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„EPOCA CJAJWSCU"
8 inaugurată de Congresul al IX-lea-------------- ----------- — 

a[ partidului, o epoca de mărețe, 
luminoase înfăptuiri in anii socialismului

Marți. 17 iulie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, co
mandant suprem al forțelor noastre 
armate, a primit, în stațiunea Nep- 
tun, pe tovarășul Yang Dezhi, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, secretar general adjunct al 
Comisiei Militare a C.C., șeful Ma
relui Stat Major al Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare, care, în 
fruntea unei delegații, efectuează o 
vizită de prietenie în țara noastră.

Conducătorul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cordial salut si cele mai calde urări 
din partea tovarășilor Hu Yaobang, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, 
Deng Xiaoping, președintele Comi
siei Centrale Consultative a P.C. 
Chinez. Zhao Ziyang, premierul Con
siliului de Stat, si Li Xiannian. pre
ședintele Republicii Populare Chi
neze. Totodată, el a exprimat pro
funda satisfacție de a fi primit de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a 
vizita România și de a cunoaște 
nemijlocit realizările dobîndite de 
poporul român, sub conducerea

partidului și a secretarului său ge
neral, in edificarea societății socia
liste.

Mulțumind pentru salut și senti
mentele exprimate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășilor Hu Yaobang, Deng Xiao
ping, Zhao Ziyang și Li Xiannian 
un salut călduros și cele mai bune 
urări.

In cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a fost subliniat cu plăcere faptul că 
relațiile de strînsă prietenie, colabo
rare și solidaritate dintre partidele, 
țările și popoarele noastre s-au am
plificat si aprofundat continuu, în 
ultimii ani, prin transpunerea în 
viață a importantelor înțelegeri sta
bilite cu prilejul întîlnirilor la nivel 
înalt, de la București și Beijing. în 
același timp, a fost relevată dorința 
comună de a extinde și întări tot 
mai mult aceste raporturi, pe plan 
politic, economic, tehnico-științific, 
cultural și în alte domenii de acti
vitate, în folosul si spre binele am
belor popoare, în interesul cauzei 
păcii, socialismului și cooperării in
ternaționale. S-au reliefat, de ase

menea. legăturile prietenești dintre 
armatele celor două țări, legături 
care se înscriu în cadrul general al 
bunelor relații româno-chineze.

Schimbul de păreri cu privire Ia 
evoluția situației pe plan mondial a 
pus în evidentă necesitatea de a se 
acționa cu toată hotărirea pentru re
ducerea încordării internaționale, re
luarea și consolidarea politicii de 
destindere, colaborare și respect al 
independentei naționale. pentru 
oprirea cursei înarmărilor șl trece
rea la dezarmare. în primul rînd Ia 
dezarmare nucleară, pentru solutio
narea tuturor diferendelor dintre 
state pe cale pașnică, prin tratative, 
pentru instaurarea în lume a unul 
climat de pace, securitate. încredere 
și cooperare.

La primire au participat general
colonel Constantin Olteanu. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul apărării na
ționale, general-colonel Vasile Milea, 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat 
Major.

A fost de fată Li Zewang. amba
sadorul R.P. Chineze la București.

NOILE VETRE ALE OȚELULUI ROMANESC, 
IZVOARE DE PUTERE PENTRU ECONOMIA TĂRII

La examenul istoriei acestor 40 de ani de 
libertate, industrializarea socialistă a patriei se 
Înfățișează ca o operă de o măreție fără sea
măn. operă gîndită și făurită, îndeosebi in. ul
timii 20 de ani, sub încercata conducere a Par
tidului Comunist Român, a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Această 
monumentală înfăptuire, simbol al muncii și 
mîndriei legitime a întregului popor, a deve
nit o necesitate, un imperativ al societății româ
nești intrată definitiv în iureșul transformări
lor revoluționare fundamentale.

Rememorînd acest drum de muncă și luptă, 
rememorăm în esență drumul de epopee de la 
industria înapoiată, distrusă de pîrjolul războ
iului. la industria modernă de azi, cu înzestrare 
și producție competitive. Iar acest salt defini
toriu s-a produs cu deosebire după Congresul 
al IX-Iea al partidului, care a cristalizat cu în
drăzneală strategia dezvoltării în ritmuri dina
mice a societății românești. Ideile avansate in 
agora comuniștilor din 1965 de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu concentrau in ele vigoarea revoluțio
nară. clarviziunea științifică, dragostea profun
dă față de poporul român și viitorul său, sta

bilind cu limpezime direcțiile de acțiune pen
tru făurirea unei civilizații înaintate pe pămîn- 
tul patriei.

Am zidit mult în acești ani. Mult și temei
nic. Pe harta industrială a României a apărut 
o adevărată constelație de uzine de prim rang. 
Vechile uzine au fost reînnoite din temelii, în
zestrate cu tehnică de vîrf. Obiectivele îndrăz
nețe ale industrializării au antrenat în ritmu
rile lor, au creat noi ramuri. între acestea, me
talurgia deține un loc prioritar. Anul UNU de 
existență liberă și demnă a început cu cerința 
imperativă de metal. Metal pentru construcția 
și reconstrucția uzinelor și orașelor distruse de 
război. Pentru lichidarea înapoierii agriculturii. 
Pentru înfăptuirea întocmai a programelor 
dezvoltării.

Marile izbînzi ale acestui domeniu — al că
rui destin a fost și este îngemănat cu opera de 
industrializare socialistă — sînt legate definitiv 
de gindirea revoluționară, de acțiunea decisă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Secretarul ge
neral al partidului a cristalizat cu profunzime 
și luciditate științifică drumul metalurgiei ro
mânești. a ctitorit noi și puternice izvoare de

oțel. Progresul neîntrerupt și al acestei ramuri 
a confirmat viabilitatea și necesitatea acestei 
strategii. Astfel, dacă în 1965 cuptoarele. țării 
realizau 3,4 milioane tone de oțel, în 1984 ele 
produc 14,8 milioane tone.

Saltul cantitativ in epopeea oțelului din 
„Epoca Ceaușescu" este imens. Saltul calitativ 
însă este și mai viguros. România anului 1984 
produce, în instalații moderne, mărci de oțe
luri competitive cu ceea ce se realizează în si
derurgia lumii. Avem temeiuri să fim mîndri 
pentru tot ceea ce se înfăptuiește azi în cetă
țile de foc ale patriei. Avem temeiuri să privim 
cu îndreptățită mindrie izbînzile obținute, la 
gura fierbinte a cuptoarelor, să privim cu mîn- 
drie drumul viitor al oțelului românesc legat și 
el. definitiv, de numele ctitorului României 
moderne, secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Despre toate aceste împliniri, în reportajul 
consacrat cetăților de foc intrate in funcțiune 
dună 1965 — Galați, Tîrgoviște, Călărași: NOILE 
VETRE ALE OTELULUI ROMANESC, IZVOA
RE DE PUTERE PENTRU ECONOMIA ȚARII.
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Din cartea marilor împliniri ale poporului nostru

INDUSTRIA - puternic dezvoltată, 
înzestrată la nivelul tehnicii iMidiale

Este un adevăr incontestabil că 
in cei 40 de ani de construcție so
cialistă si. cu deosebire, in perioa
da inaugurată de Congresul al 
IX-lea al P.C.R.. de cînd în frun
tea partidului nostru se află to
varășul Nicolae Ceaușescu, au 
fost dobîndite realizări cu ade
vărat istorice in dezvoltarea 
economico-socială a tării. în
făptuirea consecventă a politicii 
Partidului Comunist Român de in
dustrializare socialistă a determi
nat un avint fără precedent in dez
voltarea forțelor de producție. în- 
scriindu-se ca un factor hotărîtor, 
determinant, al creșterii si stabili
tății economiei, al folosirii eficien
te a potențialului uman si material 
al tării, al ridicării bunăstării în
tregului popor, al întăririi indepen
dentei naționale.

Preocupările perseverente ale 
partidului nostru, ale secreta

rului său general. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, pentru edifi
carea unei industrii moderne, dina
mice și eficiente, au urmărit spo
rirea continuă a capacității acestei 
ramuri a economiei de a realiza 
produse de înalt nivel tehnic si ca
litativ. competitive pe piața mon
dială. de a valorifica cu eficientă 
crescîndă resursele materiale ; in 
același timp, dezvoltarea impetuoa
să a industriei a contribuit în mod 
hotăritor la promovarea largă a 
progresului tehnic in intreaga eco
nomie. la dinamizarea schimburilor 
economice si cooperării cu alte 
state, la creșterea rîndurilor clasei 
muncitoare, la sporirea venitului 
national si a avuției întregii socie
tăți.

Iată cîteva date concludente pen
tru dezvoltarea puternică si moder
nizarea industriei :

• PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ A ANULUI 1945 s-a realizat in 1983 
IN MAI PUȚIN DE 4 ZILE, iar aceea a anului 1965 in 66 de zile.

• Astăzi, 22 de județe obțin fiecare în parte o producție-marfă indus
trială cu mult mai mare decît aceea a României anului 1938.

9 CONSTRUCȚIILE DE MAȘINI Șl CHIMIA REALIZEAZĂ astăzi, îm
preună, CIRCA 39 La SUTĂ DIN PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ a țării, față 
de 27,9 la sută in 1965, producția acestor ramuri fiind in prezent de 209 
ori și, respectiv, 321 ori mai mare față de anul 1938.

• Industria dispune de UN POTENTIAL PRODUCTIV, exprimat in 
fonduri fixe, ÎN VALOARE DE PESTE 1 000 MILIARDE LEI, din care mai 
mult de 80 la sută ou fost puse in funcțiune in anii de după Congresul 
al IX-lea al partidului.

© PRODUCTIVITATEA MUNCII a ajuns în anul 1983 Ia 326 000 lei 
pe o persoană ocupată in industrie, fiind DE 10 ORI MAI MARE DECIT 
in Anul 1950.

O PRODUSELE CU GRAD SUPERIOR DE PRELUCRARE - mașini, utilaje 
și mijloace de transport, produse chimice și mărfuri industriale de larg 
consum - dețineau in anul 1983 o pondere de 58 LA SUTA IN VOLUMUL 
TOTAL AL EXPORTULUI, față de 36,2 la sută in 1965 si 7,9 la sută 
in 1950.

® CLASA MUNCITOARE reprezintă in prezent PESTE 50 LA SUTĂ 
din intreaga populație activă a țării.

e PONDEREA INDUSTRIEI LA CREAREA VENITULUI NAȚIONAL a 
crescut de la 30,8 la sută in 1938, la 48,9 la sută in 1965 și Ia 60 LA 
SUTĂ in 1983.

Iile ȘTEFAN

Foto : S. Cristian

Ambasadorul Republicii Sierra Leone, 
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți după-amiază, în sta
țiunea Neptun, pe Sorsoh Ibrahim

Conteh, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare în calitate de amba
sador extraordinar și plenipotențiar

al Republicii Sierra Leone fn țara 
noastră. (Continuare în pagina a 
V-a).

UNITATEA FORȚELOR REVOLUȚIONARE,
DEMOCRATICE Șl PROGRESISTE DIN ȚARA WASTRA
- temelia victoriei revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimperialistă

Desfășurarea victorioasă a revolu
ției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă a fost 
rodul activității constante desfășura
te de Partidul Comunist Român pen
tru coalizarea tuturor forțelor sociale 
și politice interesate, dintr-un motiv 
sau altul, in răsturnarea dictaturii 
militaro-fasciste, întoarcerea armelor 
împotriva Germaniei hitleriste. in
staurarea în tară a unui regim de
mocratic.

în retrospectiva evenimentelor care 
au pregătit marele act a.l demnității 
naționale de la 23 August 1944 se 
înscrie, ca o coordonată fundamen
tală, politica amplă de alianțe reali
zată sub conducerea Partidului Co
munist Român. Ea se întemeia pe 
succesele obținute in condițiile luptei 
deschise pentru bararea drumului as
censiunii forțelor de dreapta spre pu
tere. care au fost marcate de marile 
demonstrații antifasciste organizate și 
conduse în anii 1933—1934 de Comite
tul National Antifascist, puternicele 
demonstrații antifasciste din anul 
1936, amplele manifestații antifasciste 
și antirăzboinice de la 1 Mai 1939, din 
București și principalele centre mun
citorești ale țării. Toate aceste ac
țiuni, avînd drept coloană vertebrală 
Frontul Unic Muncitoresc, au reușit 
să atragă diferite alte categorii so
ciale și grupări politice interesate în 
anihilarea acțiunilor Gărzii de fier.

După instaurarea dictaturii mili
taro-fasciste și împingerea țării 
— împotriva voinței poporului — In 
războiul hitlerist contra U.R.S.S., 
Partidul Comunist Român, situîn- 
du-se în mod hotărit în fruntea ac
țiunilor de luptă, a mobilizat masele 
largi populare pentru răsturnarea 
dictaturii și eliberarea patriei de sub 
dominația fascistă. în Circulara C.C. 
al P.C.R. din 8 iulie 1941 se arăta 
că pentru atingerea acestor obiective 
se cer organizarea și desfășurarea 
unor acțiuni ample și eficiente pen
tru „formarea unității de luptă și a 
frontului unic al clasei'^muncitoare 
cu muncitorii social-democrați, na- 
tional-țărăniști și cei fără de partid... 
Fără unitatea clasei muncitoare nu 
se poate organiza cu succes nici uni
tatea de luptă pentru dezrobirea na
țională a poporului român44.

In vederea ieșirii României din 
situația gravă în care se afla si pen
tru recucerirea independentei națio
nale. P.C.R. a propus la 6 septembrie 
1941 tuturor partidelor, grupărilor și 
personalităților politice o Platformă-

program intitulată sugestiv : „Lupta 
poporului român pentru libertate și 
independență națională". In acest 
document de o deosebită însemnătate 
pentru înțelegerea strategiei origi
nale, proprii a partidului nostru se 
arăta că Partidul Comunist Român 
este gata „să colaboreze cu toate 
partidele, grupările, persoanele po
litice și cu toți patrioții români pen
tru realizarea oricărei revendicări 
din platformă, punînd ca singur cri
teriu al colaborării atitudinea față 
de ocupanțîi hitlerlști, de slugile lor 
trădătoare de țară".

August
1944
August
1984

în cadrul acestei colaborări, P.C.R. 
a subliniat în mod deosebit necesita
tea realizării frontului unic al clasei 
muncitoare ca bază a Frontului unic 
național antifascist al întregului po
por. Dezvoltînd unele obiective și 
sarcini stabilite in Platforma-pro- 
gram din 6 septembrie 1941. Comite
tul Central al Partidului Comunist 
Român, prin Rezoluția intitulată 
„Pieirea sau salvarea poporului 
român", difuzată în ianuarie 1942, a 
pus în fața comuniștilor ca sarcini 
imediate și de importantă vitală 
pentru viitorul poporului român : să 
se realizeze in întreprinderi frontul 
unic cu muncitorii social-democrați 
și cu cei neorganizați și să se creeze, 
astfel, temelie solidă Frontului unic 
național. Tot în ianuarie 1942, C.C. 
al P.C.R. a adresat conducerii Parti
dului Național Țărănesc un apel de 
„colaborare și luptă comună pentru 
salvarea poporului român și armatei 
sale, pentru crearea Frontului Unic 
Național al tuturor patrioților44. La 
baza acordului ce urma să fie în
cheiat erau propuse prevederile Plat- 
formei-program din 6 septembrie 
1941.

Ampla mișcare de rezistentă dez
voltată în rîndurile întregului popor 
s-a îmbinat cu munca perseverentă

desfășurată de P.C.R. pentru realiza
rea alianțelor de clasă și politice. 
Această activitate stăruitoare, gene
rată de însăși situația obiectivă a 
țării, a dat . roade. în noiembrie 1942 
s-a constituit, sub îndrumarea comu
niștilor, Uniunea Patrioților, al cărei 
rol era astfel definit în documentul 
programatic : „Scopul nostru princi
pal și imediat este unirea tuturor 
forțelor națiunii române intr-un sin
gur front patriotic de luptă pentru 
eliberarea patriei de sub jugul hitle- 
rist“. Apelurile și chemările repetate, 
insistente ale P.C.R. adresate condu
cerii partidelor și grupărilor politica 
democratice și antifasciste de a ac
ționa în mod unitar în vederea în
chegării unui amplu front patriotic 
antihitlerist au căpătat forme con
crete în anul 1943. Treptat, in pri
măvara și vara anului 1943 se contu
rează noi grupări politice care aderă 
la Programul P.C.R. Astfel s-au con
stituit Partidul Socialist Țărănesc, 
desprins din Partidul Național Țără
nesc. De asemenea, s-a desprins un 
grup important din Partidul Național 
Liberal. în frunte cu Gheorghe Tă- 
tărăscu, care s-a orientat ferm spre 
forțele de stingă. Relevînd această 
deplasare de forte spre stînga în 
scopul amplificării mișcării de rezis
tență antifascistă, secretarul general 
al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. arăta : „Rezistenta față 
de dictatura fascistă șl Germania 
hitleristă cuprinde cercuri largi, in
clusiv ale partidelor burgheze si pa
latului regal, care iși manifestau ad
versitatea fată de ocupația germană, 
protestau împotriva jefuirii țării da 
către hitleriști".

în iunie 1943, C.C. al P.C.R. — a- 
dresindu-se tuturor membrilor parti
dului și prietenilor săi, tuturor 
patrioților — arăta că trebuie să 
aducă la cunoștința poporului „pro
punerea Partidului Comunist făcu
tă tuturor partidelor și organiza
țiilor patriotice de a forma Comitetul 
Național de luptă pentru eliberarea 
țării, care să întrunească toate for
țele naționale, fără deosebire de cla
să, partid sau religie, in Frontul Pa
triotic Antihitlerist al poporului44. 
Acest larg front de luptă se consti
tuie în septembrie 1943 într-o puter
nică grupare de forte patriotice, de
mocratice și antifasciste din care fac 
parte Partidul Comunist Român,
(Continuare în pag. a IV-a)

CU PRILEJUL ÎMPLINIRII VlRSÎEI DE 15 DE ANI A TOVARĂȘULUI A. A. GROMÎKO
DECRET PREZIDENȚIAL

privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii Socialiste România" 
clasa I, cu eșarfă, tovarășului Andrei Andreevici Gromîko, 

prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul afacerilor externe 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Pentru contribuția adusă Io dezvoltarea colaborării dintre Partidul Comunist Român ți Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, la întărirea relațiilor de prietenie dintre poporul român și popoarele sovietice, 
la promovarea cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării internaționale,

Cu prilejul împlinirii virstei de 75 de ani,
Președintele Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. - Se conferă Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România” clasa I, cu eșarfă, 

tovarășului Andrei Andreevici Gromîko, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul afacerilor 
externe al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

!
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„EPOCA CEAUȘESCU", EPOCA UNOR MĂREȚE,

inaugurate in anii de după Congresul al IX-lea al partidului
GALAȚI:

Marea și moderna cetate a oțelului
Anul UNU al libertății 

noastre. Mai virstnicii 
își amintesc : tăvălu

gul războiului ajunsese de
parte, in apus, la cei care 
dezgropaseră securea răz
boiului. Veștile trimise de 
acolo, de bravii ostași ro
mâni care luptau pentru 
victorie — adevărate comu
nicate de front. Aici, acasă, 
alt front : al reconstrucției 
și construcției. întoarcerea 
la armele păcii. Nașterea 
unei lumi noi, pe ruine și 
durere. Țara distrusă se 
zbatea în mari lipsuri. 
Cel mai greu resimți
te oțelul și plinea. 
Termenii inseparabili ai u- 
nei singure ecuații. Mer
geau muncitorii duminica 
la sate, să repare uneltele 
agricole. întindeau peste 
poate fiarele de plug toci
te. De unde otel ? Si dacă 
n-ai cu ce ara. de unde 
pline ? Era dilema acelui 
prezent revoluționar. Vii
toarele temelii ale orașelor 
pirj olițe aveau nevoie de 
oțel. Oțel cerea imperativ 
reconstrucția uzinelor. Și 
brigadierii de la Salva și 
cei de la Agnita. Si vetre
le care nășteau cele cîteva 
sute de mii de tone de otel.

