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Ministrul minelor, energiei, lucrărilor publice și resurselor hidrologice
și ministrul dezvoltării rurale din Republica Togoleză
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O nou ă expresie a preocupării statornice a secretarului general al partidului
pentru i dezvoltarea și modernizarea agriculturii, pentru strîngerea în condiții

Președintele Republicii Socia- 
te România, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu. a primit joi. in stațiunea 
Neptun. pe Barry Moussa Barque, 
ministrul minelor, energiei, lucrări
lor publice și resurselor hidrologi
ce. si pe Anani Gassou, ministrul dez
voltării rurale din Republica Togo- 
leză. care fac o vizită în tara noas
tră.

Oaspeții au mulțumit pentru 
noarea de a fi primiți de șeful sta
tului nostru si au exprimat tova
rășului Nicolae Ceaușescu. din partea 
președintelui Republicii Togoleze. 
Gnassingbe Eyadema. sentimentele 
de Prietenie, de caldă gratitudine

o-

pentru primirea de care s-a bucurat 
cu prileiul vizitei sale în România.

Mulțumind pentru mesaj, tova
rășul Nicolae Ceausescu a transmis 
președintelui Republicii Togoleze cele 

' mai bune urări.
In cadrul întrevederii au fost a- 

nalizate stadiul raporturilor de co
laborare si cooperare româno-togo- 
leze. precum și modul în care se 
înfăptuiesc hotărîrile si înțelegerile 
convenite cu prilejul convorbirilor la 
nivel înalt dintre președinții celor 
două țări. A fost exprimată satis
facția pentru evoluția pozitivă, as
cendentă. a relațiilor de conlucrare

dintre cele două state si au fost e- 
videntiate posibilitățile existente în 
direcția extinderii si întăririi colabo
rării economice româno-togoleze. în
deosebi pe linia unor acțiuni de co
operare în domeniul geologic, mi
nier. al industriei chimice, precum 
si în cel agricol.

La întrevedere, desfășurată Intr-o 
atmosferă cordială, prietenească, au 
asistat Ion Lăzărescu. ministrul mi- "> 
nelor. si Gheorghe David, ministrul 
agriculturii si industriei alimentare.

A fost de fată ambasadorul Re
publicii Togoleze în tara noastră. 
Lassissi Kerim Dikeni.

optime a recoltei acestui an
Trimisul special al grupului de presă „The Hearst Newspapers'*

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit.TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

general al 
Ni cola e

pă
rea-

19

cînd 
cu legitimă mîndrie 

bilanțul mărețelor 
dobindite în ultimii

după-amiază, in stațiunea Neptun, 
pe John Paul Wallach, trimis spe
cial al grupului de presă „The 
Hearst Newspapers", șeful departa-

mentului pentru probleme ex
terne.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu zia
ristului american.

EPOCA CEAUȘESCU
inaugurată de Congresul

al IX-lea al partidului,

o epocă de mărețe,

luminoase înfăptuiri in anii socialismului

IMHMM

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 
partidului, președintele Republicii, a efectuat, joi diminea
ță, o vizită de lucru in agricultura județului Constanța, ana- 
lizînd, de această dată, modul în care institutele de cer
cetări din domeniul mașinilor și utilajelor agricole, unitățile 
producătoare acționează pentru transpunerea în practică a 
indicațiilor de a se realiza în țară o sistemă de mașini agri
cole care să asigure desfășurarea activității în agricultură 
în condițiile unui înalt randament, unor recolte tot mai 
îmbelșugate.

Este a doua întîlnire, în ultimele 
zile, a conducătorului partidului 
și statului nostru cu lucrătorii 
ogoarelor de pe pămîntul atît de 
rodnic al Dobrogei, după ce, cu o 
săptămînă în urmă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a examinat, în 
unități agricole, de stat și coope
ratiste, probleme de mare impor
tanță ale etapei pe care o străbate 
în prezent agricultura românească 
— creșterea producțiilor vegetale 
șl animale, folosirea intensivă a 
pămîntului și a mijloacelor tehni-

ce, îndeplinirea programelor*  spe
ciale elaborate din inițiativa și sub 
directa sa îndrumare, modul în 
care s-a organizat și se desfășoară 
una dintre cele mai importante 
campanii agricole, aceea de strîn- 
gere a păioaselor.

Secretarul general al partidului 
a fost primit, și de această dată, 
de oamenii muncii de pe ogoarele 
Dobrogei cu profunde sentimente 
de dragoste și prețuire, cu aleasă 
recunoștință pentru tot ceea ce a 
făcut și face pentru ca aceste ținu
turi să cunoască, astăzi, alături de

țara întreagă, ritmuri înalte de 
dezvoltare economică și socială.

Ziua actualei vizite coincide cu 
un eveniment atît de scump între
gului nostru popor — împlinirea a 
19 ani de la Congresul al IX-lea 
al partidului, care a deschis țării 
și poporului perspectiva largă a 
progresului, bunăstării și fericirii 
întregii noastre națiuni. Istoricele 
înfăptuiri ale acestor 19 ani de 
lumină, de rodnice realizări își gă
sesc o semnificativă ilustrare și în 
înfățișarea mereu înnoitoare a a- 
cestor 
dintre 
mei uri 
mul și 
alături 
întregul popor, 
geană susține pe deplin Hotărîrea .

. ................. Central cu 
tovarășului 
către Con- 
funcția de

vechi meleaguri românești 
Dunăre și Mare. Sînt te- . 
puternice pentru entuzias- 
deplina aprobare cu care, 
de toți comuniștii țării, de 

țărănimea dobro-

plena'rei Comitetului 
privire la realegerea 
Nicolae Ceaușescu, de 
greșul al XIII-lea, în 
secretar general al Partidului Co
munist Român, garanție sigură a 
viitorului luminos al patriei, a

independenței și suveranității. A- 
ceastă convingere a fost puternic 
exprimată de manifestarea caldă, 
entuziastă cu qare lucrătorii ogoa
relor și specialiștii prezenți l-au 
întîmpinat pe secretarul general al 
partidului.

La această analiză au participat 
tovarășii Silviu Curți ceanu și 
Gheorghe Stoica, secretari ai C.C. 
al P.C.R., Nicolae Mihalache, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R.

La sosire, secretarul general al 
partidului a fost întîmpinat de 
Gheorghe David, ministrul agri
culturii și industriei alimentare, 
Petre Preoteasa, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, Ni
colae Grosu, primarul orașului 
Mangalia, de specialiști în dome
niul mecanizării agriculturii, pre
cum și ai unităților agricole din 
această zonă.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost prezentate cu acest prilej
(Continuare in pag. a IlI-a)

Se împlinesc în aceste zile 19 ani 
.de la Congresul al IX-lea al parti
dului. congres ce a constituit un 
moment de însemnătate crucială în 
viața social-politică a tării noas
tre, inaugurind o perioadă de di
namism fără precedent in dezvol
tarea societății socialiste românești, 
de uriaș avint creator al maselor 
de oameni ai muncii, îriscriindu-se 
drept epoca cea mai fertilă și mai 
rodnică in împliniri din întreaga 
istorie a patriei. Sub conducerea 
partidului, poporul nostru a acu
mulat in această perioadă o vastă 
experiență in organizarea și condu
cerea economiei 
naționale, a in- ■ 
tregii societăți, 
ceea ce se re
flectă cu ’ putere 
în dimensiunile 
grandioase ale 
creșterii econo
mice, ale profun- 
"cfelor transfor
mări înnoitoare 
ce dau relief a- 
cestei epoci pe 
care cu deplină 
îndreptățire o 
numim „Epoca 
Ceaușescu".

Astăzi, 
facem, i 
triotică, 
lizări 
ani de poporul nostru, apare mai 
evident ca oricind că. prin hotări- 
rile și orientările sale cutezătoare, 
cu adevărat științifice, la elabora
rea cărora secretarul 
partidului, tovarășul 
Ceaușescu, a avut un rol hotărîtor. 
cel de-al IX-lea Congres al parti
dului, ca și celelalte congrese care 
i-au urmat au determinat trans
formări radicale, revoluționare atit 
în dezvoltarea și modernizarea 
bazei tehnico-materiale a econo
miei naționale, in nivelul, și cali
tatea forțelor de producție, cît și 
în structura socială, in caracterul 
relațiilor de producție, asigurînd 
consolidarea modului de producție 
socialist, ridicarea substanțială a 
bunăstării întregului popor. Iar u- 
nul .din invățămintele cele mai im
portante ale acestei perioade este 
acela că. numai munca noastră, mai 
bine organizată. mai rodnică, de 
înaltă calitate și eficiență este de 
natură să asigure progresul con
tinuu, multilateral al economiei na
ționale. sporirea necontenită a avu
ției întregii societăți și creșterea, 
pe această, bază trainică, a nive
lului de trai al tuturor celor ce 

yniuncasc.

Cu conștiința de a se ști făuri
torii și beneficiarii tuturor realiză
rilor de pină acum, oamenii mun
cii din fabrici și uzine, de pe șan
tiere și ogoare, din institutele de 
cercetare științifică și inginerie 
tehnologică acționează în aceste zile 
cu abnegație și dăruire, cu elan re
voluționar pentru a întîmpina cu 
noi și remarcabile succese în pro
ducție măreața noastră sărbătoare 
națională de la 23 August și Con
gresul al XIII-lea al partidului, 
pentru îndeplinirea exemplară, la 
toți indicatorii, a planului pe acest 
an hotărîtor al cincinalului.

Temeiurile viitorului
faptele de muncă

rodnică ale prezentului
Sarcinile cantitative și calitative 

ale planului pe anul 1984 sint deo
sebit de complexe și mobilizatoare. 
Tocmai de aceea. în spiritul exi
gențelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. 
al P.C.R. din 27 iunie și cu prilejul 
recentelor vizite de lucru în jude
țele Sibiu și Alba, atenția comu
niștilor, a organizațiilor de partid, 
sindicat și tineret trebuie să fie 
concentrată asupra factorilor hotă- 
rîtori pentru asigurarea bunei des
fășurări a întrecerii socialiste : sti
mularea inițiativei creatoare, creș
terea răspunderii în muncă, întări
rea spiritului gospodăresc. și a dis
ciplinei, cultivarea atitudinii înain
tate față de muncă, generalizarea 
rapidă și fructificarea cu maximum 
de avantaje pentru producție a 
experienței pozitive.

în acest sens, organizațiile de 
partid sînt chemate să orienteze, în 
continuare, întrecerea socialistă, 
eforturile șl capacitățile creatoare 
ale oamenilor muncii în direcțiile 
cu rol-cheie în îndeplinirea pla
nului, în creșterea eficienței și ri
dicarea calitativă a activității pro
ductive din fiecare întreprindere și 
unitate a economiei, 
prioritare în acest
semestru al anului se detașează 
realizarea ritmică, integrală, la

toate sortimentele, a planului și 
angajamentelor la producția fizică, 
creșterea susținută a exportului, 
înfăptuirea neabătută a programu
lui de investiții, sporirea mai rapi
dă a productivității muncii, ridi
carea continuă a nivelului tehnic 
Si calitativ al produselor, valorifi
carea superioară a materiilor pri
me, materialelor, energiei și com
bustibilului, reducerea costurilor de 
producție, în special a cheltuielilor 
materiale, intensificarea acțiunilor 
privind recuperarea și valorificarea 
resurselor materiale refolosibile.

Sînt sarcini de maximă impor
tanță ale planu- 

---------------------  lui pe acest an, 
ce se circumscriu 
interesului gene
ral major pe care 
il avem cu toții 
de a asigura spo
rirea mai rapidă 
a avuției mate
riale a societății 
noastre și a ve
nitului național 
și crearea, pe a- 
ceastă temelie 
solidă, de resurse 
tot mai mari pen
tru dezvoltarea 
forțelor de pro

ducție, pentru progresul necontenit 
al economiei și ridicarea bunăstării 
întregului popor.

Măsura reală a înțelegerii matu
re, responsabile a sarcinilor de 
mare complexitate și însemnătate 
ce stau în fața tuturor colectivelor 
de întreprinderi o dau oamenii, 
faptele lor de muncă. Tocmai de 
aceea, pretutindeni, în fiecare uni
tate economică, m fiecare între
prindere, comuniștii, toți oamenii 
muncii sînt chemați să acționeze 
stăruitor, cu spirit revoluționar, să 
depună 
ruiască 
tere de 
pentru
marii noastre sărbători naționale 
de la 23 August și Congresului al 
XIII-lea al partidului să fie trans
formată într-o perioadă a rezulta
telor maxime în producție, în ridi
carea calitativă a întregii activi
tăți economice. îndeplinirea exem
plară a planului și a angajamen
telor asumate în întrecerea so
cialistă pe acest an trebuie să 
constituie un tel major al activi
tății fiecărui comunist, al fiecărui 
om al muncii, al tuturor colective
lor din industrie, construcții, agri
cultură. din toate sectoarele eco
nomiei naționale !

strădanii sporite, să dă- 
tot ce au mai bun ca pu- 
muncă și spirit creator 
ca perioada premergătoare

I

Ca obiective 
al doilea

Iile ȘTEFAN
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Trainice temelii economice DIN ALBUMUL MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE

Colinele verzi, încărcate 
de pomi și de vii, co
boară in Oradea pină 

în marginea complexelor 
arhitectonice moderne. Gri- 
șul Repede intră in oraș 
oglindind siluetele zvelte 
ale noilor construcții. Auto
strada dinspre Băile Felix 
este intimpinată de un 
cartier nou. al cărui nume 
poetic „Nufărul" sugerează 
și apropierea de unicul loc 
din Europa unde trăiește 
lotusul termal și — poate 
— faptul că, întocmai ca 
această plantă a erelor 
geologice, este incălzit și 
cartierul cu apa țișnită din 
adincuri. Ce să mai vor
bim despre „ținuta" cu 
care primește orașul dru
mul european dinspre 
Apus. 1 E 15 ! Cartierul de 
vest cuprinde, el singur, 
in ambianța-i plăcută, ele
gantă. confortabilă, o popu
lație de peste 65 000 locui
tori. Tot aici in zona de 
Vest, pe locul unor bălți 
Si mlaștini, se desfășoară 
noua platformă industrială, 
cu întreprinderi din ramu
rile „de vîrf", cu dotare 
tehnică excepțională. cu 
oameni harnici și între
prinzători — adevărata for
ță a Oradei contemporane.

Prima impresie oe care 
ți-o dă Oradea de azi este 
cea a unui oraș fără pe
riferii. Toate intrările sale 
sint armonii noi. în beton 
și sticlă — cu linii inspi
rate, elegante, toate sint 
monumente ale noului, ale 
acestui timp dinamic pe 
care, laolaltă cu tara, Bi
horul il trăiește din plin 
și-l îmbogățește cu valorile 
sale, cu creația sa.

