru activita
tea pe care o desfășoară și Ie urez
să obțină recolte tot mai bune, tot
mai mari.
Vizita de lucru a continuat la

Basarabi și Cobadin — au făcut o
călduroasă și entuziastă primire se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, expresie
a sentimentelor de profundă mul
țumire și bucurie pentru cinstea ce
ii se face de a-1 putea saluta din nou
in mijlocul lor. Se scandează pu
ternic „Ceaușescu — P.C.R.
„Ceaușescu și poporul !“.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu se
oprește mai întîi in fața lanului de
griu dintr-un soi productiv, cultivat
pe o suprafață de 50 de hectare, și se
interesează asupra producției care —
informează Ioan Bălău. președintele
C.A.P. Ciocârlia de Jos — va fi su
perioară prevederilor planului. Secre
tarul general al partidului apreciază,
că s-ar fi putut obține și mai mult,
și cere lucrătorilor agricoli din această zonă să depună eforturi sus
ținute pentru a face ca an de an să
crească roadele pământului, aceasta
și pe măsura înzestrării tehnieo-materiale de care dispun unitățile din
acest bazin agricol.
Și cultura de porumb,’ Jnf fața.. că
reia tovarășul Nicolae Ceaușescu se
oprește în continuare, se prezintă
foarte bine, anunțînd o recoltă de aproape 20 tone știuleți la hectar.
Irigațiile se fac prin brazdă, apa,
atit de necesară în această perioadă
pentru dezvoltarea plantelor, fiind
pompată din sistemele învecinate
Rasova-Vederoasele și
Bărăganul.
La plecare, adresîndu-se celor prezenți, secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
subliniind impresiile bune pe cane le
are, a apreciat că recolta de griu,
care este foarte bună, putea fi și mai
■bogată dacă se respecta densitatea
indicată. De asemenea, și felul cum
se prezintă cultura de porumb arată
că se poate realiza programul stabilit
pentru acest an. Adresînd felicitări
pentru activitatea depusă în acest
an, secretarul general a! partidului
a urat lucrătorilor din unitate
și din Consiliul unic agroindus
trial să obțină rezultate și mai bune
în muncă.
Cei prezenți fac o caldă manifes
tare de dragoste conducătorului
partidului și statului nostru, scan
dează puternic „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“.
Următorul obiectiv al vizitei l-a
constituit
ÎNTREPRINDEREA

AGRICOLĂ DE STAT POAR
TA ALBĂ din cadrul Consiliului
unic agroindustrial de stat și coope
ratist Castelu.
La coborîrea din elicopter, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost
întimpinat cu deosebită căldură de
numeroși locuitori ai comunelor în
vecinate. țărani din Castelu, Poarta
Albă și Basarabi, care au făcut o pri
mire entuziastă, exprimîndu-și bucu
ria de a se întilni cu secretarul ge
neral al partidului nostru.
Dialogul de lucru al secretarului
general al. partidului cu mecanizato

La cooperativa agricola Ciocîrlio de Jos se prevede o recoltă bună de porumb

rii, specialiștii și cadrele de condu
Un ultim popas s-a făcut pe tere
cere din întreprindere se desfășoară,
nurile COOPERATIVEI AGRI
în continuare, pe terenurile Fermei
nr. 1, cultivate cu porumb, floareaCOLE DE PRODUCȚIE DIN
soarelui, soia — și a fost consacrat
COMUNA CUMPĂNA. Hi~
analizării modului în care se aplică
in practică indicațiile date cu pri
copterul, la bordul căruia se afla
lejul precedentelor vizite în unități
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a ate
agricole din județ, precum și a mă
rizat la marginea unei sole de 102
surilor luate in vederea stringerii în
ha cultivate cu grîu, unde în zorii
cele mai bune condiții a recoltei din
zilei tocmai începuse secerișul cu
această vară.
10 combine „C—12“. Se lucra în
Directorul întreprinderii, Șucuri
flux continuu, asigurindu-se, ime
Ismet, raportează că de două zile a
diat după secerat, eliberarea tere
început secerișul griului pe solele
nului, aratul, discuirea și însămîncultivate cu soiuri de mare producti
țarea celei de-a doua recolte — mei
vitate. urmînd ca în perioada imediat
furajer.
următoare să înceapă stringerea re
Tovarășul Nicolae Ceaușescu —■
coltei și pe celelalte terenuri.
salutat la sosire cu deosebită căl
Tovarășul Nicolae Ceaușescu anali
dură. cu sentimente de aleasă
zează împreună cu factorii de răs
stimă și prețuire de cooperatorii apundere din minister și din între
flati la lucru în cîmp — intră direct
prindere gradul de coacere a cultu
în lanul de grîu. exatninînd densi
rilor, precum și calitățile soiurilor ' tatea culturii și calitatea producției.
cultivate pe aceste terenuri.
Spicele erau mari, boabele coapte,
Secretarul general al partidului se
tocmai bune de seceriș. Președinte
apropie de o combină sosită în aces.t<3
le cooperativei agricole. Qheorghe
momente la capătul lanului, Mecmjwșâ Bratu.. informează că au fost asigu
zatorul Constantin Stan ’‘coboară de
rate toate condițiile pentru ca pe în
pe combină și raportează că pe sola
treaga suprafață de 600 ha cultiva
pe care lucrează se estimează o pro
tă grîul să fie recoltat în 8—10 zile
ducție de peste 5 000 kg la hectar.
bune de lucru. Se arată că și or
El arată, de asemenea, că retribuirea
zul a fost secerat la timp, evitînse face în acord global, iar cîștigudu-se orice pierdere de producție.
rile pe care le realizează sînt foarte
Interesindu-se de producțiile ob
bune.
ținute. tovarășul Nicolae Ceaușescu
Apreciind rezultatele obținute, to
a arătat că sînt posibilități să se ob
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut
țină recolte mai mari dacă se res
factorilor de răspundere din minis
pectă densitatea necesară.
ter, ca și organelor locale de partid
în continuare, se vizitează un lan
și de stat să acționeze pentru a se
de porumb irigat in prezent prin
asigura stringerea urgentă și fără
brazde. Este apreciat modul în care
pierderi a recoltei pentru transportul
se prezintă această cultură, pentru
de urgență al întregii producții la
care se prelimină de pe acum ob
bazele de recepție.
ținerea unei producții de circa 7 000
în continuare, sînt analizate cul
kg la hectar.
turile de grîu și de pe alte sole inTovarășului Nicolae Ceaușescu 1
sămînțate cu soiurile „Lovrin 32“ și
se prezintă, de asemenea, o solă de
„Fundulea 29“, cu porumb, soia1 și
circa 100 ha\cultivată cu tomate, coo
floarea-soarelui.
perativa din* Cumpăna fiind și' un
Tovarășul Nicolae Ceaușescu se
principal furnizor de legume pentru
oprește intr-un lan de porumb, unde
întreg județul. Cultura este irigată
urmărește irigarea prin brazde, care
tot prin sistemul brazdelor, estimins-a dovedit a fi sistemul cel mai efi
du-se o producție de circa 33 tone
cient și, totodată, economicos.
la hectar.
Secretarul general al partidului a
Tovarășul Nicolae Ceaușescu eapreciat starea de vegetație a po
xaminează recolta, se interesează de
rumbului, modul în care se efec
producțiile deia recoltate si indică
tuează irigarea culturilor și a indi
extinderea culturilor de tomate pacat ca această metodă să fie apli
lisate. asigurindu-se in acest fel o
cată și pe sole mai mici, unde să se
■producție mai mare. Secretarul ge
poată realiză și o nivelare mai bună
neral al partidului a cerut, de ase
a terenurilor.
menea. să se examineze posibilita
tea extinderii unor soiuri de tomate
Luîndu-și rămas bun de la meca
cu fructe mai mari.
nizatorii și specialiștii întreprinde
rii agricole de stat Poarta Albă,
Cooperatorii informează că supra
tovarășul Nicolae
Ceaușescu le-a
fața legumicolă a cooperativei este
spus :
în curs de completare cu încă circa
100 de hectare pe care este prevăzu
Dragi tovarăși. Mi-au făcut o im
tă plantarea culturii a doua imediat
presie bună culturile pe care le-ani
după seceratul griului. Se sublinia
văzut, producțiile obținute la grîu și
ză că în felul acesta cooperativa își
perspectiva de a obține recolte bune
sporește aportul la aprovizionarea
la floarea-soarelui, soia și porumb.
județului cu legume, creînd disponi
Vă felicit pentru rezultatele obținute,
bilități pentru livrare și in alte lo
pentru activitatea dumneavoastră și
calități.
vă urez să obțineți recolte tot mai
bogate. Vă doresc multă sănătate și
La sfîrșituî vizitei, tovarășului
multă fericire !
Nicolae Ceaușescu i se prezintă

Moment din timpul vizitării expoziției zootehnice

structura actuală și planul producției
horticole pe anul 1984 pe întregul ju
deț. Sînt examinate. în cadrul unei
expoziții, calitatea legumelor si fruc
telor cultivate în Dobrogea. Cu acest
prilej, directorul Trustului județean
de horticultură, Tudoran Marin, dă
explicații cu privire la modul de va
lorificare în stare proaspătă sau in
dustrializată a acestor produse, arătînd preocuparea specialiștilor constănțeni de a spori continuu produc
ția prin generalizarea unor soiuri de
legume și fructe cît mai productive,
adaptabile la condițiile de sol și cli
mă din Dobrogea. Se evidențiază
faptul că, pe ansamblu, anul acesta
producțiile de legume sînt cu 10—15
la sută mai mari decît anul trecut.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu ana
lizează producțiile obținute si apre
ciază că. îndeosebi la cartofi, reali
zările sînt încă sub posibilități. în
acest sens, secretarul general al
partidului a cerut să se aibă în ve

COOPERATIVA AGRICOLĂ
DE PRODUCȚIE CIOCÎRLIA
DE JOS — aparținînd Consiliului
unic agroindustrial Cobadin. unitate
care a obținut in 1983 o producție
globală în valoare de 36 milioane lei,
fiind axată pe cultura griului, a po
rumbului și orzului. Pe suprafețe
mai mici se cultivă, de asemenea,
floarea-soarelui. mazăre, soia și fa
sole. Cooperativa are și un sector
■ zootehnic dezvoltat, format dintr-un
: complex modern de taurine, precum
1 și din ferme de ovine si pui de
| carne.
Elicopterul prezidențial aterizează
In marginea unui lan de griu unde
a fost declanșat secerișul de către o
formație complexă mecanizată. Nu
meroși oameni ai muncii din Ciocirlia de Jos, ca și din satele și comu
nele învecinate — Ciocirlia de Sus,

la Poarta Albă, se urmărește irigarea prin brazde a porumbului

dere Irigarea culturilor de cartofi ei!
sporirea densității acestora, astfel
incit să fie mărită producția, cores
punzător condițiilor de sol din aceas
tă parte a tării.
Adresindu-se cooperatorilor, care
l-au înconjurat cu multă dragoste
pe tot parcursul vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat im
presia bună lăsată de recolta de
griu, de felul în care se prezintă
celelalte culturi și i-a felicitat pen
tru activitatea depusă, pentru rezul
tatele obținute pînă acum, urîndu-le
succese tot mai mari în viitor.
Vizita de lucru a secretarului ge
neral al partidului, întîlnirile și dis
cuțiile pe care le-a avut cu lucrăto
rii ogoarelor dobrogene au prilejuit,
ca de fiecare dată, o analiză profun
dă, cu largi implicații prin conclu
ziile și indicațiile formulate direct,
la fata locului, pentru dezvoltarea agriculturii la un nivel superior. Tot
odată, secretarul general al partidu

lui a Indicat conducerii ministerului ;
de resort, organelor agricole, organe- :
lor și organizațiilor de partid din '
județ și din întreaga țară să acțio
neze pentru impulsionarea ritmului
de lucru la recoltare și eliberarea
terenurilor în vederea însămințării
urgente a acestora cu culturi
duble. Fiecare moment al vizitei,
a oferit imaginea grăitoare al dra
gostei și prețuirii cu care este în- |
conjurat pretutindeni secretarul ge- I
neral al partidului, de întregul nostru I
popor, a hotărârii neabătute de a în- |
făptui Programul partidului de edi- |
ficare a socialismului pe pămintul
patriei noastre, de progres și înflo- 1
rire multilaterală a României socia- i
liste, angajamentul de a întîmpina .
cu noi și mari succese cea de-a
40-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și Congresul
al XIII-lea al partidului.
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îeră partidului in ansamblul său
și fiecărei organizații componente
o perspectivă clară de acțiune, un
orizont cuprinzător de muncă.
Desigur, problemele dezvoltării
patriei s-au situat întotdeauna în
centrul atenției partidului, și dacă
astăzi putem să afirmăm cu în
dreptățită mîndrie că în cei patru
zeci de ani care au trecut de la
eliberare am obținut victorii isto
rice in toate domeniile vieții so
ciale, aceasta arată și preocuparea
acordată dezvoltării, calității solu
țiilor promovate. Am rezolvat
multe probleme, dar mai avem de
rezolvat încă multe altele — toc
mai pentru că procesul dezvoltării
cunoaște noi etape, care cer soluții
calitative diferite. Cum așa de
pregnant sublinia secretarul gene
ral al partidului, omenirea pășește
intr-o nouă etapă a revoluției tehnico-știintifice, care ridică exigente
deosebite în fata tuturor țărilor, cu
deosebire în fata statelor socialiste
ce și-au propus să-și ridice econo
mia la nivelul celor mai înalte
cuceriri ale științei și tehnicii mondiale. A soluționa problemele dez
voltării în lumina acestor exigente,
a învinge și depăși influentele ne
gative ale crizpi economice mondiale, care s-au exercitat și asupra
tării noastre, este nu numai o
chestiune economică, cum ar putea
apărea la o primă vedere, ci o fundamentală răspundere politică a
partidului in ansamblu. Nu numai
problemele nivelului de trai propriuzis, ci înfăptuirea țelurilor pe care
ni le propunem, a înseși valorilor
civilizației noastre depind nemij
locit de modul în care sint solu
ționate problemele dezvoltării, ^si
gură mersul ascendent al Româ
niei. Iată de ce această problemă
se situează și trebuie situată in
centrul activității partidului în an
samblu, al organizațiilor sale, al
tuturor comuniștilor.
SPIRIT i REVOLUȚIONAR ÎN
SOLUȚIONAREA TUTUROR PRO
BLEMELOR. Dacă dezvoltarea
României în etapa actuală ri
dică probleme noi și complexe,
care solicită competență, răs
pundere, angajare, atunci, așa
cum subliniază secretarul general
al partidului, spiritul revoluționar,
afirmarea sa în viată se consti
tuie într-o condiție esențială a