Speranța — în puterea 
oamenilor de la cuptoarele 
Reșiței. Si în renașterea 
Hunedoarei. Izvoare de tra
diție ale oțelului românesc. 
Bătrînele cetăți de metal 
fierbinte au dat. în epocă, 
chiar mai mult decit puteau 
ele să dea. Mult, foarte 
mult, dar încă greu de po
tolit setea de oțel.

1965. Țara intră Intr-un 
ev nou de istorie. Direcțiile 
dezvpltării schițate la Con
gresul al IX-lea al parti
dului se anunțau, din start, 
de-o cutezanță fără prece
dent. Ritmurile dezvoltării 
societății românești mai 
alerte ca niciodată, printre 
cele mai mari din lume. 
România, prin puterea bra
țelor ei harnice, forța por
țile viitorului cum nu le 
forțase niciodată. Si. pen
tru a cîștiga acest pariu cu 
viitorul, era nevoie, mai 
presus de orice, de oțel.

în 1938 România produ
cea abia 284 000 tone de 
oțel. Mult prea puțin pen
tru a face față ritmurilor 
dinamice ale dezvoltării 
economiei din anii libertă
ții noastre.

Este meritul Inestimabil 
al secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, că a 
cristalizat strategia pe ter
men lung a oțelului româ
nesc. Au întinerit si s-au 
dezvoltat cetățile de foc ale 
Reșiței și Hunedoarei. Iar 
din forța lor s-au născut 
alte izvoare. Cu eforturi 
eroice, scriindu-se nemu
ritoare pagini de epopee. 
Marele fluviu si-a adunat 
„apele de metal" la Galați.

Vatra fierbinte a Gala- 
țiului. realitate a ultimelor 
două decenii.

Vatra fierbinte a Tirgo- 
vlștei. realitate a ultimului 
deceniu.

Vatra fierbinte a Călă- 
rașiului. realitate a ultimi
lor ani. destinată să se 
împlinească în anii ce vin.

Vetre fierbinți la Be- 
clean. la Balș. la Cluj-Na- 
pocă, la Iași. București. 
Cîmpia Turzil. Vlăhița, 
Brăila. Alba Iulia etc.

Istoria s-a scris sub ochii 
noștri. ■

SEPTEMBRIE 1966. To
varășul Nicolae Ceaușescu 
inaugurează punerea in 
funcțiune a Laminorului 
de tablă groasă nr. 1 de 
la Galați. Era primul obiec
tiv care începea să produ
că pe „platforma titanilor". 
Era primul obiectiv din 
cele toate durate aici de 
făuritorii de cetăți de foc 
de la întreprinderea de 
construcții, montaje și re
parații siderurgice Galați. 
Laminoristul Viorel Arma- 
șu, crescut la școala Reși
ței. s-a aflat cu echipa la 
pupitrele de comandă. Ar- 
mașu își face în continuare 
datoria in laminoarele gă- 
lățene. Despre prima lami
nare de atunci, din 1966, 
rememorează :

— Știam că trăim un 
moment istoric: conducă
torul -partidului si statului 
nostru se afla in mijlocul 
nostru, la această izbindă 
muncitorească. Ce nu știam 
eu era avîntul extraor
dinar pe care siderurgia 
românească avea să-1 ia în 
anii următori. Și datorăm 
aceasta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. care a consa
crat otelului multă, multă 
energie.

VARA LUI 1968. La Ga
lați se realizează flu

xul tehnologic inte
grat. Adică intră in funcți
une secțiile de aglomerare, 
furnale, oțelăriile cu con- 
vertizoare, fabrica de oxi
gen și 'laminorul slebing. 
Secretarul general al parti
dului este din nou prezent 
in mijlocul siderurgiștilor 
de aici. Dialogul de lucru 
schițează cu rigoare dez
voltarea in următorii ani a 
celei mai puternice cetăți 
de metal a țării.

DECEMBRIE 1970. Iese 
de pe căile cu role prima 
bandă în laminorul de 
benzi la rece.

MAI 1971. Se modelează 
întiia bramă in laminorul 
de benzi la rece. To
varășul Nicolae Ceaușescu 
se află din nou în mijlocul 
siderurgiștilor de aici.

1973. Întiia șarjă de cocs 
metalurgic 6coasă de hu- 
nedoreanul Andrei Țăran 
și încălzitorul Vasile Vil- 
cu. (Țăran e maistru acum 
și conduce un colectiv mo
del de muncă, iar Vilcu 
lucrează la cele mai mari 
și mai moderne baterii de 
cocs gălățene). Secretarul 
general al partidului re
vine pe platforma siderur
giei gălățene, cere accele
rarea lucrărilor la obiec
tivele in construcție. In de
cembrie, același an, in pre
zenta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sint puse in 
funcțiune, la Tirgoviște, 
oțelăriile nr. 1 și 2. forja 
de blocuri și bare.

VARA LUI 1975. Intră în 
funcțiune secția de turnare 
continuă a oțelului, secția 
de zincare. în anul urmă
tor. la o nouă vizită de lu
cru pe platformă a tovară
șului Nicolae Ceaușescu se 
cere grăbirea punerilor in 
funcțiune a celorlalte o- 
biective.

1977. 1978, 1979, 1980. Ba
teria nr. 6 de cocs de la. 
Galați începe să producă 
cu 121 zile mai devreme. 
Trec pe producție secția 
de tablă inoxidabilă, fur
nalul 5 de 2 700 mc. fa
brica de aglomerare nr. 2. 
Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu inaugurează La

minorul de tablă groasă 
nr. 2, oțelăria nr. 3 cu 
turnare continuă. La—£âlă- 
rași, in ajunul CongrcȘîEîi 
al -Xttrica~~gr~l>ărffdului, se. 
e 1 a boreală prima șarja He 
„oțel de Bărăgan".

_19»tr P'rimașarjă la cel 
mai mare furnal al tării
— nr. 6, de 3 500 mc — 
aflat între primele zece 
furnale de mare capaci
tate și modernitate ale 
lumii : intră in funcțiune 
fabrica de aglomerare nr. 
3 ; primul blum trece cu 
bine prin cilindrii lami
norului de semifabricate, 
iar la uzina cocso-chimică 
nr. 2 se elaborează prima 
șarjă...

Istoria s-a scris sub 
ochii noștri.

A scris cu litere de aur 
două nume destinate să în
frunte eternitatea: poporul 
român și conducătorul lui 
încercat. Partidul Comunist 
Român. în fruntea căruia 
se află de aproape două 
decenii omul care își în
chină întreaga viată feri
cirii poporului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Așadar. marele fluviu 
șl-a adunat „apele de me
tal" la Galați. Argumen
te : în fierbintea vară 
a Iui 1968 se elabora aici 
șarja de convertizor cu nu
mărul 1. Azi, tinăra și vigu
roasa cetate de foc produce 
in numai 14 zile întreaga 
cantitate de oțel a Româ
niei anului 1938. iar pe cea 
de fontă la fel, in cîteva 
zile. Siderurgia gălățeană 
asigură 43 la sută din nece
sarul de laminate finite pli
ne al tării, dă aproape 50 la 
sută din producția de oțel, 
64 la sută din producția de 
fontă și 63 la șută din cea 
de cocs metalurgic. Cu mo
demele sale oțelării. fur
nale, laminoare. cit si prin 
capacitatea sa productivă
— combinatul gălătean se 
numără printre primele 
zece unități siderurgice 
din lume. El a dat tării, 
de la punerea in funcțiu
ne a întiielor sale obiec
tive. peste 65 milioane tone 
otel. 57 milioane tone fon
tă. 48 milioane tone lami
nate finite pline. 20 mili
oane tone cocs metalurgic. 
7,8 milioane tone de bandă 
laminată la rece. 1.1 mili
oane tone blumuri si ta- 
gle. Iată, așadar, cum se 
înfățișează, in cîteva cifre, 
dimensiunea izvorului de 
metal care a intrat'în viața 
tării duDă Congresul al 
IX-lea al partidului.

Și să nu uităm : încă 
nu s-au rotunjit două de
cenii de cind pțim-topito- 
rul Ion Furturfă elabora 
întiia șarjă cu otel de 
convertizor. în premieră 
națională. De atunci. Fur
tună a „moșit" mii de 
șarje. Apoi a venit vre
mea*  pensiei. Vremea cind 
urmărești de departe mer
sul otelului. Mersul ote
lului și al oamenilor 
crescuți de tine la dogoa
rea cuptoarelor. Si au 
crescut oameni buni aici, 
pe platoul de oțel al Mă
linei. Emil Costin, de 
exemplu. continuă cu 
vrednicie munca lui Fur
tună. De trei ani consecu
tiv e • declarat fruntaș. 
Pentru că echipa acestui 
prim-topitor a deprins te
meinic legile de naștere 
ale otelului, le stăoineste 
deplin. Deși... Deși Emil 
Costin este primul din fa-

„Tîrgoviștea siderurgică" „Șarjele de Călărași"

In laminorul de tablă inoxidabilă a! Tirgoviștel Momentul șarjelor de oțel la combinatul din Călărași

Piatra de temelie a acestei vetre de 
oțeluri speciale românești s-a pus în 
anii '70. De atunci, momentele fierbinți 
în fosta cetate de scaun a Țării Româ
nești s-au succedat in ritmuri alerte. 
Reținem paginile cele mai incandescente 
scrise aici, in ultimii ani :

® Decembrie, 1973. In prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, sint puse in func
țiune : oțelăriile electrice nr. 1 și 2, 
forja de blocuri și bare.
• Aprilie, 1975. Intră in producție la

minorul de profile mijlocii.
• Iunie și decembrie, 1976. Alte două 

premiere la Combinatul de oțeluri spe
ciale Tîrgoviște : incep să producă lami
norul degrosisor și de semifabricate și. 
respectiv, laminorul de benzi electro
tehnice.

® Iunie, 1983. Debut productiv în la
minorul de profile mici.

® Dinamica mărcilor de oțel
1974 .................................. 50 mărci
1975 ............................ . . 65 „
1980 . /.......................... 158 .,
1984 . .. ............................. 260
© Dinamica sortotipodimensiunilor
1974 ... 140 Eortotipodimensiuni
1975 . . . 652
1980 . . . 4 389 •
1984 ... 5 150 •

Tîrgoviștea siderurgică este una din
tre cele mai moderne vetre de oțel ale 
României, ctitorită după Congresul al 
IX-lea al partidului. Aspirația făurito
rilor de metal de aici este aceea de a 
pune din plin la lucru zestrea tehnică 
aflată la îndemînă, potențialul de gin- 
dire românesc pentru a da țării cit mai 
mult oțel, de înaltă calitate.

Gheorqhe MANEA 
corespondentul „Scînteii"

19 NOIEMBRIE 1979.
De la tribuna Congresului al XII-Iea 

al Partidului Comunist Român, tovară
șul Nicolae Ceaușescu rostea un vi
brant cuvint de laudă despre succesul 
de prestigiu al celei mai tinere cetăți 
de foc a țării : prima șarjă de „oțel de 
Călărași".

Au trecut de atunci mal puțin de 
2 000 de zile. Așa cum spunea Nicolae 
Pavel, secretarul comitetului de partid 
Pe combinat, și aici se merge cu pași 
mari spre noi premiere siderurgice.

— Și cum măsurați acești pași ?
— Prin tot ceea ce înfăptuim aici. In 

primul rind, prin cele peste 2 000 de 
șarje elaborate pină acum la oțelăria 
electrică.

A măsurat acești pași aprinderea 
flăcării de la cuptoarele cu propulsie 
din laminorul de profile mijlocii, pune
rea in funcțiune a podului rulant de 12 
tone, probele tehnologice la mașina de

milie care se afirmă în- 
tr-o asemenea meserie. El 
este din comuna Țepu. 
undeva lingă Tecuci. De 
unde otel la Țepu ?

Foarte aproape de Țepu 
e comuna Valea Mărului. 
De acolo iși trage obirsia 
Costică Anghelina. Nume 
cunoscut aici, in oțelăriile 
Galațiului. Prim-topitor. 
Aici a învățat cum se face 
oțel. Și nu la orice scoa
lă. ci la școala converti
zoarelor. cu procedee teh
nologice de virf in lumea 
siderurgiei. Aici a terminat 
școala de maiștri. Pentru 
că era nevoie. Tehnică 
nouă, cu oameni noi. Oa
meni in măsură să stăpi- 
nească o asemenea tehnică. 
Și tot aici. Costică Anghe
lina a terminat si cursu
rile de subingineri. Dacă-1 
rogi să-ți descifreze rostul 
acestei silințe la învăță
tură. Anghelina are argu
mentele Iui imbatabile :

— Noi, la mai puțin de 
30 de minute elaborăm o 
șarjă. Prim-topitorul n-are 
răgaz : trebuie să ia de
cizii în secunde.

turnat continuu nr. 2. pornirea puterni
cului motor pentru acționarea cajelor...

Și acum, marele pas : finalizarea lu
crărilor la uzina cocso-chimică, care va 
avea o capacitate de 850 000 tone cocs 
metalurgic pe an. Constructorii și coc- 
sarii sint hotărîți să elaboreze prima 
șarjă la moderna instalație in întimpi- 
narea celui de-al XIII-Iea Congres al 
partidului.,

l’rima șarjă de oțel în ccl mal ttnăr 
îzvor de metal al țării — in zilele des
fășurării lucrărilor Congresului al XII- 
lea al partidului.

Prima șarjă de cocs Ia Călărași se 
pregătește acum, in zilele premergătoa
re ale Congresului al XIII-Iea al parti
dului.

Oțelul clădește și aici cum a clădit 
pretutindeni in acești ani, pentru oa
meni, pentru progresul neîntrerupt al 
patriei.

Modica SIMIONESCU 
corespondentul „Scînteii"

Oameni care s-au Învățat 
să calculeze numai in se
cunde.

Secunde de oțel.

Ce "se întimplă însă cu 
acest fluviu de forță 
inaugurat cu șarja de 

debut a lui Ion Furtună ? 
Continuat, la cotele maxi
me de azi, cu șarjele lui 
Emil Costin și Costică An
ghelina. ale tovarășilor lor? 

„Oțelul de Galați" — si 
nu numai el — se regă
sește in multe din lucrurile 
care ne înconjoară. Privim 
la mare ori pe fluviu 
mersul navelor, cu punțile 
strălucind în soarele verii. 
Eleganta acestor insule 
plutitoare de otel fasci
nează. înainte însă de a fi 
ceea ce sint. ele au fost 
tablă groasă in laminorul 
gălătean. Și mai înainte, 
șarjă clocotită în secunde 
precise de Costin ori An
ghelina... Călătorim des pe 
magistralele de otel ale 
tării. Dar cine știe că lo
comotiva si vagonul s-au 
întrupat din „otel de Ga-

PMUCTin BE BIR PE IU» «OMANIfl
18 kg 34 kg 180 kg 655 kg
1938 1950 1965 1984

PRODUCȚIA DIN 1938 ESTE REALIZATĂ ÎN 1984:

• la otel-în 7 ste

® la Mi-iii 0 zile

• la laminate—in 1 
si Mâtate

• la țevi—In 3 ore

zile
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în realizarea obiectivului de a ridica România, intr-un timp 
istoricește scurt, în rîndurile țărilor dezvoltate din punct 
de vedere economic, un rol important are producția de oțel.

NICOLAE CEAUȘESCU
r
*

*
*

*

*

\
*

ț
‘i

u

FILE DE ISTORIE

6 AUGUST 1980 : Tovarășul Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu sînt prezenți la punerea în 
funcțiune a noi capacități de producție la Combinatul siderurgic de la Galați

28 IUNIE 1976 ! Tovarășul Nicolae Ceaușescu inaugurează lucrările de construcție

lațî“ T Ca si tramvaiul ort 
tractorul. Ca si autocamio- 
nul. sau automobilul. ro
mânesc.

; „Otelul de Galati" se re
găsește pretutindeni în via
ta si în casa dumneavoas
tră. Pentru că. fără el. nu 
se poate. Treceți podurile 
de la Giurgeni-Vadu Oii. 
de ia Canal ? Ati pășit pe 
„otel de Galati". Aveți în 
casă o mașină de spălat, 
un frigider, vase emaila
te ? Aveți „otel de Ga
lați". Sînt frumoase coloa
nele argintii, ce strunesc 
mari presiuni, ale cetăților 
chimiei și petrochimiei. 
Suplețea si tăria lor însă 
este dată de, ați ghicit !, 
„otelul de Galați". Toate 
halele care se durează 
pentru prezent și viitor au 
în structura lor un ase
menea otel. Și porțile de 
la... Porțile de Fier... Si 
transformatoarele electrice 
care au nevoie de o car
casă de otel deosebit de 
pretențioasă. Si echipa
mentele centralelor nu- 
Clearo-electrice. Si struc
tura de otel de la aerona
vele românești... Si arcu
rile de... ceasuri. Iar in 
viitor — de ce nu ? — și 
oțelul pentru obișnuitele 
dar indispensabilele lame 
de ras...

Cum se vede, existenta 
noastră este clădită trainic 
pe... otel. Aurul a rămas, 
desigur, mai departe eta
lonul valorii, dar otelul 
n-a fost încă — si-i greu 
de presupus cînd va fi — 
detronat din fotoliul utili
tății.