Devenit în zilele noastre 
centru economic, social și 
cultural de primă mărime, 
municipiul Oradea are o 
istorie veche, bogată, ad
mirabil înfățișată — ca și 
istoria întregului Bihor — 
In impresionantul mu
zeu al „Țării Crișurilor". 
Este o istorie care por
nește de demult, de la 
strămoșii dacilor și se con
tinuă de-a lungul secolelor 
și mileniilor. In zorii evu
lui mediu era constituit pe 
Crișuri și pe Barcău ■ pu
ternicul voievodat al lui 
Menumorut, cu centrul in 
cetatea Biharea, formațiu
ne statală care s-a opus cu 
tărie cotropirilor, afir- 
mind viguros dreptul ro
mânilor la neatirnare. 
Acest drept avea să fie 
apărat prin vreme și cu 
puterea armelor si cu cea 
a minții. La Oradea s-au 
reunit la sfirșitul secolului 
al XVIII-iea corifeii Scolii 
Ardelene, s-au creat lucrări 
fundamentale cu caracter 
istoric, filozofic, social — 
rod al unei vieți cultural- 
științifice închegate, pro
eminente. pe care Nicolae 
Iorga a considerat-o prima 
„Academie științifică ro
mânească". Si cit de semni
ficativ este faptul că în 
publicația cu nume simbo
lic pentru ideea de uni
tate. în revista „Familia", 
au fost tipărite întiia oară 
versurile lui Mihai Emi- 
nescu — cel care avea să 
dea atîta strălucire limbii 
șt simțirii tuturor români
lor.

În Oradea de azi. două 
muzee, șl anume cele 
dedicate marilor pro

motori ai ideilor de liber-, 
tate și emancipare Iosif 
Vulcan și Ady Endre, sint 
așezate aproape unul lîngă 
altul în spațiul orașului, 
vrind parcă să întruchi

peze peste vreme lupta 
unită, comună a oamenilor 
muncii români și maghiari. 
Astăzi, această luptă a 
triumfat pe deplin. Oradea 
este un oraș in care „Fa
milia" primului vers emi
nescian dobindeste incă un 
înțeles, cel al vieții si 
muncii înfrățite. După cum 
același simbol il exprimă 
astăzi denumirea uneia 
dintre cele mai puternice 
unități economice ale ju
dețului, marea întreprin
dere constructoare de ma
șini „înfrățirea". Se află 
aici un viguros detașament 
muncitoresc, promotor al 
noului, al spiritului revo
luționar. Aici am văzut la 
lucru, in secția prelucrări 
mecanice II. echipa con
dusă de maistrul Mihai 
Ionaș. Această formație 
execută lucrări cu un grad 
deosebit de noutate și teh
nicitate ce solicită cunoș
tințe de electromecanică, 
hidraulică și electronică. 
Membrii ei și-au propus să 
fie un exemplu în ce pri

Tocmai conectarea la cu
ceririle științei, noutatea 
produselor, calitatea lor 
deosebită fac ca să fie 
exportate in vreo 40 de 
țări, incepînd cu Japonia 
— la răsărit și terminind 
cu Statele Unite — la 
apus.

Oradea industrială este 
o creație a anilor 
socialismului. îndeo

sebi a perioadei inaugurate 
de Congresul al IX-lea, 
elocventă materializare a 
politicii partidului, a secre
tarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
care a elaborat și înfăptuit 
ampla strategie a dezvol
tării echilibrate, armonioa
se. a tuturor zonelor țării. 

De la ce s-a pornit ? In 
trecut activitatea economi
că a Oradei se reducea 
mai mult la comerț ; în 
1938 industria se situa ca 
pondere sub 10 la sută in 
economie, tn celelalte ora
șe din județ nu se putea 
vorbi nici măcar despre

La Oradea, mărturii despre 
impetuoasa dezvoltare 

economică și socială a orașului

vește calitatea impecabilă 
a produselor. Ei bine, de 
patru ani de cind e format 
colectivul, nu a existat nici 
un singur rebut, nici măcar 
unul. E posibil 1 Da ! Asta 
inseamnă că timp de patru 
ani. în atîtea și atitea luni, 
săptămini și zile, cei 55 
de membri ai echipei, lu- 
crînd cele mai noi și mai 
complicate piese, au acțio
nat cu o înaltă competentă 
și desăvîrșilă precizie, ne- 
ingăduindu-și nici un rabat. 
Dar mai presus de toate 
aceasta mai ■ înseamnă că 
Mihai Ionaș. Gheorghe 
Tirla, Tbrok Iosif — tatăl 
și Tbrok Iosif — fiul. loan 
Schmidt. Tiberiu Tuș și 
ceilalți alcătuiesc o puter
nică familie a muncii în
frățite. care vorbește limba 
comună a tehnicii înain
tate. care acționează in
spiritul ferm al
conștiințe muncitorești.

înaltei minte

La „Alumina", altă în- 
treprindere-pilon a Biho
rului, muncitorul de înaltă 
specialitate Crăciun Cior- 
daș, unul din veteranii 
aluminiului românesc, ne 
spunea :

— De cînd a dat prima 
șarjă de alumină, din 1965, 
fabrica noastră s-a înnoit 
mereu. Proiectantul nici 
n-ar mai recunoaște-o azi: 
utilaje noi. tehnologii noi. 
randamente superioare.

Tot despre noutăți aveau 
să ne vorbească la între
prinderea alăturată. „Sin
teza". inginerii Elena Cos- 
tea. Iosif Mathe si Ioachim 
Crișan. Aici se realizează 
lacuri, vopsele, pigmenți 
anorganici, produse far
maceutice. pesticide — 
unele dintre ele unicat pe 
țară. Motorul introdu
cerii continue a noului 
este colaborarea specialiști
lor „Sintezei" cu cei de 
la Institutul de cercetări 
chimice București — care 
are un punct de cercetare 
aici — Institutul politehnic 
Timișoara și Facultatea de 
chimie din Cluj-Napoca.

atit. Dună 1965 tara a in
vestit in Bihor peste 52 
miliarde lei. Un efort uriaș 
— izvor puternic, vijelios 
al dezvoltării. Județul — 
in care odinioară industria 
avea, o cotă atit de redusă 
chiar si pe plan local — 
se situează astăzi pe locuri 
de frunte in producțiile pe 
țară sută la sută la bau
xită. 47 la sută la alumină, 
12,5 la sută la mașinile- 
unelte pentru așchierea 
metalelor. 11,5 la sută la 
încălțăminte, in jur de 10 
la sută la ciment, lacuri 
și vopsele, zahăr, în ora
șele dr. Petru Groza și Sa- 
Ionta, Aleșd, Marghita și 
Vașcău, dar și in nume
roase comune, s-au înte
meiat întreprinderi moder
ne care valorifică resursele 
locului, s-au construit 
blocuri de locuințe, așeză- 

de cultură, școli,
unități sanitare.

împreună cu un fost 
tractorist, inginerul agro
nom Virgil Simu. directo
rul adjunct al direcției a- 
gricole județene, am stră
bătut în acest miez de 
vară ogoarele întinse, grele 
de recoltă, vastele șantiere 
de amenajări funciare. 
Oameni vrednici acțio
nează utilaje de mare ca
pacitate pentru irigații, de
secări. combaterea eroziunii 
solului. Valoarea de plan a 
lucrărilor ce se execută în 
prezent este de peste 220 
milioane lei. Se estimează 
că pe terenurile amena
jate producțiile vor spori 
mai întîi cu 40—50 la sută, 
pentru a se dubla în anii 
următori.

— Și în agricultură lu
crăm mereu cu perspectiva 
viitorului, ne spune ingi
nerul Virgil Simu. Să in
troducem ’cit mai mult cu
ceririle științei în culturile 
agricole și in zootehnie, să 
folosim cit mai bine pă- 
mintul. așa cum ne-o cere 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, asta înseamnă 
pentru noi a înfăptui noua 
revoluție agrară.

Noul este dominanta 
Bihorului de azi. Nou
tăți in fiecare loc al 

județului, noutăți la nivel 
național și chiar mondial. 
De curind a fost pusă in 
funcțiune la Oradea și 
racordată la sistemul ener
getic național prima cen
trală electrogeotermală, care 
valorifică potențialul ape
lor geotermaie cu tempe
raturi moderate, folosind 
ca agent de lucru bioxidul 
de carbon. Materializare a 
unor indicații ale secreta
rului general al partidului, 
cu prilejul vizitei de lucru 
la Institutul de învățămînt 
superior din Oradea, rod al 
muncii unui ingenios co
lectiv condus de conf. 
univ. ing. Teodor Maghiar, 
această centrală electro
geotermală constituie o 
noutate în întreaga lume.

La Institutul de invăță- 
mint superior, reputatul 
om de știință orădean a 
ținut să ne spună :

— Sintem recunoscători 
secretarului general al 
partidului pentru îndemnul 
pe care ni l-a dat. pentru 
sprijinul, grija și atenția 
de care ne-am bucurat tot 
timpul in realizarea aces
tei performanțe a științei 
și tehnicii românești. Che
zășia sigură a dobindirii 
in viitor a unor noi reali
zări in toate domeniile, a 
înaintării României pe ca
lea socialismului si comu
nismului este realegerea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in funcția su
premă de secretar general 
al partidului. De aceea, și 
noi, orădenii. susținem cu 
nețărmurită încredere și 
satisfacție această opțiune 
fundamentală.

Aceeași voință unică, a- 
celeași vibrante sentimente 
de recunoștință, mindrie și 
optimism le-am întilnit 
peste tot în cuprinsul Bi
horului : la minerii din 
Voievozi și sondorii din 
Suplacu de Barcău. la ves- 
tiții sticlari de la Pădurea 
Neagră și zootehniștii har
nici din Salonta. in Beiu- 
șul uneia dintre primele 
școli românești și la grădi
narii din Drăgănești. Este 
un gind într-un gind cu 
tara.

Municipiul de pe Crișul 
Repede are în prezent o 
populație de peste 200 000 
locuitori. Cum trăiesc a- 
cești oameni ? O oglindă 
pot fi străzile pline de 
freamătul, de optimismul 
lor. de chipurile lor seni
ne, destinse ; o oglindă pot 
fi numeroasele si admira
bilele parcuri în care oră
denii se plimbă cu pas 
degajat. îmbrăcați în haine 
frumoase, cu o linie ele
gantă, modernă ; o oglindă 
poate fi chiar și o cifră și 
anume aceea care arată că. 
in medie, fiecare locuitor 
al orașului cumpără anual 
din comerțul socialist măr
furi în valoare de aproape 
20 000 lei.

— Noutăți, la noi ? Cite 
vreți ! Bihorul întreg este 
azi un frumos pămînt al 
noutăților — ne spusese, la 
începutul călătoriei noas
tre, primarul Oradei. to
varășul Alecu Paraschiv.

Acum, după ce am stră
bătut în lung și-n lat „Țara 
Crișurilor", trebuie să-i 
dăm întru totul dreptate.

Gheorțjhe ATANAS1U 
Ioan LAZA 
corespondentul „Scînteiî*
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FĂLTICENI:

De la un tîrgușor prăfuit 
la orașul modem de azi
Asemenea tuturor localităților patriei, orașul 

Fălticeni — micul și prăfuitul tîrg de odinioară — 
a cunoscut, în anii socialismului și, cu deosebire, 
în perioada care a trecui de la Congresul al IX-lea 
al partidului, ample și profunde prefaceri înnoitoa
re. Practic, în ultimii ani s-a înălțat aici un nou și 
înfloritor oraș. Odată cu dezvoltarea sa economică, 
prin construirea de noi unități industriale, au fost 
înălțate, în ultimii ani, ansambluri moderne de lo
cuințe însumînd peste 5 000 de apartamente. Acum, 
în anul 40 al libertății noastre, Fălticenii oferă ima
ginea unui oraș prosper, cu o puternică platformă 
industrială și cu noi șantiere pe care constructorii 
zoresc la ridicarea lui pe noi trepte ale urbanizării.

Efigii noi pe străvechi meleaguri
Ce știe despre Broșteni călătorul 

coborit din autobuzul ce vine de la 
Vatra Dornei? Că e o comună de 
munte, că aici a Învățat cindva ge
nialul Ion Creangă, locuind la acea 
Irinucă, de unde l-au izgonit multele 
necazuri.

— Da. comuna are peste 12 000 de 
suflete, ne confirmă primarul, tova
rășul Laurențiu Chiriac. $i adaugă : 
Din cei 12 000 de oameni, 3 600 lo
cuiesc în cele peste 1 000 aparta
mente din blocurile noi. Restul in 
case nu mai vechi de 30—35 de ani, 
adică făcute în anii noștri.

O adevărată „zvîcnire" s-a produs 
în milenara istorie a comunei mai 
ales în perioada ce a trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidului, 
cînd politica de dezvoltare armonioa
să a tuturor zonelor țării a îndreptat 
și Broștenii pe albia largă a progre
sului. Bogățiile minerale ale subsolu
lui de aici, despre care marele Petru 
Poni scria încă în secolul trecut, cu 
o nostalgie a zădărniciei, au început 
să iasă la iveală din mina apropiată 
de la Leșu Ursului, ca și din raza 
comunei. Iar minerii, care odinioară 
își tot căutau rosturi prin alte părți, 
s-au apucat de minerit acasă.

Imensa bogăție a pădurilor din jur 
n-a fost nici ea în măsură să des
chidă drum spre viitor comunei, a 
cărei „foaie de zestre" primită de la 
anii dinaintea eliberării rămăsese 
aproape neschimbată față de cea 
descrisă în Dicționarul României din 
1898 : „100 capi de familie și 407 su
flete, o circiumă, două dughene și un 
atelier cu un cojocar. Locuitorii tră
iesc din plutărit și munca in pădure". 
Azi, cele două mari unități U.F.E.T, 
— Broșteni și Barnar, cu utilaje mo
deme, asigură circa 600 locuri de 
muncă. Iar pentru soțiile și fiicele 
minerilor, la secția de confecții cu 
140 locuri de muncă s-a înființat și 
schimbul doi, așa că în prezent aici 
lucrează peste 300 muncitoare. în to
tal, comuna Broșteni are peste 3 000 
oameni încadrați în muncă. Sat ? 
Oraș? Cam greu de precizat. Cate
goric însă, una din localitățile înflo
ritoare ale țării.

Tovarășul Petrea Chirîluș, pre
ședintele consiliului comunal al 
F.D.U.S., ne invită la o „lecție- 
dezbatere" la Școala generală de 10- 
ani din satul reședință — Broșteni. 
Tema „Comuna noastră văzută de 
Ion Creangă". Adevărată incursiune 
în istorie făcută de copiii clasei a 
Vil-a. beneficiari ai unui prezent 
nebănuit' de marele povestitor, vlăs
tare vii ale unui viitor demn de vise
le cele mai îndrăznețe.

Deci, împreună cu profesorul Vio
rel Țipuleac. purcedem la drum prin 
universul lui Creangă. împreună cu 
urmașii lui de astăzi.