exercitării în bune condiții a ro
lului conducător al partidului, a
insuși progresului nostru economico-social. Cultivarea cu con
secventă la comuniști, la toti oa
menii muncii a spiritului revolu
ționar, a răspunderii în muncă, a
hotărîrii de a îndeplini politica
partidului reprezintă cea mai bună
cale de a menține tinerețea și vi
talitatea partidului, de a amplifica
capacitatea sa de a soluționa pro
blemele.
Vorbind despre spirit revoluțio
nar, se cuvine mai îptîi să avem
în vedere necesitatea promovării
noului sub toate ipostazele sale.
Sintem martorii unui uriaș avint al
cunoașterii umane, care modelează
din ce în ce mai mult viata noas
tră, ne permite noi înțelegeri ale
legilor naturii și proceselor so
ciale. A fi revoluționar în aceste
condiții înseamnă a urmări ten
dințele noi ce apar in evoluția
socială, factorii decisivi ai dez
voltării și a le crea cimp de ma
nifestare ; a studia viata în de
venirea ei dialectică, pentru a pro
mova cu îndrăzneală noul și a iden
tifica soluții într-adevăr revoluțio
nare. care să aibă in vedere evolu
ția lucrurilor, să creeze o per
spectivă muncii în domeniul res
pectiv. Dacă însăși condiția exis
tenței noastre este revoluționară,
atunci apare limpede că soluțiile
la problemele care apar pot fi
căutate nu în trecut, ci în inves
tigarea atentă a realității, în stu
dierea fenomenelor și tendințelor
noi, în interpretarea lor din per
spectiva concepției științifice des
pre lume și viață, a valorilor orinduirii noastre.
Cum arată însăși viața, spiritul
revoluționar presupune, deopotri
vă, disponibilitatea de a te angaja
pentru izbînda idealurilor noastre,
pentru rezolvarea problemelor pe
care le ridică construcția socia
lismului în toate domeniile. Din
această perspectivă, îndemnul se
cretarului general de a cultiva la
comuniști, la activiștii de partid
spiritul de răspundere și de anga
jare, dorința de a face totul pen
tru cauza partidului, a poporului,
a construcției socialiste, trebuie să
devină un comandament al între
gii activități politico-educative.
A fi revoluționar astăzi înșeapsnă, în același timp, a-ți analiza în
spirit critic și autocritic activita

tea, a raporta cu exigență rezulta
tele muncii nu la cerințe valabile
cîndva, ci la acelea formulate de
ziua de mîine, pentru că numai
astfel poate fi prevenită automulțumirea, conservate sursele autodepășirii, voinței de a perfecționa
necontenit munca.
FORȚA PARTIDULUI ESTE
FORȚA MEMBRILOR SĂI. Ca
o idee de frontispiciu a cuvîntării se relevă legătura orga
nică, dialectică dintre valoarea de
ansamblu a activității partidului și
cea a membrilor săi. Partidul este
un organism viu, a cărui principală
sursă de forță și vitalitate o consti
tuie calitatea membrilor săi. Tocmai
de aceea, modalitatea fundamentală
de a spori capacitatea partidului de,
a sesiza și soluționa problemele dez-’
voltării noastre, de a asigura mereu
o perspectivă clară construcției so
cialiste este ridicarea nivelului
propriilor săi membri, a capacită
ții lor de înțelegere și interpretare,
a combativității și răspunderii în
muncă : „Nu trebuie să uităm nici
un moment — sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu — că forța parti
dului constă in membrii săi, că, așa
cum sint membrii partidului, așa
cum sint combativitatea și nivelul
lor general de cunoștințe, spiritul
lor revoluționar — așa este și parti
dul nostru ! Deci, pentru a avea un
partid combativ, unit și puternic,
trebuie să avem comuniști cu o
conștiință revoluționară ridicată, cu
înalt nivel de cunoștințe generale,
revoluționari combativi, hotărîți să
servească poporul, socialismul și
comunismul".
De aici cerința de a perfecțio
na permanent pregătirea profesio
nală și politică a fiecărui comu
nist, dar și necesitatea de a dez
volta democrația internă de partid,
de a asigura un dialog viu, o per
manentă circulație a ideilor în ca
drul partidului. In fond, pregătirea,
oricît de bună, poate fi valorifi
cată superior în măsura în care
fiecare organizație de partid antre
nează propriii săi membri la dez
baterea și soluționarea probleme
lor, iar partidul in ansamblul său
instituie și menține un dialog per
manent cu toți comuniștii, cu în
tregul popor. Se relevă astfel im
portanța, în ultimă instanță deci
sivă, pe care o are dezvoltarea de
mocrației interne de partid, a de
mocrației noi. socialiste, valorifica

rea superioară a experienței și în
țelepciunii poporului, pentru exer
citarea în condiții optime a rolului
conducător al partidului, pentru
promovarea unui stil de conducere
eficient, dinamic, mobil.
FINALITATEA
MUNCII DE
PARTID : ÎNFĂPTUIREA PO
LITICII PARTIDULUI. Aprecie
rile si orientările secretarului
general al partidului converg către
concluzia esențială că. munca de
partid nu poate fi concepută ca un
scop în sine, ci avînd o finalitate
precisă : transpunerea in viață a
politicii partidului, a hotărîrilor de
partid și a legilor țării, a planului
de dezvoltare economico-socială a
patriei. Contribuția la soluționarea
problemelor practice din domeniul
respectiv, la înfăptuirea planului
reprezintă principalul criteriu în
aprecierea muncii organelor și or
ganizațiilor de partid, a fiecărui
comunist. în spiritul acestei cerin
țe, întreaga activitate de partid
trebuie concentrată spre unirea
eforturilor comuniștilor, a tuturor
oamenilor muncii în’ vederea solu
ționării problemelor din industrie,
agricultură, transporturi, cerceta
rea științifică, din celelalte dome
nii. incit să asigure îndeplinirea
integrală a planului Ia toți indica
torii, recuperarea rămînerilor în
urmă, pregătirea temeinică a pla
nului pe anul viitor.
Ideile și aprecierile din cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
concluziile plenarei reprezintă un
program clar, concret de muncă și
totodată un vibrant îndemn pentru
perfecționarea muncii tuturor or
ganizațiilor de partid. Este o da
torie de onoarg pentru toate orga
nele și organizațiile de partid de
a-și analiza din perspectiva acestor
exigențe propria activitate, de a
asigura
îmbunătățirea
întregii
munci organizatorice și politicoideologice, astfel incît, așa cum
sublinia secretarul general al partidului, să întimpinăm cele două
mărețe evenimente ale acestui an
— aniversarea istorică de la
23 August și cel de-al XIII-lea
Congres al partidului — cu presti
gioase realizări în toate domeniile
de activitate, să demonstrăm că,
prin munca unită a partidului și
poporului, programele noastre, ori
cît de cutezătoare, pot fi integral
transpuse in viată.

Paul DOBRESCU
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SCRISORI DE LACITITORII „SC1NTEIF

Mîndria de a spune
„Fabricat în
Țara noastră a fost, după cum
se știe, o tară producătoare de
petrol și înainte de anul 1944, dar
instalațiile, și utilajele necesare
extracției aurului negru erau im
portate intr-o proporție de 99 la
sută. Fosta „Concordia" producea
doar 1 la sută din utilaje, activi
tatea ei fiind concentrată asupra
reparațiilor de instalații de foraj,
întreprinderea a fost însă distrusă,
în cea mai mare parte, de bombar
damentele din anul 1944. Dar , de
atunci, cele patru decenii au mar
cat o continuă ascensiune spre
culmile, mereu noi, mereu mai
Înalte, ale progresului tehnic.
După naționalizarea principalelor
mijloace de producție, din 11 iunie
1948, uzinelor „Concordia" li S-a
atribuit numele de uzinele „1 Mai“.
Această perioadă marchează în
ceputul fabricării de instalații și
echipamente pentru foraj.
Prima familie de instalații de
foraj de concepție românească a
fost realizată în deceniul șase. Este
vorba despre 2 DH-75, 4 LD-150,
3 DH-200, 4 DH-315, acoperind un
domeniu de adincimi pînă la
7 000. m. Instalațiile 4 LD-150 și
3 .DH-200 au cîștigat o serie de
medalii de adr la tîrguri interna
ționale. iar cu o instalație de
tipul 4 DH-315 ș-a atins recordul
european de adincime, in R.D.G.,
cu o sondă forată la peste 8 000 m.
în perioada de după 1970 și-a
făcut apariția o nouă familie de
instalații de foraj, purtînd simbo
lul F,: F 125, F 200. F 320, F 400,
F 500, cu performanțe superioare.
Pe lingă acționarea dieșel-hidraulică, s-a introdus și actionarea
electrică cu curent continuu. între
prinderea noastră produce în pre
zent o gamă variată de inștalatii
de foraj pentru adincimi medii,
mari și foarte mari, pînă la 10 OQO
metri, instalații de foraj marin,
precum și sape de foraj pentru
diferite soluri, instalații de cimen
tare și de prevenire a erupțiilor.
Se lucrează la cea de-a treia gene
rație de utilaj petrolier. Astfel, in?
stalația F 900 este destinată unor
foraje la adincimi de peste 10 000
m, cu o sarcină nominală la cîrlig
de 900 tone.
Astăzi România se situează pe

primele locuri din lume mi ȘlîȘțaJ
în ceea ce privește producția, cj și
exportul de utilaj petrolier. Marca
UPEȚROM a devenit C'.inosșii'ă in
peste 30 de țări din America de
Nord și de Sud, Africa. Asia. Eu
ropa. Utilajul petrolier românesc
este apreciat de beneficiari, fiind
unul din principalele produse de
export ale industriei constructoare
de mașini din tara noastră.
întreprinderea „1 Mai“ a cunos
cut o puternică dezvoltare îndeo
sebi după 1965, anul primei vizite
la noi a tovarășului Nicolae
Ceaușescu. Dacă atunci aveam un
colectiv de 8 000 de oameni, astăzi
avem 15 000 de muncitori și spe
cialiști. Valoarea întregii producții
pe care o realizăm a crescut din
1965 de peste trei ori, ajungînd in
prezent la- aproape 4 miliarde de
lei anual. Secretarul general al
partidului ne-a vizitat de multe
ori și după fiecare vizită a sa
întreprinderea a cunoscut eîte o
nouă etapă de dezvoltare, de di
versificare a producției sale. în
concordantă cu nevoile economiei
naționale — nu numai de utilaj
petrolier, ci și de utilaj minier
(excavatoare cu roată port cupe,
mașini de haldat, de săpat tuneluri,
părți de instalații pentru forat
puțuri miniere) și de utilșj meta
lurgic (linii de turnare continuă,
caje etc,), O remarcabilă izbindă a
cercetătorilor.
proiectantilor
și
muncitorilor uzinei și Institutului
de proiectări și cercetări pentru
utilaj petrolier din Ploiești este in
stalația de foraj minier F 400 DH-M,
destinată săpării puțurilor miniere.
Asemenea tuturor oamenilor mun
cii din România, și colectivul de
îa întreprinderea „1 Mai** din Plo
iești se pregătește șă întimpine
cele două evenimente remarcabile
ale acestui an ■— cea de-a 40-a
aniversare a revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă și Congresul al
XIII-lea al partidului — prin noi
realizări, prin îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de producție si
export

Inqiner-5e! Cristei POPEIA.
Dr. Inq. Mihai MATEESCU
întreprinderea „1 Mai" - Ploiești

Imaginea nouă a satului de azi
Vitomirești este o comună situată
în partea de nord a județului Olt,
între dealuri și coline, cu un sol
sărăcăcios, de tip podzolic, care,
in trecut, nu asigura, întotdeauna,
hrana locuitorilor. Recoltele de griu
nu depășeau 600—700 kg la hectar.
Dar in anii construcției socialiste,
după ce oamenii de aici s-au reunit
in cooperative agricole de produc
ție, au fost in măsură să ridice fer
tilitatea ogoarelor prin amenda
mente, îngrășăminte și metode

adecvate de cultivare. Si recoltele
au sporit an de an. Anul trecut
producția de griu la hectar a fost,
în ciuda secetei, de 4 300 kg.
Dar gospodarii din Vitomirești
„nu se astimpără", in înțelesul bun
al cuvintului. Pentru că, odată cu
rezultatele bune obținute in agri
cultură, acești gospodari au trecut,
in paralel, si la valorificarea celor
lalte resurse locale de materii pri
me si materiale, cum ar fi tuful
vulcanic, argila, lemnul, zgurile

sau reziduurile industriale, pe care
le transformă intr-o întreagă gamă
de produse utile. Mica industrie a
comunei are o producție anuală
globală in valoare de peste 60 mi
lioane lei și oferă locuri de mun
că unui număr de peste 800 de lo
cuitori.
S-a. schimbat mult și fața comu
nei. Liceul agroindustrial, care
funcționează la noi de peste un de
ceniu, are un edificiu nou cu trei
niveluri, iar școala generală si gră
dinița de copii sint clădiri cu două
niveluri, ca si magazinul comercial.
Primelor două blocuri de locuințe
pentru specialiști, cu cite patru
apartamente fiecare, li se adaugă
acum un al treilea, cu 12 aparta
mente. Avem și un dispensar me
dical cu etaj, cu cabinete de medi
cină generală, pediatrie, stomatolo
gie și casă de nașteri. In comună
s-au ridicat peste 300 de locuințe
noi, dintre care peste 40 sint cu
două niveluri. Drumurile care leagă
comuna de orașele din jur (Drăgășani, Slatina, Rm. Vîlcea, Pitești)
au fost asfaltate. Atit Vitomireștii,
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cit și satele aparținătoare dispun
de rețea publică de alimentare cu
apă potabilă.
In comună se desfășoară și o sus
ținută activitate cultural-artistică.
Ansamblul nostru „Oltencuța" se
poate mindri, pe drept euvînt, eu
numeroase diplome și medalii ciștigate in cadrul Festivalului națio
nal „Cintarea României" sau cu
prilejul turneelohpe care le-a făcut
in Bulgaria, Cehoslovacia și Italia.
Și la Vitomirești, ca și in în
treaga țară, prefacerile cele mai
importante s-au petrecut după Con
gresul al IX-lea, de eind in fruntea
partidului și a țării se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu, către care
se îndreaptă șt sentimentele noas
tre de recunoștință. Traducind in
viață politica partidului și urmând
exemplul pilduitor al secretarului
său general, locuitorii comunei
noastre au reușit să realizeze lucruri
la care oamenii locului din trecut
nici nu puteau visa măcar.