Iar alături de „otelul de 
Galati", tot ce se stoarce 
din cărbunele adus aici la 
cele două uzine cocso-chi- 
mice : milioanele de tone

SIMBOL AL 

de cocs, după care urmea
ză —■ naftalină, sulf, ben- 
.zerl, ulei de creozot. ape 
amoniacales îngrășăminte 
chimice pentru agricul
tură. smoală pentru elec
trozi, pentru îmbrăcăminti 
asfaltice etc. Ce am omis? 
Multe. Oameni ca Adrian 
Țăran și Vasile Vîlcu însă, 
care fac cocs aici de la 
primul pilot, vor sti ei să 
aducă adăugirile care se 
cuvin. Noi mai facem doar 
o singură adăugire : side
rurgia Galațiului. intrată 
în fluxul productiv al pa
triei în „Epoca Ceaușescu". 
exportă produsele sale în 
30 de țări ale lumii.

Cu ing. Iuliu Ovesea, 
despre tehnica de ni
vel mondial. O nece

sară paranteză : Iuliu Ove
sea este directorul Institu
tului de cercetări și proiec
tări de fabricație pentru 
produse plate și acoperiri 
metalice (I.C.P.P.A.M.) aflat 
pe platforma siderurgiei 
gălătene. Așadar, cum se 
vede cu ochii unui om al 
tehnicii, tehnica celei mai 
puternice vetre de metal a 
tării, conectată la fluxul 
fierbinte de metal după 
anul 1965 :

— Cu furnalele sale de 
mare capacitate, care fo
losesc materii prime cu un 
grad avansat de pregă
tire. cu întregul flux teh
nologic condus și controlat 
prin calculatoare de pro
ces. Combinatul de la Ga
lați se înscrie în rindul 
celor mai moderne unităti 
de acest fel din lume... 
Este ambiția spre care ne-a 
îndemnat de fiecare dată 
secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în dialogurile

DEZVOLTĂRII 

de lucru tinute aici, pe 
platforma otelului.

Otelăriile preiau si ele 
ștafeta acestei aspirații 
către modernități si capa
cități tehnologice competi
tive. Convertizoare de 
mare productivitate, cu in- 
suflarea oxigenului, elabo
rează o foarte variată gamă 
de oteluri. De la prima 
șarjă s-au produs aici peste 
350 noi mărci de oteluri 
cu destinația : cerințele e- 
conomiei naționale și ex
portul. La ora actuală, ju
mătate din otelul elaborat 
se toarnă continuu, in bra- 
me si blumuri, cu un in
dicator de scoatere de 
peste 95 la sută (otel lichid 
— oțel turnat continuu).

Există astăzi in combina
tul gălățean un complex de 
laminoare la cald și la rece. 
La ele. oameni ca Viorel 
Armașu, Dumitru Țanu. 
Vasile Cosmiuc produc o 
gamă sortotipodimensiona- 
lă care nu-i la indemîna 
decît a citorva țări in 
lume. Se modelează aici 
table cu lățimi nînă la 
4 500 mm și grosimi de 
4—100 mm, benzi la rece 
cu grosimi de la 0.4 la 3,5 
mm și lățimi de 1 000— 
1 500 mm. Pentru unele 
sortimente solicitate de 
economia națională. în lo
turi mici. în atelierele de 
microproductie ale 
I.C.P.P.A.M.-ului, se lami
nează la rece table cu 
grosimi foarte mici.

Cele peste 350 noi mărci 
de oteluri asimilate aici in 
ultimii ani au drept bene
ficiari industriile de auto
vehicule. electronică, con
strucții de mașini, tehnică 
nucleară si aerosoatială. 
construcții de poduri si 
platforme de foraj marin

SIDERURGIEI 

etc. Se produc oteluri ino
xidabile pentru industria 
chimică, alimentară, a fa
bricației de bunuri de larg 
consum. Intre performan
tele recente : elaborarea 
de oteluri inoxidabile in 
convertizor AOD — argon, 
oxigen, decarburare — cu 
carbon sub 0,03 la sută, 
marcă competitivă, la ni
velul celor care se reali
zează in prezent în otelări
ile lumii. Tot un record 
competitiv îl constituie și 
cele 1 000 de șarje pe cam
panie la otelăria 1. cu tor- 
cret (căptușeli) de fabrica
ție românească. (Perfor
manța mondială Începe de 
la 500 șarje pe campanie).

Inteligenta tehnică pusă 
și aici in slujba otelului 
românesc lucrează non
stop. Sînt în curs de ex
tindere tehnologii de virf 
în care un loc aparte îl 
dețin procedeele de desul- 
furarea fontei în afara fur
nalelor. utilizarea căptușe

SIDERURGIA ROMANEASCA PRODUCE UZI 

de 52 ORI mai mult oțel, 

de 73 ORI mai multă fontă 

decît în anul 1938

ROMÂNEȘTI................ . ...... .........

lilor dolomitice la înzidîrea 
oalelor, instalațiile de vi
dare, insuflarea cu pulberi 
reactive în oala' de tur
nare etc....

Schimburi de lucru non
stop pentru inteligența ro
mânească în această mo
dernă cetate a metalului 
românesc racordată la flu
viul de metal al tării la un 
an de la Congresul al IX- 
lea al partidului.

— Nici nu s-ar putea alt
fel. Tara are nevoie nu 
numai de metal mult, ci 
și de înaltă calitate. Iar 
condiții ca acum, de a pro
duce mai mult metal și mai 
bun. n-am avut niciodată.

Cine afirmă acest lucru ? 
Prim-furnalistul Dumitru 
Grădinaru. Om cu o viată 
întreagă 'închinată fontei. 
A făcut fontă ani buni la 
Hunedoara. Apoi a venit la 
Galati.. Aici si-a terminat 
studiile. Cum au făcut multi 
ca el. Aici a pus în func
țiune furnalele 1. 2, 3. 4, 

3. Aici a prins rădăcini 
puternice. Precum. mii ca 
el. Aici a. primit pentru 
destoinicia sa înalte ordine 
ale Republicii.

Oțel mai mult si mal 
bun.

Tara are nevoie de ase
menea otel.

Mai puțin de două de
cenii au trecut de la 
clipa primei șarje Ia 

Galați. Cum au rodit acești 
ani ? Ce ne spun bilanțuri
le anului jubiliar 1984 ? Si- 
derurgiștii de aici au căutat 
și ei răspuns la asemenea 
întrebări. în fond, este pre
ocuparea firească fată de 
munca lor. Este răspunde
rea triplă de stăpîn. pro
ducător, beneficiar. Nimă
nui nu-i este indiferent 
cum este pus la lucru po
tențialul tehnic si uman, 
pentru accelerarea progre
sului. Așadar :

în anul 1980. cînd to
varășii de muncă al lui 

Dumitru Țanu ori urmașii 
în meserie ai prim-topito- 
rului Ion Furtună puneau 
in funcțiune laminorul de 
tablă groasă nr. 2 și, res
pectiv, otelăria 3. combi
natul realiza 326 milioane 
lei beneficii. în anul 1983 
suma aceasta a fost du
blată. pentru ca în acest an 
beneficiile planificate să 
fie de aproape 2 miliarde 
lei.

Să privim adevărurile 
exprimate prin cifre și din 
alt unghi de vedere : in
vestiția pentru capacitatea 
de 7 milioane tone de otel, 
cit produce în acest an va
tra siderurgică gălăteană. 
a fost integral restituită. 
Mai mult chiar : în peri
oada 1981—1984 s-au recu
perat circa 30 la sută din 
investițiile consacrate ulti
mei etape de dezvoltare si 
modernizare a Combinatu
lui siderurgic de la Galati. 
Se anticipează că — luîn- 
du-se în calcul ritmurile 
de creștere anuale ale pro
ducției — pînă in 1990 ce
tatea de foc gălăteană va 
restitui la buget totalitatea 
fondurilor investite aici, 
inclusiv cele pentru dez
voltări și modernizări care 
vor fi alocate in anii 1986— 
1990.

Ce demonstrează acest 
lucru ? El demon
strează că. în această 

uriașă uzină a tării, unde 
productivitatea muncii pe 
angajat este acum de 795 000 
lei, nivel superior valorilor 
medii pe industrie pentru 
anul... 1990, se muncește cu 
răspundere, eficient. Tehni
ca de nivel mondial, mînui- 
tă cu pricepere și destoini
cie. rambursează necontenit, 
justificînd pe deplin efor

tul făcut pentru nașterea 
noului și celui mai puter
nic izvor de otel al tării.

Nu sint insa ■ singurele 
binefaceri ale acestei'-.vetre 
de otel. Amplasarea ei Ia 
Galați a însemnat. înain
te de toate, crearea pe 
uriașa platformă a circa 
50 000 noi locuri de mun
că.

Oțelul apoi a atras oțe- 
lari, care aveau nevoie de 
case, de școli pentru copiii 
lor. de grădinițe, magazine 
etc. Ba chiar și de o facul
tate de metalurgie! Din ne
număratele argumente, unul 
singur : din totalul de 
78 000 apartamente con
struite la Galați, în cei 40 
de ani cîți au trecut de la 
istoricul 23 August 1944, 
peste 66 000 s-au durat din 
1965 încoace. Oțelul deci a 
dat case, tramvaie, aburul 
pentru conductele de ter- 
rooficare ale orașului. Chiar 
și nume de noi străzi și 
bulevarde : „Siderurgiștj- 
lor“, „Oțelarilor", „Con
structorilor". A dat casa de 
cultură a sindicatelor, casa 
de cultură a tineretului, 
mii, zeci de mii de tei ti
neri plantați in lungul ar
terelor moderne, stadioane 
și bazin olimpic, sala spor
turilor și noi cinematogra
fe. patinoarul și spitalul cu 
2 300 paturi.

Un prezent legat deci, 
definitiv, de otel, care ori
unde în lume este socotit 
pe drept cuvint un termen 
obligatoriu în ecuația pro
gresului.

Viitorul ?
Viitorul la Galați tre

buie privit tot din perspec
tiva oțelului. Așa cum îl 
privește și interlocutorul 
nostru, tovarășul Costache 
Trotuș, adjunct al minis

trului industriei metalurgi
ce, directorul general al 
Centralei industriale side
rurgice Galați..

— Potrivit orientărilor 
conducerii partidului, ale 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, pină 
în anul 1990 vom finaliza 
aici noi capacități de pro
ducție. Este vorba despre 
incă un laminor de benzi 
la rece, instalații de tur
nare continuă, noi capaci
tăți de vidare a oțelului! 
instalații pentru insuflări 
cu pulberi, realizarea in 
scurt timp a laminorului 
de țevi de mari diametre! 
a laminorului de benzi la 
cald pentru table specialei 
o linie de benzi cositorite 
etc. Este un program cute-| 
zător de muncă, a cărui 
împlinire se va face para-’ 
lei cu efortul nostru pentru1 
oțel mai mult și de calita
te, competitiv cu ceea ce 
se realizează în lume. Oa
meni ai performanțelor 
avem, tehnică de prim 
rang avem, totul depinde 
numai și numai de noi 
să atingem aceste obiec
tive de mare răspundere’ 
puse in fața noastră de 
secretarul general al parti-; 
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La Galați, unde marele 
fluviu iși adună „apele de 
metal" ale patriei, oamenii 
acestui timp eroic, prin 
eroismul muncii lor de fie
care zi, pun țării trainice 
temelii de oțel.

Temeliile trainice ale ci
vilizației, socialiste din „E-| 
poca Ceaușescu".

Ilîe TANASACHE
Dan PLĂEȘU 
corespondentul „Scinteii*  
Fotografii :
Sandu CRISTIAN

ia
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0 lucrare științifică importantă, de referință

„ENCICLOPEDIA DE CHIMIE"
Temelia victoriei revoluției 

de eliberare socială și națională
Apariția volumului intii din „En

ciclopedia de chimie" elaborat sub 
conducerea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceausescu, 
președintele Consiliului National 
pentru Știință și Tehnologie, savant 
de renume mondial, căreia oamenii 
de știinfă români ii poartă o aleasă 
recunoștință pentru contribuția 
esențială adusă la dezvoltarea con
tinuă a știinfei românești, a cerce
tării științifice in domeniul chimiei, 
constituie un eveniment editorial de 
importantă deosebită. Acest volum 
cuprinde peste 380 de titluri cu 
literele A șl B, din toate domeniile 
chimiei : chimie anorganică și ana
litică, chimie fizică, chimie organi
că și macromoleculară, biochimie, 
radiochimie, precum și din diferite 
ramuri ale chimiei aplicate, cum ar 
fi chimia farmaceutică, petrochi
mia, carbochimia etc. Ingineria chi
mică este amplu prezentată In en
ciclopedie prin scheme și instalații, 
prin procese caracteristice tuturor 
tehnologiilor chimice. La elaborarea 
acestei enciclopedii au colaborat 
peste 60 de specialiști din institute- 
de învățămlnt superior și institute 
de cercetare de profil chimic.

Concepută ca <o lucrare de refe
rință adresată unui public cititor 
larg, de la liceeni și studenți la 
specialiști, „Enciclopedia de chi
mie" iși propune să pună la înde- 
mina celor care o consultă infor
mații care nu pot fi culese decit 
din surse documentare variate in 
mare parte în alte limbi decit cea 
română. De aceea, o primă carac
teristică a acestei enciclopedii este 
că ea grupează intr-un singur loc 
o mare cantitate de informație, 
adusă la zi din punct de vedere 
științific și tehnologic și redactată 
Intr-un limbaj acoesibil chiar pen
tru nespecialiști.

O a doua caracteristică este că
se tratează amplu, cu formule și 
desene clare, cele mal importante 
noțiuni, substanțe sau clase de
compuși chimici ; pentru unele din
acestea se indică și o 
suplimentară. Nu sînt 
referirile istorice, iar

bibliografie 
omise nici 
realizărilor

și priorităților românești li se re
zervă un spațiu adecvat.

în fine, o a treia caracteristică a 
acestei enciclopedii este că se pre
conizează actualizarea ei prin noi 
ediții, ținind seama de faptul că 
chimia este o știință extrem de 
dinamică. în care volumul cunoș
tințelor se dublează la circa 10 ani. 
Prin aceasta. „Enciclopedia de chi
mie" ee situează alături de lucrări
analoge, apreciate în lumea știin
țifică, cum sint cunoscutele enci
clopedii, tn 8—12 volume. Ulemann
(în limba germană) sau Kirk și 
Ottmer (în limba engleză).

Realizările industriei chimice ro
mânești, larg cunoscute și apre
ciate in tară și peste hotare, sint 
nemijlocit legate de multilaterala 
și remarcabila activitate științifică 
și organizatorică a tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, de consecventa eu care 
a orientat și orien
tează munca de 
cercetare în acest 
domeniu spre so
luționarea proble
melor prioritare 
ale economiei na
ționale.

Impactul chimiei 
și industriei chimi
ce în viata econo
mică și socială a 
tării este covîrși- 
tor. Gratie îngră
șămintelor chimi
ce. erbicidelor si 
antidăunătorilor, a- 
gricultura. legumi
cultura. pomicul
tura si silvicultu
ra obțin realizări 
deosebite. Datorită 
maselor plastice se 
fabrică nenumăra
te bunuri de con
sum. economisin- 
du-se metal sau 
lemn și obtinîn- 
du-se o gamă va
riată de proprietăți 
pe care produsele 
tradiționale nu le 
puteau oferi. Firele 
și fibrele sintetice, 
singure sau îm
preună cu produ
se naturale (lină, 
bumbac). precum 
si gama variată de 
coloranți ce se rea
lizează în tara 
noastră au permis 
industriei textile 
să producă sorti
mente corespunză
toare. calitativ șl 
cantitativ. pentru 
consumul intern si 
export. înlocuitorii 
de piele, recent intrat! In fabricație, 
se alătură celor de mai sus ca ma
teriale de bază pentru producția 
de încălțăminte și marochinărie. 
împreună cu masele plastice, fi
brele sintetice și pielea sintetică, 
altă clasă de compuși macromole
cular! — șl anume elastomeril 
(cauciucul sintetic), asigură baza 
materială pentru alte industrii de- 
eît cea chimică : este vorba. în 
cazul de față, de industria de au
tovehicule, dezvoltată impetuos ta 
perioada de după Congresul al 
IX-lea al P.C.R. Se cuvine subli

niat, In mod deosebit faptul că to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu a condus personal 
cercetările care au dus la reali
zarea diferitelor sortimente de 
cauciuc sintetic românesc.

Cele expuse n-ar fi complete 
dacă nu s-ar aminti că Industria

ENCICLOPEDIA

CHIMIE ■
'' ' AcM Jt>«. UUW CEAUȘESCU ' ;

I

vol. 1

‘ A-B

i eittura ft cncielopc'llcii
ZZ z z z fc&țt .

de medicamente, atît de importan
tă pentru sănătatea fiecăruia dintre 
noi. industria materialelor de con
strucții. industria metalurgică, 
electrotehnică, fotografică, tipogra
fică sau aceea a calculatoarelor 
electronice — care se dezvoltă rapid 
în prezent — se bazează toate pe 
chimie și tehnologie chimică. Ampla 
dezvoltare a tuturor aoestor ramuri 
industriale în țara noastră, precum 
și inaugurarea în viitorul apropiat a 
energeticii nucleare n-ar fi posibila 
fără cadre de specialiști, bine pre
gătiți. ears să fi# la curent cu 
realizările chimiei.

Dc bună seamă, pentru acești 
specialiști și pentru publicul larg, 
„Enciclopedia de chimie" este o 
sursă de informații ușor accesibile. 
„Enciclopedia de chimie" va con
tribui la educarea cititorilor și, 
desigur, la cîștigarea multora din
tre ei pentru „cauza" chimiei, ca- 
re-și propune să lupte pentru a 
pune la dispoziția membrilor socie
tății bunuri mai multe, mai diver
se, mai bune.

Poate că din paginile enciclope
diei se va desprinde ceva din vraja 
care-1 farmecă pe cercetătorul cară 
prepară o substanță nouă (în pre
zent se obțin anual In lume peste 
100 000 de substanțe noi) ce se va 
dovedi, poate, un nou medica
ment. Față de alte ramuri ale 
științei, chimia are avantajul că 
necunoscutul este „foarte aproape" 
— rezultatul unei lucrări de diplo
mă studențești este uneori sinteza 
uneia sau cîtorva substanța noi, 
far al unei teze de doctorat în chi
mia organică este sinteza cîtorva 
zeci de substanțe noi. Sau, poate, 
enciclopedia va inspira tinere sau 
tineri să îmbrățișeze o profesie 
care contribuie atît de substanțial 
la bunăstare șl progres.

Volumul al doilea al enciclope
diei. ce urmează să apară, va cu
prinde litera C. cu monografii 
ample privind cataliza si cataliza
torii, carbochimia și oocsochimia, 
compușii marcați și radiofarma- 
ceutici, chimizarea cărbunelui, a 
țițeiului și a gazelor naturale, pre
cum și diferite alte ramuri ala 
chimiei.