Scrie celebru] Nică a lui Ștefan a 
Petrei din Humulești : „Si Irinuca

avea o cocioabă veche de bîrne. cu 
ferestrele cit palma, acoperită cu 
scinduri. îngrădită cu răzlogi de 
brad...". Să fi fost casa Irinucăi o 
excepție ? Nu. căci harta pe pinză 
din 1864 ne mărturisește „stilul" că
suțelor aidoma. împrăștiate pe po
vârnișuri : „25 la Broșteni. 10 la Lun- 
genl, 5 pe piriul Neagra. 22 in Po
iana Holdei. 14 la Cotirgași. Gura 
Pirîului si Feru".

Unde locuiește fiica minerului 
Mihai Tomagea, Gabriela, care a 
citit fragmentul ?

— Cum unde ? în apartamentul 
din cartierul „Minerul". Intr-unui 
din cele peste o mie de apartamen
te din comuna Broșteni locuite de 
familiile minerilor, muncitorilor fo
restieri. ale altor oameni ai muncii. 
„Confort orășenesc în toată puterea

rilor cetățeni in puterea virstei. de 
miine.

„Din cărți cunoști multă înțelep
ciune și. la drept vorbind, numai așa 
ajungi om adevărat" — zicea buni
cul David din Pipirig înainte de a-și 
aduce nepotul la „școala lui Nanu" 
din Broșteni. Străveche dorință de 
eliberare prin lumina cărții. Dar de 
fiecare dată reprimată cu înverșu
nare de cei care considerau cartea 
un drept al „aleșilor". Aici, la școa
la din Broșteni, există mărturia unuia 
din puținii fericiți care s-au bucu
rat în trecut de lumina cărții : 
Mihai Florea. fost muncitor fores
tier. pe care copiii de azi l-au prins 
in viată : „Din toți zece frați citi 
eram, doar pe mine a picat norocul 
să învăț. Pentru că la școală era

O așezare legată de amintirile 
lui Creangă așa cum nu și-o imagina 

marele povestitor

cuvîntului". am făcut noi observația 
după ce am vizitat cîteva asemenea 
locuințe : instalații sanitare, aparate 
de radio, televizoare, uneori și tele
fon. mobilă nouă......Nu-i chiar așa,
ne-a răspuns gazda. Trebuie adău
gat... confort orășenesc îmbunătățit. 
Pentru că fiecare din noi a mai a- 
dăugat ceva de-al nostru : o încrus- 
tătură. un covor de casă. Să ne sim
țim și mai acasă".

Cit de firesc. Și totuși au trecut 
numai citeva decenii.

Reluăm retrospectiva : „...de luni 
de dimineața și pină simbătă seara, 
n-o mai vedeai (pe fata Irinucăi — 
n.r.) ; se ducea cu tată-său la munte 
si lucra toată săptămîna ca un băr
bat pentru nimica toată : doi oameni 
cu doi boi. la vreme de • iarnă, 
abia-si putea scoate mămăliga".

Comentează Angela Baroiu. fiica 
lui Constantin Baroiu, muncitor fo
restier :

— De fapt, nu pădurea era de vină 
că fiica Irinucăi și tatăl ei nu-și 
cistigau nici mămăliga muncind, ci 
altceva : rînduielile timpului.

Angela Baroiu vrea să devină in
giner silvic. Mama încă se teme, 
încearcă s-o facă să se răzgîndeas- 
că. Ea a fost însă la pădure cu tatăl 
ei si s-a convins că „pădurea-e vie. 
Nu-i așa ?“

Că e așa o dovedesc miile de puieți 
din pepiniera ocolului silvic Îngrijiți 
de copiii din Broșteni. Care cresc 
împreună. O dovedesc și, zecile de 
hectare replan tate de ei. viitoare 
păduri viguroase de miine. ale viito

primit numai un copil de flecare 
fum (familie — n.n.)“,

Știți cite școli are azi comuna ? 
Are... 10 școli, cu 3 000 de elevi 1 Una 
din ele. cea în care ne aflăm — cu 
internat. Iar biblioteca din Broșteni, 
cu peste 15 000 volume, e frecventa
tă de mai bine de 1 000 cititori. De 
toate vîrstele.

Revenim insă la lecția deschisă.
— Eu vreau să mă fac medic, sus

ține Maricica Leonte. fiica artificie
rului Vasile Leonte. după ce citește 
fragmentul cu buclucașele capre ale 
Irinucăi, care i-au determinat pe cei 
doi candidați la catihetie să facă 
baie-n Bistrița cea rece, după ce își 
tăbăceau pielea cu leșie. Pentru că 
„asa ne învățase o babă".

— Dacă nu ne-ar spune bunicii că 
asa a fost, nici n-am crede. Să răs
punzi de sănătatea oamenilor, să-i 
scutești de orice suferință, mi se 
pare si frumos și normal.

— ....am să iau nepotul cu mine
si am să-1 duc la Broșteni. cu Du
mitru al meu. la profesorul Nicolai 
Nanu și-ți vedd voi ce-a scoate el 
din băiat" — citește Nicolai Scheu- 
leac. fiul muncitorului forestier Va
sile Scheuleac. Eu voi deveni în
vățător. Să scot oameni adevărați. 
Să-și amintească oamenii de mine 
toată viața.

„Iar eu... Iar eu... Iar eu...“. Ade
vărată întîlnire vie cu viitorul, mo
ment de început al viitoarelor amin
tiri. Tot „din copilărie—".

...De pe fereastra de la etaj a 
scolii se vede Bistrița înconjurind

amețitor, ca-ntr-o îmbrățișare, poa
lele muntelui cu părriătufuri argintii 
in virful brazilor. „Iar eu... Iar eu„.“ 

însoțiți de tovarășul Mihai Mora- 
ru. deputat, vicepreședinte al birou
lui executiv al consiliului popular 
trecem prin cartierul blocurilor noi, 
„Minerul". Notăm : comuna dispune 
de un sistem de canalizare de 
6 320 m. aprovizionare cu apă — de 
6 500 m conductă, de 300 posturi te
lefonice. Săpăturile pentru conducte 
— efectuate in întregime de popu
lație. Cu adăugirea că : la adunările 
cetățenești și la „Tribuna democra
ției" oamenii au propus construirea 
prin forțe proprii a : unei stații 
„PECO" (cetățenii comunei au peste 
300 autoturisme, plus motociclete și 
motorete) ; patru poduri peste piriu- 
rile Bistriței (cele vechi nu mai co
respund nici estetic, nici utilitar) ; 
a unei baze sportive cu terenuri de 
volei, fotbal, handbal și tenis.

11 întilnim pe medicul dispensaru
lui din comună. Corneliu Stanciu, 
care anunță jovial că „evenimentul 
s-a petrecut azi. 1 iunie, ora 8". 
Adică a venit pe lume, in spitalul 
comunal, cu 75 de paturi, un nou 
cetățean al Broșteniului : Adriana, 
fiica muncitorului forestier Simion 
Manea.

Că orașul ar fi pus agricultura pe 
Planul doi la Broșteni ? Nici pe de
parte. Președintele cooperativei co
munale de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor. Mihai Erhan 
(unul din descendentii familiei Iri
nucăi). ne aduce argumente despre 
hărnicia crescătorilor de animale din 
Broșteni. care in primele cinci luni 
ale anului au predat fondului de 
stat : 2 600 kg carne de pasăre (la 
un plan de 2 100 kg), 402,5 tone carne 
de oaie (plan — 218 tone). 2 280 hl 
lapte (plan 2150). Iar magazinele 
cooperației au vîndut în cele cinci 
luni cetățenilor mărfuri în valoare 
de 31 400 000 lei.

Ciudat amestec de tălăngi și hu
ruit de motoare umple apusurile la 
Broșteni. Se-ntorc de la pășune vi
tele cu ugerele pline, se-ntorc din 
șut sau din pădure oamenii muncii. 
Tăifăsuiesc încet despre munca de 
azi. despre planurile de miine. 
Și-ncepe forfota sfîrșitului de zi. 
Unii, tineri sau virstnici — spre casa 
de cultură : repetiții ale corului de 
femei (locul IV pe țară la ediția a 
IV-a a Festivalului „Cintarea Româ
niei"), ale celor 17 formații artis
tice. sau la cercurile tehnico-aplica- 
tive. Alții spre unul din cele trei 
cinematografe. Alții spre bibliotecă.

Iar timpul curge mai plin ca nici
odată. mai repede ca niciodată. Căci 
oamenii se intrec să egaleze frumu
sețea acestor locuri pline de istorie, 
pline de prezent, pline de viitor.

laurențiu DUȚĂ
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rOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a făcut o vizită de lucru in agricultura județului Constanța

(Urmare din pag. I)

uîteva din ultimele modele expe
rimentale de mașini și utilaje a- 
gricole destinate lucrărilor de se
mănat, recoltat și balotat păioase. 
Examinarea acestor mașini și uti
laje a pus în evidență preocuparea 
statornică a secretarului general al 
partidului de a se realiza și folosi 
in practica agricolă cele mai mo
deme și eficiente mijloace tehnice, 
care să vină în sprijinul lucrăto
rilor ogoarelor în «marea și neîn
trerupta bătălie pentru producții 
din ce în ce mai bogate, obținute 
eu cheltuieli materiale cît mai re
duse, asigurind ca recolta să fie 
strînsă fără pierderi, iar rodnicia 
pămîntului să crească de la an 
la an.

Directorul Institutului de cerce
tare, proiectare și inginerie tehno
logică pentru mașini și utilaje a- 
gricole, Pavel Babiciu, Informează 
asupra modului în care au fost so
luționate sarcinile trasate de secre
tarul general al partidului în pri
vința realizării unor mașini efici
ente, cu randamente sporite, pen
tru semănatul cerealelor în rînduri 
dese. La fața locului se urmărește 
funcționarea unor mașini de semă
nat care asigură, concomitent, în
corporarea în sol și a îngrășămin
telor chimice. S-a găsit, de aseme
nea, o soluție originală pentru ca 
brăzdarele semănătorii să nu se 
mai înfunde. Realizînd o distanță 
de 8,5 cm între rîndurile semănate, 
noua semănătoare asigură o distri
buire și o încorporare a semințe
lor în sol mult mai uniforme. 
Apreciind utilitatea și eficiența 
acestui agregat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut cercetătorilor in 

domeniu să găsească soluții pentru 
ca mecanizatorul care conduce 
acest agregat să poată urmări 
funcționarea neîntreruptă și sigură 
a tuturor secțiunilor semănătorii, 
pentru a nu se mai crea goluri în 
culturi și a se asigura, astfel, den
sitatea stabilită. Apreciind modul 
în care s-au rezolvat indicațiile 
date, secretarul general al partidu
lui a cerut să se treacă la produ
cerea noului tip de semănători, ast- 
-iel-incit la toamnă să poată fi fo
losite la însămințarea păioaselor.

în continuare, secretarul general 
al partidului asistă la pornirea 
automată a ținui tractor pe baza 
dispozitivului de pornire pneuma
tică, realizat de mecanicul Anton 
Aron, de la S.M.A. Moinești, ju
dețul Bacău, inovație care conduce 
la obținerea unor însemnate econo
mii, prin eliminarea folosirii bate
riei și a electromotorului. Dispozi
tivul respectiv se remarcă prin 
greutate și cost reduse, ca și prin 
faptul că montarea sa nu presu
pune modificări constructive sub
stanțiale ale tractorului U—650.

în cursul vizitei, o atenție deo
sebită a fost acordată analizei 
practice a modului în care se ac
ționează în prezent pentru realiza
rea de agregate care să asigure 
concomitent atît recoltarea cerea
lelor păioase, cât și strîngerea și 
balotarea paielor. în acest sens, 
specialiștii au prezentat secretaru
lui general al partidului o' s'erie 
de agregate care să permită recol
tarea cerealelor simultan cu balo
tarea paielor, pentru a asigura 
eliberarea terenului cît mai opera
tiv, la o singură trecere a mașinii.

Urmărind direct, într-un lan de 
grîu, funcționarea acestor utilaje 
agricole, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reținut unele soluții 
.propuse, recomandînd să se acțio
neze în continuare pentru perfec
ționarea lor.

Secretarul general al partidului 
s fost invitat apoi de directorul 
I.A.S. Albești, Paul G-iurcan, să 
vadă mai multe parcele cultivate 

. 'experimental cu diverse soiuri de 
grîu — Lovrip, Doina, Ceres, Fla- 
mura-80, creații ale specialiștilor 

* noștri, din care urmează să se se
lecționeze acelea care se pretează 
mai bine la condițiile pedoclimati- 

v ce din acest bazin agricol al Dobro- 
'gei, foarte sărac în precipitații. în 
aceste zile, în care se desfășoară 
din plin campania de recolta
re, lanurile de grîu ale acestei 
unități anunță recolte bogate. 
Secretarul general al partidului s-a 
interesat de stadiul recoltării 
griului pe întregul județ și a ce
rut să se depună toate eforturile 
pentru încheierea cît mai grabnică 
și fără pierderi a acestei impor
tante lucrări agricole.

Oprindu-se în marginea cîtorva 
lanuri cu in, sfeclă de zahăr, soia 
și floarea-soarelui, secretarul ge
neral al partidului a cerut să se 
acorde în continuare atenție mări
rii densității plantelor, realizării în 
acest scop de utilaje perfecționa
te care să determine obținerea 
unor recolte sporite.

La întoarcerea în stațiunea Nep- 
tun, locuitorii străvechii cetăți a 
Callatis-ului, înfloritoarea Manga
lie de astăzi, numeroși oameni ai 
muncii aflați la odihnă pe lito
ralul Mării Negre au făcut tovară

șului Nicolae Ceaușescu o caldă 
și entuziastă manifestare de sim
patie, de dragoste și stimă.

Cu prilejul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, interesîndu-se 
de modul cum se înfăptuiește pro
gramul construcțiilor de locuințe, 
suplimentat la indicația saj în con
cordanță cu dezvoltarea economi
că a orașului, a cerut să se acorde 
toată atenția modului de realizare
arhitecturală a arterelor principa
le și a noilor cartiere.

înscriiridu-se în stilul propriu de 
muncă, dinamic și eficient, al con- 

' ducătorului
, întâlnirea

partidului și statului, 
tovarășului Nicolae

1 Ceaușescu cu specialiști și lucră
tori din domeniul agriculturii s-a 
soldat cu indicații și concluzii me
nite să conducă la dezvoltarea și 
modernizarea continuă a acestei
importante ramuri a economiei 
naționale, la înfăptuirea neabătută 
a noii revoluții agrare în România.