N. BOBU
comuna Vitomirești, județul Olt

La „universitatea" energetică
a Oltului
Aș putea spune că viața mea, ca
și a altor mii de constructori, se
confundă cu procesul de dezvoltare
a hidroenergeticii românești. Uce
nicia mi-am făcut-o la Bicaz. După
încheierea lucrărilor de acolo am
poposit pe Argeș. Apoi... răsfoind
filele jurnalului personal, pe care
il țin de peste 30 de ani, dau peste
o dată : 6 august 1966. Atunci, un
eșalon de 30 de muncitori, intre
care m-am numărat și eu, am con
stituit primul nucleu al colectivului
de muncă însărcinat să construias
că cea mai mare hidrocentrală de
pe riurile interioare ale patriei —
Ciungei pe Lotru. Dacă Bicazul și
Argeșul au constituit pentru noi,
miile de constructori, o școală de
făurari ai luminii, Lotrul și mai
apoi Oltul au reprezentat o veri
tabilă universitate. O parte dintre
prietenii și tovarășii noștri au ple
cat la Porțile de Fier II, pe Sebeș,
la Tismana, spre a crea noi izvoare
de energie, dar continuăm să ne
scriem, să ne ținem la curent cu tot
ce e nou pe frontul larg al indîrjitei lupte pașnice pentru dobindirea independenței energetice a țării
noastre.
Ne-am obișnuit, de asemenea, să
ne măsurăm prin comparații re
zultatele muncii. Cind am înălțat
hidrocentrala de pe Argeș, de
exemplu, eram, mindri de faptul că
ea avea o putere instalată de
aproape două ori mai mare decit
cea a Bicazului. Mai tirziu, cind a
intrat in funcțiune hidrocentrala
Ciunget, am avut satisfacția să no
tăm că ea este superioară ca pu
tere Bicazului și Argeșului luate la
un loc.
Primele lucrări de amenajare a
sistemului hidroenergetic de pe Olt
au început în anul 1980. Azi, in
anul 40 al istoricului eveniment din

August 1944, raportăm gă numai țn
județul Vîlcea au fost ridicate 16
hidrocentrale ce însumează o pu
tere instalată mai mare decit cea
existentă in întreaga țară in anul
1938. In salba Oltului au fost prin
se, una după alta, hidrocentralele
Rîmnicu Vîlcea, Dăești, Govora,
Riureni, Ionești, Zăvideni, Băbeni,
Turnu, Călimănești, Drigășăni, Sla
tina, Străjești, Arcești. împreună
cu cele trei de pe Lotru și cu cele
patru de pe Sadu-Cibin se află in
funcțiune 20, cu o putere instalată
totală de 1 242 MW și o producție
de 3165 milioane kilowațl-oră pe
an. In curs de execuție se află 11,
cu o putere însumată de 363 MW.
Ele vor asigura o producție anuală
de 747 milioane kilowați-oră. Alte
trei urmează șă fie construite în
anii viitori. Se muncește din plin
la hidrocentralele Ipotești, Drăgănești, Rusănești, Frunzaru și Izbiceni, de pe cursul inferior, de ase
menea la Gura Lotrului, care ur
mează să fie dată în exploatare in
anul viitor. Au început lucrările și
la cea situată în punctul Voila, din
apropierea Făgărașului. Salba ener
getică a bazinului Oltului va avea
in total 34 de hidrocentrale, - cu o
putere instalată de 1 790 MW și o
producție de 4 295 milioane kilowați-oră pe an.
Ne-au mai rămas doar eițiva ani
pînă la încheierea tuturor amenajă
rilor prevăzute pe Olt și pe prin
cipala săi afluenți, cind vom putea
raporta că ne-am îndeplinit, în în
tregime, sarcinile de mare răspun
dere ce ne-au fost încredințate.

Ion BOLNAVU

secretar ol comitetului de partid,
Antrepriza de construcții
hidroenergetice Olt superior
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Cetatea cărbunelui. Petroșani, s-a înscris in anii
socialismului, și îndeosebi in anii care au urmat
Congresului al IX-lea al partidului, în rîndul centre
lor urbane moderne. Locul vechilor cocioabe, în care
domnea aproape același întuneric ca și în mine, a

fost luat de blocuri confortabile, larg deschise spre
soare. Progres tehnic — viață civilizată ; iată o rela
ție de interdependență, de pe urma căreia beneficiază azi, asemeni oamenilor muncii din întreaga țară,
și minerii Văii Jiului.

Gospodărirea și înfrumusețarea j
localității - împreună cu cetățenii, |
în folosul cetățenilor
.. .T'f anii socialismului, cu deosebire în perioada de mărețe și luminoase
•înfăptuiri pe care o numim cu mîndrie „Epoca Ceaușescu", Petroșaniul a
cunoscut — asemeni tuturor localităților, potrivit politicii științifice a
partidului de dezvoltare armonioasă, echilibrată a tuturor zonelor țării —
transformări structurale, în sensul continuei dezvoltări și înfrumusețări.
Deșfășurîndu-și activitatea sub directa conducere a partidului, consiliul
popular municipal se străduiește, și reușește, să pună cit mai bine în va
loare bogatele realizări edilitare din acești ani, dezvoltarea și înfrumu
sețarea localității făcindu-se împreună cu cetățenii, în folosul cetățenilor.

între două sesiuni, în care depu
tății, reprezentanții obștii șe întru
nesc pentru a dezbate problemele de
ansamblu ale localității, misiunea de
a coordona și a conduce treburile
curente revine comitetului executiv
al consiliului popular. Intr-un „con
glomerat de localități", cum este mu
nicipiul Petroșani, in care, alături de
puternica industrie carboniferă, au
luat ființă si produc importante uni
tăți constructoare de mașini, ale in
dustriei ușoare si alimentare, unde
impetuoasa dezvoltare economică se
împletește strîns cu aceea edilitară
— agenda de lucru a consiliului
popular este cit se poate de cuprin
zătoare. Acordind prioritatea cuve
nită îndeplinirii planului de extrac
ție la cărbune, ocupația de bază de
care se leagă însăși dezvoltarea aces
tei văi, îndeplinirii planului de către
toate Întreprinderile de pe teritoriu,
comitetul executiv al consiliului
popular municipal se apleacă cu
stăruință și asupra problemelor de
larg interes cetățenesc privind buna
gospodărire a frumoaselor localități
miniere.
Cercetăm tematica ședințelor ți
nute în acest an. Nu este lună in
care — fie luate în ansamblu, fie
separat, pe domenii — să nu se afle
în atenție cerințele atit dg diverse
ale celor aproape 150 000 de locuitori
ai municipiului.
~r Ordinea de zi ne-o stabilește în
săși viața,, ne spune tovarășul Petru
Verdeș, secretarul comitetului exe
cutiv, „Pulsul" ei il avem sub con
trol prin toate mijloacele de contact
cu cetățenii — audiente, scrisori,
„Tribuna democrației", întâlnirile
(organizate și întîmplătoare) cu ce
tățenii. Aceste semnale, ca și proprii
le noastre constatări ne îndrumă atentia spre o latură sau alta a activi
tății. N-aș vrea să se înțeleagă insă
că pentru ca o problemă să ne cap
teze interesul e nevoie, neapărat, de
sesizări. Fiecare domeniu de activi
tate este sistematic pus sub „lupa"
atenției și preocupărilor comitetului
executiv. Considerăm insă că nu
trebuie șă așteptăm ca temei respec
tive „să-i vină rîndul" dacă realita
tea de pe teren cere o intervenție
promptă. După cum. odată stabilite
anumite sarcini pentru unitățile de
profil, ne rezervăm dreptul de a con
trola îndeplinirea lor. prin rapoarte
sau direct pe teren.
Aceasta este, de fapt, și tema rindurilor de fată : urmările analizei-'
făcute de comitetul executiv. Din re
gistrul de procese verbale ale ședin
țelor din acest an spicuim cîteva
subiecte aflate nu demult în discuție.
în Valea Jiului transportul in co
mun are o importantă cu totul apar
te. Pentru a se duce la mină sau la
școală ori la facultate, pentru a se
Întoarce acasă, locuitorii trebuie să
parcurgă distante mari, apelînd, fi
resc, la mijloacele de transport în
comun: Există 17 trasee ce se întind
pe circa 60 ț:in, de la Cimpul lui
Neag la Cimpa. trecind prin Petro
șani, pe care circulă 71 de autobuze,
în orele de virf. pentru minerii care
intră sau ies din „șut" sint rezervate
curse speciale, pe bază de convenție.
Totuși, fată de traficul crescind de
călători, parcul actual de autobuze
se dovedea insuficient. Cetățenii au
adus la cunoștința consiliului popu
lar numeroase aspecte negative, prin
scrisori și audiente sau, cel mai ade

sea, la fata locului, cu prilejul dese
lor deplasări ale membrilor comitetu
lui executiv in mine, in localitățile
componente ale municipiului. Din
analiza atentă a situației întreprinsă
cu factorii de resort a rezultat ne
cesitatea unor măsuri radicale, de
durată. A fost consultat un cerc larg
de specialiști și cetățeni, recoltmdu-se propuneri valoroase. Unele au
și fost aplicate, altele se află în faze
avansate. Astfel, de la 3 iunie, intre
Petroșani și Lupeni circulă 5 perechi
de trenuri, la ore diferite, incît un

Din experiența Comi
tetului executiv al
Consiliului popular al
municipiului Petroșani
mare număr de călători preferă va
goanele încăpătoare, care circulă
după un orar adecvat cerințelor,
înspre Lonea însă, nu este cale fe
rată — deci trebuia căutată altă so
luție. Și ș-a găsit. Șeful autobazei
transportului local, tovarășul Emil
Gavrileșcu, ne-a informat că ș-a în
tocmit și aprobat un proiect cu pri
vire la introducerea transportului
electric -- prin troleibuze — Pe o
lungime de 20 km pe traseul Petro
șani — Lonea, care, după cum
se estimează, va prelua cam jumăta
te din totalul traficului de pasageri
de pe această rută. Să mai mențio
năm că. acordind atenția cuvenită
problemelor mari ale transportului
în comun, comitetul executiv nu le
pierde de sub control pe cele de de
taliu, dar extrem de importante pen
tru cetățeni, cum ar fi respectarea
graficelor de parcurs, starea parcului
de autovehicule și întreținerea aces
tuia etc.
Sănătatea oamenilor, calitatea asis
tentei medicale reprezintă, de ase
menea, una din constantele pe lista
priorităților consiliului popular. In
martie, comitetul executiv a între
prins o analiză — restrinsă la cîteva
obiective — a stadiului investițiilor
din acest domeniu și la unele aspec
te ale medicinii muncii. Dacă în ce
privește activitatea dispensarelor din
întreprinderi progresul este evident
— ceea ce se reflectă in faptul că
numărul zilelor de incapacitate de
muncă a scăzut cu aproape 32 000 —
mersul lucrărilor la Btatia de „Sal
vare" și la policlinica stomatologică
era nesatisfăcător în raport cu gra
ficele. Factorii răspunzători au fost
puși să prezinte cauzele acestor rămineri in urmă in fata reprezentan
ților comitetului executiv — stabilindu-se măsuri de recuperare grab
nică a timpului pierdut. Efectul a
fost cel scontat : statia de „Salvare"
a fost dată în funcțiune, lucrările la
policlinica stomatologică au avansat
mulțumitor. A fost rezolvată și o
altă problemă ce a constituit
obiectul criticii, in martie : cei 8
medici și un număr de cadre medii
sanitare, care nu primiseră locuință
pentru a se stabili în municipiu, sint
instalați, in prezent. în apartamente
corespunzătoare.
Activitatea comercială, serviciile
publice, alimentarea cu energie ter
mică și cu apă potabilă (care se aduce

de Ia o depărtare apreciabilă și decj |
nu este norpial ca ea șă fie foloșită «
drept apă .industrială), salubritatea
au constituit obiectul unor analize,
pe cit de succinte, pe atit de efi
ciente. fapt demonstrat de schimbă
rile efective petrecute în aceste sec
toare de activitate,
In soluționarea multora din proble
mele mari ale urbei, consiliul popu
lar, comitetul executiv găsesc un
sprijin de nădejde in rîndurile cetă
țenilor. De pildă, în domeniul intretinerii fondului locativ — unul dintre
cele mai importante domenii de ac
tivitate, fiind vorbș de zeci de mii
de apartamente, construite prin efor
tul stațului. In primăvara acestui aii,
oficiul pentru problemele organiza
torice și îndrumarea activității
obștești a prezentat un ' raport pri
vind acțiunile întreprinse de asocia
țiile de locatari. în colaborare cu în
treprinderea de gospodărire locati
ve, pentru asigurarea curățeniei in
părțile comune din blocuri și ame
najarea spatiilor verzi din jur ; se
exprima cerința ca organismele
obștești să-și sporească inriurireg
asupra locatarilor pentru a șe evița
cazurile de tulburare a liniștii, de
deteriorare a apartamentelor sau
neachitarea la timp a obligațiilor cș
le revin din cheltuielile de întreți
nere. Ca argumente, erau folosite
aspecte concrete culese din diferițs
cartiere și localități ale municipiu
lui, atit dintre cele cu valoare de
exemplu, cit si cele negative (apar
tamente distruse de proprii locatari,
subsoluri inundate, debite neincasate, locatari fără contract etc.), toate
demonstrind necesitatea unei îmbu
nătățiri substanțiale a activității ce
lor 85 de asociații de locatari, o exer
citare mai fermă a atribuțiilor ce le
revin in cadrul Legii nr. 10, o con
lucrare mai strinsă cu unitatea de
profjl a consiliului popular.
Ce măsuri s-au luat in urma aces
tei interesante dezbateri 7 în pri
mul find s-a creat un cadru organi
zat pentru contactul primăriei eu
asociațiile de locatari : lunar are loc
o întilnire între membrii comitete
lor executive ale consiliilor populare
din localitățile miniere, ceilalți fac
tori cu atribuții in acest domeniu și
președinții și administratorii asocia
țiilor, Fiecare intilnire se finalizează
într-o notă de probleme ce solicită
intervenția promptă a factorilor de
resort ; a fost desemnat un colectiv
de coordonare a activității asociații
lor. din care fac parte un repre
zentant al primăriei, unul al între
prinderii de gospodărire locativă și
un reprezentant al organelor judi
ciare. S-a creat, astfel, o modalitate
de informare reciprocă, pentru solu
tionarea unor deficiențe, precum și
pentru extinderea experienței bune
a unor asociații.
— In general, nu lăsăm nici o pro
blemă cu caracter obștesc, privind as
pecte de viață, pe „planul al doilea",
ci urmărim rezolvarea ei definitivă
— ne spune tovarășul Viorel Faur,
primarul municipiului. Iar conducă
torii unităților industriale, ca și
cele
din
subordinea primăriei
știu acest lucru. Nu o dată, unii
dintre ei au fost puși să dea so
coteală. în fata reprezentanților
obștii, de ce nu s-au achitat de sar
cinile încredințate, în condițiile și la
termenele stabilite. Ședințele noastre
de comitet executiv au, mai tot
deauna, o ordine de zi încărcată. De
aceea, nu ne putem permite să pier
dem timpul cu fraze de prisos, cu
explicații si justificări. Fiindcă au
toritatea consiliului popular, a comi
tetului său executiv se întemeiază
pe seriozitatea si consecventa cu
care urmărește mersul treburilor In
toate sectoarele de activitate.