Editura științifică și enciclopedică 
a asigurat condiții grafice excelen
te. Ultimul volum al enciclopediei 
va avea un index amplu, dat 
fiindcă unele titluri cuprind multe 
subtitluri pentru care s-a conside
rat că este mai bine să fie tra
tate grupat și care.- deci, nu sînt 
discutate la inițiala respectivă, ci 
Ia termenul general (de exemplu : 
aliaje, analgezice, antibiotice, bron
zuri etc.).

Este cit se poate de evident că 
atît prin amploarea, cit și prin cali
tatea ei. „Enciclopedia de chimie" 
este o lucrare monumentală, de re
ferință, care dovedește, pe de o 
parte, pozițja proe’minentă a in-
dustriei chimica in valorificarea 
superioară a resurselor naturale de 
care dispune țara noastră, tar, pe 
de altă parte, competența cadrelor 
științifice și tehnice românești.

Prof. dr. docent Inq. 
Alexandru T. BALABAN 
membru corespondent
oi Academiei

(Urmare din pag. I)
Frontul Plugarilor, Uniunea Patrioți- 
lor, Madosz-ul, Partidul Socialist Ță
rănesc. precum și unele organizații 
locale ale Partidului Social-Democrat. 
Realizarea Frontului Patriotic Anti
hitlerist — expresie a politicii con
secvente a P.C.R. de realizare a con
sensului național — a jucat un rol 
deosebit de important în lupta unită 
pentru răsturnarea dictaturii milita- 
ro-fasciste șl scuturarea dominației 
Germaniei hitleriste.

Concomitent cu acțiunile desfășu
rate pentru înfăptuirea alianțelor po
litice, Partidul Comunist a desfășu
rat o tenace și stăruitoare activitate 
pentru întărirea rîndurilor proprii, 
realizarea Frontului Unic Muncitoresc 
și coalizarea într-un bloc unit a tu
turor forțelor politice nefasciste ale 
țării. Făurirea Frontului Unic Mun
citoresc în aprilie 1944 a exercitat o 
puternică influență asupra celorlalte 
clase sociale, partide și grupări poli
tice, in sensul grăbirii procesului de 
unire a tuturor forțelor antihitleriste 
în vederea trecerii la înfăptuirea re
voluției de eliberare a poporului 
român.

în scurt timp după realizarea uni
tății de acțiune a clasei muncitoare 
și-au găsit finalizarea și celelalte 
alianțe politice preconizate de Parti
dul Comunist Român. Astfel, la 28 
mai 1944 a fost constituită Coaliția 
național-democratică, în care erau re
prezentate Partidul Comunist. Uniu
nea Patrioților. Madosz-ul. Partidul 
Social-Democrat, Partidul Socialist 
Țărănesc, gruparea national-liberală 
condusă de Gheorghe Tătărăscu și 
Partidul National-Democrat condus 
de dr. Țopa.

Concomitent au continuat tratati
vele și cu conducătorii Partidului 
Național-Țărănesc și ai Partidului 
Național-Liberal. în fața îndelunga
telor tergiversări la care recurgeau 
liderii Partidului Național Țărănesc, 
Ia 24 aprilie 1944, C.C. al P.C.R. a 
adyesat o scrisoare conducerii P.N.Ț., 
prin care îi cerea, în mod expres, 
să-și precizeze poziția față de pro
punerea privind crearea Frontului 
Unic Național. „Vă cerem deplina 
clarificare a atitudinii partidului ce 
conduceți in chestia colaborării" și, 
continua scrisoarea, „vă rugăm deci 
ca in termen de 3 zile eă ne răspun
deți, fie in scris, fie verbal, prin 
mijlocirea delegatului nostru, care a 
stabilit cu dv. un contact perma
nent — dacă Da sau Nu condu
cerea P.N.T. este gata să adere la 
realizarea Frontului Național Patrio
tic al tuturor forțelor antihitleriste, 
trimițînd unul sau doi delegați în 
comitetul lui de conducere". Același 
document preciza că „dacă P.N.Ț., 
prin conducerea lui, va respinge, in
tr-o formă sau alta această propu
nere, C.C. al P.C.R. înțelege să-fi 
reia întreaga libertate de acțiune. El 
face răspunzători in fața poporului 
pe toți cei care sabotează unirea for
țelor antihitleriste in împrejurările 
de față".

în condițiile eînd starea de spirit 

antifascistă a maselor ee manifesta 
cu tot mai multă vigoare în tară, 
cînd Frontul Unic al clasei munci
toare se înfăptuise, cînd Frontul Pa
triotic Antihitlerist exista din toam
na anului 1943 și împreună cu Coali
ția Națională Democratică reprezen
tau o importantă coalizare de forte 
social-politice în jurul P.C.R.. cînd 
tratativele Partidului Comunist cu 
cercurile palatului regal și armata 
evoluau sigur spre Încheierea Înțele
gerii de colaborare si cînd chiar în 
propriile rinduri se accentua curentul 
spre găsirea unei soluții eficace în 
vederea scoaterii tării din războiul 
hitlerist, conducătorii P.N.Ț. și 
P.N.L. au hotărît, pentru a nu ră- 
mine în afara evenimentelor, să dea 
curs propunerilor partidului comu
nist. La sfîrșitul lunii aprilie și în
ceputul lunii mai 1944 a fost consti
tuit un organism comun de acțiune, 
format din reprezentanți ai P.C.R., 
P.S.D.. P.N.Ț.. P.N.L. S-a format un 
Comitet Central de Acțiune. In cara 
cele patru partiâe erau reprezentate 
prin Lucrețiu Pătrășcanu. Constan
tin Titel-Petrescu, luliu Maniu șl 
C. I. C. Brătianu. De asemenea, s-a 
alcătuit un Birou al Comitetului, ca 
organ executiv, din care făceau parte 
Petre Constantinescu-Iași si Vasile 
Bîgu (P.C.R.). Ștefan Voitec și Iosif 
Jumanca (P.S.D.), Ghiță Pop și Ni- 
colae Hudiță (P.N.Ț.), Bebe Brătianu 
și Gh. Zamfirescu (P.N.L.). Repre
zentanții celor patru partide au ho
tărît ca denumirea coaliției să fie 
Blocul Național Democratic si au 
consimțit asupra documentului pro
gramatic. propus de P.C.R.. ca bază 
a acestei colaborări.

Documentul oficial de constituire 
a Blocului Național Democratic a 
fost semnat la 20 iunie 1944. Decla
rația de înființare a Blocului Națio
nal Democratic prevedea : „1. înche
ierea fără intirziere, in baza ofertei 
făcute de Aliați, a unui armistițiu 
cu Națiunile Unite (Uniunea Sovie
tică, Marea Britanie, Statele Unite 
ale Americii), căutind a obține condi
țiile posibile cele mai bune. 2. Ieși
rea României din Axă, eliberarea ță
rii de sub ocupația germană, alătu
rarea ei la Națiunile Unite îi resta
bilirea independentei și suveranității 
naționale. 3. In acest scop, înlătura
rea actualului regim de dictatură și 
înlocuirea lui cu un regim constitu
țional democratic, pe baza acordării 
drepturilor și libertăților civice tu
turor cetățenilor țării. 4. Menținerea 
unei ordini democratice fi realizarea 
păcii conform cu interesele statului 
fi poporului român".

Prevederile declarației B.N.D. re
prezentau. de fapt, o sinteză a prin
cipalelor obiective de luptă propuse 
de Partidul Comunist Român In 
Platforma din 6 septembrie 1941, 
care au fost menținute cu consec
ventă în documentele elaborate ulte
rior de partid. Faptul că partidele 
burgheze au fost nevoita să-și însu
șească, în final, obiectivele de luptă 
propuse de comuniști, ilustrează, o 
dată în plus, justețea orientării po

litice a Partidului Comunist Român, 
capacitatea sa de a selecta din 
multitudinea de probleme specifice 
perioadei tocmai pe acelea care Pu
teau interesa forțele politice demo
cratice naționale, antihitleriste din 
țară. înfăptuirea Blocului Național 
Democratic a marcat finalizarea pro
cesului inițiat de Partidul Comunist, 
încă din momentul instaurării dic
taturii militaro-fasciste, vizind uni
rea energiilor și conștiințelor pa
triotice ale întregului popor român, 
în vederea realizării consensului na
țional. care. în august 1944. a asigu
rat înfăptuirea victorioasă a revo
luției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă.

Evidențiind rolul fundamental al 
amplului sistem de alianțe politice 
înfăptuite din inițiativa și sub con
ducerea Partidului Comunist, to
varășul Nicolae Ceaușescu arăta : 
„O însemnătate deosebită a avut 
crearea, in primăvara anului 1944, a 
Frontului Unic Muncitoresc intre co
muniști și socialiști — eveniment re
marcabil in procesul unirii clasei 
muncitoare precum și a Blocului 
Național Democratic, expresie a co
alizării tuturor forțelor democratice, 
naționale in lupta împotriva fascis
mului".

în acest# condiții interne, deter
minate de succesele politice ale 
Partidului Comunist Român, a fost 
posibilă declanșarea revoluției de 
eliberare socială și națională. Unita
tea tuturor forțelor patriotice ale 
tării a asigurat victoria revoluției, 
alăturarea României la coaliția Na
țiunilor Unite si participarea armatei 
române la războiul antihitlerist pină 
la infrîngerea Germaniei naziste.

Unitatea poporului. întărirea uni
tății de acțiune a clasei muncitoare, 
realizarea, sub conducerea Partidului 
Comunist, a alianței clasei munci
toare cu țărănimea si celelalte ca
tegorii de oameni ai muncii au asi
gurat înfăptuirea transformărilor 
revoluționar-democratice în viata 
economică, politică și socială a tării, 
trecerea la construirea socialismu
lui. Această unitate a asigurat in
staurarea la 6 martie 1945 a guver
nului revoluționar-democrat. munci
toresc. țărănesc, și apoi cucerirea în
tregii puteri politice și proclamarea 
republicii. Unitatea a fost simbolul 
realizării, tn februarie 1948. a parti
dului unic al clasei muncitoare făurit 
pe baza teoriei revoluționare a so
cialismului științific. Unitatea a de
finit toate marile înfăptuiri ale po
porului, victoria relațiilor de produc
ție socialiste în întreaga societate.

La temelia edificării noii orînduirl 
sociale se află unitatea clasei mun
citoare. țărănimii, . intelectualității, a 
întregului popor, care, strîns unit în 
jurul Partidului Comunist Român, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. muncește cu 
abnegație pentru înălțarea patrie! 
pe culmile civilizației socialiste, co
muniste.

C<mf. unlv. dr. 
Ion AKDELEANU

$ Șl INSĂM1NȚAREA CULTURILOR SUCCESIVE 
viteze zilnice de lucru mult sporite!

A

...ZI de vară caniculară, cu arșiță ce numai aid, în perimetrul ..tri
unghiului de foc" al cîmpiei dintre Mărculeștî si Fetești, poate fi întâl
nită. Cu lanuri nesfîrsite de griu pe Întinsul cărora din Călărași și pină 
la Borcea. de la Dragalina la LehUu. de la Oltenița la Fundulea. sute 
și sute de combine adună recolta epic cu spic, bob cu bob. Da. pînă la 
ultimul bob ! Pentru că atunci cind este vorba de piinea tării, nici un 
bob, nici un spic nu trebuie să se piardă. Aceasta înseamnă de fapt răs
punderea pentru recoltă.

Secerișul griului in județul Călărași a început Încă Re săptămîna 
trecută, dar prima zi de vîrf la recoltare a fost luni, cînd combinele au 
intrat st în lanurile celor 33 unități agricole unde griul s-a copt mai 
tîrziu. Pe ansamblul județului au fost recoltate 28 000 hectare cu griu, 
din cele 78 400 hectare aflate in cultură Deși ritmul de recoltare a cres
cut de la o zi la alta, totuși încă nu s-a atins viteza zilnică planificată
de 14 000 hectare.

Mecanizatorii — la temperatura 
înaltă a secerișului

La C.A.P. Stefan Vodă, vineri după 
ora prinzului, am văzut cum se adu
nă grîul si cum în miriștea încinsă 
de zăpușeală se naște iarăși o altă 
recoltă. La umbră, mercurul termo- 
metruiui arată 40°C. în arșița soare
lui. trupurile si fetele celor 30 de 
mecanizatori de pe combine si trac
toare arătau numai broboane de su
doare. Cele 12 combine, grupate in 
trei module, cu fiecare solă recolta
tă eliberau terenul spre a fi pregă
tit si însămîntat cu culturi succesi
ve. Grîul. pe cît de curat, pe atît de 
sănătos, este încărcat in 10 mașini 
anume pregătite pentru transport și 
dus spre locul de adăpost. Aflat cînd 
în urma combinelor, pentru a se con
vinge cît de bine se bat spicele de 
griu. cînd la cele cinci prese care 
adună paiele, cînd la mecanizatorii 
Intrati de-acum cu plugul în miriște, 
președintele cooperativei. Constantin 
Ivan, care este totodată și șeful sec
ției de mecanizare, este de fapt omul 
care asigură aici în practică acea co
relație prin care tot ceea ce se re
coltează se trimite la magazie direct 
din buncărul combinei, după care în 
cel mult două zile în locul miriște! 
la ființă o nouă cultură. Printr-o 
asemenea organizare au fost recol
tate aici pină acum 400 hectare de 
griu din cele 900 cultivate, iar 300 
hectare au si fost însămintate cu 
porumb si soia.

După ce străbatem ținutul ce urcă 
de la Dunăre spre terasa Bărăganu
lui si vedem cită sudoare se scurge 
de pe fata celor care adună astăzi 
piinea tării, coborîm spre incinta în- 
diguită a fostei bălti „Borcea". acolo 
unde se află astăzi terenul agricol 
al I.A.S. Pietroiu. Cele două bacuri 
ce transportă griul peste Brațul Bor
cea se află într-un continuu du-te- 
vino. de dimineața de la ora 4,30 și 
pină spre miezul nopții. O dovadă că 
In ..baltă" se recoltează din plin cu 
toate cele 38 combine pregătite In 
acest scop.

Pentru documentarea tn cele doui 
Duncte unde se seceră in ..baltă" 
sintem nevoiti să parcurgem multi 
kilometri. în fata noastră se dezvă
luie privirii lanuri Întinse de po
rumb. floarea-soarelui. soia, unul 
mai frumos si mai roditor decit al
tul. Directorul I.A.S. Pietroiu. ingi
nerul Ștefan Poenaru. este unul din 
urmașii celor care cu trudă si pri
cepere au adus la viată adevărată 
aceste păminturi. Ajunși aici, acum 
cind mecanizatorii adună griul, cînd 
in lanurile ce vor aduce rodul toam
nei motopompistii si udătorii întind 

sute si sute de arini de oloaie pen
tru a face ceea ce natura nu mai 
face de multe săptămini. adică să dea 
plantelor apa necesară, am înțeles 
cît de dirză este munca agricultori
lor pentru a obține recolte’ cit mai 
bune. „Balta" este locul de viață și

CU EXIGENȚĂ Șl RĂSPUNDERE 
PENTRU PIINEA NOUĂ A ȚĂRII 
Brigada „Scînteii" transmite din județul Cdlârași

de muncă al familiilor de mecaniza
tori Nicolae Manole. Gheorghe Luca, 
Marin Vasile. al altor 60 de mecani
zatori. pentru care etalonul muncii 
se exprimă în acest miez de vară in 
buncăre de grîu si in hectare arate 
si insămînțate. Datorită unei judi
cioase organizări, decalajul între re
coltare si semănat este aici de numai 
două zile. Fapt este că peste 1000 
hectare, din cele 1 400 prevăzute, sînt 
de acum insămînțate cu a doua cul
tură. iar începînd de luni ritmul de 
lucru la pregătirea terenului și se
mănat a sporit si mai mult, astfel 
ca în cel mult 2—3 zile însămînță- 
rile’’ să fie încheiate ne întreaga su
prafață planificată. Privite astfel, re

zultatele la seceriș, ca Sl Ia celelalte 
lucrări de la I.A.S. Pietroiu oferă 
nu numai o măsură strict materială. 
Ele dimensionează in același timp 
condițiile noi în care se practică as
tăzi agricultura pe aceste terenuri, 
pentru a căror rodnicie statul nostru 
a făcut mari eforturi materiale și 
financiare. Și ce alte dovezi de re
cunoștință pot aduce acești oameni 
pentru noua lor condiție umană de 
azi decit obținînd recolte mari ?!

Din timpul de lucru 
al combinelor — 

nici un minut irosit I
Aproape 1 500 hectare cu griu au 

de recoltat în această campanie com- 
binerii care lucrează la C.A.P. Mo- 
delu. Pe o solă, care cuprinde peste 
200 hectare, se afiau în brazdă 22 
combine, grupate in trei module. La 

fata locului erau prezentl factorii 
chemați să asigure buna desfășurare 
a secerișului în această unitate. Cu 
un cuvînt. oamenii îsi înțelegeau 
obligațiile si acționau cu răspundere 
pentru stringerea întregii recolte. 
Urmărim funcționarea in lan a unui 
grup de trei combine care formează 
un modul. Ajunse la jumătatea solei, 
una dintre ele este obligată să iasă 
din brazdă din cauza unei curele 
care trebuie să asigure funcționarea 
aparatului de treier. Mecanizatorul, 
om de ispravă, coboară repede și în 
cîteva minute demontează una din 
piesele în cauză, dar cind să pună 
cureaua la loc iși dă seama că nu 
poate fi folosită. In linsa unei curele 

de schimb încearcă să o „recondițio
neze". dar ..lucrarea" lui nu tine 
decit cîteva sute de metri. Un alt 
tovarăș de-al lui. mecanizatorul îlie 
Călin, se „împotmolește" nu în lan, 
ci în momentul in care vrea să des
carce griul din buncărul combinei. 
Defecțiunea pornește tot de la o cu
rea care nu poate învîrti dispozitivul 
pentru golire. V

Aici, la Modelu, ca și tn alte locuri, 
este vorba de defecțiuni mă
runte care ar putea fi remedia
te pe loc dacă atelierele mobile ar 
dispune de stocul minim de pie
se de schimb stabilit prin norma
tive. Adevărul este că multe sta
țiuni de mecanizare din Județul Că
lărași nu au dispus nici măcar in pe
rioada reparațiilor de unele piese ce 
trebuie înlocuite. Demersuri pentru 
rezolvarea acestei probleme s-au 
tăcut șl atunci, continuă să sa facă 

și acum, dar se pare că aceste inter
venții nu au darul să-i mobilizeze pa 
cei în cauză. Pentru orice „acoperi
re". organele agricole au trimis spre 
știință Ministerului Agriculturii un 
telex prin care solicitau aproviziona
rea urgentă cu cîteva mii de repere. 
Răspunsul ministerului nu a sosit 
incă la Călărași și cu atît mai puțin 
piesele solicitate.
Semănatul culturilor succesive 

trebuie mult intensificat
Din cele 97 500 hectare culturi suc

cesive. pînă Ia această dată au fost 
însămintate în județul Călărași 32 500 
hectare. Este foarte puțin, dacă ținem 

Rodica SIMIONESCU 
corespondentul „Scînteii"

seama de perioada Înaintată în care 
ne aflăm, de decalajul mare care se 
înregistrează între recoltare și semă
nat: peste 15 000 hectare. Cauza prin
cipală a acestui decalaj constă in 
necorelarea capacității de recoltare a 
combinelor cu aceea a mijloacelor de 
adunat paie. Practic, suprafața re
coltată într-o zi abia poate fi elibe
rată de paie în două zile. Pentru gră
birea strîngerii paielor, normal ar fi 
acum ca. in afară de prese de balotat 
să fie folosite și forte umane de la 
sate. Dar nu se procedează așa. Tot
odată, ținind seama de urgența pe 
care o reclamă însămințarea culturi
lor succesive, credem că ar fi efi
cientă și măsura de a se folosi pen
tru această lucrare mașinile de 
adunat și căpițat.