Desfășurată în această zi cu 
profunde semnificații, când se îm
plinesc 19 ani de la Congresul al 
IX-lea al partidului, deschizătorul 
celei mai înfloritoare epoci din 
istoria ‘României, noul dialog al 
secretarului general al partidului 
cu lucrătorii ogoarelor dobrogene, 
cu specialiștii din agricultură a 
pus puternic în lumină, încă o 
dată, sentimentele de aleasă dra
goste și stimă, de profundă recu
noștință pe care întregul popor Ie 
nutrește față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ctitorul României mo
deme, a cărui întreagă viață de 
patriot și înflăcărat revoluționar 
este închinată fericirii națiunii 
noastre socialiste. înfăptuirii nă
zuințelor sale de progres și pace. j

f
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MUNCĂ SUSȚINUTĂ PENTRU ÎNFĂPTUIREA 
EXEMPLARĂ A OBIECTIVELOR ECONOMICE

La recoltarea cerealelor si semănatul colturilor
succesive - maximă concentrare a forțelor de la sate!

REMARCABILE REALIZĂRI
ÎN ÎNTRECEREA socialistă

ARGEȘ

Tot ce se recoltează într-o zi,
pină seara

în unitățile agricole din județul 
Argeș, recoltarea griului de pe cele 
48 282 hectare cultivate se desfășoară 
din plin, astfel incit întreaga pro
ducție să fie strînsă și pusă la adă
post în 8—10 zile. în vederea desfă
șurării intense a lucrărilor, comanda
mentul județean pentru agricultură a 
luat măsuri pentru cazarea mecaniza
torilor pe timpul nopții în tabere de 
cîmp bine organizate, pentru apro
vizionarea acestora cu carburanți și 
piesele de schimb necesare reme
dierii operative a oricărei defecțiuni 
la combine și asigurarea hranei cal
de în cimp pentru tofi mecanizatorii. 
Tovarășul Gheorghe Izbășoiu. direc
torul trustului județean al S.M.A., 
ne preciza că. prin toate măsurile 
tehnice și organizatorice luate pen
tru desfășurarea secerișului în ritm 
cit mai rapid, se asigură realiza
rea unei viteze zilnice de lucru de 
3 700 hectare la recoltarea griului. 
Numeroase fapte de muncă, con
semnate într-un șir de unități, ates
tă eficienta măsurilor stabilite.

O ÎNTRECERE CU MULTI COM- 
BINERI FRUNTAȘI. Sîntem la co-‘ 
operativa agricolă din Slobozia, unde 
grîul ocupă 1100 hectare. Lanurile 
sînt coapte și mecanizatorii sînt 
într-o permanentă întrecere cu tim
pul. în mijlocul lor se află ingi- 
nerul-șef al unității. Ion Pătru. Se 
lucrează cu 18 combine. Viteza zil
nică stabilită pe o combină este de 
21 tone, dar jumătate din combi
ner! realizează 35—40 tone. Buncă- 
rele sînt descărcate din mers, ast
fel încît întreaga producție recol
tată este în aceeași zi transportată 
și depozitată. „în opt zile în
cheiem strîngerea griului, pentru că 
avem combineri destoinici — ne spu
ne inginerul-șef. Notați numele 
citorva dintre fruntași : Florin Ce
nușă, Vasile Bărăscu și Udrea Du
mitru. Ne mindrim cu asemenea 
oameni, care ne dau garanția că re
colta este pe mîini bune".

In consiliul agroindustrial Izvoru

In perioada ce a 
trecut de la începutul 
acestei săptămîni. in 
unitățile agricole din 
județul Ialomița s-a 
realizat o viteză zilni
că la recoltarea griu
lui de peste 8 000 hec
tare. superioară oelei 
planificate; Este un 
rezultat determinat de 
măsurile întreprinse 
de comandamentul ju
dețean pentru agricul
tură privind intensifi
carea la maximum a 
secerișului, astfel în
cît această lucrare să 
se încheie pînă la 
sfirșitul acestei săptă
mîni pe întreaga su
prafață cultivată cu 
griu. Dealtfel, pînă 
miercuri seara, deși în 
unele zone secerișul 
a fost întrerupt de 
precipitații, grîul a 
fost strîns de pe a- 
proape 38 000 hectare 
din cele 71 500 cultiva
te. în multe unități, 
cum sînt cele din con
siliile agroindustriale 
Bordușanl, Fetești, 
Făcăeni și Țăndărei,

grîul a fost strîns de 
pe 80—85 la sută din 
suprafețe. Pentru com
binele și mijloacele 
de transport din uni
tățile care vor încheia 
joi și vineri recolta
rea. comandamentul

județean pentru agri
cultură a stabilit uni
tățile cu suprafețe 
mai mari unde să fie 
trimise in ajutor.

Investigațiile între
prinse in mai multe 
zone din județ au re
liefat factorii care au 
contribuit la realiza
rea unor ritmuri înal
te la recoltare. în 
principal, este vorba 
de pregătirea minuți
oasă a combinelor și a 
mecanizatorilor ; de 
reglarea combinelor pe

NOUTĂȚI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE ROMÂNEȘTI
Instalație de vopsire fără aer

Asimilarea acestei instalații, pri
ma de acest fel în tara noastră, s-a 
realizat in cadrul unui program de 
creștere a productivității muncii la 
operația de vopsire a navelor. Cu 
ajutorul ei vopseaua se aplică la 
presiunea de 300—360 atmosfere, 
ceea te permite pulverizarea sub
stanțelor chimice cu vîscozitate 
mare și conținut mic de solvenți.

Stratul de vopsea depus este 
uniform, compact și se poate rea
liza o grosime de circa 300 microni 
la o singură aplicare. Eliminarea 
aerului comprimat din jetul de 
vopsea pulverizată determină scă
derea cu 30—40 la sută a pierderilor 
de vopsea, precum și eliminarea no
xelor din spațiul de lucru al vopsi
torului.

Capacitatea instalației asigură

Soarele 
în tandem

Stațiunea de cercetare și pro
ducție pentru cultura pajiștilor 
Jucu, din județul Cluj, prezintă o 
experiență utilă. în urma unor 
studii privind posibilitățile uti
lizării energiei vîntului si a 
soarelui în condițiile specifice 
acestei zone a tării. specia
liștii au ajuns la concluzia că. din 
punct de vedere economic, o ase
menea acțiune este justificată. Un 
prim pas a fost făcut la o tabără 
zootehnică de vară, unde au 
fost puse în funcțiune, nu de 
mult, primele instalații de ener

la adăpost
sînt cultivate 5 270 hectare cu grîu, 
la secerișul căruia sînt utilizate 85 
de combine. „Sînt bine venite și, 
mai ales, bine folosite și combinele 
trimise de unitățile din nordul ju
dețului, unde recoltarea începe mai 
tîrziu — ne spune Dumitru Stancu, 
președintele consiliului agroindus
trial. în felul acesta viteza la sece
riș a crescut substantial". Și în acest 
consiliu agroindustrial au fost luate 
măsuri pentru ca tot ce se recoltează 
să se transporte pînă seara la baza 
de recepție. în acest scop, la coope
rativa agricolă Recea, unde recolta 
este mai mare decît cea evaluată, 
au fost suplimentate mijloacele de 
transport cu încă 10 autocamioane.

ACTIVITATE FĂRĂ PAUZE LA 
BAZELE DE RECEPȚIE. în toate 
cele șase baze de recepție a cereale
lor din județ activitatea este bine or
ganizată. Programul de lucru este în 
așa fel întocmit încît întreaga canti
tate de grîu ce se recoltează să fie 
înmagazinată în aceeași zi. Prin 
procedee tehnice ingenioase, toate 
utilajele de rulare și uscare a griu
lui au fost trecute să funcționeze 
pe bază de gaze de sondă. înlocuin- 
du-se motorina. Remarcăm îndeosebi 
buna organizare a muncii la baza 
de recepție din consiliul agroindus
trial Miroși. De la 5 dimineața pînă 
noaptea tîrziu munca nu conte
nește. Ritmul preluărilor ar putea 
crește însă dacă la .toate mașinile 
ar funcționa dispozitivele de bascu
lare. Pentru ca acestea să nu încurce 
activitatea la punctele de descărcare, 
au fost create spații speciale unde 
sint descărcate numai autocamioa
nele care au sistem de basculare, 
în felul acesta se înlătură staționa
rea mașinilor care au asemenea dis
pozitive.

CAPACITATEA DE TRANSPORT 
— MAI BINE CORELATA CU SE
CERIȘUL ! Ion Neamu, directorul 
S.M.A. Miroși, ne sesizează faptul că 
în cele sase cooperative agricole din 
consiliul agroindustrial Miroși există 

tot parcursul zilei ; de 
asigurarea la arii a 
atelierelor mobile, do
tate cu piese de 
schimb și aparate de 
sudură, ceea ce per
mite remedierea ope
rativă a defecțiunilor 

ialomița. Viteza de lucru la seceris
_____________ o »

— superioară celei planificate
ce apar și menținerea 
in perfectă stare de 
funcționare a întregu
lui parc de combine, 
în mod deosebit sînt 
de menționat măsurile 
întreprinse pentru a 
se asigura transportul 
și depozitarea produc
ției în același ritm cu 
secerișul. în acest 
scop. pentru toate 
mijloacele de trans
port repartizate la re
coltat au fost întoc
mite grafice orare de 
transport. încît fiecare 

creșterea de 3 ori a productivității 
muncii si o calitate superioară a 
vopsirii. Prin asimilarea acestei 
instalații se generalizează tehnolo
gia de vopsire la înaltă presiune, 
fără aer, în șantierele navale.

Instalația poate fi folosită si pen
tru vopsirea in condiții economice 
a construcțiilor metalice, a mate
rialului rulant și, cu deosebire, 
pentru acoperirea podurilor de mari 
dimensiuni.

Prototipul instalației concepute 
si realizate de specialiștii Institu
tului de cercetări si proiectări pen
tru tehnologia construcțiilor de 
mașini a fost omologat la Șan
tierul naval Constanta. Tot aici 
urmează să se organizeze fabricația 
de serie a acestei instalații. (Vlaicu 
Radu).

și vîntul 
energetic

gie eoliană și solară. Prezentln- 
du-ne aceste realizări, dr. ing. 
Aurel Lăpușan. directorul stațiunii, 
preciza faptul că utilizarea ener
giei neconvenționale în zootehnie 
se înscrie ca o problemă care pre
ocupă specialiștii unității și se ur
mărește ca cercetările și realizările 
in acest domeniu să poată fi pre
luate și aplicate si de alte unităti 
din județ și din tară. Ei au utili
zat o turbină de vînt tip T.S.-10 
produsă de I.M.A.I.A. București, cu 
rotoare montate etajat, prevăzute 
cu o transmisie si o pompă aspiro-

La C.A.P. Slobozia, din județul Argeș, mijloacele mecanice sînt folosite intens 
la secerișul griului

combine care acum. în plin seceriș, 
staționează nepermis de mult. Cauza? 
Numărul insuficient de mijloace de 
transport care să preia griul din 
buncărele combinelor. La C.A.P. 
Căldăraru sînt necesare încă 5 ma
șini, la C.A.P. Miroși — 6, iar la 
C.A.P. Humele — 47 Pe ansamblul 
consiliului agroindustrial ar mai fi 
necesare 26 de mașini. „Noi — con
chide interlocutorul — am redistri
buit. în funcție de desfășurarea se
cerișului. și cuplurile de remorci de 
care dispunem, dar nu am rezolvat 
situația pe deplin".

RĂSPUNDERE PENTRU INSĂ- 
MÎNȚAREA GRABNICA A CULTU
RILOR SUCCESIVE. Se poate apre
cia că această importantă acțiune 
se realizează în bune condiții. Pe 
ansamblul județului. întreaga supra
față de pe care a fost strîns orzul 
este însămînțată cu culturi succe
sive. Acum, atenția este concentrată 
la semănatul terenurilor de pe care 
este cules grîul. La cooperativa 
agricolă din Negrași ajungem tîr
ziu. pe întuneric. Totuși, la lumina 
farurilor se insămințează culturile

să realizeze cîte 4—5 
curse pe zi. în fiecare 
seară, 50 la sută din 
mijloacele de trans
port sînt încărcate, .și 
dimineața, la orele 6, 
se află în bazele de 
recepție. în acest fel

se înlătură staționări
le inutile și „gîtuirile" 
ce aveau loc lâ punc
tele de descărcare. în 
special în jurul prin- 
zului. Organizarea ju
dicioasă a transportu
lui a permis ca in 
multe unități agricole 
să se recolteze zilnic 
cîte 7—8 hectare de 
fiecare combină. Este 
cazul combinerilor din 
întreprinderile agri
cole de stat Stelnica, 
Balaciu, Borănești, 
Bărăganu, Ograda și 

din cooperativele a- 
gricole din Grindu, 
Girbovi. Ciulnița. Po
iana, Coșereni și Mo
vilita.

Toate acestea sînt 
dovezi concludente că 
în județul Ialomița

r.ecoltarea griului se 
desfășoară în ritm 
mult mai intens decit 
în anii precedent. La 
aceasta au contribuit 
și unele măsuri între
prinse de comitetul 
județean de partid. 
Sîmbăta și duminica, 
în afară de mijloacele 
de transport reparti
zate în unitățile agri
cole. au fost folosite 
și sute de camioane și 
tractoare cu remorci 
din întreprinderile mu
nicipiului Slobozia și

respingătoare. Energia eoliană este 
folosită. în primul rînd. la scoa
terea apei din fîntîni si depozita
rea ei în bazine suspendate, asigu- 
rînd apă pentru 400 de animale. 
Astfel, ceea ce înainte făceau îngri
jitorii cu eforturi mari, scotînd cu 
găleata din fîntîni circa 10 000 1 
apă pe zi. acum se realizează cu 
această instalație simplă.

Pentru a se folosi zi și noapte 
energia eoliană, după ce se asigu
ră umplerea bazinelor, pentru care 
este suficientă circa o oră, energia 
motrică va fi transformată în e- 
nergie electrică cu ajutorul unui 
generator si va fi utilizată la 
iluminatul de noapte, acolo unde 
este necesar, precum și pentru în
cărcarea bateriilor de alimentare a 
gardurilpr electrice pentru pășunat.

Concomitent, este folosită în a- 
ceastă tabără și energia solară. De 
la întreprinderea de aparate și ac
cesorii Alexandria a fost procurată 
o instalație tip I.S.S.-100, care costă 
numai 2 810 lei. Zilnic s-a asigurat 
permanent apă caldă la 60°C și 
chiar la o temperatură mai mare, 
necesară igienizării mulgătorilor, la 
spălarea vaselor în care se colec
tează laptele, a mijloacelor de muls 
etc. De asemenea, este în curs de 
finalizare montarea unor dușuri 
cu apă caldă.

Odată cu punerea in funcțiune a 
instalațiilor respective, specialiștii 
fac observații zilnice pentru a ob
ține date privind posibilitățile de 
extindere a utilizării energiei so
lare și eoliene. (Marin Oprea, co
respondentul „Scinteii"). 

succesive după grîu. Tractoriștii 
aflati la datorie se numesc Mihai 
Roceanu și Liviu Truică. suprave
gheat de tehnicianul agricol Ion Se- 
menescu. Și aici prinde deci cdn- 
tur măsura stabilită de a se corela 
perfect secerișul cu punerea sub 
brazdă a seminței pentru culturile 
succesive. Dealtfel. în consiliul agro
industrial Slobozia, din care face 
parte și C.A.P. Negrași. au fost 
însămînțate cu culturi succesive pes
te 600 hectare. Acestora li șe adaugă 
zilnic alte zeci de hectare, ampla
sate îndeosebi pe terenuri cu posi
bilități de irigare.