Rodica ȘERBAN

,
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Președintele Republicii Democrate Populare Laos

TELEGRAMĂ

COMUNICAT

VIENTIANE

Cea de-a 75-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă
plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de
sănătate și fericire, de succese tot mai mari în funcția de înaltă răspundere
pe care . o îndepliniți.
Folosesc și această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că legăturile
de prietenie șl colaborare existente intre Republica Socialistă România și
Republica Democrată Populară Laos vor cunoaște o continuă dezvoltare spre
binele popoarelor român și laoțian, al cauzei păcii și socialismului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Mesajul deosebit de amabil al Excelentei Voastre, pe care mi l-ați
trimis cu ocazia zilei de naștere, mi-a produs multă plăcere.
Vă. mulțumesc în mod sincer pentru bunele dumneavoastră urări..

ELISABETH R.

Cronica zii
La București a avut loc o întilnire
de lucru intre tovarășii Gheorghe
Oprea, prim viceprim-ministru al
Guvernului
Republicii
Socialiste
România, și Todor Bojinov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri,
ministrul resurselor de materii pri
me și energetice al R. P, Bulgaria,
în conformitate cu înțelegerile din
tre conducătorii de partid și de stat
ai celor două țări, tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov,
au fost examinate noi acțiuni și mă
guri menite să asigure dezvoltarea in
continuare a colaborării economice
și tehnico-științifice dintre România
și Bulgaria în domeniile energeticii,
'resurselor de materii prime și meta
lurgist

★

Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, a primit joi ps
Sorsoh Ibrahim Conteh, noul amba
sador extraordinar și plenipotențiar
al Republicii Sierra Leone în țara
noastră, in legătură cu apropiata prexentare a scrisorilor de acreditare.
★

Tovarășul Nicu Ceaușescu, prim«ecretar al Comitetului Central al
Uniunii Tineretului Comunist, s-a
Intilnit, joi, cu delegația Uniunii Ti
neretului
Muncitoresc
Socialist
(U.T.M.S.) din R.P.D. Coreeană, con
dusă de tovarășul Ri Yong Su, pre
ședintele C.C. al U.T.M.S., care efec
tuează o vizită în țara noastră la in
vitația U.T.C.
La convorbiri au luat parte mem
bri ai Secretariatului C.C. al U.T.C.,
Consiliului U.A.S.C.R. și Consiliului
Național al Organizație^ Pionierilor.
A fost prezent Mun Ben Sam, îneărcinat cu afaceri a.i. al R.P.D. Coneene la București.
Cu acest prilej s-a subliniat dorința U.T.C. și U.T.M.S. de a dezvol
ta si diversifica, în continuare, ra
porturile de colaborare și solidarita
te militantă dintre tineretul român
și tineretul coreean, în spiritul rela
țiilor tradiționale de prietenie dintțje .cele două partide, țări'și PQpoa-.
re, al înțelegerilor dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
el Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Kim Ir Sen. secretar
general al C.C. al Partidului Muncii
(lin Coreea, președintele Republicii
Populare Democrate Coreene.
A fost reafirmat sprijinul activ al
tineretului din tara noastră față de
cauza dreaptă a poporului si tineretului coreean de reunificare pașnică
și independentă a patriei.
în cadrul discuției s-a relevat
semnificația deosebită a marcării, in
1985, a Anului Internațional al Tine
retului sub deviza „Participare. Dez
voltare, Pace". subliniindu-Se hotărîtea celor două organizații de a par
ticipa activ la desfășurarea cu succes a acestei ample manifestări.

i

lare Chineze de Eliberare, care în
fruntea unei delegații militare efec
tuează o vizită de prietenie în tara
noastră.
Pe aeroportul Otopeni. oaspeții au
fost salutați de. generalul-coionel
. ____ .
Vasile Milea. prim-adjunct al ministrului apărării naționale si șef al
Marelui Stat Major, de generali și
ofițeri superiori.
Au fost prezenți Li Zewang. am
basadorul R.P. Chineze în țara
noastră. Shi Shangwen. atașatul mi
litar aero și naval al R.P. Chineze
la București, membri ai ambasadei.

★

în perioada 28 iunie—12 iulie a.c„
o delegație de activiști ai Partidului
Comunist Chinez, condusă de tova
rășul Weng Jiangong, membru su
pleant al C.C. al P.C. Chinez, primsecretar al Comitetului municipal
Taiyuan al P.C. Chinez, a efectuat,
la invitația C.C. al P.C.R., o vizită
pentru schimb de experiență în țara
noastră.
Oaspeții chinezi au avut convorbiri
la Comitetul Central al Partidului
Comunist Român, Comitetul pentru
Problemele Consiliilor Populare, co
mitetele județene de partid Constan
ța, Argeș, Vîlcea, Sibiu și Brașov,
precum și la comitetele municipale
de partid București, Slatina și Cra
iova, au vizitat obiective economice
și social-culturale din județele și lo
calitățile menționate.
★

La București a fost semnat joi un
document între Ministerul Agricultu
rii si Industriei Alimentare si Fe
derația Italiană a Consortiilor Agra
re privind colaborarea tehnico-știintifică bilaterală in domeniul agricul
turii si industriei alimentare.
★

Sub auspiciile Institutului român
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea si Asociației de prietenie româno-franceze. joi după-amiază a
avut loc in Capitală o manifestare
culturală organizată cu prilejul Zi
lei naționale a Republicii Fran
ceze.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației de priete
nie româno-franceze. reprezentanți
ai Ministerului Afacerilor Externe,
oameni de cultură si artă, un numeros public.
Ap fost prezenți Michel Rougagnou. ambasadorul Franței la Bucu
rești. si membri ai ambasadei.

★

La Biblioteca Centrală Universita
ră din Capitală s-a deschis joi o
expoziție de carte franceză, organi
zată în colaborare cu Ambasada
Franței la București. Expoziția reu
nește 1 300 de volume — lucrări de
.știință și tehnică, enciclopedice, cărți
de beletristică, de cultură și civili
zație franceză si universală, albume
de artă.
La vernisaj au luat parte repre
★
zentanți ai Consiliului Culturii și EJoi seara a sosit în Capitală toducațiej Socialiste oameni de artă și
varăsul Yang Dezhi. membru al Bi- ■ cultură, un numeros public, precum
r'oului Politic al C.C. al P.C. Chi
Si Michel Rougagnou. ambasadorul
nez. secretar general adjunct al Co
Franței la București, membri ai am
misiei Militare a C.C.. șeful Mare
basadei.
lui Stat Major al Armatei Popu(Agerpres)

In județul Tulcea s-a încheiat recoltarea orzului
Lucrătorii ogoarelor județului
Tulcea au raportat, joi. încheierea
recoltării orzului. în telegrama
adresată C.C. al P.C.R., personal to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU
de către comitetul județean de
partid se arată că. in prezent, toate
forțele din agricultură sînt concen
trate la insămințarea culturilor du-

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
zilele de 14, 13 și 16 iulie. In țară :
Vremea va fi călduroasă, îndeosebi în
sud-estul țării. Cerul, variabil, va pre
zenta innorări mai pronunțate în ves
tul, centrul și nordul țării. Vor cădea
averse locale de ploaie însoțite de des-,
cârcâr! electrice și izolat de grindină,
la început în nord-vestul țării, apoi și
în celelalte regiuni. Vîntul .va sufla
slab pînă la moderat, cu intensificări

cinema
• Buletin <le București : VICTORIA
(16 28 70) — 9.30; 11,30; 13,30; 16: 18; 20.
• Probă de microfon : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Primăvară pentru o oră — 9; 10,45:
12,30, B.D. la munte și la mare —
14,30; 16,45; 19: DOINA (16 35 38).
• Ca-n filme : GRIVIȚA (17 08 58) —
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20. GLORIA
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,38; 15,45; 18; 20,
® Șapte băieți și o ștrengărită :
STUDIO (59 53 15) — 10; 12; 14; 16;
18; 20.
• Haiducii Iul Șaptecai : BUZEȘTI
(50 43 58) — 13; 15; 17; 19.
• Aventuri la Marea Neagră : DRU
MUL SARI! (31 28 13) — 16,30; 19,30.
• Runda 6 : FERENTARI (80 49 85) —
15,SO; 17,30; 19,30.
• Nea Mărin miliardar: COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Scopul și mijloacele : PACEA
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Secretul lui Bachus : VIITORUL
R0 67 40) — 15,30; 17,30 ; 19,30.
• întoarcerea Vlașlnilor :
MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.

ble. la recoltarea griului, la execu
tarea celorlalte lucrări agricole de
sezon.
în același timp, in telegramă se
exprimă angajamentul de a acțio- '
na. în continuare, pentru executa
rea la timp și de calitate a tuturor
lucrărilor agricole, pentru a obține
roade cit mai bogate. (Agerpres)

Izolate sub formă de vijelie, în a doua
parte a intervalului. Temperaturile mi
nime vor oscila intre 12 șl 22 de gra
de, jar cele maxime intre 23 șl 33 de
grade, izolat mai ridicate în sud-estul
țării. In București ; Vremea va fi căl
duroasă, cu cerul variabil/ favorabil
aversei de ploaie și descărcărilor elec
trice, spre sfirșitul Intervalului. Vintul
va sufla slab în primele zile, apoi va
prezenta intensificări, de scurtă durată.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
intre 17 și 20 de grade, iar cele maxime
intre 30 și 33 de grade, mal ridicate la
începutul intervalului. Spre sfirșitul in
tervalului condițiile vor fi favorabile
producerii grindine!.

• Eu, tu și Ovidîu : FLACĂRA
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Aceeași dragoste : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45: 20.
• Locotenent Cristina : SALA MICĂ
A PALATULUI — 17,15; 20, PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13;
20,15, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Cineva ca -tine : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Omenirea împotriva războiului. Cu
mîinile pe oraș : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; ÎS; 20, la gră
dină — 21.
• A opta minune a lumii — 9; 11,15;
13,30, Gară pentru doi — 16; 19 : DA
CIA (50 35 94).
• Legenda : UNION (13 49 04) — 9,30:
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Lovitură
fulgerătoare :
LIRA
(31 71 71) — 15,30; 17,30; 19,30, la grădină — 21, COSMOS (27 54 95) — 9.30;
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Damen tango : POPULAR (35 15 17)
— 15; 17,15; 19,30.
• Legenda statuetelor Chang : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
• Marră furată SCALA (II 03 72)
9; 11,15; 13,30; 15,45; 1«; 20, FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 30.

La invitația tovarășului Constantin
Dăscălescu. prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România,
colonel Diarra Traore, prim-ministru
al Guvernului Republicii Guineea, a
efectuat în perioada 10—12 iulie 1984
o vizită oficială în țara noastră, în
fruntea unei delegații cuprinzind pe
ministrul afacerilor externe, căpitan
Facine Toure, ministrul informații
lor, căpitan Mohamed Traorâ, și alte
persoane oficiale.
în cursul vizitei, primul ministru
al Guvernului Republicii Guineea a
fost primit de către tovarășul Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România. Cu acest prilej
a avut loc un schimb de mesaje de
prietenie între tovarășul Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România, și colonel Lansana Konte, președintele Republicii
Guineea.
între tovarășul
Constantin
Dăscălescu, prim-ministru al guver
nului român, și colonel Diarra Trao
re, prim-ministru al guvernului gui
neez, au avut loc convorbiri oficia
le care s-au desfășurat intr-o atmos
feră cordială, de stimă și respect
reciproc. în cadrul convorbirilor s-au
analizat posibilitățile de dezvoltare
în continuare a raporturilor de
prietenie și cooperare dintre Repu
blica Socialistă România și Republica
Guineea.
Primii miniștri au exprimat satis
facția pentru evoluția pozitivă a coo
perării dintre cele două țări și po
poare și au subliniat rolul important
care revine aplicării în practică a
acordurilor existente pentru dezvol
tarea acestei cooperări.
Cele două părți au acordat o deo
sebită atenție creșterii schimburilor
comerciale și extinderii cooperării
economice dintre România și Gui
neea. Au fost stabilite măsurile pe
care să le întreprindă în acest scop
organele de resort ale țărilor lor.
S-a convenit să fie elaborate progra
me și înțelegeri pe termen lung de
natură să asigure un continuu dina
mism comerțului și cooperării româno-guineeze.
în acest scop, cele două părți au
căzut de acord să se efectueze schim
buri de delegații economice și experți care să procedeze la identifi
carea unor noi acțiuni de cooperare
și stabilirea căilor și mijloacelor de
realizare a lor.
Principalele rezultate ale convor
birilor au fost consemnate într-un
memorandum privind promovarea
cooperării economice și tehnice si
creșterea volumului schimburilor co
merciale, semnat la încheierea vizi
tei de primul ministru al guvernului
român și primul ministru al guver
nului guineez.
în cursul vizitei, cei doi prim-miniștri au făcut un schimb de păreri
asupra unor probleme internaționale
de interes comun,
A fost exprimată preocuparea
României și Guineei în legătură cu
agravarea climatului politic mondial.
S-a subliniat că în aceste condiții
se impune ca popoarele să conlucre
ze tot mai strins și să acționeze pen
tru oprirea deteriorării situației in
ternaționale. pentru reluarea și con
tinuarea politicii de destindere, pace,
securitate și colaborare; bazată'■•'ne
respectarea independenței șt ■âuvfetanității tuturor statelor, a principiilor
' egalității în drepturi și avantajului
reciproc, nerecurgerii la forță sau la
amenințarea cu forța.
Cele două părți au considerat că
problema centrală a zilelor noastre o
constituie oprirea cursei înarmărilor,
în primul rind a înarmărilor nuclea
re. asigurarea păcii în lume.
S-a reliefat însemnătatea deosebită
a asigurării securității și dezvoltării
cooperării în Europa, a dezarmării
pe, continent și
eliberării lui de
orice arme nucleare.
Referindu-se la pericolul pe care
îl creează pentru pace, progres și
dezvoltarea popoarelor stările de
criză și conflict existente în dife
rite regiuni ale lumii, cele două
părți au evidențiat necesitatea re
zolvării pe cale pașnică, prin trata
tive, a tuturor problemelor litigioa
se dintre state, fără nici un amestec

din afară. în acest context. 8-a re
levat importanța intensificării efor
turilor pentru soluționarea politică
a conflictelor din Orientul Mijlo
ciu, Asia de sud-vest și de sud-est,
Africa și America Centrală.
în cursul convorbirilor a fost sub
liniată necesitatea sporirii eforturilor în direcția lichidării subdezvoltării și edificării noii ordini economice internaționale, a luării de
măsuri pentru limitarea consecințelor crizei economice mondiale asu
pra țărilor în curs de dezvoltare,
pentru reducerea datoriei externe și
renunțarea la politica dobînzilor
înalte care afectează grav economia
acestor state.
Relevind afirmarea tot mai puternică a luptei popoarelor pentru
dezvoltarea liberă și independentă,
părțile au reafirmat sprijinul țări
lor lor față de cauza dreaptă a po
porului namibian și s-au pronunțat
pentru accesul neîntîrziat la inde
pendență al Namibiei, în conformi
tate cu rezoluția 435 a Consiliului
de Securitate al O.N.U. Ele au con
damnat politica de apartheid și
discriminare rasială practicată de
guvernul Africii de Sud, precum și
actele sale agresive împotriva țări
lor vecine.
Cele două părți au apreciat că
soluționarea justă și durabilă a
problemelor complexe care preocupă omenirea reclamă participarea
activă, în deplină egalitate, a tuturor
statelor, indiferent de mărimea Și