Concomitent cu tnsămînțarea in cel 
mai scurt timp a culturilor succesive, 
reușita lor este condiționată de apli
carea unor udări care să grăbească 
pornirea boabelor in vegetație. Este 
un lucru demonstrat atit de cerceta
rea științifică, cit mai ales de expe
riența practică. Marile lanuri de po
rumb semănate după orz. care au în
ceput de-acum să prindă contur 
acolo unde s-au aplicat asemenea 
udări, puse față In față cu semănă
turile nerăsărite din unitățile care nu 
au reușit să irige, reprezintă cel mai 
concludent argument în acest sens. 
Din diferite motive insă — în prin
cipal din cauza neasigurării energiei 

pe mari suprafețe semănate cu 
porumb in cultură succesivă in a- 
ceastă vară, un număr mare de uni
tăți nu au reușit să aplice pină acum 
nici o udare. Ca atare, aceste culturi 
nu au pornit încă in vegetație. De 
bună seamă. în condițiile in care nu 
vor cădea precipitații, există riscul 
ca aceste culturi să fie compromise, 
cu toate consecințele păgubitoare 
pentru economia națională. Tocmai 
acest lucru trebuie înțeles cu toată 
răspunderea de factorii chemați să 
asigure buna desfășurare a irigațiilor 
in județul Călărași.

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP

ORZUL —cît mai repede 
din lanuri in magazii!.

în județul BACĂU, recoltarea or
zului se desfășoară in ritm intens. 
Ca atare, oină luni seara producția 
a fost strinsă de ne 59 la sută din 
suprafața cultivată. Inginerul Gheor
ghe Antohi. directorul direcției agri
cole județene, apreciază că. lucrin- 
du-se in ritmul actual, există toate 
condițiile ca această cultură să fie 
strinsă in scurt timp de Pe întreaga 
suprafață. Dealtfel, sint multe uni
tăți din consiliile agroindustriale 
Stefan cel Mare. Sascut. Podu Tur
cului. Traian și Dealu Morii, care au 
încheiat recoltarea orzului.

Am urmărit cum se desfășoară se
cerișul în mai multe unităti din con
siliile agroindustriale Parincea. Tra
ian. Sascut și Ștefan cel Mare. La 
ferma Vultureni a I.A.S. Traian lu
cra o formație complexă formată din 
10 combine, cinci prese de balotat 
paie, sase tractoare cu discuri si 
două semănători. întreaga activitate 
se desfășura sub directa îndrumare 
a inginerei Eugenia Zugravu si a 
celorlalte cadre din conducerea fer
mei. în urma combinelor, paiele 
erau adunate si transportate la mar
ginea tarlalelor sau direct în secto
rul zootehnic. Apoi intrau in -acțiu
ne discurile. Aflat la fața locului, 
inginerul Corneliu Brudiu, directorul 
unității, a ținut să precizeze că așa 
se procedează si în fermele Oprișesti. 
Traian si Călugăreni. întrucît există 
umiditate suficientă in sol si terenul 
este curat, pregătirea solului se face 

Azi so recoltează, miine se ară șl imediat se fac Insămfnțărllo și 
udările - așa se lucrează in aceste zile la I.A.S. Pietroiu, unde, dato
rită bunei organizări a muncii, decalajul între recoltat șl semănat a 

fost dus pină la limita minimă admisă

numai cu discurile si. tn cel mult 
24 de ore. se seamănă porumbul. La 
ferma Parincea a I.A.S. Bacău, re
coltarea celor 125 hectare cu orz era 
pe sfirșite. Primarul comunei Ungu
reni. Vasile Istrate. ne-a spus că. de 
acum înainte, forțele sînt pregătite 
pentru recoltarea griului. La margi
nea lanului. 20 de combine și alte 
mașini erau gata de start. „Am or
ganizat munca in asa fel — mențio
na primarul — ca în cel mult o săp-j 
tămînă să strîngem in bune condiții 
toată recolta de griu de pe cele 1 250 
hectare aflate în cultură". In ritm 
intens se muncește si in fermele 
I.A.S. Sascut. în cooperativele agri
cole Coțăfănești. Cașin. Bogdănești 
si Tirgu Trotus din consiliul agroin
dustrial Ștefan cel Mare, ca și in 
consiliile agroindustriale Podu Tur
cului. Filipesti și Răcăciuni.

Pentru încheierea grabnică a re
coltării orzului, secerișul trebuie 
mult intensificat In unitățile din con
siliile agroindustriale Hemeiusi și 
Moinesti. unde există mari rămîneri 
în urmă. Timpul călduros din ulti
mele zile a făcut ca orzul să se coa
că peste tot si. de aceea, cu atit mai 
mult sînt necesare măsuri hotărite 
din partea organelor agricole locale 
pentru ca si in unitățile din aceste 
consilii agroindustriale recolta să fie 
strinsă neîntirziat si fără pierderi.

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scînteii"
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Sierra Leone

Miting de prietenie dintre tineretul din Republica Socialistă 
România și tineretul din Republica Populară Democrată Coreeană

ADUNAREA DELEGAȚIEI OLIMPICE A REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA

(Urmare din pag. I)
înmînînd scrisorile de acreditare, 

ambasadorul Republicii Sierra Leone, 
Sorsoh Ibrahim Conteh, a transmis 
tovarășului Nlcolae Ceaușescu din 
partea dr. Siaka Stevens, președin
tele republicii, secretar general al 
Partidului Congresul întregului Po
por din Sierra Leone, din partea Co
mitetului Central al partidului, a 
guvernului și a poporului acestei țări 
un cald salut prietenesc, iar poporu
lui român urări de noi succese în 
construcția socialistă In patria 
noastră.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador se subliniază evoluția pozitivă 
a relațiilor dintre cele două țări și 
este exprimată dorința ca aceste re
lații să cunoască, în continuare, o 
dezvoltare continuă, în interesul po
poarelor lor, al cauzei păcii și cola

In anul 40 al libertății noastre, 
remarcabile realizări 

in întrecerea socialistă

borării Internaționale. Este apreciată 
poziția fermă pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu, guvernul și po
porul român au luat-o în sprijinul 
cauzei juste a poporului din Sierra 
Leone de la formarea partidului 
Congresul întregului Popor. Relați
ile noastre cu Republica Socialistă 
România — se arată în cuvîntare — 
ne-au demonstrat că, acolo unde se dă 
dovadă de bunăvoință politică, există 
posibilitatea de realizare a unor 
programe reciproc avantajoase, de 
largă cooperare.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat, la rîndul său, președintelui 
Republicii Sierra Leone, dr. Siaka 
Stevens, un cald salut, împreună cu 
urări de progres și prosperitate 
pentru poporul prieten al acestei 
țări,

în cuvîntarea de răspuns a șefu
lui statului român se subliniază că 

România, care dezvoltă raporturi pe 
multiple planuri cu toate statele 
lumii, acordă o mare atenție întări
rii prieteniei și colaborării cu țările 
africane, ca țări în curs de dezvoltare 
și nealiniate. în acest context se 
relevă că întărirea colaborării dintre 
România și Sierra Leone — pe plan 
politic, economic, tehnico-științific, 
cultural și in alte domenii de acti
vitate — reprezintă o contribuție 
importantă la progresul popoarelor 
noastre, la promovarea destinderii, 
înțelegerii și păcii în lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
urat ambasadorului Republicii Sierra 
Leone succes deplin în activitatea de 
mare răspundere ce i s-a încredințat.

La solemnitate și la convorbirea 
ce a avut loc cu acest prilej au luat 
parte Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe, șl Dumitru Apostoiu, 
secretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat

Cu prilejul vizitei pe care delega
ția Uniunii Tineretului Muncitoresc 
Socialist din R.P.D. Coreeană o în
treprinde in tara noastră, marți a 
avut loc, în Capitală, un miting de 
prietenie dintre tineretul din Repu
blica Socialistă România și tineretul 
din Republica Populară Democrată 
Coreeană.

La miting au luat cuvintul tova
rășul Nicu Ceaușescu, prim-secretar 
al Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, si tovarășul Ri 
Yong Su, președintele Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Mun
citoresc Socialist din R.P.D. Co
reeană.

Desfășurată într-o atmosferă prie
tenească. această manifestare a con
stituit un nou prilej de evidențiere 
a bunelor raporturi dintre Uniunea 
Tineretului Comunist si Uniunea Ti
neretului Muncitoresc Socialist, din
tre tineretul român și tineretul co
reean, de reafirmare a hotăririi celor 
două organizații de a acționa pen
tru continua dezvoltare și diversifi
care a acestor legături, în spiritul 
relațiilor tradiționale dintre cele 
două țâri și popoare, al convorbi
rilor și înțelegerilor convenite între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu,'secretar 

general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare De
mocrate Coreene.

A fost reafirmată solidaritatea ac
tivă, militantă a tineretului român 
cu lupta dreaptă a poporului și ti
neretului coreean pentru reunifica- 
rea independentă si pașnică a pa
triei.

S-a exprimat dorința comună a 
celor două organizații de a depune 
toate eforturile în vederea pregătirii 
și marcării corespunzătoare, în 1985, 
a Anului International al Tineretu
lui sub deviza „Participare, Dezvol
tare, Pace".

manifestare a fost prezent Mun 
Ben Sam, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

★

în aceeași zi, delegația Uniunii Ti
neretului Muncitoresc Socialist din 
R.P.D. Coreeană, condusă de Ri Yong 
Su, președintele C.C. al U.T.M.S., s-a 
întîlnit cu reprezentanți ai presei 
centrale, Radioteleviziunii și A- 
genției romane de presă — Ager
pres.

Subliniind că momentul cel mai 
Important al vizitei l-a constituit 
primirea delegației de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretar ge
nera] a] Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, oaspetele s-a referit la 
semnificația și rezultatele deosebite 
ale convorbirilor și intîlnirilor avute 
cu reprezentanți ai organizației de 
tineret din tara noastră, a evidențiat 
bunele relații care există între or
ganizațiile de tineret din cele două 
țări și contribuția pe care acestea 
o pot aduce la întărirea continuă 0 
prieteniei și colaborării dintre Româ
nia și R.P.D. Coreeană.

(Agerpres)

Marți s avut Ioc adunarea delega
ției olimpice a Republicii Socialiste 
România care va participa la cea de-a 
XXIII-a ediție a Jocurilor Olimpice 
de vară de la Los Angeles.

în numele membrilor delegației 
olimpice, sportivi fruntași au ex
primat sentimente de profundă dra
goste și recunoștință față de 
conducerea partidului șl statului, 
personal față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru minunatele condi
ții de viață și pregătire, angajîn- 
du-se să nu precupețească nici un 
efort pentru a reprezenta cu cinste 
și demnitate sportul românesc la 
Olimpiadă.

în încheierea adunării a luat cu
vintul tovarășa Lina Ciobanu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

într-o atmosferă entuziastă a fost 
adoptată o telegramă adresată to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialisto România. în telegramă 
se spune :

Trăim in aceste zile, cînd se Împli
nesc 19 ani de la alegerea dumnea
voastră in funcția de secretar general 
al partidului, marea bucurie do a ne 
alătura dorinței fierbinți a întregului 
nostru partid și popor ca la Con
gresul al XlII-Iea al partidului să 
fiți reales in funcția supremă do 
secretar general al partidului, garan
ție sigură a înaintării neabătute a 
României pe drumul luminos al so
cialismului și comunismului, a ridi
cării continue a nivelului de trai 
material ți spiritual al poporului 
nostru, a creșterii prestigiului patriei 
noastre pe plan internațional.

ÎN PREAJMA ANIVERSĂRII

Din anul 1965 ți pini tn prezent tn 
Epoca Nicolae Ceaușescu, așa cum 
o denumește cu nețărmurită dragos
te și prețuire poporul român, epoca 
cea mai înfloritoare din istoria țării 
noastre, sportul românesc a Înregis
trat cele mal mari succese din întrea
ga sa participare de peste 6 decenii 
în arena internațională sportivă : 
84 de medalii olimpice, 353 de meda
lii la campionatele mondiale. 412 de 
medalii la campionatele europene, un 
total de 909 medalii față de cele 219 
medalii din perioada 1944—1964 și 
18 medalii din anul 1924 pină în 
1944.

Remarcabilul bilanț «portîv realizat 
In anii care au trecut de la al IX-lea 
Congres al partidului ne mobilizează 
și mai mult, angajindu-ne în fața 
dumneavoastră, părintele nostru iubit, 
să nu precupețim nici un efort pen
tru ca la Jocurile Olimpice de la Loa 
Angeles să fim la înălțimea marilor 
realizări ale poporului nostru, eă în
registrăm un bilanț pe măsura minu
natelor condiții de viață, muncă, în
vățătură și sport pe care, sub condu
cerea dumneavoastră Înțeleaptă, 
partidul și statul le asigură poporu
lui nostru, tinerelor generații.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotă- 
rîrea noastră fermă de a reprezenta 
cu cinste culorile patriei în întrece
rile olimpice de la Los Angeles, de a 
întimpina astfel cu noi și mari suc
cese cea de-a 40-a aniversare a re
voluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă 
și Congresul al XIII-lea al partidului, 
de a nu precupeți nici un efort pen
tru a contribui ia sporirea înaltului 
prestigiu de care România socialistă 
se bucură astăzi în rindul tuturor na
țiunilor lumii.

Prezentăm în continuare rezultatele obținute în 
Întrecerea socialistă de alte colective de oameni ai 
muncii din întreprinderi industriale, construcții, trans
porturi. din unități agricole, precum și din domeniul 
prestărilor de servicii.

IN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI ELECTRICE

PE BAZA DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea elcctro- 

eentrale Timișoara cu 572 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 8,9 la sută la 
graficul de putere la dispoziția 
sistemului economic național ; de
pășiri de plan au mai fost obți
nute la producția de energie elec
trică la bornele generatoarelor ; 
unitatea s-a încadrat în prevede
rile de plan privind productivitatea 
muncii ; cheltuielile au fost mai 
mici decît cele prevăzute în buget 
cu 19,9 la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
eentrale Galați cu 507.1 puncte.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Iași cu 375,5 puncte.

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN

Locul I : Schela de producție pe
trolieră Berea, județul Buzău, cu 
737,8 puncte.

Principalii indicator! dș;.plgfî,.„a.u 
fost depășiți cu : 7,4 la sută lâ pro
ducția fizică. 21,7 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată. 
11,4 la sută la productivitatea 
muncii ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la beneficii : cheltu
ielile totale Ia 1 000 lei producție- 
marfă au fost mai mici decît cele 
planificate cu 3 la sută, iar cele 
materiale cu 5 la sută.

Locul II : Schela de producție 
gaze naturale Mediaș, județul Si
biu, cu 634,5 puncte.

Locul III : Schela de producție 
petrolieră Ticleni. județul Gorj, 
cu 481,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

— SUBRAMURA UTILAJ 
ENERGETIC. PETROLIER, 

PENTRU METALURGIE. CHIMIE, 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

ȘI ALTE RAMURI
Locul I : întreprinderea meta

lurgică Bacău cu 739,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 6 la sută la pro
ducția fizică și la producția netă.
8.6 ia sută la productia-marfă vîn
dută și încasată : depășiri impor
tante de plan au fost obținute la 
export șl la beneficii ; consumu
rile de materii prime și materiale 
au fost mai mici decît cele nor
mate cu 0.7 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
7,2 la sută.

Locul II : întreprinderea de uti
laj chimic „Grivița roșie" — Bucu
rești cu 681,8 puncte.

Locul III : întreprinderea meca
nică de utilaj chimic București cu
642.6 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRODUCĂTOARE DE MAȘINI- 

UNELTE, MECANICĂ FINA 
ȘI SCULE, ECHIPAMENTE 

SPECIALE
Locul 1 : întreprinderea „Indus

tria tehnica medicală" — Bucu
rești cu 866,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: <22,5 la sută la 
producția fizică. 23,4 la sută la 
productivitatea muncii ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la pro
ducția netă, export, productia-mar
fă vindută și încasată si la be
neficii ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost mai 
mici decît cele normate cu 4,2 la 
sută, iar cele de energie electrică 
și combustibili cu 6.8 la sută.

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și be
neficiile sint calculați pe cinci 
luni.

tv
15,00 Telex
15,05 Clubul tineretului. Tineri inter

pret! si formații de amatori în 
Festivalul național „Cîntarea 
României"

15,30 Emisiune in limba maghiară (par
țial color). Din cuprins : O Con
gresul al IX-lea — deschizătorul 
noilor perspective socialiste. Do
cumentar despre realizările Epocii 
Ceaușescu A 40 de trepte in viața 
spirituală a naționalității maghiare 
din România. Literatura. Interviu 
cu scriitorul Hajdu GyfizS A Se- 
lecțiuni din opereta „Crai nou" de 
Clprlan Porumbescu A Desene 
animata 

Locul II : întreprinderea nr. 2 
Brașov cu 763,3 puncte.

Locul III : întreprinderea meca
nică Cugir cu 759,5 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

— ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de utilaj 

chimic Borzești cu 1152,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 31,9 la sută la 
producția netă. 34,8 la sută Ia pro- 
ducția-marfă vindută și încasată,
33,1 la sută la productivitatea 
muncii : depășiri de plan au mai 
fost obținute Ia producția fizică, 
beneficii ; consumurile de materii 
prime, materiale, energie electrică 
și -combustibili au fost mai mici 
decît cele normate.

Locul II : întreprinderea de pro
ducție industrială pentru construc
ții căi ferate Harghita — Miercu- 
rea-Ciuc cu 1 076,3 puncte.

Locul III : întreprinderea de 

PANOUL FRUNTAȘILOR PE PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI9

reparații utilaj minier Tg. Jiu cu 
1 056,6 puncte.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA RAFINĂRII 

ȘI PETROCHIMIE
Locul I : Combinatul petrochi

mic Pitești cu 763 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 2 la sută la pro
ducția fizică, 14,7 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată.
20,1 la sută la productivitatea 
muncii : depășiri de plan au mai 
fost obținute la producția netă și 
la export ; cheltuielile totale și 
materiale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost mai mici decît cele 
planificate cu 2,3 la sută.