Aspectele înfățișate sînt o dovadă 
concludentă că. în județul Argeș, 
mecanizatorii, cooperatorii și specia
liștii acționează zi de zi cu răspun
dere pentru a strînge și pune la 
adăpost cit mai repede și'fără pier
deri recolta de grîu . și pentru în- 
sămîntarea grabnică a celei de-a 
doua culturi.

Gheorqhe C1RSTEA
corespondentul IScinteii” 

din orașele Fetești, 
Urziceni și Țăndărei. 
De asemenea, pentru 
grăbirea . eliberării de 
paie a terenului sînt 
utilizate toate atelaje
le existente, pe care 
s-au amenajat platfor
me ce permit încărca
rea a 80—90 de baloți. 
Procedîndu-se în acest 
fel. pină în prezent au 
fost eliberate de paie 
32 300 hectare. dinv 
care au fost pregătite 
28 600 hectare și însă
mînțate cu culturi 
succesive 25 600 ha.

In Bărăganul ialo- 
mitean mecanizatorii, 
cooperatorii și specia
liștii dau in aceste 
zile o adevărată bătă
lie atît pentru strîn
gerea recoltei intr-un 
timp cit mai scurt, cît 

•și pentru realizarea 
sarcinilor mari ce le 
revin în ce privește 
însămînțarea culturi
lor succesive.

Mihal VISOiIU 
corespondentul 
„Scinteii"

Un nou și modem mijloc de transport

Recent, la întreprinderea „Electro- 
putere" din Craiova a fost realizat 
un nou și modern vehicul de trans
port urban, ROM-U-LIM-01. Noul 
vehicul are o capacitate de transport 
de aproape 20 000 de călători pe oră 
și sens si este dotat cu un sistem 
de acționare realizat la nivelul teh
nicii mondiale, folosind pentru pro
pulsie motoare electrice liniare, co
mandate electronic. Acest mijloc de 
transport, de mare randament, ur

inează să fie utilizat pe căi de rulare 
construite pe estacade sau la sol.

Publicăm, in continuare, rezultatele obținute in întrecerea socialistă de 
alte colective de oameni ai muncii din industrie, construcții, transporturi, 
din unități agricole.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor 
prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfirșitul lunii 
iunie *)  pe primele locuri se situează :

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție si benefi
ciile sint calculați pe cinci luni.

economia de energie fată de tramvai 
sau metrou fiind de peste 30 la sută.

Primul vehicul de acest tip — în 
fotografie — a fost pus în funcțiune 
pe linia experimentală aflată în ve
cinătatea platformei industriale de 
est a municipiului Craiova. Proiectul 
noului vehicul a fost elaborat de 
specialiști de la Centrul de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică de 
la „Electroputere" și de la Institu
tul politehnic din Timișoara. (Nicolae 
Băbălău, corespondentul „Scinteii"). 

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI ENERGIEI 

ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de exploa

tare și întreținere a rețelelor și in
stalațiilor energetice și de distribuție 
a energici electrice și termice Su
ceava cu 785,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 29,1 la sută la 
producția netă. 20,1 la sută la pro
ductivitatea muncii ; cheltuielile 
maxime la 1 000 lei producție de 
construcții-montaj au fost mai mici 
decit cele planificate cu 5,5 la sută.

Locul II : întreprinderea de ex
ploatare și întreținere a rețelelor și 
instalațiilor energetice și de dis
tribuție a energiei electrice și ter
mice Timișoara cu 688,5 puncte.

Locul III : întreprinderea de ex
ploatare și întreținere a rețelelor și 
instalațiilor energetice și de distri
buție a energiei electrice și ter
mice Vaslui cu 670,3 puncte.

ÎN DOMENIUL FORAJULUI 
SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE
Locul I : Schela de foraj Meli- 

nești, județul Dolj, cu 716,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 25 la sută la pro
ducția fizică la forajul de exploa
tare și injecție. 30,2 la sută la vi
teza de lucru la forajul de cercetare 
geologică. 9,4 la sută la volumul 
producției normate ce revine pe o 
persoană. 2 la sută Ia producția fi
zică la forajul de mare adîncime ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la beneficii ; prețul de cost al 
lucrărilor de foraj efectiv realizate 
a fost mai mic decit cel planificat 
cu 1,5 la sută ; consumurile de ma
terii prime și materiale au fost mai 
mici decit cele normate cu 20,5 la 
sută, iar cele de energie electrică și 
combustibili cu 3.8 la sută.

Locul II : întreprinderea de foraj 
„Petromar" — Constările,' cu 637,8 
puncte.

Locul III : Schela de foraj Bă
lăria. județul Giurgiu, cu 476,1 
puncte.

IN INDUSTRIA PRODUSELOR 
REFRACTARE

Locul I : întreprinderea de pro
duse cărbunoase Slatina cu 985,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,3 la sută la pro
ducția fizică, 8 la sută la productia- 
marfă vindută și încasată. 9,2 la 
sută, la productivitatea muncii ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la producția netă, export, be
neficii ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost mai mici 
decit cele normate cu 0,8 la sută, 
iar cele, de energie electrică și 
combustibili cu 1,2 la sută.

Locul II : întreprinderea „Răsă
ritul" — Brașov cu 650,7 puncte.

Locul III : întreprinderea de pro
duse refractare Aleșd, județul Bi
hor, cu 470 puncte.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI ?' 
ȘI UTILAJE ELECTRICE, i 

MOTOARE și MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea „Electro- 
timiș" — Timișoara cu 734,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10,8 la sută la pro
ducția netă, 2,5 la sută la producția 
fizică, 1,3 la sută la productia-marfă 
vindută și încasată. 1,5 la sută la pro
ductivitatea muncii ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la export 
și la beneficii ; consumurile de ma
terii prime și materiale au fost mai 
mici decit cele normate cu 1,7 la sută, 
iar cele de energie electrică și com
bustibili cu 4,5 la sută.

Looul II : întreprinderea de mo
toare electrice Pitești cu 664,1 puncte.

Locul III : întreprinderea „Electro- 
banat" — Timișoara cu 507,1 puncte.

ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ — 
SUBRAMURA FIBRE ȘI FIRE 
SINTETICE ȘI ARTIFICIALE

Locul I : Combinatul de fibre sin
tetice Săvinești, județul Neamț, cu 
616,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,7 la sută la pro- 
ducția-marfă vindută și încasată, 0,8 
la sută la producția netă, 0,7 la sută 
la productivitatea muncii ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la ex-

PANOUL FRUNTAȘILOR
PE PRIMUL SEMESTRU 

AL ANULUI

port, beneficii, livrări de mărfuri la 
fondul pieței.

Locul II : întreprinderea filatura 
de fire „Melana" — Botoșani cu 
473,9 puncte.

IN INDUSTRIA CELULOZEI 
ȘI HIRTIEI

Locul I : întreprinderea de con
fecții din carton „Mucart" — Cluj- 
Napoca cu 819,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,8 la sută la pro
ducția fizică, 8,4 la sută la producția 
netă, 4,1 la sută la productivitatea 
muncii ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la export și la benefi
cii ; consumurile de materii prime și 
materiale au fost mai mici decit cele 
normate cu 0,7 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu
9,2 la sută.

Locul II : întreprinderea de hîr- 
tie cretată și carton ondulat Ghim- 
bav, județul Brașov, cu 807,1 puncte.

Locul III : Combinatul de celuloză 
și hirtie Brăila cu 798,3 puncte.

IN INDUSTRIA CONFECȚIILOR
Locul I : întreprinderea de con

fecții Dorohoi, județul Botoșani, cu 
683,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 16,3 la sută la pro
ducția fizică, 11,3 la sută la producția 
netă, 7 la sută la productia-marfă 
vindută și încasată. 4,5 la sută la 
productivitatea muncii, 8,3 la sută 
la livrări de mărfuri la fondul pieței; 
consumurile de materii prime si ma
teriale au fost mai mici decît cele 
normate cu 1,1 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
8,7 la sută.

Locul II : întreprinderea de con
fecții Tulcea cu 669,5 puncte.

Locul III : întreprinderea de con
fecții Scornicești, județul Olt, cu 
584 puncte.

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICĂ
Locul I : Combinatul poligrafic 

„Casa Scinteii" — București cu 769,8 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,5 la sută la pro
ducția netă. 2.4 la sută la producția 
fizică. 3 la sută la productia-marfă 
vindută și încasată. 2,3 la sută la 
productivitatea muncii ; depășiri de 
olan au mai fost obținute la bene
ficii si la livrări la fondul pieței ; 
cheltuielile totale si materiale la 
1 000 lei producție-marfă au fost mai 
mici decît cele planificate.

Locul II : întreprinderea poligra
fică „13 Decembrie 1918“ — Bucu
rești cu 684,8 puncte.

Locul III : întreprinderea poligra
fică „Bucureștii Noi" cu 665 puncte.

IN INDUSTRIA VINULUI. BERII, 
SPIRTULUI. AMIDONULUI. 

APELOR MINERALE 
ȘI TUTUNULUI

. Locul I : întreprinderea de țiga
rete București cu 1 033,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,6 la sută la pro
ducția fizică. 1.9 la sută la producția 
netă. 7,4 la sută la productivitatea 
muncii. 4,5 la sută la livrări la fon

dul pieței ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la export, producția- 
marfă vindută si încasată si la be
neficii : consumurile de materii pri
me si materiale au fost mai mici de
cît cele normate cu 10 la sută, iar 
cele de energie electrică si combus
tibili cu 13,7 ia sută.

Locul II : întreprinderea de vinuri 
Si șampanie „Zarea" — București cu 
938,1 puncte.

Locul III : Fabrica de bere Tg. Jiu 
cu 935,5 puncte.

ÎN ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 
DE STAT CU PROFIL MIXT

Locul I : întreprinderea de sere 
„30 Decembrie", județul Giurgiu, cu
841,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,2 la sută la pro
ducția de carne. 11.3 la sută la efec
tivele de taurine la sfirșitul perioa
dei si cu 14,8 la sută la cel de por
cine. 2,8 la sută la livrările de carne 
la fondul de stat : depășiri de plan 
au mai fost obținute la producția de 
lapte de vacă și la livrările la fondul 
de stat si la beneficii ; unitatea s-a 
încadrat în prevederile de olan pri
vind cheltuielile la 1 000 lei produc- 
tie-marfă.

Locul II : întreprinderea agricolă 
de stat Prejmer. județul Brașov, cu 
704 puncte.

Locul III : întreprinderea agricolă 
de stat Girov. județul Neamț, cu 643 
puncte.

IN DOMENIUL ACTIVITĂȚII
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea antrepriză 

de construcții-montaj miniere Jilț, 
județul Gorj, cu 792,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 23,8 la sută Ia pro
ducția netă. 3,5 la sută la Producti
vitatea muncii ; depășiri de olan ău 
mai fost obținute la beneficii ; chel
tuielile totale la 1 000 lei producție 
de constructii-montai au fost mai 
mici decît cele planificate cu 5,8 la 
sută, iar cele materiale cu 1 la sută; 
consumurile de ciment, metal, com
bustibili si carburanți au fost mai 
mici decit cele normate.

Locul II : întreprinderea antrepri
ză de constructii-montai „Delta Du- 
hării“-Tulcea — Ministerul Agricul
turii si Industriei Alimentare — cu
729,2 puncte.

Locul III : întreprinderea antre
priză. montai si reparații centrale 
termice București — Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini — 
cu 705,7 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— STAȚII DE CALE FERATA
Locul I ; Stația de cale ferată 

Curtici cu 510,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 27,8 la sută la vo
lumul de transport, 1,9 la sută la 
greutatea medie brută a trenurilor 
de marfă ; depășiri de plan au mai; 
fost obținute la productivitatea 
muncii, vagoane intrate-ieșite, utili-' 
zarea mijloacelor de transport ; con
sumurile de energie electrică și com
bustibili au fost mai mici decît cele 
normate cu 25.2 la sută.

Locul II : Stația de cale ferată 
Iași cu 389,2 puncte.

Locul III : Stația de cale ferată „16 
Februarie 1933“ — București cu 307,4 
puncte.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AERIENE 

ȘI NAVALE
Locul I ; întreprinderea de ex

ploatare portuară Constanța — Mi
nisterul Transporturilor și Telecomu
nicațiilor — cu 650,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,9 la sută la vo
lumul activității exprimat prin in
dicatorul specific, 21,8 la sută la pro
ducția netă, 22,8 la sută la venituri 
brute, 24 la sută la productivitatea 
muncii ; depășiri de plan au mai 
fost obținute Ia utilizarea mijloacelor 
de transport și la beneficii.

Locul II : întreprinderea de trans
port naval și auto „Delta Dunării" 
— Tulcea — Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare — cu 453,1 
puncte.

Locul III : întreprinderea de a- 
viație utilitară București — Minis
terul Transporturilor și Telecomuni
cațiilor — cu 234,7 puncte.

IN DOMENIUL 
RECUPERĂRII ȘI VALORIFICĂRII 
MATERIALELOR REFOLOSIBILE
Locul I : întreprinderea județeană 

pentru recuperarea și valorificarea 
materialelor refolosibiie Hunedoara 
cu 402 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 21 la sută la vo
lumul total al materialelor refolosi
biie colectate, 14 la sută la beneficii ; 
volumul fizic al materialelor refolo
sibiie colectate a fost depășit cu 28 
la sută la oțel, 25 la sută la fontă, 
13 la sută la cupru, 9 la sută la 
bronz.

Locul II : întreprinderea județea
nă pentru recuperarea și valorifica
rea materialelor refolosibiie Mara
mureș cu 314,5 puncte.

Locul III : întreprinderea județea
nă pentru recuperarea și valorifica
rea materialelor refolosibiie Bihor 
cu 302 puncte.

(Agerprea)
_________ )
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Tovarășului HARILAOS FLORAKIS
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Grecia
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 

vă adresez, în numele, Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
și al meu personal, sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate, 
fericire personală și viată Îndelungată.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că relațiile 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Grecia se vor 
extinde și adinei în continuare. în interesul popoarelor noastre, al cauzei 
păcii, securității și colaborării in Balcani, in Europa și in întreaga lume.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului din Republica Capului Verde, precum 
și al meu personal, vă mulțumesc pentru amabilul mesaj pe care ați binevoit 
să mi-1 adresați cu ocazia, sărbătorii naționale a țării mele.