*

★

Joi s-au încheiat convorbirile oficiale dintre primul ministru al
Guvernului Republicii Socialiste
România, tovarășul Constantin
Dăscălescu, și primul ministru al Gu
vernului Republicii Guineea, colo
nel Diarra Traore.
Desfășurate într-o atmosferă prie
tenească, de stimă și înțelegere re
ciprocă, convorbirile celor doi primminiștri au scos în evidență dorin
ța României și Guineei de a inten
sifica și dezvolta schimburile co
merciale. conlucrarea pe diverse
planuri între țările noastre. în acest sens au fost convenite noi mo
dalități și acțiuni de lărgire a cola
borării și cooperării economice și in
alte domenii de interes reciproc,
care să permită o extindere mai pu
ternică a relațiilor româno-guinee
ze.
A fost subliniată hotărîrea guver
nelor Republicii Socialiste România
și Republicii Guineea de a asigura
toate condițiile pentru transpunerea
în practică a acțiunilor convenite

în interesul celor două țări, al dezvoltării relațiilor de prietenie dintre popoarele român și guineez.
La încheierea convorbirilor a fost
adoptat un comunicat comun.
Cei doi șefi de guvern au semnat
un memorandum privind promovarea cooperării economice și teh
nice și creșterea volumului schim
burilor comerciala între cele două
țări.
La ceremonia semnării documen
telor oficiale au luat parte tovară
șii Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe, Ion Lăzărescu, mi
nistrul minelor, Lucianu Drăguț, se
cretar al Consiliului de Miniștri,
alte persoane oficiale române.
Au participat căpitan Facing
Tourâ, ministrul afacerilor externe,
căpitan . Mohamed Traore, ministrul
informațiilor, alte oficialități guineeze.
Au fost de față Petru Despot, am
basadorul României la Conakry, și
Aboubacar Kaba, ambasadorul Re
publicii Guineea la București.

*

★

Primul ministru al Guvernului
Republicii Guineea, colonel Diarra
Traore, și persoanele oficiale care 11
însoțesc au vizitat, joi dimineața.
Institutul de cercetări, proiectări și
inginerie tehnologică pentru mecani
zarea agriculturii de la Băneasa și
expoziția de aici, care reunește im
portante realizări ale industriei noas
tre de specialitate.
La sosire, oaspetele a fost salutat
de Ilarie Munteanu, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor da
mașini, de membri ai conțiucerii. in
stitutului.
/t|
Primului ministru. ceiorlalteAficla- • .
lități guineeze le-au fost prezentate
tipuri de tractoare pe roți și șenile,
gama de agregate complexe pentru

pregătirea terenului, pentru semănat I
și întreținerea culturilor, mașini uti
lizate în legumicultura, pomicultură,
viticultură, în zootehnie și pentru re
coltarea culturilor. Exponatele și ex
plicațiile primite cu acest prilej au
oferit oaspeților posibilitatea de a lua
cunoștință de realizările și preocupă
rile specialiștilor noștri în direcția
conceperii și fabricării unor mașini
agricole complexe, care efectuează,
in condiții de randament înalt, mai
multe lucrări, mașini apreciate în
nțuneroase..țări..ale lumii.
gnipeez și-a .exPPfliat,.^
.satisfacția de a fi putut cunoaște .
aceste realizări ale constructorilor de
mașini români și a adresat felicitări
pentru succesele obținute.

Plecarea din Capitală
Vizita oficială întreprinsă în țara
noastră, la invitația primului minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, tovarășul Constantin
Dăscălescu. de primul ministru al
Guvernului Republicii Guineea, co
lonel Diarra Traore, s-a încheiat joi
după-amiază.
La plecare, pe aeroportul Otopeni,
împodobit cu drapelele de stat ale
celor două țări, primul ministru si
celelalte persoane oficiale guineeze
au fost salutate de tovarășii
Constantin Dăscălescu. prim-minis
tru al guvernului. Ștefan Andrei,
ministrul afacerilor externe. Ion

Lăzărescu, ministrul minelor. Luclanu
Drăguț, secretar al Consiliului de Mi
niștri. de alte persoane oficiale.
Au fost de fată Petru Despot, am
basadorul României la Conakry,
Aboubacar Kaba. ambasadorul Re
publicii Guineea la București, și
membri ai ambasadei.
Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice ai unor țări africane
acreditați in România.
Au fost intonate imnurile de stat
ale Republicii Guineea si Republicii
Socialiste România.
(Agerpres)

t

DE LA C. E. C
Economisirea pe obligațiuni C.E.C.
cu cîștiguri a cunoscut o per
manentă dezvoltare datorită faptu
lui că întreaga dobindă de 5 la
sută pe an se atribuie sub formă
de cîștiguri în bani prin trageri la
sorți lunare, precum și faptului
că depunerile și restituirile de pe
aceste instrumente de economisire
se fac cu foarte mare operativitate.
Cei interesați pot solicita obliga
țiuni C.E.C. cu ciștiguri cu valori
de 200 de lei, 100 de lei, 50 de lei
și 25 de lei, in numărul dorit, de
la oricare unitate a Casei de Eco
nomii și Consemnațiuni și de la unitățile poștale autorizate.
Cele 15 532 cîștiguri în valori cu
prinse intre 50 000 de lei și 800 de
lei care se acordă la fiecare tra
gere la sorți lunară, precum și fap
tul că obligațiunile C.E.C. se pot
procura și restitui fără nici o for
malitate constituie importante avantaje acordate de Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni posesorilor

orînduirea lor socială- Ele conside
ră necesar să crească rolul țărilor
mici și mijlocii, pe plan mondial,
direct interesate în promovarea unei politici de pace, colaborare și
înțelegere internațională.
Subliniind că în marea majorita
te a problemelor vieții internaționa
le actuale pozițiile României’ și
Guineei sînt convergente, cei doi
prim-miniștri s-au pronunțat pen
tru o colaborare mai strinsă între
cele două țări pe arena internațio
nală, in cadrul O.N.U., al altor or
ganisme, al „Grupului celor 77“, în
scopul creșterii contribuției lor la
rezolvarea constructivă a probleme
lor contemporane.
Primul ministru al guvernului
român și primul ministru al guver
nului guineez și-au exprimat sa
tisfacția față de rezultatele convor
birilor, apreciind că acestea repre
zintă o contribuție însemnată la
dezvoltarea în continuare a raportu
rilor româno-guineeze în toate do
meniile.
Primul ministru guineez a expri
mat mulțumiri pentru primirea cal
dă. prietenească, de care s-a bucu
rat în cursul vizitei sale in Româ
nia. El l-a invitat pe primul minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România să efectueze o vizită
oficială în Republica Guineea. In
vitația a fost acceptată cu plăcere,
data efectuării ei urmind să fie stabilită pe căi diplomatice.

acestui instrument de economisire
deosebit de practic și eficient.
Posesorii de obligațiuni C.E.C.
cu cîștiguri care doresc să le
păstreze la unitățile C.E.C. pot face
acest lucru adresîndu-se oricărei
sucursale sau filiale C.E.C. Valoa
rea minimă a obligațiunilor ce se
primesc spre păstrare este de
3 000 de lei.
Pentru păstrarea obligațiunilor
C.E.C. cu cîștiguri unitățile C.E.C.
percep o taxă de păstrare care este
în funcție de valoarea obligațiuni
lor depuse și de durata de păstra
re. Spre exemplu pentru primul an
de păstrare a unui depozit de obli
gațiuni C.E.C. în valoare de 10 000
de lei taxa de serviciu de păstrare
este de 75 de lei. iar pentru fie
care an următor este de 60 de lei.
De retinut că obligațiunile C.E.C.
depuse spre păstrare la unitățile
C.E.C. participă cu a-oeeași șansă
de cîștig la fiecare tragere la sorti
lunară.

15,00
15,05
15.20
15.30

13,30
16,00

20,20

20,35

21,10

21.30

© Cobra se Întoarce : FAVORIT
(45 31 70)
■ 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13;
20,15.
© Madame Sans-Gâne : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15;
16; 18; 20.
© Omul
șl
fiara :
BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 12,15; 16; 19,15, MELO
DIA (11 13 49)9‘; 12; 16; 19.
© Yankeii : FEROVIAR (50 51 40) —
9; 12,15; 16; 19,15, CULTURAL (83 50 13)
— 9; 12; 16; 19, FLAMURA (85 77 12)
— 9; 12; 16; 19.
© Legenda călărețului singuratic :
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, ARTA (213186) — 9;
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, la grădină
— 20,45.
• Roiul : VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Rocky II: TOMIS (2149 46) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină
— 21.
• Par șl impar : GRADINA FERO
VIAR (50 51 40) — 21,15.
• Cactus Jack : GRADINA GLORIA
(47 46 75) — 21,15.
© Avertismentul: GRADINA LUCEAFARUL (15 87 67) — 21.
© Cuscrii : PARC HOTEL (17 08 58)
— 31.

22.20
22.30

teatre
• Filarmonica
„George Enescu"
(15 68 75, sala Studio a Ateneului) :
Kaluca Fătu — vioară, Sergiu Pop —
tenor — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Recital
Maria șl Liliana Ciobanu — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(14 75 46, la Teatrul de vară Herăs
trău) : Gala vedetelor — 20.
® Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi,
fluturi — 19,30; (In rotonda scriitori
lor din Clșmlgiu) : August eliberator
— spectacol de sunet șl lumină — 21.
• Teatrul „C. J. Nottara" (59 31 03,
sala Studio) : Pensiunea doamnei
Olimpia — 19.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase"
Vacanță
(15 56 78, grădina Boema) :
cu cintec — 19,30; (grădina Cărăbuș) :
Minispectacol divertisment și film —
20.30.
• Ansamblul „Rapsodia
română'
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți 18.30.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, la
Școala generală nr. 92)
Nu vorbit!
in timpul spectacolului ■ 19,30.

i

Telex
Tinerețea ctntă — muzică ușoară
Ecran de vacanță. Desene animate
Viața culturală. 40 de ani — o
epocă de renaștere spirituală
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto
Emisiune
în
limba
germană
(parțial color) • Comentariul săptămînll • Fapte de muncă în intîmplnarea zilei de 23 August
• Festivalul național „Clntarea
României"
închiderea programului
Telejurnal (parțial color) • Sub
semnul anului jubiliar
Actualitatea in economie S 1984
— anul 40 al libertății țării, anul
celui de-al XIII-lea Congres al
partidului. Amplă mobilizare pen
tru realizarea planului !
împliniri șl perspective. 40 de an!
de mărețe transformări revoluțio
nare sub conducerea partidului.
Azi, județul Vaslui
Temeiurile înaltului prestigiu In
ternațional al tării, al președinte
lui el. Contribuții constructive la
cauza păcii în lume
Eroi ai construcției socialiste In
filmul românesc. Șantierul — școa
lă a tinerel, generații
Telejurnal (parțial color)
închiderea programului

ȘTIRI

Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat
o telegramă
tovarășului
Gri șa
Filipov, președintele Consiliului de
Miniștri al Republicii Populare Bul
garia, cu prilejul aniversării zilei sale
de naștere, in care sînt adresate sin
cere felicitări și cele mai bune urări
de sănătate și de noi succese. în te-

legramă este exprimată convingerea
că, în spiritul hotăririior adoptata la
cel mai înalt nivel, cele două gu
verne vor acționa pentru dezvoltarea
relațiilor de prietenie tradițională și
de colaborare între țările noastre
spre binele popoarelor român si bul
gar, în interesul socialismului și
păcii.

Joi a sosit la București, într-o
vizită oficială de prietenie in țara
noastră, la invitația ministrului afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, Stefan Andrei, minis
trul afacerilor externe al Republicii
Democrate Germane, Oskar Fischer.
La sosire pe aeroportul Otopeni,
oaspetele a fost întîmpinat de

ministrul român al afacerilor exter
ne, de alte persoane oficiale.