Locul II : întreprinderea „Rafi
năria" — Brașov cu 233,2 puncte.

ÎN INDUSTRIA
DE MEDICAMENTE, COSMETICE, 

COLORANȚI ȘI LACURI
Locul I : întreprinderea de lacuri 

și vopsele „Poiicolor" — Bucu
rești cu 676,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,2 la sută la 
producția fizică. 1.5 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută si incasată. 
6 la sută la productivitatea mun
cii. 1,2 la sută la livrări de măr
furi la fondul pieței : depășiri 
de plan au mai fost obținute la 
producția netă si la beneficii : 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro- 
ductie-marfă au fost mai mici 
decît cele planificate cu 3.3 la sută, 
iar cele materiale cu 3 la sută.

Locul II : întreprinderea de me
dicamente București cu 562 puncte.

Locul III : întreprinderea de me
dicamente și colorant! „Sintofarm" 
— București cu 539,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI. 
A MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII, 

EXPLOATARE/1 AGREGATELOR 
PENTRU CONSTRUCȚII

Locul I : Combinatul de lianți șl 
azbociment Fieni, județul Dîmbo
vița, cu 1 044,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 18,9 la sută la 
producția fizică, 14 la sută la pro
ducția netă, 9.6 la sută la producti
vitatea muncii ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la export, 
producția-marfă vindută și încasa
tă și la beneficii ; consumurile de 
materii prime și materiale au fost

16,30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) • Sub 

semnul anului jubiliar
20,20 Actualitatea tn economie A 1984 

— anul 40 al libertății țării, anul 
celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului. Amplă mobilizare pen
tru înfăptuirea programelor prio
ritare din economie I Acțiuni șl 
măsuri pentru creșterea calității 
producției

20,35 Magistrala revoluției. Congresul 
al IX-lea al P.C.R., moment În
scris cu Uter* * de aur în istoria 
României

• Teatrul Național (14 Ti 71, gala 
mică) : Poveste din Hollywood —
19.30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 63 75, la Muzeul de artă) : Concert 
susținut de „COLLEGIUM ARTIS* — 
18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(14 75 46, la Complexul sportiv „Lacul 
Tei") : Anecdote provinciale — 20,30.
• Teatrul Mic (14 70 Bl, Rotonda 
scriitorilor din Cișmlglu) : August eli
berator — spectacol de sunet §1 lumi
nă — 21.
@ Teatrul de comedie (16 M 60) : Tur
nul de fildeș — 19,30.
© Teatru] „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio): Sentimente ți naftalină — 19. 
© Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tăna- 
se" (15 56 78, grădina Cărăbuș) : Spec
tacol de divertisment ți film — 20,30. 
@ Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți —
18.30.
• Teatru! evreiesc de stat (20 39 70): 
Trubaduri gl purlm-spileri — 18,30.

21,00 Film artistic : „Valurile Dunării".
• Producție a Studioului cinemato
grafe „București". Cu : Lazăr 
Vrabie. Liviu Ciulei, Irina Petres
cu, ștefan Ciubotărașu, Mircea 
Șeptlllcl. Scenariul: Francîso Mun-

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza reali
zării indicato. .or prevăzuți în criteriile de organi
zare a întrecerii socialiste, la sfîrșitul lunii iunie *),  
pe primele locuri se situează :

mai mici decît cele normate cu 9,7 
la sută, iar cele de energie elec
trică și combustibili cu 0,4 la sută.

Locul II : întreprinderea de mate
riale de construcții „CESAROM" — 
București cu 959,4 puncte.

Locul III : Combinatul de lianți 
și materiale refractare Turda, ju
dețul Cluj, cu 810,5 puncte.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI,. 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele. 

Încălțăminte și marochinărie „13 
Decembrie" — Sibiu cu 1 027,5 
puncte.

Principalii indicatori de plan-'au 
fost depășiți cu : 9,4 Ia sută la 
producția netă, 6,3 la sută Ia pro
ducția fizică, 3,4 Ia sută la pro
ductivitatea muncii, 6,8 la sută la 
beneficii ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la export și la livrări 
de mărfuri la fondul pieței ; con
sumurile de materii prime și ma
teriale au fost mai mici decit cele 

normate eu 0.8 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
2,4 la sută.

Locul II : întreprinderea de în
călțăminte „Progresul" — Bucu
rești cu 909,6 puncte.

Locul UI : întreprinderea de 
piele și încălțăminte „Pionierul" — 
București cu 753,9 puncte.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE

Locul I : Trustui-antreprlză ge
nerală de construcții industriale 
Brașov cu 433,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,3 la sută la pro
ducția de construcții-montaj termi
nată, 10,4 la sută la producția netă,
13,6 la sută la productivitatea 
muncii ; cheltuielile totale la 1 000 
lei producție de construcții-montaj 
au fost mai mici decît cele planifi
cate cu 1.7 la sută, iar cele mate
riale cu 0,8 la sută ; consumurile 
de metal, ciment, combustibili și 
carburanți au fost mai mici decit 
cele normate.

Locul II Trustul-antrepriză ge
nerală de construcții industriale 
Iași cu 408,9 puncte.

Locul III : Centrala-antrepriză 
generală de construcții industriale 
București cu 390.5 puncte.
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — 

SUBRAMURA 
INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI

Locul I : întreprinderea de indus
trializare a laptelui Galați cu 730,2 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 19,2 la sută la 
producția fizică, 14 la sută la pro
ducția netă, 14,2 la sută la produc
ția-marfă vîndută și încasată, 5,9 
la sută la productivitatea muncii ; 
depășiri de plan au mai fost ob
ținute la export și beneficii ; unita
tea s-a încadrat în prevederile de 
plan privind reducerea consumuri
lor de materii prime, materiale, 
energie electrică și combustibili.

Locul II : întreprinderea de in
dustrializare a laptelui Iași cu 594,6 
puncte.

Locul III : întreprinderea de in
dustrializare a laptelui Ialomița cu 
312,5 puncte.

ÎNTREPRINDERI DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎNGRĂȘAREA PORCILOR
Locul I : Combinatul pentru pro-

teanu, Titus Popovlcl. Regla : Li
viu Ciulei

22,20 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului

vremea 
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 19, 20 și 21 iulie, In țară : 
Vremea va fi !n general instabilă în pri
ma parte a intervalului, apoi se va a- 
meliora. Cerul va fi variabil, cu înno- 
rări mai accentuate în primele zile, 
dnd vor cădea averse de ploaie. înso
țite de descărcări electrice, mai frec
vente !n regiunile din nordul șl estul 
țării. Pe alocuri, cantitățile de apă că

ducerea și Industrializarea cărnii 
de porc Timiș cu 455 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 30,2 la sută la
producția de carne, 16,5 la sută la 
efectivele de porcine la sfirșitul 
perioadei ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la livrările de carne 
la fondul de stat și la beneficii ; 
cheltuielile la 1 000 lei producție- 
marfă au fost mai mici decit cele 
planificate cu 0,3 la sută.

Locul II : Combinatul pentru 
producerea și industrializarea căr
nii de porc Ialomița cu 296 puncte.

Locul III : întreprinderea de stat 
pentru creșterea și îngrășarea por
cilor Bonțida, județul Cluj, cu 178 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR RUTIERE
Locul I : întreprinderea de 

transport specializat pentru agri
cultură și industrie alimentară 
Buzău cu 867,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 30,6 la sută Ia
producția netă in activitatea de 
transport și la productivitatea 
muncii, 28,9 Ia sută la volumul 
mărfurilor transportate, 14,2 la 
sută Ia venituri brute din activi? 
tatea de transport, 17 la sută Ia in
vestiții : depășiri -de plan- au-maf 
fost obținute la beneficii ; chel- 
tuielile~ia 1 000 lei venituri brute 
din transporturi au fost mai mici 
decît cele planificate cu 2,4 la sută ; 
consumurile de carburanți au fost 
mai mici decit cele normate cu 0,8 
la sută.

Locul II : întreprinderea de 
transporturi auto Caraș-Severin cu
490.1 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transporturi auto Bistrița-Năsăud 
cu 334,5 puncte.
ÎN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE, 

ACHIZIȚII ȘI DESFACERE 
A MĂRFURILOR

Locul I : Uniunea județeană a 
cooperativelor de. producție, achi
ziții, desfacere a ^mărfurilor și de 
credit Neamț eu 891,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1.8 la sută la pro
ducția industriei mici, 1.1 la sută 
la prestări servicii pentru popu
lație, 4,3 la sută la beneficii, 10,5 la 
sută ia livrări de mărfuri la fondul 
pieței ; depășiri importante de plan 
au fost obținute la export ; chel
tuielile de circulație la 1 000 lei 
desfacere au fost mai mici decit 
cele planificate cu 0,4 la sută.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor de producție, achi
ziții, desfacere a mărfurilor și de 
credit Iași cu 673,4 puncte.

Locul III : Uniunea cooperative
lor de producție, achiziții, desfa
cere a mărfurilor și de credit Sec
torul agricol Ilfov cu 596,8 puncte.

ÎN DOMENIUL
GOSPODĂRIEI DE LOCUINȚE 

ȘI PRESTĂRI ÎN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de con

strucții, reparații, administrare lo- 
cativă Foișor — București cu 930,3 
puncte.

Principalii Indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 19,6 Ia sută ia în
casări din activitatea de producție 
și prestări de servicii, 24 la sută 
la producția de construcții-montaj, 
18 la sută la volumul lucrărilor de 
întreținere, reparații curente și 
prestări in construcții ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la be
neficii ; cheltuielile totale și ma
teriale la 1 000 lei producție-presta- 
ție au fost mai mici decît cele pla
nificate.

Locul II : întreprinderea de con
strucții, reparații, administrare lo- 
cativă Brașov cu 810,3 puncte.

Locui III : întreprinderea de con
strucții, reparații, administrare lo- 
cativă Vitan — București cu 755,4 
puncte.

(Agerpres)

zute vor depăși 20 de litri pe metru! 
pătrat în 24 de ore. Izolat, condiții de 
grindină, tn partea a doua a interva
lului, ploile se vor diminua și se vor 
restrînge ca arie. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat, cu intensificări locale 
în estul țării și la munte, predominînd 
din sectorul nordic, cu viteze de 50—60 
km pe oră. Temperaturile minime vor 
oscila între 8 și 18 grade, iar cele ma
xime între 18 și 26 de grade, mai ridi
cate în a doua parte a intervalului. 
In București : Vreme schimbătoare, cu 
cerul temporar noros. Vor cădea aver
se de ploaie, însoțite de descărcări e- 
lectrice, îndeosebi în primele zile. Con
diții de grindină. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat, cu unele intensificări 
de scurtă durată. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 13 și 16 gra
de, iaV cele maxime între 23 șf 26 de 
grade, mai ridicate spre sfîrșitul inter
val ulut

Cronica zilei ZILEI RENAȘTERII POLONIEI
Ministrul afacerilor externe, Ștefan 

Andrei, s-a întilnit, marți, cu Abd-El I 
Rahman Khane, director executiv al 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.).

Cu acest prilej au fost discutate 
aspecte privind participarea Româ
niei la activitățile O.N.U.D.I., căile 
de intensificare a prezenței tării 
noastre în cadrul acestei organizații, 
precum șl unele probleme ale vieții 
economice internaționale și îndeosebi 
ale țărilor în curs de dezvoltare.

(Agerpres)

DE LA C. E. C.
Pentru sumele păstrate la C.E.C,. 

toți depunătorii beneficiază de 
multiple drepturi și avantaje, prin
tre care și acela referitor la păs
trarea secretului privind numele 
depunătorilor, ale titularilor și ope- 

I rațiile efectuate de C.E.C.
Venind în întimpinarea dorințe

lor manifestate de unii oameni ai 
muncii care economisesc Ia C.E.C. I 
iți /legătură cu persoanele care înot 
primi informații asupra sumelor 
depuse .pe diferite instrumente de 
economisire, Casa de Economii și 
Consemnațiuni precizează că aces
tea se dau pe bază de cerere scrisă 
sau adresă, cu condiția prezentării 
libretului sau indicării numărului 
acestuia ori a altor elemente strict 
necesare identificării libretului :

— titularilor libretelor de econo
mii ;

— persoanelor Indicate prin clau
za de împuternicire înscrisă în 
libret, dar numai pentru operațiile 
efectuate de acestea ;

— depunătorilor, numai pentru 
sumele depuse de aceștia pe nu
mele altor' persoane ;

— persoanelor împuternicite de 
către titulari prin procură sau 
printr-o altă formă de împuterni
cire legală. în limitele stabilite 
prin împuternicire ;

— părinților și tutorilor, pentru 
depunerile apartinînd titularilor 
minori ;

— persoanelor înscrise Ia dispo
ziția testamentară, numai după 
decesul titularului și numai pentru 
soldul existent la data decesului ;

— moștenitorilor legali sau testa
mentari prin atestarea acestei ca
lități de către organele notariale 
sau instanțele judecătorești, nu
mai pentru soldul existent la data 
decesului titularului.

Conform prevederilor art. 170 din 
Legea finanțelor nr. 9/1972 și ale 
Statutului Casei de Economii și 
Consemnațiuni. nici un alt. organ de 
stat sau persoană în afară de cele 
arătate mai sus nu au drept să 
ceară și să primească date infor
mative asupra depunătorilor și 
operațiilor efectuate de aceștia la 
C.E.C.

Este important de reținut că 
instrumentele de economisire ofe
rite populației de unitățile C.E.C. 
din întreaga țară răspund toate 
aceluiași scop : păstrarea in cea 
mai deplină siguranță a economii
lor bănești personale și sporirea 
acestora prin dobînzi și cîștiguri.

cinema
A Saltimbancii — 9; 11; 13, Singură
tatea florilor — 15; 17; 19 : DOINA 
(16 35 38).
A Pe malul sting al Dunării albastre: 
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11.15;
13,30: 15,45; 18; 20.
A Șapte băieți și o ștrengărită : 
CENTRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
A Vreau să știu de ce am aripi : BU- 
ZEȘTI (50 43 53) — 15; 17; 19.
A Brigada diverse tn alertă : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20.
A Capcana mercenarilor : LIRA 
(317171) — 15,30;-17,30: 19,30.
A Secretul lui Bachus : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30: 17.30; 19.30. 
A Aventuri Ia Marea Neagră : FE
RENTARI (80 49 85) — 15,30; 18,30.
® B.D. la munte și la mare : CO- 
TROCENI (49 48 48) - 15; 17,15; 19.30. 
A Haiducii Iui Șaptecal : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
® Ca-n filme : VOLGA (79 71 26) — 9; 
11,15; 13,30: 15,45: 18; 20, CULTURAL 
(83 50 13) - 9: 11.15; 13,30; 15,45: 18; 20. 
© Scopul și mijloacele : VIITORUL 
(10 67 40) — 15.30; 17,30; 19,30.
© Runda 6 : FLACĂRA (20 33 40) — 
15; 17; 19.
• Titanic vals : STUDIO (59 53 15) — 
10; 12,15; 15; 17; 19.
A întoarcerea Vlașinilor : PROGRE
SUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
© Martorul știe mai mult : SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15; 20.
A Călăreții de dimineață : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.

Adunare festivă la lași
La Iași a avut loc marți după- 

amiază o adunare festivă consacrată 
celei de-a 40-a aniversări a Zilei 
Renașterii Poloniei.

In cadrul adunării. Eugen Nechi- 
for, prim-secretar al comitetului 
municipal de partid, a relevat trans
formările înnoitoare survenite in Po
lonia socialistă, succesele obținute 
de oamenii muncii polonezi, sub 
conducerea P.M.U.P., în edificarea 
societății socialiste, aportul Poloniei 
populare la lupta pentru cauza păcii, 
destinderii si securității internațio
nale. Subliniind indelungatele relații 
prietenești dintre România si Polo
nia. vorbitorul a evidențiat rolul de
terminant al dialogului la nivel înalt 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Wojciech Jaruzelski in extinderea 
și diversificarea colaborării multila
terale dintre cele două partide, țări 
și popoare. în interesul reciproc, al 
cauzei generale a socialismului, păcii 
și. înțelegerii in lume..

în continuare. ,'Jeremi Czulinskî, 
consilier „al Am^sadel R.P. Polona

Conferință de presă la Ambasada R.P. Polone
Cu ocazia celei de-a 40-a aniver

sări a Zilei Renașterii Poloniei, la 
ambasada din București a acestei 
țări a avut Ioc, marți, o conferință 
de presă.

Ambasadorul Bogusîaw Stahura a 
relevat, cu acest prilej, însemnătatea 
deosebită a actului istoric de acum 
patru decenii, care a marcat începu
tul construirii societății socialiste în 
Polonia. El a trecut în revistă reali
zările obținute de poporul polonez, 
sub conducerea Partidului Muncito
resc Unit Polonez, în dezvoltarea e- 
conomiei naționale, a vieții sale so
ciale și spirituale.

Referindu-se la relațiile de priete
nie și colaborare multilaterală din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre, vorbitorul a subliniat rolul 
hotârîtor al întâlnirilor și convorbi
rilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Wojciech Ja

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :
Participants la tragerea ex

cursiilor Loto de vineri 20 
îuiie 1984 pot obține autoturis
me „OLTCIT SPECIAL", ex
cursii în R. D. Germană, im
portante sume de bani. Trage
rile excursiilor, organizate ln- 
tr-o formulă de mare atracti- 
vitate, au prilejuit in acest an 
constituirea unor grupuri de 
turiști care au vizitat U.R.S.S., 
R. P. Polonă. R. P. Bulgaria, 
urmînd ca in lunile viitoare să 
se constituie și alte grupuri, 
centru efectuarea de vizite în 
R. D. Germană, R. S. Ceho
slovacă, R. P. Ungară si 
U.R.S.S.