ARISTIDES PEREIRA
Președintele Republicii Capului Verde

CD PRILEJUI CELEI DE-A AO-A ANIVERSARI A ZILEI RENAȘTERII POLONIEI
’ 1 

Adunarea festiva din Capitală

CAIRO 19 (Agerpres). — Joi s-au 
Încheiat la Cairo convorbirile oficiale 
dintre tovarășul Constantin Dăscăles- 
cu, prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, și Kamal 
Hassan Aii, prim-ministru ăl Repu
blicii Arabe Egipt.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme ale cooperării româno-e- 
giptene, îndeosebi pe plan economic.

Ambele părți au apreciat, în în
cheierea convorbirilor, că dialogul pri
lejuit de actuala vizită oficială, des
fășurat în spiritul înțelegerilor con
venite și al documentelor semnate la 
cel mai înalt nivel, a deschis largi

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a efectuat 
o vizită oficială în Republica Arabă 
Egipt, la invitația primului ministru 
al acestei țări, Kamal Hassan Aii, 
în perioada 15—19 iulie 1984.

Primul ministru al guvernului ro
mân a fost primit de președintele 
Republicii Arabe Egipt. Cu acest pri
lej, a avut loc un cordial schimb de 
mesaje de prietenie între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și Mo
hamed Hosni Mubarak, președintele 
Republicii Arabe Egipt.

In cursul convorbirilor oficiale 
dintre cei doi prim-miniștri. desfă
șurate intr-o atmosferă prietenească, 
de stimă reciprocă și deplină înțe
legere, s-a subliniat că actuala în- 
tilnire constituie rezultatul celor 
convenite la cel mai înalt nivel la 
Cairo. în octombrie 1983. cu scopul 
de a analiza stadiul realizării hotă- 
ririlor adoptate în comun de pre
ședinții României și Egiptului. în
deosebi în domeniul relațiilor econo
mice. precum și de a identifica noi 
posibilități de dezvoltare a cooperă
rii bilaterale.

Cei doi prim-miniștri au reliefat 
important^ hotărîtoare a întîlnirilor 
româno-egiptene la cel mai înalt 
nivel pentru amplificarea raporturi
lor tradiționale de prietenie dintre 
cele două țări și care au dat întot
deauna noi impulsuri și dimensiuni 
conlucrării reciproc avantajoase din
tre ele, atit pe plan bilateral, cit și 
în viata internațională. în deplină 
concordantă cu interesele fundamen
tale ale popoarelor român și egip
tean de dezvoltare neîngrădită pe 
calea progresului și bunăstării, ale 
cauzei păcii în Orientul Mijlociu, în 
Europa și în întreaga lume.

Examinînd stadiul 
conomice bilaterale 
voltarea deosebită a 
mii ani, rezultat al 
gerilor stabilite Ia cel mai înalt ni
vel. cei doi prim-miniștri au evi
dențiat hoțărîrea guvernelor lor de 
a depune toate eforturile pentru ex
tinderea si diversificarea schimburi
lor comerciale, astfel îneîț volumul 
total al acestora să atingă în 1985 un 
miliard de dolari, asa cum s-a pre
văzut în Declarația comună sem
nată de președinții celor două țări 
la București. în septembrie 1982.

Totodată, pornind de la rezultatele 
obținute nînă în prezent în dome-

raporturilor e- 
și relevînd dez- 
acestora in ulti- 
aplicării înțele-

ai n

1S;
15;

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

orizonturi colaborării româno-egipte- 
ne, în interesul celor două popoare, 
al cauzei păcii, Independenței și co
laborării internaționale.

A fost semnat documentul convenit 
cu prilejul vizitei primului ministru 
al guvernului român.

★

Constantin Dăscălescu, 
al _Guvernului Repu- 

îna-
Tovarășul 

prim-ministru __ . _____
blicii Socialiste România, s-a 
poiat. joi seara.' în Capitală, din vi
zita oficială intreprinsă in Republica 
Arabă Egipt, la invitația primului 
ministru al acestei țări, Kamal Has
san Aii.

COMUNICAT COMUN DE PRESĂ

sporită a 
naționale

prim-mi-

de mașini, in- 
industriei chi- 
telecomunica- 
industriei ali- 
o atenție spo-

niul cooperării, ca și de la potentia- 
. Iul economic al celor două tari, 
prim-ministrii au stabilit de comun 
acord măsuri concrete de natură să 
ducă la accelerarea realizării obiec
tivelor în curs de execuție și la fi
nalizarea negocierilor pentru noi 
obiective. De asemenea, s-a hotărît 
Să fie intensificate eforturile pentru 
angajarea de noi proiecte si progra
me comune de cooperare. în vederea 
satisfacerii într-o măsură 
necesităților economiilor 
ale celor două state.

în mod deosebit, cel doi 
nistri au convenit ca eforturile gu
vernelor lor să fie concentrate în 
continuare îr> direcția conlucrării e- 
conomice bilaterale în domeniile e- 
nergiei. petrolului, electrificării, in
dustriei construcțiilor 
dustriei metalurgice, 
mice, transporturilor, 
tiilor. agriculturii și 
mentare. acordîndu-se 
rită promovării formelor moderne de 
cooperare în producție. A fost subli
niată dorința celor două guverne de 
a acționa cu hotărîre in această di
recție. .... ......

Principalele rezultate ale convorbi
rilor purtate au fost consemnate în- 
tr-un Memorandum semnat, la în
cheierea vizitei, de primul ministru 
al guvernului român și primul mi
nistru ai guvernului egiptean.

în cursul vizitei a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la prin
cipalele probleme ale lumii contem
porane. Reliefînd faptul că evoluția 
vieții internaționale a confirmat ne 
deplin justețea punctelor de vedere 
si a aprecierilor înscrise în docu
mentele convenite la cel mai înalt 
nivel. îndeosebi în declarațiile 
comune semnate la București, în 
septembrie 1982, și la Cairo, în oc
tombrie 1983, de președinții Româ
niei și Egiptului, cei doi prim-mi- 
niștri au subliniat cu satisfacție că 
guvernele lor au poziții asemănătoare 
sau foarte apropiate in problemele 
majore cu care este confruntată ome
nirea.

Prim-miniștrii au relevat îngrijo
rarea guvernelor lor fată de înrăută
țirea în continuare a situației inter
naționale și s-au pronunțat în favoa
rea luării unor măsuri hotărîte pri
vind oprirea cursei înarmărilor, tre
cerea la dezarmare și. in primul rînd, 
la dezarmarea nucleară, pentru re
luarea negocierilor sovieto-america- 
ne de la Geneva. în vederea realiză-

întoarce FEHOVIAR
15.45; 18; 20,

EXCELSIOR 
15,45;

© Madame Sans-GGne : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 
16; 18: 20.
© Salutări cordiale de pe Terra : 
LUMINA (15 6110) — 9; 11,15; 13,30:
15,45: 18; 20.
© Omul sl fiara : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9: 12.15; 16; 19.15, GLORIA 
(47 46 75) — 9: 1.2; 16: 1£L MODERN 
(23 71 01) — 9; 12; 16; 19.
© Cobra se
(50 51 40) — 9; 11.15; 13,30;
la grădină — 21.
@ Cineva ca tine :
(65 49 45) — 9: 11,15; 13,30:
20.
© Yankeii : GIULEȘTI (17 55 46) - 
12; 16; 19, AURORA (35 04 66) — 9.
16; 19, TOMIS (21 49 46) — 9; 12; 16;
19, la grădină — 21.
® Legenda călărețului

‘MIORIȚA (14 27 14) — 9;
15,45;
9: 11
(27 54 95) -
17,30: 19,30.
® îmi sare țandăra : GRĂDINA LIRA 
(31 71 71) — 21.
© Polițist sau
LUCEAFĂRUL
© Cuscrii :
(23 71 01) — 21.
© Par și impar : PARC HQTEL 
(17 08 58) — 21.
0 Vizită la domiciliu : GRADINA 
GLORIA (47 46 75) — 21.

singuratic : 
11.15: 13,30; 

18; 20, FLOREASCĂ (33 29 71) — 
13; 15.30; 17,45; 20, COSMOS

9.30; 11,30; 13,30; 15,30;

delincvent : GRĂDTNA 
(15 87 67) — 21.
GRADINA MODERN

teatre

Grlgore,

Rotonda 
August

© Teatrul Național (14 71 71. sala 
mică) : Poveste din Hollywood —
19.30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19, (la Complexul sportiv 
„Lacul Tei“) : Recital Dan ~ 
Ion Caramitru — 18.
© Teatrul Mic (14 70 81, la 
scriitorilor din Cișmiglu) : 
eliberator — spectacol de sunet și lu
mină — 21.
© Teatrul Giulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Arta conversației — 19,30.
© Teatrul satiric-muzlcal ,.C. Tăna- 
se“ (15 56 78. grădina Cărăbuș) : Spec
tacol de divertisment și film — 20.30. 
© Ansamblul „Rapsodia română4’ 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți —
13.30.

În colecția „Din gîndirea social-politică 
a președintelui României11 a apărut volumul
NICOLAE CEAUSESCU

Drepturile omului 
în lumea contemporană

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Columbia, ioi după-amiază a 
avut loc în Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea si Asociația de prietenie 
romăno-columbiană.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S. și ai Asociației de priete-

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
erau prezenți tovarășul Ion Dincă, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui. alti membri ai guvernului.

A 1'ost de fată Ataa Mahmoud Ha- 
roun. însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al R.A. Egipt la București.

★
La plecare, pe aeroportul interna

tional din Cairo, primul ministru 
român a fost salutat de Kamal Has
san Aii. primul ministru al Repu
blicii Arabe Egipt, de membri ai gu
vernului. de alte persoane oficiale 
egiptene.

O gardă militară a prezentat ono
rul.

rii unor acorduri corespunzătoare 
care să ducă la eliberarea Europei de 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune, de orice rachete și arme nu
cleare. A fost, de asemenea, subli
niată necesitatea creării de zone li
bere de orice arme nucleare în Bal
cani, Orientul Mijlociu, Africa și alte 
părți ale lumii. Relevînd legătura 
directă care există între dezarmare 
și dezvoltare, ambele părți au evi
dențiat necesitatea lichidării sub
dezvoltării, a eliminării decalajelor 
dintre statele sărace și cele bogate și 
instaurării noii ordini economice in
ternaționale și, în acest cadru, s-au 
pronunțat pentru reglementarea cu 
prioritate a problemei datoriei externe 
a țărilor în curs de dezvoltare și re
nunțarea la politica dobînzilor înalte.

Totodată, a fost reliefată convinge
rea celor două guverne privind ne
cesitatea reglementării tuturor con
flictelor dintre state exclusiv pe cale 
pașnică, prin tratative, și, în acest 
context, a fost reafirmată necesitatea 
intensificării eforturilor pentru reali
zarea, unei păci globale, juste și du
rabile în Orientul Mijlociu, pentru 
soluționarea problemei poporului pa
lestinian cu participarea O.E.P., prin 
crearea propriului său stat național, 
independent, pentru a se ajunge la o 
largă reconciliere în Liban și la asi
gurarea independentei, suveranității 
și unității sale teritoriale, pentru în
cetarea imediată a războiului dintre 
Irak și Iran și soluționarea prin ne
gocieri a conflictului dintre cele două 
țări vecine, pentru accesul Namibiei 
la independență, in conformitate cu 
rezoluțiile Consiliului de Securitate.

Cei doi prim-miniștri și-au expri
mat deplina satisfacție față de con
vorbirile avute, fiind convinși că și 
această acțiune se inscrie ca o con
tribuție de seamă la dezvoltarea în 
continuare a legăturilor de prietenie 
și colaborare intre România și Egipt, 
in conformitate cu înțelegerile conve
nite și orientările stabilite la cel mai 
înalt nivel.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al guvernului român 
a exprimat, în numele său și al per
soanelor oficiale care l-au însoțit, 
primului ministru al Egiptului, Ka
mal Hassan Aii. guvernului egiptean 
calde mulțumiri pentru primirea 
cordială, prietenească de care s-au 
bucurat la Cairo și i-a adresat invi
tația de a efectua o vizită oficială jn 
România. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere, data vizitei urmind a fi 
stabilită ulterior.

EDITURA POLITICA

nie româno-columbiene. reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. oameni de cultură, un nume
ros public.

Au fost de fată Lucella Ossman 
de Duque, ambasadorul Republicii 
Columbia la București, si membri ai 
ambasadei.

t
15,00 Telex
13.05 Melodii populare
15.20 Ecran de vacanță. Desene animate
15.30 Viața culturală. 19 ani de la 

greșul al IX-lea al P.C.R. O 
că de renaștere spirituală

15,50 La volan — emisiune pentru 
ducătorii auto

16,00 Emisiune în limba germană 
tial color). Din cuprins : O 
greșul al IX-lea — deschizătorul 
noilor perspective socialiste. Do
cumentar despre marile realizări 
ale Epocii Ceaușescu O Patria in 
anul 40 al devenirii sale socialis
te. Simboluri ale muncii înfrățite : 
Bistrița-Năsăud

16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) • 

semnul anului jubiliar
20.20 Actualitatea în economie © Sece

riș ’84. Ritm intens la recoltat, la 
transportul griului

20,35 împliniri șl perspective. 40 de ani 
de mărețe transformări revoluțio
nare sub conducerea partidului. 
Azi, județul Teleorman

21,10 Temeiurile înaltului prestigiu in
ternațional al țării, al președintelui 
ei (parțial color). 19 ani de la 
Congresul al IX-lea al partidului.

21.30 Film serial : „Sentința". Episo
dul 3

22,15 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului
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con- ’
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Sub

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 21, 22 și 23 iulie. In țară ; 
Vremea se va încălzi ușor. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai accentuate 
la începutul intervalului în jumătatea 
de nord a țării. Vor cădea ploi izolate, 
care vor avea mai ales caracter de 
aversă Însoțite de descărcări electrice, 
în cea mai mare parte a țării, excep- 
tind regiunile nordice, in prima 
parte a intervalului ploile vor fi lo
cale. Izolat, cantitățile de apă vor de
păși 15 litri pe metrul pătrat in 24 de 
ore. Vint'ul va-sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile , minime vor fi 
cuprinse între 7 și 17 grade, iar cele 
maxime între 18 șl 28 de grade, mal 
ridicate în partea a doua a intervalu
lui. Dimineața, pe alocuri, se va pro
duce ceață. în București : Vremea se 
va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, 
favorabil aversei de ploaie la începu
tul intervalului. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile minime 
vor oscila între 13 și 16 grade, iar cele 
maxime între 26 și 29 de grade.

Invitație la popasurile 
turistice de pe litoral

Popasurile turistice de la Mamaia, 
Eforie Nord, Eforie Sud, Jupiter. 
Venus și Saturn își așteaptă și în 
această perioădă oaspeții. Prin lu
crările de amenajare și moderni
zare, la care au fost supuse din 
timp popasurile turistice de pe li
toral, s-au asigurat extinderea ca
pacităților de cazare, care însu
mează acum 25 000 locuri, înființa
rea de noi unități de alimentație 
publică, introducerea apei calde și 
altele.