Germane

ADUNARE
La Casa de cultură din municipiul
Bistrița a avut loc joi o adunare
festivă dedicată celei de-a 40-a ani
versări a Zilei Renașterii Poloniei.
Despre semnificația evenimentului
a vorbit tovarășul Wangartner An
drei, prim-secretar al comitetului
municipal de partid. Vorbitorul a evocat relațiile frățești, cu îndelung!
tradiții, statornicite intre popoarele
român și polonez, subliniind că. deo
potrivă cu toti cetățenii României
socialiste. locuitorii meleagurilor
Bistriței-Năsăudului urmăresc cu
’ mult interes si cu deplină satisfac
ție înfăptuirea obiectivelor construc
ției socialismului în Polonia priete
nă. în continuare, a fost reliefată
continua dezvoltare a conlucrării din
tre cele două țări si popoare priete
ne. evidențiindu-se rolul determinant
al recentului dialog la nivel Înalt
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Wojciech Jaruzelski în accentuarea și
aprofundarea legăturilor de priete
nie si colaborare pe multiple pla
nuri. in interesul ambelor țări și
popoare, al cauzei generale a socia-

FESTIVA
lismului si păcii pe planeta noas-.
tră.
A luat apoi cuvîntul Boguslaw
Stahura. ambasadorul Poloniei la
București, care a înfățișat momen
te ale luptei eroice desfășurate de
patriotii polonezi, de masele largi
populare pentru eliberarea Poloniei
de sub jugul fascist, pentru cu
cerirea independentei si suveranită
ții naționale, profundele transfor
mări înnoitoare realizate de popor
sub conducerea Partidului Muncito
resc Unit Polonez. Mulțumind pen
tru sentimentele de frățească soli
daritate manifestate de poporul ro
mân fată de poporul polonez prie
ten. vorbitorul a subliniat cursul me
reu ascendent al bunelor raporturi
polono-române. de colaborare strînsă pe multiple planuri, in spiritul în
țelegerilor convenite între tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Wojciech Ja
ruzelski, voința ambelor părți de a
amplifica relațiile economice re
ciproc avantajoase. legăturile cultu
rale si din alte domenii. în folosul
celor două țări.
(Agerpres)

R, P. POLONĂ

ÎNSEMNELE

muncii si creației

„Acum, în al treilea an al refor
Drumul spre Wroclaw, străbătind
mei economice, ne spunea directo
ogoarele roditoare ale Sileziei in
rul
general al întreprinderii, Karol
ferioare, oferă imaginea dinamică
a unui colectiv efort creator. Pei
Popiei, sintem preocupați in mod
sajul este brăzdat din loc in loc de
deosebit de creșterea contribuției
întinse păduri, ninse cu mesteceni,
efortului propriu la dezvoltarea
unor producții de înaltă eficiență,
amintind de codrii seculari ce ocu
pau odinioară aproape întreg cu
care să ajute la accelerarea pro
prinsul țării, din care oamenii au
cesului de consolidare a echilibru
lui economiei poloneze".
smuls cu indirjire întinse terenuri,
transformîndu-le in pământuri ara
Discuția cu cadrele de conducere
bile.
ale întreprinderii, cu reprezentanții
Intrăm in Wroclawul. scăldat de
organizațiilor de partid, de sindicat
apele line ale Odrei, pe podul
și tineret din această uzină, in care
Grunwaldzki, ce străjuiește semeț
lucrează 7 000 de muncitori, a re.orpșul,.vvștirid, vocația de conștriic-, . ,.lev.at că una. din sarcinile priori
tori a locuitorilor. săi. Prin duratare ale etapei actuale este transelegantele poduri riStcai^,'’" ^•ănejFed"‘ în practică a direcțiilor
în număr de 84, ei au așezat locali
principale ale reformei economice,
tatea pe locul al treilea in Europa,
aprobate de Congresul al IX-lea al
după Veneția și Leningrad. Privind
P.M.U.P., prin care s-au stabilit li
impunătoarele monumente arhitec
niile fundamentale de îmbunătățire
tonice in stil gotic și baroc, mo
a mecanismului social-economic.
dernele cartiere de locuit (PoImpresionează, in dialogul cu con
powice, Grunwaldzike, Palanka,
structorii de la „Predom—Polar",
Gajowce etc.), parcurile și grădini
spiritul autocritic cu care iși anali
le, cu greu ne
zează rezultatele
mai putem imagl- —————————
obfinute, izvorit
na
T"
'
din dorința lor
distrus in prapor- însemnări
......... ............. de călătorie permanentă de a
ție de 70 la sută —--------------------realiza mereu mai
în timpul războ
mult și mai bine.
iului, suferind, la fel ca și Varșovia,
Interesindu-ne în ce măsură prin
cele mai mari pierderi. Pe locul
cipiile reformei economice asi
celor 18 milioane metri cubi de rui
gură posibilități si modalități efi
ne, al celor 300 km de străzi distru
ciente de soluționare a problemelor
se, cetățenii Wroclawului au înălțat
de perspectivă ale întreprinderii,
numeroase edificii noi, au recon
aflăm că, datorită restructurării în
struit, cu migală de meșteri tregului aparat productiv, introdupricepuți, vechea piață centrală cu
cindu-se o serie de principii noi .de
casele sale in stilul renașterii, cu funcționare a mecanismului econo
mic,
cum sînt stimularea inițiativei
splendida primărie clădită în seco
lele XIII—XVI, redind. frumusețe și oamenilor muncii in elaborarea pro
prospețime acestui oraș cu bogat ducției, renunțarea la finanțarea
trecut istoric, încă din secolul al automată de la buget a cheltuieli
lor. participarea muncitorilor la
X-lea reședință voievodală și im
portant centru economic al statu
procesul de decizie, s-au obținut in
lui polonez.
1983 primele rezultate pozitive .
creșterea volumului producției cu
Cunoscut nod de cale ferată și
10 la sută fată de 1979. Același spor
fluvială, așezat la încrucișarea unor
de producție s-a înregistrat și in
importante drumuri interne și in
ternaționale, Wroclawul a devenit
primele luni ale acestui an. Măsura
eforturilor depuse o dă și faptul că,
in anii construcției socialiste atît o
in prezent, de pe liniile de monta)
puternică citadelă industrială, cu
mari și moderne întreprinderi de
ies zilnic peste 3 000 de produse,
mașini-unelte, autoturisme, apara ceea ce înseamnă un ritm de pro
tură electrică și electronică, material ducție ce confirmă existența unor
reale rezerve interne, care pot con
rulant, produse chimice și alimen
tribui la depășirea unor situații
tare etc., cit și un renumit centru
cultural al Poloniei. Există aici zeci
grele; a unor dificultăți economice
cu care s-a confruntat întreprin
de institute de invățămint superior,
derea.
numeroase institute științifice, bi
blioteci și muzee, precum și teatre
„Privind ritmul schimbărilor in
vestite in întreaga lume — cum este
lumina faptelor, a succeselor înre
teatrul-laborator al lui Jerzy Grogistrate, ne-a spus directorul între
towski și cel de pantomimă al lui
prinderii, muncitorii s-au putut
Henryk Tomaszewski.
convinge de justețea hotăririior lua
tnsemnele muncii șl ale creației
te și au susținut cu energie înfăp
destoinicilor făurari de nou ai aces
tor meleaguri le-am regăsit și la
tuirea lor, constatîndu-se astfel o
„Predom-Polar“, una din cele mai
profundă schimbare în atitudinea
mari centrale de acest profil
acestora, pe măsură ce noile prin
din țară, apreciată pentru inalta ca
cipii de perfecționare a activității
litate a produselor executate : fri
productive se înrădăcinează tot mai
gidere și congelatoare de diferite
mult și încep să rodească".
tipuri și dimensiuni, mașini de spă
lat cu comandă electronică. Recon
Cuvintele sale dau expresie ginstruită și transformată dintr-o mo
durilor întregului colectiv de mun
destă fabrică de piese pentru ma
că, preocupat ca, printr-un efort
șini agricole, intr-o unitate moder
creator susținut, să-și aducă contri
nă, complet automatizată, cu un
buția la dezvoltarea proceselor în
centru propriu de cercetare și pro
noitoare în viața întregii țări.
iectare a produselor, intrăprinderea
și-a dobindit repede un loc de frun
te în industria poloneză.
Victoria ILIESCU

K'S

SPORTIVE

ATLETISM. Pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală s-ah încheiat cam
pionatele republicane de atletism,
ultima zi de întreceri fiind marcată
de tradiționalul duel al valoroaselor
noastre săritoare în lungime. Anișoara Cușmir-Stanciu și Vali Ionescu.
Titlul a revenit Anișoarei CușmirStanciu. cu performanța de 7,14 m,
urmată de Vali Ionescu — 7,06 m.
Rezultate de valoare internațională
au fost obținute de Doina Melinte —
3’58”27/100 la 1 500 m. Cristina Cojocaru — 55”44/100 (nou record național)
in proba de 400 m garduri și Niculina Vasile — 1,95 m la săritura in
înălțime.
Iată cîștigătorii celorlalte fina
le : feminin : 200 m : Maria Samungi — 23”44/100 — nou record
național ; 100 m garduri : Liliana
Năstase — 13"34/100 ; săritura în înăl
țime : Nlculina Vasile — 1,95 m;
aruncarea suliței : Mihaela Stănescu

★

în aceeași zi. au început convor
birile oficiale intre miniștrii aface
rilor externe ai României si R.D.
Germane.
La convorbiri participă persoane
oficiale române și din R.D. Germană,
precum și Siegfried Bock, ambasa
dorul acestei țări la București.

— 58,75 m ; ștafeta 4X400 m : C.S.M.
Craiova — 3'33”40/100 ; masculin :
200 m : Cornel Hăpăianu — 21”53/100;
800 m : Costel Ene — l’47”44/100 ;
400 m garduri ; Horia Toboc — 50”02/
100 ; aruncarea discului : loan Zamfirache — 63,46 m ; aruncarea greu
tății : Sorin Tirichiță — 18,31 m ; triplusalt: Bedros Bedrosian — 16,71 m;
5 000 m : Gydrgy Marko — 13’59”32/
100 ; ștafeta 4X400 m : Dinamo —
3’12”72/100 ; decatlon : Ion Buligă —
7 788 puncte — nou record național.
UNIVERSIADA 1987. Jocurile mon
diale universitare de vară se vor
desfășura în anul 1987 în orașul iu
goslav Zagreb. Organizatorii acestei
grandioase competiții polisportive au
anunțat că la întreceri vor participa
circa 5 000 de tineri și tinere din 90
de țări.
TENIS, în sferturile de finală ale
turneului international pentru juăiori da la Plsen (Cehoslovacia),

jucătorul român Mihai Vantă l-a
întrecut cu 6—4, , 6—1 pe cehoslovacul Soukup. Alte rezultate :
Engel (Suedia) — Nicolae Manuel
(România) 6—4, 6—3 ; Bergstroem
(Suedia) — Turna (Cehoslovacia)
6—3. 6—2 ; Saris (Iugoslavia) — Be
nes (Cehoslovacia) 6—0. 6—2. în con
cursul feminin. Ileana Trocan a în
vins-o cu 6—2. 6—0 pe Kristofova
(Cehoslovacia), iar Laskova (Ceho
slovacia) a dispus cu 6—1. 6—1 de
Kidowaki (Japonia).
BASCHET. — Campionatul euro
pean de baschet rezervat echipelor
de junioare II (cadete) a continuat
la Perugia (Italia) cu meciurile din
ziua a patra. încheiate cu urmă
toarele rezultate : Grupa A : Bel
gia — Austria 84—70 (49—39) ; Bul
garia — Ungaria 77—72 (33—35) ;
U.R.S.S. — Spania 80—53 (39—29) ;
Grupa B : Olanda — România 44—37
(24—22) ; Italia — R.F. Germania
66— 49 (36—23) ; Iugoslavia — Franța
67— 36 (27—24).
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„Orice conflict nuclear poate duce
la dispariția civilizației terestre!"
WASHINGTON, — In cadrul Comisiei economice a Congresului
S.U.A. au început audierile privind
consecințele unui eventual război
nuclear. Numeroși congresmeni au
relevat în cuvîntul lor necesitatea
realizării unor acorduri privind li
mitarea armamentelor și dezarma
rea.
Senatorul W. Proxmire a relevat,
printre altele, că, așa cum atestă
datele unor cercetări întreprinse în
S.U.A. sau în străinătate, orice lan
sări de proiectile nucleare de o
parte și de cealaltă, poate duce la

j

A
*

I
I
I
teres-

dispariția totală a civilizației
tre.
La rindul său, • senatorul Paulț
Warnke, fost director al Agenției i
americane pentru controlul armamentelor și dezarmare și negocia- j
tor principal din partea S.U.A. la
tratativele S.A.L.T., a arătat că i
„principala prioritate a omenirii ?
trebuie să fie măsurile pentru in- ț
cetarea cursei înarmărilor". „Intr-un război nuclear - a spus el -l
nu pot fi nici învingători și nici in- i
vinși".

unor pași concreți în direcția
î Pentru realizarea
opririi
cursei înarmărilor
I WASHINGTON. — Organizația
sura de înghețare a armelor nu
I obștească americană intitulată cleare.
In document se arată că,

I

..Pentru înghețarea neîntârziată a
armamentelor nucleare", a dat pu
blicității. la San Francisco, un apel
în favoarea încetării competiției ac
tuale în domeniul înarmărilor nu
cleare și a realizării unor pași
concreti pe calea reducerii arma
mentului atomic. începînd cu mă-

I

Sindicotele japoneze cheamă la unitatea de acțiune
a forțelor antirăzboinice

î

) TOKIO. — Organizația an
japoneză intitulată
I tirăzboinică
..Consiliul sindicatelor pentru crea. rea unui front comun", a
4 o chemare opiniei publice
/ la intensificarea acțiunilor
ț voarea dezarmării și păcii.

adresat
nipone
în faîn do-

chiar înainte de reluarea negocie
rilor asupra reducerii armamente
lor nucleare, s-ar putea examina
problema înghețării arsenalelor atomice, ca un prim pas în direcția
diminuării riscului unui nou război
mondial.

cument se cere, de asemenea, re
ducerea cheltuielilor militare ale
Japoniei și alocarea fondurilor eli
berate în acest mod pentru crea
rea de noi locuri de muncă si ameliorarea situației păturilor dez
avantajate ale populației.