A Lovitură fulgerătoare : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
A Locotenent Cristina : GRIVITA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20. ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30, la grădină — 20.45.
© Legenda : POPULAR (35 15 17) —
15; 17,15; 19,30.
A Aceeași dragoste : MUNCA (21 50 97)
— 15 ‘ 17 15 • 19 30
A Marfă furată : SCALA (11 03 72) — 
0; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20, FESTI
VAL (15 63 84) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
A Rocky II : FAVORIT (45 31 70) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
A Colina: CAPITOL (16 29 17) — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, la grădi
nă — 21.
A Madame Sans-G«ne : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 
16; 18; 20.
A Salutări cordiale de pe Terra: LU
MINA (15 61 10) — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18: 20.
A Omul șl fiara : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 12.15; 16; 19,15, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 12: 16; 19, MODERN 
(23 71 01) — 9; 12; 16; 19.
A Cobra se Întoarce : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 21.
A Cineva ca tine : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 19: 
20.
A Yankeii : GIULEȘTI (17 55 46) — 9: 
12; 16; 19, AURORA (35 04 66) — 9: 12; 
16; 19, TOMIS (21 49 46) — 9; 12; 16; 
19, la grădină — 21.
A Legenda călărețului singuratic : 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20, FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, COS
MOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,30; 17,30; 19,30. 

la București, a prezentat principalele 
momente ale luptei maselor popu
lare din Polonia pentru independen
tă și suveranitate națională, pentru 
eliberarea tării de sub dominația 
fascistă. El a înfățișat realizările do- 
bindite de poporul polonez, sub con
ducerea P.M.U.P., in toate domeniile 
vieții materiale si spirituale, hotă- 
rirea oamenilor muncii polonezi de 
a acționa cu fermitate pentru În
scrierea în continuare a patriei lor 
pe noi coordonate ale progresului si 
dezvoltării.

Evocind relațiile româno-poloneze 
de prietenie si conlucrare pe multi
ple planuri, vorbitorul a subliniat 
contribuția hotăritoare a Intîlnirilor 
și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Wojciech 
Jaruzelski, a înțelegerilor convenite 
cu aceste prilejuri pentru adîncirea 
și consolidarea raporturilor statorni
cite între România si Polonia. în in
teresul celor două țări si popoare, al 
cauzei socialismului și păcii.

v- .M -(Agerpres)

ruzelski în extinderea și diversifica
rea legăturilor bilaterale. Exprimîn- 
du-și convingerea că prietenia româ- 
no-polonă se va dezvolta și întări 
în continuare, in interesul reciproc, 
al cauzei generale a socialismului și 
păcii în lume, ambasadorul R. P. Po
lone a spus : Poporul polonez sărbă
torește Împlinirea a 40 de ani de cînd 
a pornit pe drumul dezvoltării socia
liste cu sentimentul unor mari în
făptuiri. Folosesc acest prilej pentru 
a transmite salutări cordiale poporu
lui român în preajma aniversării a 
40 de ani de la victoria revoluției da 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă, precum 
și urări de succes în acest an cînd 
urmează să aibă loc Congresul al 
XIII-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

în Încheiere a fost prezentat un 
film documentar polonez.

(Agerpres)

Cîștiguri pe 13 categorii se 
acordă la noua tragere excep
țională PRONOEXPRES de du
minică 22 iulie 1984. în cadrul 
acestora se pot obține autotu
risme „OLTCIT SPECIAL" (la 
ambele faze), excursii în R.D. 
Germană și bani în numerar. Se 
efectuează 6 extrageri în două 
faze, totalizînd 42 de numere. 
Costul unei variante este de 6 
lei, cu drept de participare numai 
la faza a Il-a, și de 25 lei, cu 
drept de participare la toate 
cele 6 extrageri ale ambelor 
faze. Se poate participa șl cu 
variante achitate 25 la sută.

A Îmi sare țandăra : GRADINA LIRA 
(31 71 71) — 21.
A Polițist sau delincvent : GRADINA 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
A Cuscrii : GRADINA MODERN 
(23 71 01) — 21.
A Par șl impar : PARC HOTEL 
(17 08 58) — 21.
A Vizită la domiciliu a GRADINA 
GLORIA (47 46 75) — 21.

teatre



Acțiunile si propunerile președintelui
Iote Ceausescu

pentru prevenirea unui război nuclear
prezentate în cadrul Conferinței pentru dezarmare de la Geneva
GENEVA 17 (Agerpres). — Exa

minarea în ședințele plenare ale 
Conferinței pentru dezarmare de la 
Geneva a punctului de pe ordinea de 
zi privind prevenirea riscului unui 
război nuclear a oferit delegațiilor 
statelor membre prilejul să expună 
punctul de vedere al țărilor lor pe 
această temă majoră a vieții inter
naționale actuale.

Delegația română, intervenind în 
dezbateri. în spiritul mandatului în
credințat de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., a prezentat 
amplu ideile si inițiativele de pace 
ale tovarășului Nicolae Ceausescu, 
acțiunile si propunerile concrete pe 
care președintele României le-a for
mulat în repetate rînduri pentru 
oprirea cursei Înarmărilor. în spe
cial nucleare, în scopul salvării

Concepția președintelui României 
privind problemele păcii și securității 

internaționale in etapa actuală 
prezentată la conferința Pugwash

STOCKHOLM 17 (Agerpres). — 
în localitatea suedeză Bjorkliden 
s-au desfășurat lucrările celei de-a 
34-a conferințe Pugwash, care a re
unit oameni de știință din întreaga 
lume. Pe agenda conferinței s-au 
aflat probleme privind cursa înar
mărilor strategice, securitatea euro
peană, aspectele militarizării spațiu
lui cosmic, armele chimice, securi
tatea si dezvoltarea, opinia publică 
Si controlul armamentelor.

în cadrul dezbaterilor, delegația 
română a prezentat concepția parti
dului si statului nostru, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu privind pro
blemele păcii si securității interna
ționale în etapa actuală, necesitatea 
opririi cursei înarmărilor, a trecerii 
la dezarmare, si în primul rînd la 
dezarmarea nucleară, a unor măsuri 
de întărire a încrederii si a cola

QUITO : Lucrările conferinței internaționale 
în favoarea păcii și democrației

QUITO 17 (Agerpres). — La Quito 
au început lucrările unei conferințe 
internaționale în favoarea păcii și 
democrației, la care iau parte repre
zentanți ai vieții politice și culturale, 
militanțl împotriva cursei înarmări
lor, pentru pace și dezarmare, din 
aproximativ 20 de țări ale Asiei, 
Africii, Europei și Americii Latine 
— informează agenția Prensa Latina.

în cuvintul inaugural, ministrul 
relațiilor externe al Ecuadorului, 
Luis Valencia Rodriguez, a atras

Convenția națională
a Partidului democrat din S.U.A.

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
în prima zi a Convenției naționale 
a Partidului democrat din S.U.A.. ale 
cărei lucrări se desfășoară la Sau 
Francisco, au fost aduse critici la a- 
dresa orientărilor actualei adminis
trații republicane intr-o serie de do
menii ale politicii interne si exter
ne. Fostul președinte Jimmy Carter 

umanității de la o catastrofă nu
cleară.

în intervenția sa, delegația ro
mână a propus înghețarea arsenale
lor nucleare, încetarea cercetărilor 
Si experiențelor cu arme nucleare, 
prevenirea unei curse a înarmărilor 
în spațiul extraatmosferic. precum 
Si un ansamblu de măsuri concrete 
destinate interzicerii utilizării arme
lor nucleare si prevenirii unui răz
boi nuclear prin accident, eroare 
de calcul sau incident tehnic.

Delegația română a făcut un nou 
apel la membrii Conferinței de la 
Geneva pentru dinamizarea si con
cretizarea negocierilor, reamintind 
responsabilitatea acestui organism 
nu numai in fața Adunării Generale 
a Națiunilor Unite, ci si a opiniei 
publice mondiale, a popoarelor 
lumii.

borării între state, a creări! unor 
zone denuclearizate în Europa, ne
cesitatea instaurării unei noi ordini 
economice, a lichidării subdezvol
tării.

A fost prezentată, de asemenea, 
activitatea Comitetului național ro
mân „Oamenii de știință si pacea", 
al cărui președinte este academician 
doctor inginer Elena Ceausescu șl 
sub egida căruia îsi desfășoară ac
țiunile grupul național român 
Pugwash. S-a arătat că acest comi
tet face cunoscută pe toate meri
dianele globulin voința de pace a 
oamenilor de știință din tara noas
tră, a întregului nostru popor si 
militează pentru ca toate cuceririle 
științei si tehnicii să fie puse în 
slujba păcii, progresului, civilizației, 
a bunăstării omului.

atenția asupra pericolului pe care îl 
reprezintă pentru 'enire Izbucni
rea unui conflict nu-iear, subliniind 
că acesta nu se poate solda nici cu 
Învingători, nici cu învinși, ci numai 
cu un imens număr de victime. Re- 
levînd că actuala tensiune existentă 
pe plan internațional creează posibi
litatea declanșării unei conflagrații 
distrugătoare, el a menționat că tre
buie depuse toate eforturile în direc
ția salvgardării păcii pe planeta 
noastră.

a apreciat că. după 1979, „au fost 
consacrate puține eforturi reale re
ducerii arsenalelor nucleare", adău
gind că. in materie de negocieri vl- 
zind reducerea înarmărilor. ..a avut 
loc un regres. A început o nouă spi
rală a cursei înarmărilor nucleare", 
a spus el.

Vizita primului ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România, tovarășul 

Constantin Dăscălescu, in Egipt
Primire la președintele Mohamed Hosni Mubarak

CAIRO 17 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Arabe Egipt. Moha
med Hosni Mubarak, l-a primit marți 
pe primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu. care 
face o vizită oficială de prietenie în 
Egipt, la invitația guvernului acestei 
țări.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu au fost transmise președin
telui Republicii Arabe Egipt. Moha
med Hosni Mubarak, și doamnei 
Suzanne Mubarak, un salut cordial, 
împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, de pace, progres 
și prosperitate poporului egiptean 
prieten.

Mulțumind călduros pentru mesajul 
primit, președintele Egiptului a rugat 
să fie transmise tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. din partea sa și a doam
nei Mubarak,' un cordial salut de 
prietenie, precum și cele mai bune 
urări de sănătate, fericire personală 
și succes, de progres și prosperitate 
poporului român.

în cursul convorbirii au fost evoca
te cu deosebită satisfacție relațiile de 
strinsă prietenie dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Mohamed Hosni Mubarak, raportu
rile de largă conlucrare statornicite 
intre România și Egipt, ca urmare a 
înțelegerilor convenite și a documen
telor semnate la cel mai inalt nivel, 
care au reprezentat și reprezintă mo
mente hotăritoare pentru dezvolta
rea re' ’.iilor tradiționale de priete
nie și tlaborare multilaterală, re
ciproc avantajoasă, dintre cele două 
țări.

Primul ministru român a subliniat 
că p’-eședintele Nicolae Ceaușescu 
acorda o importanță deosebită apro
fundării și amplificării acestor rela

MGENTULE DE PRESA
S© -• ve scurt

PROPUNERE A GUVERNULUI 
I R. P, MONGOLE LA O.N.U. Gu- 
| vernul R. P. Mongole a transmis 

secretarului general al O.N.U. pro- 
1 punerea de a se include pe ordi

nea de zi a celei de-a 39-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U. punctul privind ..Dreptul 

I popoarelor la pace" și adoptarea 
I unei declarații in acest sens, anun

ță agenția „Monțame". în expune- 
irea de motive la această propunere 

se subliniază că dreptul popoarelor 
la pace trebuie să .fie consfințit, in 
documente juridi.ce internaționale, 

I Că el trebuie să fie asigurat de 
I către toate statele, și că respec

tarea lui impune, renunțarea Ia fo- 
Ilosirea forței în relațiile interna

ționale. soluționarea litigiilor inter
naționale pe calea tratativelor.

î DEMISIA GUVERNULUI FRAN- 
! CEZ. Marți seara, primul ministru 

al Franței, Pierre Mauroy, a pre

ții, modului în care sînt îndeplinite 
înțelegerile convenite în urma dia
logului la cel mai înalt nivel, fiind 
permanent preocupat să confere, în 
continuare, conlucrării dintre cele 
două țări un conținut cit mai bogat, 
atit pe plan politic, cit și pe plan 
economic, astfel incit colaborarea 
româno-egipteană să ocupe un loc 
tot mai important în ansamblul ra
porturilor externe ale țării noastre.

Cu acest prilej, s-a exprimat voința 
ambelor țări de a se continua dia
logul româno-egiptean la nivel înalt, 
în vederea impulsionării raporturilor I 
de prietenie și cooperare dintre 
cele două țări și popoare.

în cadrul convorbirii s-a afirmat 
dorința inițierii grabnice a unor mă
suri care să asigure sporirea volu
mului total al schimburilor comer
ciale. accelerarea lucrărilor la obiec
tivele de cooperare aflate în curs de 
execuție, identificarea și angajarea 
de noi acțiuni de cooperare indus
trială, în domenii de interes comun.

S-a procedat, de asemenea, la un 
schimb de păreri asupra unor proble
me actuale ale vieții internaționale, 
privind promovarea politicii de pace, 
independență și largă cooperare în
tre națiuni, oprirea cursei înarmări- I 
lor și trecerea la dezarmare. în pri- I 
mul rînd la dezarmarea nucleară, 
transformarea Balcanilor . într-o zonă 
a păcii și bunei vecinătăți, liberă de 
arme nucleare, de baze și trupe străi
ne, soluționarea pe cale pașnică, prin 
tratative, a conflictului dintre Irak și I 
Iran, reglementarea globală a situa
ției din Orientul Mijlociu și soluțio
narea problemei poporului palesti
nian. lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de stimă și de
plină Înțelegere reciprocă.

zentat președintelui Francois Mit
terrand demisia guvernului său. 
transmite agenția France Presse. 
Șeful statului a acceptat demisia 
guvernului și i-a cerut lui Laurent 
Fabius să formeze un nou guvern. 
L. Fabius a deținut in cabinetul 
demisionar funcția de ministru al 
industriei și cercetării științifice.

CUVÎNTARE A PREȘEDINTELUI 
IRAKULUI. Luînd cuvintul cu pri
lejul celei de-a 16-a aniversări a 
revoluției irakiene, președintele 
Irakului, Saddam Hussein, a ară
tat că. în anii care au trecut. Ira
kul a obținut succese importante 
pe toate tărimurile dezvoltării eco- 
nomico-sociale. El a subliniat că 
Irakul va continua 6ă acționeze 
pentru progresul său economic si 
social. Referindu-se la unele pro
bleme ale situației internaționale, 
șeful statului irakian a reafirmat

Convorbiri economice
româno-chineze

BEIJING 17 (Agerpres). — La 17 
iulie. Li Peng, vicepremier al Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, l-a 
primit pe Vasile Bulucea, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
care a efectuat o vizită in R.P. Chi
neză, la invitația Ministerului Căilor 
Ferate. în cadrul intîlnirii s-a făcut 
un schimb de păreri privind coope
rarea româno-chineză in domeniul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
subliniindu-se posibilitățile, interesul 
și dorința ambelor părți de a extin
de și diversifica această colaborare.

Ministrul român a avut, de aseme
nea, întîlniri cu conducerile minis
terelor căilor ferate, transporturilor 
și telecomunicațiilor și aviației ci
vile, convenindu-se măsuri pentru 
aprofundarea colaborării in aceste 
domenii.

Miting consacrat recentei 
plenare a C.C. al Partidului | 

Muncii din Coreea
PHENIAN 17 (Agerpres). — La 

Phenian a avut loc un miting, cu I 
participarea a peste 100 000 de per
soane, consacrat recentei plenare a 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
care a examinat rezultatele vizitelor 
oficiale de prietenie efectuate de 
delegația de partid și de stat a R.P.D. 
Coreene, condusă de tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
P.M.C., președintele R.P.D. Coreene, 
în țări socialiste europene, între care 
și România. După cum menționează 
agenția A.C.T.C., au fost prezenți 
conducători de partid și de stat ai 
R.P.D. Coreene.

în raportul prezentat la miting de I 
So Yun Sok, membru al Biroului I 
Politic al C.C. al P.M.C., prim-secre- | 
tar al Comitetului orășenesc de 
partid Phenian, a fost relevată im
portanța întîlnirilor avute pentru 
dezvoltarea prieteniei și solidarității 
dintre R.P.D. Coreeană și țările vi- I 
zitate. Vizitele, a mai spus vorbito- | 
rul, au deschis „o amplă perspectivă 
extinderii în continuare a schimburi
lor și cooperării economice și teh- 
nico-științifice cu țările socialiste".

dorința de pace a tării sale, pre
cum și năzuința spre o încetare a i 
războiului cu Iranul și spre reali
zarea unei reglementări pașnice, 
echitabile a acestui conflict.

LA O REUNIUNE A PARTIDU
LUI COMUNIST JAPONEZ, prile
juită de cea de-a 62-a aniversare I 
a creării P.C.J., Kenji Miyamoto, 
președintele C.C. al P.C.J., a de
clarat că partidul va continua să-și , 
consolideze influenta in țară, in
clusiv prin sporirea numărului • 
membrilor săi și lărgirea difuzării 
în mase a organului de presă al I 
P.C.J., „Akahata". Totodată, el s-a | 
referit Ia recrudescenta activității 
forțelor de dreapta și s-a pronun- • 
țat în favoarea apărării drepturi- | 
lor democratice ale poporului.

CONVORBIRI LA AMMAN. Re- | 
Eele Hussein al Iordaniei a confe- 1 
rit cu președintele Comitetului Exe- i 
cutiv al Organizației pentru Elibe- i 
rarea Palestinei (O.E.P.), Yasser 
Arafat, care întreprinde o vizită o- 
ficială de două zile la Amman. în < 
cadrul întrevederii, s-a procedat la | 
examinarea problemei palestiniene, 
a situației din lumea arabă si a i 
ultimelor evoluții din teritoriile a- 
rabe ocupate.

MANIFESTĂRI CONSACRATE MARII SĂRBĂTORI 
NAȚIONALE A POPORULUI ROMÂN

In diverse țări ale lumii au ioc manifestări consacrate împlinirii 
a 40 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă din România

VARȘOVIA n (Agerpres). - In 
oralul Czestochowa a avut loc o 
conferință de presă, in cadruț că
reia au fost evidențiate realizările 
deosebite obținute de țara noastră, 
îndeosebi in ultimii 20 de ani, de cind 
la conducerea destinelor poporului 
român se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. Tot
odată, a fost deschisă expoziția de 
fotografii „Turismul românesc in 
1984".

Au participat membri ai conduce
rii voievodatului Czestochowa, ai 
conducerii organizației orășenești de 
partid, reprezentanți ai organizațiilor 
de turism, ai presei, oameni ai mun
cii din localitate.

COPENHAGA 17 (Agerpres). — In 
localul primăriei municipiului danez 
Esbjerg a fost deschisă o expoziție 
documentară de fotografii, care evi
dențiază momentele principale din 
istoria României, precum și marile 
realizări economice și social-cultura- 
le obținute de poporul nostru in 
opera de construire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Este scos în relief, in mod deose
bit, faptul că cea mai densă peri
oadă de împliniri, pe toate planu

In întîmpinarea celei de-a 40-a aniversări 
a Zilei Renașterii Poloniei

Cuvintul tovarășului Wojciech Jaruzelski la ceremonia inmînării
diplomelor de laureați ai

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc ceremonia în- 

. minării diplomelor de laureați ai 
premiilor de stat ale R. P. Polone 
pe anul 1984.