Popasurile turistice oferă condiții 
dintre cele mai bune pentru pe
trecerea unui sejur plăcut pe 
plajele însorite ale Mării Negre.

Cu prilejul celei de-a 40-a ani
versări a Zilei Renașterii Poloniei, 
joi după-amiază a avut loc in Ca
pitală o adunare festivă organizată 
de Comitetul municipal București al 
P.C.R. și Consiliul municipal al 
Frontului Democrației si Unității So
cialiste.

Au participat tovarășii Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Petrescu, viceprim-minis
tru al guvernului, președintele părții 
române în Comisia mixtă guverna
mentală româno-polonă de coopera
re economică. Neculai Agachi. mi
nistrul industriei metalurgice. Olimpia 
Solomonescu. adiunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Maria Groza, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. cadre din conducerea unor or
ganizații de masă si obștești, insti
tuții , centrale, activiști de partid și 
de stat, oameni ai muncii din între
prinderi si instituții bucurestene.

Au luat parte, de asemenea, 
Boguslaw Stahura. ambasadorul R.P. 
Polone la București, și membri ai 
ambasadei.

Dună intonarea imnurilor de stat 
ale Republicii Populare Polone și 
Republicii Socialiste România, adu
narea festivă a fost deschisă de to
varășul Nicolae Croitoru. secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit tovarășul Gheorghe 
Petrescu.

La 22 iulie — a spus vorbitorul — 
poporul frate polonez sărbătorește 
împlinirea a 40 de ani de la elibe
rarea patriei sale de sub dominația 
fascistă — Ziua Renașterii Poloniei. 
In acea zi memorabilă din Vara a- 
nului 1944, Comițetul polonez de e- 
liberare națională de la Lublin, care 
reunea în rîndurile sale forțele de
mocratice si progresiste în frunte cu 
comuniștii, a proclamat instaurarea 
puterii populare in Polonia. La a- 
ceastă dată. înscrisă cu litere de aur 
în istoria milenară a Poloniei, prin 
Manifestul publicat de guvernul 
popular constituit atunci, poporul po
lonez încununa lupta eroică, plină de 
mari sacrificii, dusă neîntrerupt, 
chiar de la izbucnirea celei de-a 
doua mari conflagrații mondiale, 
pentru eliberarea tării de sub do
minația fascistă.

In condițiile grele ale ocupației 
Poloniei, ale distrugerii potențialului 
său economic, ale terorii sîngeroase 
dezlănțuite împotriva populației paș
nice. forțele naționale progresiste, 
patriotice ale poporului polonez. în 
frunte cu comuniștii, dînd dovadă de 
un înalt patriotism și spirit de sa
crificiu. au organizat si condus pină 
la victorie lupta maselor populare 
împotriva ocupației, pentru elibe
rarea tării.

Vorbitorul a arătat apoi că. în 
momentele de grea incercare pentru 
destinele poporului polonez, Partidul 
Comunist Român, toate forțele de
mocratice și progresiste din România 
și-au ridicat cu putere glasul de 
condamnare a agresiunii fasciste îm
potriva națiunii poloneze. Poporul 
român a oferit cea mai caldă ospita
litate zecilor de mii de militari și 
civili polonezi care s-au refugiat in 
România în acele zile de restriște, tn 
ciuda unor puternice presiuni făcute 
de puterile fasciste, țara noastră. în
tregul popor român au acordat asis
tentă si protecția necesară pentru ca 
refugiații polonezi să aibă toate con
dițiile in vederea regrupării și înca
drării lor în lupta de rezistentă an
tifascistă dusă de poporul polonez, 
în acele vremuri grele, în analele 
legăturilor tradiționale dintre forțele 
democratice, progresiste și revoluțio
nare din țările noastre s-au încris 
pagini noi, memorabile, de cald uma
nism și solidaritate militantă.

Eveniment memorabil în istoria 
milenară a poporului polonez prieten, 
actul eliberării înfăptuit acum patru 
decenii — a spus vorbitorul, a des
chis calea revoluției populare si a 
transformărilor înnoitoare, socialiste, 
în Polonia. Cronica celor 40 de ani 
de dezvoltare liberă a consemnat 
realizări de seamă ale oamenilor 
muncii polonezi, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
în refacerea și dezvoltarea rapidă a 
țării, in edificarea societății socialis
te. Muncind cu abnegație, poporul 
polonez a obținut importante succese 
pe drumul dezvoltării economico-so- 
ciale a patriei.

Poporul român dă o înaltă apre
ciere eforturilor pe care oamenii 
muncii din Polonia le depun pentru 
dezvoltarea economico-socială a tă
rii, pentru învingerea unor greutăți 
apărute. Salutăm succesele obținute 
în activitatea desfășurată pentru în
făptuirea hotărîrilor Congresului al 
IX-lea și Conferinței Naționale ale 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
care asigură înaintarea fermă a Po
loniei pe calea construcției socialiste.

„Sintem convinși, spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. că. întărind continuu partidul, le
găturile cu clasa muncitoare. întărind 
unitatea intregului popor in jurul 
partidului, Polonia prietenă va înain
ta neabătut pe calea socialismului, a 
progresului și bunăstării, depășind 
orice greutăți care i-ar mai sta în 
cale“.

în continuare, evidențiind profun
dele mutații economice și sociale in
tervenite în viata patriei si a poporu
lui nostru, in cele patru decenii de 
la eliberare, vorbitorul a spus : 
Strins unit în jurul Partidului Co
munist Român, al secretarului 6ău 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
poporul român întimpină în acest an 
cea de-a 40-a aniversare a victoriei 
revoluției de eliberare socială si na
țională. antifascistă și antiimperialis- 
tă din August 1944, precum și cel 
de-al XlII-lea Congres al partidului 
Comunist Român cu noi si remarca
bile succese în dezvoltarea si moder
nizarea forțelor de producție. în în
florirea științei si tehnicii, a învă- 
tămîntului și culturii.

Recent, plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român și 
sesiunea Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, plenara 
Consiliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste au a- 
doptat direcțiile de dezvoltare a pa
triei noastre pînă in anul 1990, iar in 
unele domenii pină în anul 2000, ela
borate sub conducerea directă și cu 

contribuția hotărîtoare a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Comuniștii, întregul popor român 
— a subliniat vorbitorul — au primit 
cu, deosebită satisfacție și mindrie 
patriotică Hoțărîrea plenarei C.C. al 
P.C.R. din iunie a.c. privind reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al națiunii noastre, 
exponentul strălucit al intereselor și 
năzuințelor supreme ale poporului, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român. Mîndri de faptul că sin
tem contemporani cu comunistul și 
luptătorul revoluționar, de ale cărui 
gindire și activitate sînt indisolubil 
legate cele mai de seamă izbînzi din 
istoria multimilenară a neamului ro
mânesc, clasa muncitoare, toți oame
nii muncii din patria noastră, între
gul popor văd in realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu în suprema 
funcție de conducere a partidului cea 
mai sigură garanție a unor noi și mă
rețe victorii pe calea socialismului și 
comunismului, a progresului și pros
perității țării, a creșterii continue a 
prestigiului de care se bucură Româ
nia în rindul țărilor lumii.

Referindu-se apoi la activitatea in
ternațională a partidului și statului 
nostru, vorbitorul a relevat că 
țara noastră promovează o poli
tică internațională activă, punînd 
în centrul activității sale dez
voltarea și întărirea relațiilor cu toa
te țările socialiste, si în primul rînd, 
cu Uniunea Sovietică, cu ceilalți ve
cini ai săi. România acordă o deose
bită importantă colaborării în cadrul 
C.A.E.R., menit să asigure progresul 
fiecărei economii naționale, apro
pierea nivelurilor de dezvoltare a 
economiilor țărilor membre, soluțio
narea, prin eforturi comune, a unor 
probleme economico-sociale majore.

Tara noastră acționează pentru 
dezvoltarea mai puternică a rela
țiilor cu țările in curs de dezvolta
re. cu țările nealiniate. Extindem, 
totodată, relațiile cu țările capitalis
te dezvoltate, cu toate țările lumii, 
indiferent de orinduirea lor socială.

La baza raporturilor sale externe, 
România situează în mod statornic 
principiile egalității în drepturi, res
pectului independentei și suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului re
ciproc, renunțării la forță si la ame
nințarea cu forța, respectarea drep
tului sacru al fiecărui popor de a se 
dezvolta liber și independent.

Problema fundamentală a epocii 
contemporane o constituie oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea la dezar
mare. în primul rînd la dezarmarea 
nucleară, reluarea cursului spre 
destindere. înțelegere și colaborare 
între state. România se pronunță cu 
hotărîre pentru oprirea amplasării 
rachetelor cu rază medie de acțiu
ne în Europa, pentru reluarea nego
cierilor dintre S.U.A. și U.R.S.S. cu 
privire la rachetele cu rază medie 
de acțiune, astfel îneît să se ajungă 
la o înțelegere care să deschidă noi 
perspective eliberării continentului 
de rachetele cu rază medie de ac
țiune. de arme nucleare. în general. 
Tn același timp, este necesar ca ță
rile din cele două blocuri militare, 
precum și alte state europene, să 
participe, sub o formă sau alta, la 
tratative, să-și aducă contribuția la 
realizarea unui acord în această pri
vință. Y '

In continuare vorbitorul a subli
niat că România acționează pentru 
transformarea Balcanilor într-o zonă 
a păcii și colaborării, fără arme nu
cleare și fără baze militare străine, 
sprijină realizarea unor asemenea 
zone denuclearizate și în alte părți 
ale Europei și ale lumii.

In actuala situație internațională 
deosebit de gravă trebuie făcut to
tul pentru eliminarea forței și a a- 
menințării cu forța în relațiile In
ternationale, pentru rezolvarea tutu
ror problemelor litigioase dintre sta
te numai și numai pe calea tratati
velor, pentru participarea în deplină 
egalitate a tuturor statelor, fără de
osebire de mărime și orînduire so
cială, la solutionarea problemelor in
ternaționale. România socialistă ac
ționează neobosit pentru realizarea 
unei noi ordini economice internațio
nale, soluționarea într-un chip nou 
a problemelor subdezvoltării, asigu- 
rîndu-se condiții necesare pentru 
dezvoltarea mai rapidă a tarilor ră
mase în urmă.

Referindu-se la relațiile româno- 
polone, vorbitorul a spus : Cu deose
bită satisfacție subliniem că în anii 
edificării socialismului, contlnuînd 
legăturile tradiționale de prietenie și 
solidaritate dintre popoarele noas
tre, relațiile dintre România și Po
lonia s-au ridicat pe o treaptă supe
rioară. s-au îmbogățit continuu, în- 
temeindu-se pe comunitatea de orin- 
duire și idealuri, pe deplina egali
tate în drepturi, stimă și respect 
reciproc. Puternic stimulate de pre
vederile Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală, semnat 
în ianuarie 1949 și reînnoit în no
iembrie 1970, raporturile dintre țările 
noastre s-au adincit și diversificat 
continuu, în interesul progresului lor 
mai rapid, al operei de construcție 
socialistă în cele două țări. Totodată, 
țările noastre conlucrează activ pe 
arena internațională, în lupta pen
tru securitate și pace in Europa și 
în întreaga lume.

Rolul determinant în întărirea și 
adîncirea legăturilor româno-polone, 
în evoluția ascendentă a relațiilor 
de prietenie și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român șl Parti
dul Muncitoresc Unit Polonez îl au 
întilmrile dintre conducătorii celor 
două partide, care au dat și dau un 
puternic impuls dezvoltării pe mul
tiple planuri a relațiilor dintre cele 
două țări și popoare.

Comuniștii. întregul popor român 
au salutat cu satisfacție dialogul 
rodnic dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu șl Wojciech Jaruzelski, 
care a avut Ioc în luna iunie a.c. 
in R.P. Polonă, aprobînd întru totul 
rezultatele vizitei — consemnate in 
Declarația comună româno-polonă și 
în Programul de lungă durată al 
Dezvoltării și colaborării economice 
și tehnico-știintifice dintre Româ
nia și Polonia, cu convingerea că ele 
vor da un nou impuls întăririi pe 
mai departe a colaborării multilate
rale reciproc avantajoase dintre 
partidele, popoarele și țările noastre.

In încheiere, vorbitorul a spus : 
Permiteți-mi ca. in numele tuturor 

celor prezenți la această adunare 
festivă, să adresăm Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, întregului po
por frate polonez cele mai calde 
felicitări cu ocazia celei de-a 40-a 
aniversări a Zilei Renașterii Polo
niei, împreună cu urarea de noi și 
tot mai mari succese în înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al IX-lea al 
partidului, în înaintarea neabătută 
a patriei pe calea socialismului. în 
lupta pentru triumful păcii și înțele
gerii între toate popoarele lumii.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
R.P. Polone la București, Boguslaw 
Stahura, care a spus :

Cu 40 de ani în urmă, la 22 iulie 
1944, pe primul petic de pămînt al 
tării noastre, eliberat de sub ocupa
ția hitleristă de către Armata so
vietică, alături de care a luptat și 
Armata poloneză creată în U.R.S.S., 
a fost proclamat Manifestul Comi
tetului Polonez de Eliberare Națio
nală. Această zi. considerată simbo
lic ca dată a Renașterii Poloniei 
Populare, a devenit sărbătoare na
țională a poporului polonez. Șl nu 
întîmplător. Manifestul reprezenta 
un document însemnat ; el proclama 
renașterea Poloniei ca stat democra
tic al oamenilor muncii. anunța 
adinei reforme sociale și politice, 
între care reforma agrară generală 
și naționalizarea industriei și a ce
lorlalte sectoare de bază ale econo
miei, preconiza accesibilitatea gene
rală a invătămîntului și culturii. 
Manifestul contura viziunea viitoarei 
Polonii în noile granite, juste din 
punct de vedere istoric și etnic, 
reorienta politica alianțelor Interna
tionale in direcția prieteniei și co
laborării cu Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste și cu cejelalte 
țări eliberate de sub jugul hitlerist.

Evocînd apoi luptele duse de po
porul polonez pentru eliberarea în
tregii țări și nimicirea definitivă a 
Germaniei hitleriste, vorbitorul a 
spus : Prin România — beneficiind 
de ajutorul poporului român — osta
șii polonezi au continuat lupta îm
potriva cotropitorilor. Această luptă 
au dus-o atit în țări din Europa, cit 
și în Africa. Pe toată perioada răz
boiului, în tara cotropită s-au des
fășurat lupte de partizani organizate 
de diferite grupări conspirative și de 
Partidul Muncitoresc Polonez din 
ilegalitate.