Demersuri pentru rezolvarea pe cale pașnică
a problemelor din America Centrală
BOGOTA 12 (Agerpres). — Guver
nul Republicii Nicaragua acceptă
proiectul Tratatului de pace și coo
perare, elaborat de „Grupul de la
Contadora" (Columbia, Mexic, Pa
nama și Venezuela) — a declarat,
în cursul vizitei sale la Bogota,
Sergio Ramirez Mercado, membru al
Juntei Guvernului de Reconstrucție
Națională din Nicaragua. „Tratatul —
a spus el — este un pas uiainte in
procesul de pace, iar Nicaragua ac
ceptă majoritatea punctelor expri
mate. apreciind că asupra altora
este necesar să se discute, unica
condiție constînd în respectarea su
veranității si drepturilor inalienabi
le ale fiecărei țări", a spus Ramirez
Mercado.
La rindul său. ministrul de exter
ne columbian, Ramirez Ocampo, a
precizat că, în prezent, „Grupul de la
Contadora" primește răspunsurile și
observațiile celor cinci țări cehțroamericane implicate în diferendul
din America Centrală, respectiv Sal
vador, Guatemala, Costa Rica. Hon
duras și Nicaragua. După ce vor fi
cunoscute observațiile acestora, înain
tea datei de 15 iulie, va fi posibilă
semnarea acestui document.
LIMA 12 (Agerpres). — La Lima
a fost dată publicității declarația
comună peruano-argentiniană sem
nată cu prilejul vizitei în Peru a
ministrului argentinian al relațiilor
externe, Dante Caputo. în document
este exprimat sprijinul celor două
părți fată de eforturile de pace pe

care le întreprinde în America
Centrală „Grupul de la Contadora",
fată de toate inițiativele vizind
crearea in regiune a unui climat real
de pace, securitate și cooperare. Mi
niștrii de externe peruan și argen
tinian au exprimat, totodată, voința
țărilor lor de a se abține de la orice
acțiuni care ar conduce la încorda
te în zonă și de a promova hotărit
o politică de neamestec în treburile
interne ale altor state, de autode
terminare a popoarelor, de soluțio
nare a tuturor controverselor prin
mijloace pașnice, pe căi politico
diplomatice.
CIUDAD DE PANAMA 12 (Ager
pres). — într-o declarație făcută în
capitala tării, după revenirea sa din
vizitele întreprinse în Columbia și
Costa Rica, președintele-ales al Re
publicii Panama, Nicolhs Ardițo
Barfetta, a relevat bă îh cursul corivorbirilor avute cu președinții celor
două țări a fost subliniată necesi
tatea creșterii solidarității statelor
latino-americane, a respectării prin
cipiilor egalității in drepturi a po
poarelor, a dreptului lor de a-și
alege liber propria cale de dezvol
tare.
El a adăugat că întrevederea cu
șeful statului columbian. Belisario
Betancour Cuartas. a fost consacra
tă analizării posibilităților de inten
sificare a cooperării bilaterale.
Nicolas Ardito Barletta va prelua
oficial funcția de președinte al tării
la 11 octombrie, anul acesta.

LIBAN

In sprijinul soluționării

Măsurile guvernamentale de securitate
pentru lona Beirutului se realizează
cu succes
BEIRUT 12 (Agerpres). — într-un
interviu acordat ziarului saudit „Al
Riyadh", primul ministru libanez,
Rashid Karame, a exprimat satis
facția, în legătură cu modul în care
se aplică măsurile planului de secu
ritate pentru, zona Beirutului și îm
prejurimi, informează agenția MEN.
El a remarcat că etapa următoare o
va constitui extinderea măsurilor
respective în regiunea muntoasă, in
nordul țării și valea Bekaa.
Totodată, premierul Karame a apreciat pozitiv reacția diverselor
grupări și. a populației libaneze la
planul de securitate al guvernu
lui, care a contribuit la ușurarea
procesului de desfășurare a unități
lor armatei naționale și, implicit,
la restabilirea calmului în zona ca
pitalei. El a reafirmat prioritățile
guvernului său, respectiv restabili
rea păcii și securității pe întreg te
ritoriul. țării, în vederea creării unui climat propice reconstrucției
Libanului.
După încheierea reuniunii cabine
tului libanez de uniune națională,
desfășurată la Palatul prezidențial
Baabda, primul ministru al. Li
banului. Rashid Karame, a fă
cut cunoscut că guvernul a ho-

tărît crearea unei comisii „în
sărcinate cu elaborarea unui plan
global pentru eliberarea sudului Li
banului de sub ocupația israeliană".
Comisia — din care fac parte ofițeri
ai armatei libaneze — are, de ase
menea, ca obiective, „deschiderea
căilor de acces care leagă această
regiune de restul tării, in special
calea de acces spre coastă" — în
chisă din luna februarie. Potrivit
agenției France Presse, comisia ar
urma să pună la punct un proiect
cu privire la aranjamentele de
securitate pentru zona. de sud a
Libanului, aflată sub ocupație israe
liană.
Totodată, premierul Rashid Kara
me a anunțat că guvernul a exami
nat problema ostaticilor capturați de
părțile în conflict în timpul inciden
telor armate, adoptînd un program
de lucru pentru punerea în libertate
a tuturor acestor persoane.
Pe de altă parte, agențiile de
presă relatează că la Beirut se des
fășoară o susținută activitate pentru
eliminarea surselor de încordare, pre
cum și a incidentelor care continuă
să se înregistreze în nordul Libanu
lui, între formațiunile militare ale
părților în conflict.

Poziții în favoarea unei conferințe
internaționale privind Orientul Mijlociu
CAIRO 12 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, a. de
clarat că organizarea unei conferin
țe internaționale asupra Orientului
Mijlociu „este una din soluțiile po
sibile", în vederea soluționării con
flictului is.raeliano-arab, transmite agenția M.E.N. La o conferință de
presă ținută după convorbirile pur
tate la Cairo cu președintele Franței,

Franțois Mitterrand, Mubarak a
subliniat că Egiptul ar putea partici
pa la o astfel de conferință, in mă
sura în care ideea ar primi aprobarea
tuturor părților implicate.
La rindul său, premierul egiptean
interimar, Kamal Hassan Aii, a de
clarat că între Egipt și Franța există
o concordantă de puncte de vedere
In problema menționată.

Dobînzile înalte împovărează economia
tarilor în curs de dezvoltare
LIMA 12 (Agerpres) — Președin
tele Parlamentului Andin, senatorul
Ricardo Monteagudo, și-a exprimat
„profunda să preocupare" față de
majorarea ratei dobînzilor de către
băncile din statele industrializate,
subliniind că această măsură va afecta grav economia țărilor latinoamericane și va îngreuna posibili
tățile- de rambursare a datoriei lor
externe — transmite agenția perua
nă de presă „Andina".
Monteagudo, care deține, de ase
menea, funcția de președinte al Se
natului peruan, a arătat că „Grupul
Andin" (din care fac parte Boli
via, Columbia, Ecuador, Peru și
Venezuela) va plăti aproximativ
patru miliarde dolari cu titlu de
servicii pentru datoria externă, care,

în prezent, se ridică la 65 miliarde
dolari. „Poziția țărilor industrializa
te este de clară agresiune econo
mică, nu numai prin majorarea
dobînzilor, ci și prin barierele protecționiste care împiedică accesul
produselor noastre pe piețele aces
tor state" — a subliniat președin
tele Parlamentului Andin.
In sprijinul acestui punct de ve
dere, el a menționat că, in paralel,
statele industrializate au redus
prețurile la minereuri și alte ma
terii prime provenind din țările
în curs de dezvoltare, restrîngînd,
astfel, piața financiară. „Fiecare
procent de creștere a dobînzilor. în
seamnă 475 .milioane dolari adău
gați la datoria externă a țărilor an
dine", a spus senatorul peruan.

Opinii divergente la convorbirile mexicano—vest-germane
CIUDAD DE MEXICO 12 (Ager
pres). — Vizita oficială întreprinsă
în Mexic de cancelarul R.F. Germa
nia. Helmut Kohl, s-a încheiat fără
a se fi semnat vreun acord — trans
mite agenția France Presse. Au fost
evidențiate, cu acest prilej, diver
gentele existente între cele două țări
atît în ceea ce privește problemele
dezarmării, cît și politica Fondului
Monetar Internațional.
In legătură cu aceasta, președin
tele Mexicului. Miguel de la Madrid
Hurtado, a apreciat. între altele, că
..prețul redresării economice a țări

lor industrializate este plătit. în cele
din urmă, de țările mai puțin dez
voltate".
Singura convergență de păreri —
dar si aceasta, relativă — arată agenția. s-a referit la situația din
America Centrală. Helmut Kohl a
reafirmat sprijinul său față de efor
turile „Grupului de la Contadora",
dar s-a abținut să recunoască Fron
tul Farabundo Marti pentru Elibe
rare Națională ca forță reprezenta
tivă în Salvador. (Mexicul si Fran
ța au recunoscut această organizație
în 1981).

conflictului iraniano-irakian
BAGDAD 12 (Agerpres). — La
Bagdad s-au încheiat lucrările con
ferinței internaționale privind gra
vele urmări ale războiului iranianoirakian asupra păcii și securității
mondiale. Au participat peste 800 de
delegați reprezentind partide politi
ce si organizații din numeroase tari
arabe, precum si din alte state. Do
cumentul. final al conferinței cere
încetarea imediată a acțiunilor mi
litare si reglementarea acestui con
flict pe calea tratativelor. Relevînd
că escaladarea războiului constituie
o gravă amenințare la adresa păcii
si securității din regiune si din în
treaga lume, documentul cere Națiu
nilor Unite si organismelor de me
diere să-și reînnoiască eforturile în
direcția încetării acestui conflict. în
mod concret, se cere constituirea
unui comitet internațional perma
nent pentru coordonarea contactelor
dintre O.N.U. și organismele de me
diere. în vederea soluționării pe cale
pașnică a conflictului.

AGENDĂ DIPLOMATICĂ
• La Moscova, Andrei Gromîko,
membru al Biroului Politic al C.C.
al P.C.U.S., prim-vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri, ministrul
afacerilor externe al U.R.S.S., și
Javier Perez de Cuellar, secretarul
general al O.N.U., aflat în vizită
oficială în capitala sovietică, au re
levat. în cursul. convorbirilor avute,
caracterul periculos al actualei si
tuații internaționale și au subliniat
necesitatea adoptării de măsuri con
crete în scopul preîntîmpinării unui
război nuclear și al creării unei
atmosfere de încredere între state.
® In cursul vizitelor efectuate la
Damasc și Beirut. Aii Abdel Salam
Treki, secretarul Comitetului Popu
lar al Biroului de legături externe
al Jamahiriei Libiene, a fost primit
de președintele Siriei, Hafez AlAssad, și de președintele Libanului,
Amin Gamayel, cărora le-a înminat
mesaje din partea lui Moammer El
GeddafL conducătorul Marii Revolu
ții de la 1 Septembrie al Jamahi
riei Arabe Libiene Populare Socia
liste.
(Agerpres)

PRAGA

-----*

Încheierea consfătuirii secretarilor cu probleme
internaționale și ideologice ai Comitetelor Centrale
ale partidelor comuniste și muncitorești
din unele tari socialiste
Primirea participanților la consfătuire
de către tovarășul Gustav Husak
PRAGA 12 (Agerpres). — Joi s-au
încheiat, la Praga, lucrările consfă
tuirii secretarilor cu probleme inter
naționale și ideologice ai Comitetelor
Centrale ale partidelor comuniste și
muncitorești din unele țări socialiste.
Partidul nostru a fost reprezentat
la consfătuire de tovarășii Ion Stoian, membru supleant al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., și Petru Enache, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.
In aceeași zi, reprezentanții parti
delor participante la reuniune au fost
primiți de tovarășul Gustav Husak,
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Ceho

IN LUMEA CAPITALULUI

Se extind conflictele sociale
LONDRA 12 (Agerpres) — Marea
Britanie este confruntată, în aceas
tă vară, cu un adevărat val de gre
ve,' organizate de diferite categorii
de oameni ai muncii, la inițiativa
sindicatelor, în semn de protest
față de scumpirea costului vieții și
agravarea șomajului. Astfel, după
marea acțiune revendicativă a mi
nerilor de la exploatările de cărbu
ne, care durează de patru luni, și
după greva de solidaritate organiza
tă de docherii din porturile brita
nice, lucrătorii din transporturile
maritime au anunțat că vor între
rupe lucrul, pe plan național, înce
pînd de vineri, la miezul nopții.

WASHINGTON

12 (Agerpres) —

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt
'o
«agi»

LA HELSINKI, s-au desfășurat
lucrările conferinței internaționa
le a „Clubului de la Roma". în
cursul lucrărilor, a luat cuvîntul
Mihnea Gheorghiu, președintele
Academiei de științe sociale și
politice, membru al „Clubului de
la Roma", la dezbaterea pe tema
„Pentru o societate nonviolentă,
pace și dezarmare". Delegatul ro
mân a expus concepția și ini
Nicolae
țiativele
președintelui
Ceaușescu în aria acestei proble
matici, pornind de la ideea că in
teresele fundamentale ale păcii și
existenței înseși a umanității nu
pot fi servite decît prin măsuri efective de dezarmare, in primul
rînd nucleară. El a subliniat ro
lul oamenilor de știință, activita
tea Comitetului Național Român
„Oamenii de știință și pacea", pre
zidat de academician, doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, pentru reali
zarea acestui suprem țel al ome
nirii. Ca președinte al „Clubului

slovacia, președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace.
Cu acest prilej, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, au fost transmise
tovarășului Gustav Husak un salut
călduros și cele mai bune urări de
sănătate și succes, de bunăstare și fe
ricire poporului cehoslovac prieten.
Mulțumind, tovarășul Gustav Hu
sak a rugat să se transmită tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un cald salut
prietenesc și cele mai bune urări de
succes, iar poporului român urarea
de a obține noi realizări in construc
ția socialistă, prosperitate și fericire.

de la Roma" a fost confirmat chi
mistul Alexander King.

LA BEIJING s-a desfășurat un
dialog pentru pace și pentru reunificarea pașnică a Coreei. Au parti
cipat savanți din R.P.D. Coreeană
și oameni de știință coreeni din
străinătate — informează agenția
A.C.T.C. Participanta au adoptat o
rezoluție in problemele dezbătute',
precum și scrisori adresate pre
ședintelui Statelor Unite și autori
tăților sud-coreene in care cer re
tragerea trupelor și armamentelor
americane din Coreea de Sud, înce
perea de convorbiri tripartite pen
tru a preveni pericolul de război in
Peninsula Coreeană și a asigura
condițiile favorabile păcii și reunijicării pașnice a Coreei.

DECLARAȚII ALE PREȘEDIN
TELUI MEXICULUI. La inaugu
rarea noului sediu al Agenției de
știri mexicane Notimex, președin-

Cei peste 4 000 de lucrători ai com
paniei „Long Island Lighting", care
asigură alimentarea cu energie electrică și gaz a regiunii new-yorkeze Long Island, în care trăiesc
2,7 milioane de locuitori, au intrat
în grevă.