Luînd cuvintul. Wojciech Jaru
zelski. prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.. președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, a subliniat 
că premiile de stat au fost decerna
te. în 1984. după o întrerupere de 
patru ani și că aprecierea muncii 
laureatilor trebuie privită în contex-

Ședința Consiliului Național al Mișcării Patriotice 
de Renaștere Națională

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc ședința Consi
liului Național al Mișcării Patriotice 
de Renaștere Națională din Polonia, 
consacrată analizei activității organi
zațiilor mișcării pentru pregătirea 
sărbătoririi celei de-a 40-a aniver
sări a Zilei Renașterii Poloniei.

Luînd cuvintul. secretarul general 
al Consiliului Național al Mișcării 
Patriotice de Renaștere Națională 
din Polonia. Marian Orzechowski, 
a subliniat marea însemnătate a săr
bătoririi celei de-a 40-a aniversări a 
Poloniei populare si rolul educativ 
ăl manifestărilor organizate cu acest

Formarea noului
CAIRO 17 (Agerpres). — Noul gu

vern egiptean, format de primul mi
nistru Kamal Hassan Aii. a depus 
marți jurămintul în fata președin
telui R.A. Egipt. Hosni Mubarak — 
informează agenția M.E.N. In a- 
ceeași zi cabinetul s-a întrunit în 
prima sa ședință. în prezenta șefu
lui statului. Noul guvern, constituit 

rile, In viața poporului nostru este 
aceea inaugurată de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

Cu această ocazie, au rostii alo
cuțiuni primarul municipiului, A. K. 
Nielsen, și ambasadorul României 
in Danemarca, Stana Drăgoi.

MADRID 17 (Agerpres). — în 
orașul Sada, din Galicia, s-au des
fășurat „Zilele culturii românești". 
In saloanele Societății de cultură din 
Sada au fost deschise expoziția de 
fotografii „Imagini din România" și 
o expoziție reprezentativă de cărți 
românești. A avut loc o gală de fil
me. La încheierea manifestărilor, 
ansamblul folcloric românesc „Hora 
Bucureștiului", care participă la Fes
tivalul internațional de folclor din 
Galicia, a prezentat un program de 
cintece și dansuri populare româ
nești.

LISABONA 17 (Agerpres). — Or
chestra Gărzii Naționale Republica
ne a prezentat un concert de mu
zică clasică românească. Informând 
despre această manifestare, presa a 
subliniat aprecierea deosebită de 
care se bucură cultura românească 
în întreaga lume.

premiilor de stat pe 1984
tul întregii activități a intelectuali
tății în cei 40 de ani ai Poloniei 
populare. Vorbitorul a arătat că in
telectualitatea s-a încadrat, plină de 
abnegație. în munca de refacere a 
tării, de construire a socialismului. 
Ea a contribuit la ridicarea Poloniei 
din ruine. Ia crearea actualului po
tențial economic al tării. Hotărîtor 
a fost aportul intelectualjtătii polo
neze la dezvoltarea învătămîntului. 
stiintei si culturii, a arătat Wojciech 
Jaruzelski.

prilej. îndeosebi pentru tînăra gene
rație. Vorbitorul s-a pronunțat pen
tru noi acțiuni care să confirme li
nia neabătută spre înțelegere, spre 
înfăptuirea procesului înnoirii socia
liste. ..folosind bogatele realizări ale 
celor 40 de ani ai Poloniei populare 
— izvorul întemeiatei noastre min- 
drii naționale, fundamentul dezvol
tării pe mai departe a patriei". El a 
mai relevat că majoritatea covîrsi- 
toare a populației s-a pronunțat cu 
prilejul campaniei electorale pentru 
ordine publică, pentru stabilizare, 
pentru programul reformelor socia
liste.

guvern egiptean
potrivit procedurii constituționale în 
urma alegerilor legislative desfășu
rate în Egipt ,în luna mai. este for
mat din 31 de membri. în cadrul e- 
chipei ministeriale sînt incluși nouă 
membri noi. intre care titularii por
tofoliilor afacerilor externe, interne ' 
lor. petrolului si resurselor naturale 
industriei.

flBIECTIVE HlNDfiMENTALE Ml PflLITICil EXTERNE MiMTE DE ÎAM NDXSTRA BE PREȘEDINTELE HiGlAE CMUȘESCD
17.0 constantă a politicii din perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R.: 

soluționarea pe cale pașnică, prin tratative a tuturor problemelor internaționale
România s-a pronunțat întotdeauna și se pronunță pentru înce

tarea tuturor conflictelor militare și rezolvarea problemelor litigioa
se numai pe calea negocierilor. Considerăm că numai pe această cale 
se pot găsi soluții viabile oricăror probleme litigioase dintre state, se 
pot asigura colaborarea și pacea.

NICOLAE CEAUȘESCU
în ansamblul politicii noi, de pace 

ți colaborare, promovată de Româ
nia după actul istoric de la 23 Au
gust 1944, CONGRESUL AL IX-LEA 
AL P.C.R., de cînd în fruntea par
tidului și apoi a statului se află to
varășul Nicolae Ceaușescu, a des
chis o perioadă de amplă semnifica
ție, marcată de o prezență de un 
dinamism fără precedent al țării 
noastre pe arena internațională. 
Militind cu fermitate, în toți acești 
ani. pentru abolirea definitivă din 
relațiile internaționale a politicii 
anacronice de forță și amenințare 
cu folosirea forței, țara noastră a 
acționat și acționează, în același 
timp, cu deosebită consecvență pen
tru soluționarea conflictelor existen
te și a tuturor problemelor litigioa
se exclusiv prin mijloace pașnice, 
prin tratative.

Pornind de la experiența istorică, 
de la cerințele vitale ale păcii, de 
la interesele primordiale ale tuturor 
popoarelor, inclusiv ale poporului 
român, partidul și statul nostru au 
situat eforturile neobosite pentru re
glementarea pe cale pașnică, prin 
tratative a tuturor problemelor 
dintre state, ca una din com
ponentele esențiale ale întregii 
politici externe a României socialis
te. Cu o neslăbită energie, cu o per
severență de fier, țara noastră, pre
ședintele ei s-au pronunțat întot
deauna, in absolut toate împrejură
rile, indiferent de locul sau momen
tul in care s-a ivit un diferend sau 
o chestiune litigioasă, indiferent de 
natura acestora, pentru soluționarea 
lor pașnică, prin intermediul nego
cierilor.

Un imperativ primordial.
România socialistă. tovarășul 

Nicolae Ceaușescu au subliniat că

Dar dacă in 
în condițiile 
conflicte, de 
a tehnicilor 

se mai

întreaga experiență Istorică învede
rează că nu există decit două căi de 
soluționare a problemelor litigioase : 
calea forței și a armelor sau ca
lea mijloacelor politice, a tratative
lor. Mult bătătorită de-a lungul tim
purilor. calea armelor s-a dovedit 
profund nefastă pentru omenire : 
imense pierderi de vieți omenești — 
apreciate, după calcule evident apro
ximative. la peste 3,5 miliarde de 
victime in peste 14 000 de războaie, 
mai mari sau mai mici, în decursul 
a cinci milenii — pe lingă inestima
bile distrugeri materiale, o risipă 
uriașă de resurse, un^ cortegiu ne- 
sfirșit de suferințe, 
decursul timpurilor, 
vechilor tipuri de 
regulă limitate și 
de luptă convenționale 
putea recurge la forță pentru solu
ționarea diferendelor, astăzi, cind 
s-au schimbat profund însăși natura 
războaielor, cit și cea a armamente
lor. incit un conflict nuclear ar în
semna sfirșitul omenirii, recurgerea 
la tratative, ca unic mijloc de rezol
vare a problemelor litigioase, a de
venit o necesitate obiectivă, un Im
perativ al contemporaneității. în si
tuația in care există imense arse
nale de arme nucleare și alta arma 
de distrugere în masă, orice conflict, 
fie el chiar și local, poate deveni ra
pid sau chiar instantaneu o con
flagrație mondială, iar într-un a- 
semenea conflict ar fi victime 
nu numai părțile angajate, ci și 
celelalte state ale lumii. Iată de 
ce reprezintă o obligație generală 
să se țină seama de interesele în
tregii umanități și să se meargă 
numai și numai pe calea tratative
lor.

în permanență. România, președin
tele Nicolae Ceaușescu, referin-

du-se la primatul căilor pașnica 
de soluționare a conflictelor, pun in 
evidență alternativa : ori reunirea în 
jurul mesei tratativelor, ori, in ulti
mă instanță, distrugerea civilizației 
umane.

Tara noastră subliniază, de ase
menea, și un alt adevăr, și anume 
acela că tratativele reprezintă unica 
metodă rațională demnă de civiliza
ția epocii pe care o trăim ; într-o 
lume care a ajuns la un stadiu atit 
de înalt de civilizație nu mai pot fi 
considerate admisibile „dreptul for
ței". legea junglei, soluțiile militare, 
ci doar cele conforme cu legalitatea, 
cele bazate pe justiție și echitate. 
Dealtfel însăși experiența învede
rează că soluții reale, trainice pot fi 
obținute numai prin tratative, orice 
rezolvări prin forță nefiind altceva 
decît niște pseudorezolvări : de as
cut animozitățile, întrețin dorința de 
revanșă, creind astfel premise pentru 
reizbucnirea conflictelor.

După cum este cunoscut, țara 
noastră pornește de la realita
tea că în lumea contemporană 
există numeroase probleme, unele 
deosebit de complexe și dificile, ne
rezolvate sau soluționate necores
punzător. Există, astfel, probleme 
generate de manifestarea unor con
tradicții, ciocniri de interese sau 
deosebiri de vederi în legătură cu 
diferite aspecte ale vieții internațio
nale ; pe de altă parte, ca urmare a 
îndelungatei dominații imperialiste 
și neocolonialiste, au rămas moște
nire un șir de litigii șl dispute de 
ordin teritorial, probleme privind 
frontierele sau probleme cu caracter 
etnic și religios; unele probleme in 
dispută sînt legate de procesul de 
constituire a noilor state și de afir
mare a națiunilor. România a consi

derat și consideră că toate aceste 
probleme, fără nici un fel de excep
ție, indiferent de momentul sau lo
cul in care au survenit, își pot găsi 
soluționarea prin tratative. Esențial 
este, după părerea țării noastre, să 
nu se admită cronicizarea și mai ales 
ascuțirea neînțelegerilor, deoarece 
nu întotdeauna timpul este favora
bil soluționării acestora ; dimpotri
vă, există cazuri cind nerezolvarea, 
lăsarea in seama timpului agravează 
stările de lucruri — cum demonstrea
ză. de pildă, problemele legate de 
cursa înarmărilor, care a urmat 
evoluția pe care o cunoaștem și a 
ajuns ia proporțiile monstruoase de 
astăzi tocmai in absența unor trata
tive serioase, concrete, eficiente.

Negocierile — infinit pre
ferabile recurgerii la arme, 
în concepția profund umanistă a 
președintelui României, oricît ds 
complicate și grele ar fi problemele 
aflate in discuție, oricît de îndelun
gate ar fl tratativele, ele sînt Infinit 
preferabile neînțelegerilor sau con
flictelor militare. în cel mai rău caz, 
cum spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, diplomații vor avea mai 
mult de lucru, vor dormi nopți mai 
puține, dar este mai bine așa, decit 
să se verse singe și să cadă morți, 
decit să piară oameni și să se dis
trugă imense bunuri materiale. Ca
lea negocierilor este singura cale ra
țională. singura care servește inte
reselor fiecărui popor, intereselor 
generale ale dezvoltării și păcii.

Tocmai acesta este suportul fer
mității cu care a acționat și acțio
nează România pentru solutionarea 
pe cale pașnică a conflictelor din 
Orientul Mijlociu, din zona Golfu
lui, din Africa, Asia. America Cen
trală și din alte regiuni ale lumii. 
Această activitate se îmbină organic 
cu luările de poziție ale țării noastre 
împotriva oricăror acte de agresiune 
și practici ale politicii de forță, do
minație și dictat. în sprijinul țări
lor care își apără dreptul la exis
tență independentă, liberă și demnă, 

în permanență și în mod stăruitor 
țara noastră a subliniat necesitatea 
ca tratativele să se desfășoare în spi
rit constructiv, de stimă și respect 
reciproc, să se manifeste receptivi

tate și comprehensiune față de punc
tul de vedere al celeilalte părți, să 
se dea dovadă de bunăvoință, deoa
rece numai astfel se poate ajunge la 
rezolvări reciproc acceptabile. Chiar 
dacă problemele în suspensie nu își 
pot găsi soluționarea dintr-o dată, 
chiar dacă drumul înțelegerii con
tinuă să fie presărat cu dificultăți, 
părțile trebuie să manifeste răbdare 
și perseverență, să meargă neabătut 
numai și numai pe calea tratativelor. 
Desigur, la masa tratativelor nu se 
pot aduce de la început soluții total 
și reciproc acceptabile; scopul tra
tativelor este tocmai acela de a des
cifra elemente comune sau care pot 
deveni comune — și nicidecum de a 
insista asupra aspectelor inaccepta
bile uneia sau alteia dintre părți, 
compromițînd astfel de la început 
ansamblul propunerilor șl rezultatul 
negocierilor.

în opinia țării noastre, primatul 
tratativelor se aplică nu numai în 
cazul unor conflicte sau diferende 
Interstatale, cl cuprinde o arie mult 
mai vastă, incluzind orice problemă, 
orice controversă, in primul rind 
cele care au o însemnătate deosebită 
pentru soarta păcii. Pe această linie 
se situează inițiativele și demersu
rile de amplu ecou internațional ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în
dreptate spre oprirea instalării noi
lor rachete nucleare în Europa, pen
tru revenirea cît mai grabnică Ia 
masa tratativelor. Reafirmind poziția 
cunoscută a României, secretarul ge
neral al partidului a subliniat In 
repetate rînduri că este necesar 
ca țările din cele două blocuri 
militare — dar șl alte țări euro
pene — să participe sub o for
mă sau alta la aceste tratative, 
să-și aducă contribuția la realizarea 
unor înțelegeri corespunzătoare. Re
venirea la masa tratativelor este cu 
atit mai necesară cu cit aminarea 
acestora nu înseamnă decît o scăpa
re a lucrurilor de sub control, ascu
țirea antagonismelor, cu riscurile 
Inerente ale unei asemenea degene
rări a situației.

Acționînd tocmai în acest spirit, 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu nu numai că au subliniat 
în permanentă necesitatea recurge
rii la tratative, dar, îmbinind vorba 
cu fapta, au contribuit la crista

lizarea unor soluții tn confor
mitate cu interesele tuturor părților 
în cauză, cu interesele păcii și secu
rității internaționale. Această poziție 
consecventă, contribuția activă a tă
rii noastre la soluționarea pe căi po
litice a unui șir de diferende dintre 
state au avut și au o largă rezonantă 
pe plan mondial, contribuind la creș
terea prestigiului și considerației de 
care România, președintele ei se 
bucură în rindul opiniei publice In
ternationale, al tuturor forțelor in
teresate in consolidarea păcii, in 
progresul întregii omeniri.

Multiple propuneri și ini
țiative constructive. Este da 13 
sine înțeles că rezolvarea reală, efi
cientă, trainică a diferendelor ce 
opun un stat altui stat poate fi rea
lizată numai prin aportul constructiv 
și participarea in condiții de depli
nă, egalitate a tuturor părților inte
resate. tn aceasta iși găsește, dealt
fel. expresia, după cum a arătat in 
repetate rînduri România, una din 
cerințele fundamentale ale democra
tizării relațiilor internaționale, ala 
participării tuturor statelor la rezol
varea chestiunilor care le privesc în 
mod direct, ca și a tuturor probleme
lor ce confruntă lumea contempora
nă. Rolul hotărîtor in soluționarea 
problemelor litigioase revine, fireș
te. celor în cauză, părților direct im
plicate. în același timp, va li întot
deauna binevenită și apreciată con
tribuția tuturor acelora care pot să 
stimuleze apropierea părților în 
cauză, Inițierea și desfășurarea cu 
succes a tratativelor, depășirea stă
rilor de încordare și conflict.

în conformitate cu acest postulat, 
țara noastră a fost și este de părere 
că, în împrejurările actuale, una 
dintre direcțiile esențiale de acțiune 
a Organizației Națiunilor Unite o 
constituie tocmai atenția prioritară 
pe care organizația mondială este 
chemată să o acorde, in ansamblul 
preocupărilor sale, rezolvării proble
melor internaționale exclusiv pe cale 
pașnică, prin tratative, în acest fel 
ea Indeplinindu-și una din menirile 
esențiale pentru care a fost creată 
înscrierea de către tara noastră 
încă din 1979 pe ordinea de zi a 
Adunării Generale a O.N.U. a 

punctului privind „Reglementarea 
pașnică a diferendelor dintre state", 
punct reluat și la ultima sesiune, a 
pornit tocmai de la necesitatea pu
nerii mai bine în valoare a posibili
tăților pe care le oferă Națiunile 
Unite pentru a se acționa mai rigu
ros și mai eficient in direcția preve
nirii și soluționării, pe baze juste și 
durabile, a conflictelor dintre state. 
„Declarația privind reglementarea 
pașnică • diferendelor internaționa
le", adoptată prin consens. în 1982 
din inițiativa tării noastre, la care 
s-au raliat numeroase state ale or
ganizației. a fost unanim apreciată 
ca aducînd îmbunătățiri si comple
tări substanțiale conținutului acestuj 
important principiu al dreptului in| 
ternational.

De o deosebită însemnătate în 
această direcție este propunerea 
formulată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională a 
partidului privind crearea in cadrul 
O.N.U. a unui organism special pen
tru bune oficii, mediere și concilie
re, care să acționeze pentru soluțio
narea pe calea tratativelor a conflic
telor și a oricăror probleme dintr» 
state. în concepția tării noastre acest 
organism, care poate îmbrăca forma 
unei comisii permanente pentru bune 
oficii, mediere și conciliere, ar oferi 
nu numai cadrul propice găsirii căi
lor și mijloacelor practice de rezol
vare pe cale pașnică a diferendelor 
existente, dar ar urma să aibă un rol 
activ în prevenirea izbucnirii unor 
stări de încordare și conflict.

Promovînd asemenea inițiative, de 
amplă rezonanță, militind activ pen
tru solutionarea tuturor conflictelor 
pe cale pașnică. România, așa cum a 
arătat în repetate rînduri președintele 
Nicolae Ceaușescu. își reafirmă hotă- 
rirea de a depune, alături de cele
lalte state și popoare, toate efortu
rile pentru reluarea cursului spre 
destindere și îmbunătățirea climatu
lui internațional, pentru reglementa
rea problemelor litigioase exclusiv 
prin mijloace politice. Ia masa tra
tativelor. aceasta fiind singura cale 
corespunzătoare cerințelor supreme 
ale salvgardării șl consolidării păcii 
in întreaga lume.

Radu BOGDAN
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