I

★

PARIS 12 (Agerpres) — Un ra
port al Organizației pentru Coope
rare
Economică
și Dezvoltare
(O.C.E.D.), dat publicității la Paris,
relevă că. în siderurgia vest-europeană în ultimele 12 luni au fost
suprimate 35 000 de locuri de mun
că, iar în Statele Unite, între mij
locul anului 1981 și sfîrșitul anului
1982, au fost desființate 170 000 da
locuri de muncă.

tele Miguel de la Madrid Hurtado,
pronunțindu-se pentru sporirea ro
lului agenției naționale de presă in
reflectarea peste hotare a realității
mexicane și prezentarea veridică in
țară a evenimentelor vieții inter
naționale, a spus : „Trebuie să dăm
dovadă de simț național și patriotic,
șă recunoaștem problemele cu care
ne confruntăm, să fim chibzuiți și
să ne știm administra resursele de
care dispunem ; trebuie să fim ca
pabili să ne elaborăm soluțiile
eficace de care avem nevoie pentru
problemele noastre".

“1

CAPRICIILE VREMII. în noap
tea de miercuri spre joi o puternică
furtună s-a abătut asupra mai
multor districte din R.D. Germană.
Vîntul a atins viteze pînă la 150 ki
lometri pe oră. Au căzut, de ase
menea, ploi torențiale însoțite de
grindină. Copacii smulși din rădăclnă au blocat pe alocuri circulația.
Fulgerele au provocat incendii. S-a
acționat rapid pentru a se restabili
aprovizionarea cu electricitate în
zonele afectate. Puternice furtuni,
cu viteza vîntului de pînă la 125 ltm
pe oră, cu tornade și grindină de
mărimea unei mingi de tenis —
s-au abătut asupra unor zone întin
se din Vestul Mijlociu al S.U.A.

OBIECnVE FUNDAMENTALE ALE POUTICII EXURHF PROMOVATE DE HUM MHSHA K HKMTHE NUME CEAUSESCU

16. Eforturi perseverente pentru lichidarea subdezvoltării - cerință
primordială a progresului și păcii in lume
România, ca țară socialistă și, totodată, ca țară în curs de dez
voltare, se situează în mod ferm de partea țărilor care luptă pentru a
lichida subdezvoltarea, precum și vechile relații care au generat-o,
pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internațio
nale, care să asigure condiții pentru progresul mai rapid al tuturor
popoarelor, și în primul rînd al celor rămase în urmă, pentru accesul
larg al tuturor națiunilor la cuceririle civilizației contemporane.

NICOLAE CEAUȘESCU
In continuarea ciclului de articole consacrat prezentării liniilor di
rectoare ale activității internaționale a partidului și statului nostru, sub
genericul „Obiective fundamentale ale politicii externe promovate de țara
noastră, de președintele Nicolae Ceaușescu" - comentariul precedent in
titulat „Eforturi stăruitoare pentru crearea de zone denuclearizate în în
treaga lume, pentru transformarea Balcanilor intr-o zonă ă bunei ve
cinătăți și colaborării pașnice", reprezentind articolul nr. 15 — publicăm
azi articolul al 1ă-lea, asupra problemelor subdezvoltării.
Una din orientările programatice
ale politicii externe a României so
cialiste, promovată cu neabătută fer
mitate în întreaga perioadă inaugu
rată de actul istoric de la 23 August
1944, este solidaritatea activă, mili
tantă, cu aspirațiile legitime ale po
poarelor oprimate de a scutura jugul
dominației coloniale, sprijinul activ,
multilateral acordat atit în timpul
luptei de eliberare națională; cit și
după ce tinerele state au pășit pe
calea afirmării politice și economice
independente.
Această preocupare statornică a
fost ridicată la un nivel superior
după Congresul al IX-lea al P.C.R.
— lichidarea subdezvoltării, a împăr
țirii lumii în țâri bogate și țări să
race, dezideratul tuturor popoarelor
spre afirmare de sine stătătoare, pen
tru progres economic și social avind
în tovarășul Nicolae Ceaușescu, in
toți cei aproape 20 de ani de cînd se
află la cîrma destinelor poporului ro
mân, un promotor din cei mai dina
mici, mai consecvenți și neobosiți pe
plan mondial, atit in ce privește gin-

direa' teoretică, principială, cît și ac
țiunea practică.

O concepție originală, cu
profund caracter revoluțioConstituie meritul incon
testabil al secretarului general al
partidului nostru, președintele Repu
blicii, de a fi pus in lumină, pe baza
unei analize riguros științifice, materialist-dialectice, a situației econo
mice mondiale și a tendințelor ei de
viitor, una din contradicțiile funda
mentale ale lumii de azi, aceea din
tre grupul restrins de țări dezvoltate
și imensa majoritate a celorlalte sta
te, menținute în condiții de subdez
voltare, de sărăcie și mizerie. In con
cepția României, a președintelui ei,
lichidarea stării de subdezvoltare, in
care se află peste două treimi din
omenire — stare de lucruri profund
nedreaptă, consecință directă a poli
ticii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, a vechilor relații de. ine
galitate, dominație și asuprire —
constituie o problemă de care depin
de însuși viitorul omenirii, reprezin

tă o necesitate obiectivă a progresu
lui și păcii în lume.
Și se poate spune că practica isto
rică confirmă intru totul justețea
aprecierilor României socialiste. Con
secințele subdezvoltării, ale sărăciei,
mizeriei și foametei de pe întinse
zone ale globului sint puternic re
simțite nu numai de țările rămase in
urmă. In permanență, România a. arătat, și realitățile o atestă întru to
tul, că menținerea și adîncirea deca
lajelor; constituind un. factor de în
gustare a pieței mondiale, afectează
evoluția economică generală, creează
grave dezechilibre, o situație de pro
fundă criză economică, comercială și
financiar-valutară, ce blochează pro
gresul tuturor statelor, inclusiv al ce
lor avansate. în același timp, țara
noastră a avertizat in permanență că
subdezvoltarea — ridicînd mari ob
stacole în calea emancipării econo
mice a popoarelor — este o sursă de
animozitate, tensiune și conflicte în
tre state și grupări de state, genera
toare de situații explozive. In con
cepția României, contradicția dintre
bogați și săraci are nu numai laturi
economice, ci privește nemijlocit și
sfera politică, are consecințe grave
asupra . stabilității internaționale,
care, într-o perspectivă istorică, nu
poate fi decît precară pe terenul per
petuării unei asemenea contradicții.
Tocmai opoziția dintre minoritatea
de țări bogate și majoritatea covîrșitoare de state sărace conferă caracte
rul dramatic al actualei situații, in

care subdezvoltarea nu numai că se
menține, dar se adîncește continuu,
cu consecințe dezastruoase — compa
rate de președintele țării noastre cu
acelea ale unei „bombe cu efecte so
ciale foarte mari".
în lumina acestor consecințe, se
cretarul general al partidului nostru
a relevat sistematic în acești ani că
lichidarea subdezvoltării implică nu
schimbări superficiale, de înlocuire a
vechiului „ambalaj" cu altul nou, ci
transformări profunde, revoluționare,
în insuși sistemul de relații intre sta
te, așezarea lor temeinică pe princi
piile egalității și echității, ale respec
tului independenței și suveranității
naționale, neimixtiunii și avantajului
reciproc, nerecurgerii la forță și ame
nințarea cu forța — singurele princi
pii in măsură să favorizeze dezvolta
rea liberă a fiecărei națiuni și pro
gresul general, să asigure pacea și
securitatea întregii lumi.
Pe baza ideilor și tezelor novatoare
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu,
Congresul al XI-lea al P.C.R. a for
mulat un larg și cuprinzător program
de acțiuni în vederea edificării unei
noi ordini economice și politice in
ternaționale, care să ducă la lichida
rea subdezvoltării și a decalajelor
dintre state, la soluționarea proble
melor acute ale economiei mondiale
și asigurarea stabilității ei, la pros
peritatea și înflorirea tuturor națiu
nilor, într-un climat de destindere,
securitate și colaborare internațio
nală.

Căi și modalități de înfăp
tuire a unui deziderat isto
ric România, președintele Nicolae
Ceaușescu au meritul nu numai de
a fi sesizat și evidențiat imperativul
lichidării subdezvoltării, ci și de a fi
schițat căile și modalitățile concrete
de realizare a acestui deziderat isto
ric. In concepția secretarului general
al partidului nostru, lichidarea sub
dezvoltării, ridicarea economică și
socială a țărilor rămase în urmă tre
buie să aibă Ia bază, in primul rind,
efortul propriu al fiecărui popor,
mobilizarea intensă a potențialului
material și uman al țării respective,

alocarea unei părți însemnate din ve
nitul național in scopul dezvoltării.
Experiența României, in cele patru
decenii de viață nouă, demonstrează
concludent că numai astfel se pot ob
ține rezultate remarcabile în dezvol
tarea economică a țărilor rămase în
urmă.
în același timp, președintele țării
noastre, a arătat — și țara noastră a
acționat intens pe arena mondială în
acest sens — că efortul propriu al
fiecărei țări trebuie să se bucure de
un larg sprijin internațional, să fie
favorizat și stimulat de relații de co
laborare, pe baze echitabile, reciproc
avantajoase. In acest sens, România
a arătat că ceea ce se impune cu
maximă urgență în momentul de față
este oprirea procesului de degradare
a situației economice mondiale, în
deosebi a țărilor in curs de dezvol
tare, prin realizarea de înțelegeri in
tre țările avansate și cele rămase in
urmă asupra elaborării și transpune
rii în practică a unui plan de acțiune
pe termen mai scurt și mai lung.
Președintele Nicolae Ceaușescu are
meritul de a fi conceput cadrul optim
de promovare a colaborării în vederea
lichidării subdezvoltării și de a fi
definit un ansamblu de măsuri adec
vate in această direcție vizind : ușu
rarea datoriei externe a țărilor în
curs de dezvoltare și reglementarea
corespunzătoare a nivelului dobinzilor : acordarea de credite în condiții
avantajoase pentru statele subdezvol
tate și sporirea ajutorului oficial
pentru dezvoltare ; combaterea proteOționismului și realizarea unui co
merț liber, fără discriminări și fără
nici un fel de condiționări politice sau
de altă natură ; stabilirea unui raport
just, echitabil între prețul materiilor
prime și cel al produselor industria
le ; asigurarea accesului larg, neîn
grădit al tuturor statelor la cuceririle
științei și tehnicii moderne.
Ună din laturile esențiale ale con
cepției tovarășului Nicolae Ceaușescu
despre căile de lichidare a subdez
voltării privește existența unei relații
organice, a unui raport dialectic între
dezvoltare și dezarmare. Este neîn
doios că, in timp ce cursa înarmări

lor constituie un factor de adincire a
subdezvoltării, reducerea progresivă
a cheltuielilor militare ar elibera, pe
planul fiecărei țări, sume care ar pu
tea fi investite cu folos în scopuri
productive. Totodată, pe plan inter
național, crearea unui fond de dez
voltare, sub egida O.N.U., alimentat
chiar și numai cu o parte din mij
loacele ce s-ar elibera prin dezarma
re — așa cum propune țara noastră
— ar putea veni efectiv in sprijinul
eforturilor îndreptate spre lichidarea
subdezvoltării.
Avind în vedere persistența actua
lei crize economice mondiale, îndeo
sebi agravarea continuă a situației
țărilor în curs de dezvoltare, imobi
lismul, lipsa de rezultate concrete a
reuniunilor economice internaționale,
România acționează in permanență
pentru începerea cît mai grabnic po
sibil, în cadrul 'O.N.U., a negocierilor
globale privind cele mai importante
probleme economice care confruntă
omenirea.
Așa cum a subliniat frecvent tova
rășul Nicolae Ceaușescu, orientarea
intr-o direcție pozitivă a actualelor
fenomene și tendințe din economia
mondială depinde, în bună parte, de
capacitatea țărilor in curs de dezvol
tare de a întări unitatea și colabora
rea lor. ■ în acest sens sint de largă
notorietate demersurile consecvente
ale președintelui Nicolae Ceaușescu
în vederea organizării unei intilniri
la nivel înalt a țărilor in curs de dez
voltare, care ar da posibilitate sta
telor respective să elaboreze, de co
mun acord, o strategie asupra activi
tății viitoare atit in ce privește con
lucrarea mai strînsă între ele, în di
recția dezvoltării economice cu forțe
proprii, cît și pentru stabilirea unor
puncte de vedere unitare la negocie
rile cu țările dezvoltate.

Gîndirea teoretică, întă
rită de acțiunea practică.
Gindirea teoretică a președintelui ță
rii noastre cu privire la lichidarea
subdezvoltării, a decalajelor dintre
state și instaurarea unei noi ordini
economice internaționale este pu tul
nic întărită de acțiunea practică.

Creșterea intr-un ritm accelerat a
schimburilor comerciale cu statele in
curs de dezvoltare, numeroasele obiective din aceste state la realizarea
cărora participă țara noastră, activi
tatea societăților mixte in domeniile
industriei, agriculturii, construcțiilor,
transporturilor și comerțului, asisten
ța tehnică sub diferite forme, inclu
siv cea a pregătirii de cadre națio
nale din aceste țări, reliefează preg
nant solidaritatea militantă și spriji
nul activ acordat de partidul și statul
nostru popoarelor care luptă pentru
o dezvoltare liberă, independentă.
In același timp, România depune
eforturi perseverente pe plan inter
național în vederea lichidării sub
dezvoltării ca problemă dintre cele
mai arzătoare ale lumii de azi. Mem
bră a „Grupului celor 77", participind
in calitate de invitat la .activitatea
statelor nealiniate, țara noastră și-a
adus în permanență contribuția, în
cadrul O.N.U., al organismelor ei
specializate, în forurile și reuniunile
internaționale, la promovarea ideii li
chidării subdezvoltării și făuririi unei noi ordini economice mondiale,
la elaborarea unor documente funda
mentale ale Națiunilor Unite in acest domeniu. O importanță deose
bită au avut documentul prezentat
de țara noastră celei de-a Vll-a se
siuni speciale a Adunării Generale
intitulat : „Poziția României cu pri
vire Ia instaurarea unei noi ordini
economice internaționale" și Mesajul
adresat
de
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu celei de-a V-a Conferințe
a Națiunilor Unite pentru Comerț și
Dezvoltare.
Pentru remarcabila contribuție la
elaborarea unei concepții unitare, sis
tematice privind lichidarea subdez
voltării, pentru vasta activitate prac
tică desfășurată in vederea înfăptui
rii acestui deziderat vital al omenirii,
numele României, al președintelui ei,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, sint as
tăzi pronunțate cu prețuire, respect
și stimă pe toate meridianele globu
lui, ca o recunoaștere a eforturilor
depuse pentru făurirea unei lumi a
dreptății și echității, a progresului și
păcii.

Gh. CERCELESCU
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