Infățișînd apoi lupta uriașă desfă
șurată de poporul polonez în anii 
postbelici pentru reconstrucția țării 
distruse de hitleriști, pentru lichida
rea înapoierii moștenite de pe urma 
orînduirii burgheze și a rezistenței 
claselor avute care se împotriveau 
transformărilor revoluționare, vorbi
torul a arătat că, datorită preface
rilor care au avut loc în ultimii 
40 de ani, s-a schimbat profund 
structura socială a poporului. Polonia 
s-a dezvoltat puternic din punct de. 
vedere economic. în raport cu anul 
1946 producția globală netă a indus
triei poloneze este de peste 20 de ori 
mai mare, valoarea fondurilor fixe 
s-a mărit în aceeași perioadă de a- 
proape patru ori, iar capacitatea pro
ducției, îndeosebi în industrie, a cres
cut de 5,5 ori. Vorbitorul a evidențiat 
progresele înregistrate în dezvoltarea 
extracției de cărbune, in industriile 
metalurgică, constructoare de mașini 
electrice, chimică și a materialelor de 
construcție. Practic — a spus el — 
nu există domeniu al economiei, in 
viața oamenilor muncii, unde să nu 
se fi produs transformări adinei, re
voluționare. Mutații profunde s-au 
produs și în domeniile învățămîntu- 
lui, culturii, ocrotirii sănătății și in 
alte sectoare.

în continuare, ambasadorul R. P. 
Polone a relevat că forțele socialis
mului în Polonia s-au dovedit a fi 
puternice, depășind greutățile ivite 
în procesul de dezvoltare a tării. Ale
gerile pentru consiliile populare care 
au avut loc la 17 iunie a.c. au dove
dit că marea majoritate a societății 
se pronunță pentru continuarea căii 
de dezvoltare socialistă, a drumului 
pe care poporul nostru a pășit în 
urmă cu 40 de ani, asigurind pro
gresul continuu al societății noastre.

Relevînd tradiționalele legături de 
prietenie și colaborare dintre po
poarele noastre, vorbitorul a spus :

în Polonia este mult apreciată în
crederea pe care Partidul Comunist 
Român și conducătorul său. tova
rășul Nicolae Ceaușescu, au mani
festat-o fată de P.M.U.P., în perioa
da grea de criză. In ultimii ani s-au 
extins legăturile dintre statele și 
partidele noastre si s-a dezvoltat la 
un nivel fără precedent colaborarea 
economică. Colaborarea cultural-ști- 
intifică se îmbunătățește continuu.

Un nou impuls în consolidarea re
lațiilor noastre de prietenie și cola
borare l-a constituit vizita oficială 
de prietenie în R.P. Polonă, in luna 
iunie, a delegației de partid și de 
stat a României. în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Consolidarea neîntreruptă a legătu
rilor polono-române slujește intere
selor statelor și popoarelor noastre. 
Cursul istoriei confirmă elocvent 
fagtul că dezvoltarea pașnică, sigu
ră, socialistă, a fiecăreia dintre ță
rile noastre, cît și pacea mondială 
rămîn in strînsă interdependentă cu 
forța, coeziunea și autoritatea inter
națională ale statelor socialiste.

Poporul polonez sărbătorește a 40-a 
aniversare de la pășirea pe drumul 
dezvoltării socialiste cu sentimen
tul unor mari înfăptuiri care au 
transformat tara, concretizate într-un 
măreț progres economic, cultural și 
pe plan educativ, obținut de masele 
largi de oameni ai muncii. Privim 
cu deplină încredere în viitor. îm
bogățiți cu experiență și cu premi
sele de ordin material ale dezvol
tării, create prin munca depusă pe 
parcursul celor 40 de ani. Avem în
credere în forțele proprii. Avem sen
timentul tăriei generat de prietenia 
și colaborarea întregii comunități 
socialiste. Polonia va rămine cre
dincioasă pentru totdeauna acestei 
alianțe socialiste.

Ambasadorul R.P. Polone a adre
sat în încheiere poporului român 
urări de noi succese în întimpinarea 
apropiatei aniversări a 40 de ani de 
la victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și an
ti imperialistă și a celui de-al XIII- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Român.

Tn încheierea adunării festive a 
fost prezentat un program artistic.

O Saltimbancii — 9; 11; 13, Trei scri
sori secrete — 15; 17; 19; DOINA 
(16 35 38).
© Am fost șaisprezece : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
© Șapte băieți si o ștrengărită ; CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
© Vreau să știu de ce am aripi : 
BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19.
0 Brigada diverse în alertă : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Capcana mercenarilor : LIRA 
(31 71 71) — 15,30; 17.30; 19.30.
© Secretul lui Bachus ; DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30: 17.30; 19.30. 
0 Aventuri la Marea Neagră : FE
RENTARI (80 49 85) — 15,30; 18,30.
© B.D. la munte și la mare : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
0 Haiducii lui Șaptecai : 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. CULTU
RAL (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.
0 Runda 6 : FLACĂRA (20 33 40) —
15; 17: 19.
0 Titanic vals : STUDIO (59 53 15) — 
10; 12,15; 15; 17; 19.
@ întoarcerea Vlașinilor : PROGRE
SUL (23 94 10) — 16: 18; 20.
@ Martorul știe mai mult : SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15; 20.
© Călăreții de dimineață : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
© Lovitură fulgerătoare : VICTORIA. 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18: 20. 
© Locotenent Cristina : GRI VIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; “
20, ARTA (213186) — 9: 11; 13;
17,15; 19,30, la grădină — 20,45. 
© Legenda : POPULAR (35 15 17) 
15: 17.15; 19,30.
© Aceeași dragoste: MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.
© Marfă furată: SCALA (11 03 72) — 
9: 11.15; 13,30; 15,45; 18: 20, FESTIVUL 
(15 63 84) — 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20. 
© Rocky II : FAVORIT (45 31 70) — 
9 11,15; 13,30: 15,45: 18; 20,15.
O Colina: CAPITOL (16 29 17) — 9;
11.15; 13,30: 15,45: 18: 20.15, la grădină
— 21.



BONN

Schimb de mesaje intre președintele 
Nicnlae Ceausescu si cancelarul Helmut Kuhl

BONN 19 (Agerpres). — Din par
tea tovarășului Nicolas Ceausescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, si a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a fost transmis cancela
rului Republicii Federale Germania, 
Helmut Kohl, un călduros mesaj de 
ealut, Împreună cu oele mai bune 
urări de sănătate și fericire.

Exprimînd sincere mulțumiri, can
celarul R.F.G. a rugat să fie trans
mise tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu salutări 
cordiale, urări de sănătate și succes 
In activitatea prodigioasă consacrată 
prosperității României, cauzei des
tinderii și păcii.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de \ către cancelarul 
Helmut Kohl a prim viceprim-mi- 
nistrului guvernului român, Gheorghe 
Oprea, care efectuează o vizită în 
Republica Federală Germania.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu această ocazie a fost expri
mată satisfacția celor două guverne 
in legătură cu dezvoltarea pozitivă a 
relațiilor intre cele două țări, în spi
ritul declarațiilor comune adoptate 
cu prilejul vizitelor la nivel înalt, al 
acordurilor și înțelegerilor guverna
mentale. A fost reafirmată, tot
odată, hotărîrea comună de a se ac
ționa pentru intensificarea colaboră
rii dintre cele două țări, pentru con
tinuarea dialogului politic, lărgirea

Concepția României privind cerințele 
instaurării unei noi ordini economice 

internaționale
prezentată în Consiliul Economic și Social al O.N.U.

GENEVA 19 (Agerpres). — Lucră
rile Consiliului Economic și Social 
al O.N.U. (ECOSOC) continuă la 
Geneva cu examinarea situației eco
nomiei mondiale și a măsurilor ce 
trebuie întreprinse în cadrul O.N.U., 
în vederea unei relansări economice 
generale și durabile.

în cadrul dezbaterilor plenare, 
delegația tării noastre a expus apre
cierile președintelui României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în 
legătură cu situația economică in
ternațională, cu cerințele instaurării 
unei noi ordini economice în lume. 
A fost exprimată preocuparea Româ
niei fată de o serie de manifestări 
ce afectează grav economia mon
dială — cum sînt măsurile protec- 
ționiste și discriminatorii, dispropor
țiile dintre prețul materiilor prime și 
cel al produselor industriale, obsta
colele din calea transferului de teh
nologie și, în mod special, fată de 
scumpirea creditelor internaționale.

România. președintele Nicolae 
Ceaușescu — s-a relevat — consideră 
că situația extrem de gravă cu care 
sînt confruntate economia și comer
țul mondial reclamă acțiuni hotărîte

I V

R, P. CHINEZA: Adunare cu prilejul celei de-a 30-a 

aniversări a Conferinței de la Bandung
BEIJING 19 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a 30-a aniversări a 
Conferinței de la Bandung, care a 
formulat cele cinci princi-pii ale 
coexistenței pașnice, la Beijing a 
avut loc o adunare, în cadrul că
reia premierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze. Zhao Ziyang, a chemat 
toate țările lumii să respecte cu 
strictețe aceste principii și să se 

schimburilor comerciale si a coope
rării în producție.

S-a procedat, de asemenea, la un 
schimb de vederi în probleme in
ternaționale, subliniindu-se necesi
tatea sporirii eforturilor tuturor sta
telor in direcția opririi cursei înarmă
rilor, a trecerii la dezarmare. în pri
mul rînd la dezarmarea nucleară, a 
reluării cursului spre destindere, 
securitate și pace pe continentul eu
ropean și în întreaga lume.

★
Prim viceprim-ministrul guvernu

lui român s-a întîlnit cu Hans- 
Dietrich Genscher, vicecancelar și 
ministru al afacerilor, externe al 
R.F.G., precum și cu Martin Ban- 
gemann, ministrul economiei. în 
timpul convorbirilor a fost exprima
tă satisfacția fată de evoluția pozi
tivă a raporturilor dintre România 
și R. F. Germania pe plan politic, 
economic, tehnico-știintific, cultural- 
artistic.

S-au examinat, de asemenea, pro
bleme actuale ale colaborării econo
mice dintre cele două țări și au fost 
stabilite noi acțiuni pentru dezvolta
rea și diversificarea schimburilor 
comerciale și a cooperării economice 
bilaterale și pe terte piețe. S-a re
afirmat voința guvernelor celor două 
țări de a sprijini prin măsuri adec
vate realizarea acestui obiectiv.

La primire și la întrevederi a fost 
de fată ambasadorul României la 
Bonn, Ion Rîmbu.

și urgente, de natură să asigure pro
gresul economic și social al tuturor 
țărilor, in primul rînd al celor în 
curs de dezvoltare. Este necesar, în 
acest sens, să se instituie un dialog 
efectiv și o cooperare reală între ță
rile dezvoltate și cele in curs de 
dezvoltare, în vederea depășirii cri
zei și găsirii de soluții echitabile, în 
problemele decalajelor și subdez
voltării.

Un domeniu important ce trebuie 
deschis dialogului internațional este 
cel al datoriilor externe. Abordînd 
acest aspect, delegația română a 
readus in atenția participantilor la 
sesiunea ECOSOC propunerile 
concrete formulate de președintele 
Nicolae Ceaușescu, în problema da
toriilor externe ale țărilor în curs de 
dezvoltare.

Subliniindu-se importanța efortu
rilor proprii ale fiecărei țări pentru 
dezvoltarea lor. au fost prezentate 
realizările României în planul vieții 
economice și sociale în cursul celor 
patru decenii de construcție socialis
tă. liberă și independentă.

opună hotărît politicii de forță și 
dictat — transmite agenția China 
Nouă. în fața omenirii — a subli
niat vorbitorul — se află probleme
le importante ale menținerii păcii 
și promovării dezvoltării. Dorința 
arzătoare a popoarelor de pe glob 
este de a-și dezvolta economiile ță
rilor lor și de a realiza prosperita
tea într-un climat pașnic și stabil.

Convorbiri economice 
româno-sovietice

MOSCOVA 19 — Trimisul Ager
pres, Ș. Morcovescu, transmite : Po
trivit înțelegerilor la care s-a ajuns 
în cadrul recentelor convorbiri dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialis
te România, și tovarășul Konstantin 
Ustinovici Cernenko, secretar general 
al Comitetului Central al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., privind creșterea 
substanțială și ridicarea la un nivel 
și mai înalt a schimbului și colabo
rării economice bilaterale, in zilele 
de 18 și 19.iulie au avut loc la Mos
cova tratative pentru diversificarea și 
aprofundarea cooperării pe plan eco
nomic dintre cele două țări in anii 
actualului cincinal și în perspectivă.

Delegația română, formată din to
varășii Vasile Pungan, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo

U- R. s- S- ■ îndeplinirea pianului de stat 
pe primele șase luni ale anului

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. a 
analizat îndeplinirea planului de 
stat de dezvoltare social-economică 
a U.R.S.S. și bugetului tării pe pri
mele șase luni ale anului 1984, anun
ță agenția T.A.S.S. S-a relevat că 
planul pe primele șase luni a fost 
îndeplinit în proporție de 102 la sută, 
la producția industrială, iar produc
tivitatea muncii în industrie a sporit 
cu 4,2 la sută. A fost îndeplinit pla
nul la numeroase produse importan

Ședința Prezidiului R.S.F. Iugoslavia consacrată 
analizării situației internaționale

BELGRAD 19 (Agerpres). — Iu
goslavia va continua să depună 
eforturi. împreună cu alte țări euro
pene nealiniate și neutre, precum și 
cu toate celelalte state ale lumii. în 
direcția unei redresări a situației 
internaționale și a întăririi păcii și 
securității pe glob — s-a subliniat 
la ședința Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia, desfășurată la Belgrad.

Agenția Taniug precizează că 
ședința, care a fost prezidată de Ve- 
selin Giuranovici, președintele Pre
zidiului R.S.F.I., ș-a concentrat asu
pra examinării tendințelor politice 
și economice din Europa și. în con
text, a politicii externe iugoslave.

în legătură cu situația din Europa, 
Prezidiul R.S.F.I. subliniază necesi
tatea de a se depune eforturi con
stante, de a se acționa în scopul de

^AGENȚIILEDE PRESĂ TRANSMIT
LA VIENA a avut loc, la 19 iulie,

■ ultima ședință plenară a actualei 
runde de negocieri privind reduce
rea forțelor armate și a armamen
telor și măsuri adiacente în Europa 
centrală (M.B.F.R.). S-a convenit

I ca negocierile să fie reluate, la Vie- 
na. la 27 septembrie.

HOTARIRE. Guvernul din Sri 
I Lanka a hotărît prelungirea cu 30 

de zile ă stării de urgență. în vi- 
i goare în țară din mai 1983. Infor- 
I mâții parvenite din Colombo atestă 

o accentuare a, tensiunii în mai 
. multe regiuni ale țării, îndeosebi 

în provincia Jaffna, din nordul 
I insulei, locuită în majoritate de 

populație tamoul, minoritară în Sri 
I Lanka. La 1 mai, președintele 
| Junius Jayawardene a anunțat că 

starea de urgență va fi menținută 
Iatîta timp cît nu va fi restabilit 

calmul în nordul tării.

NUMIRE. Șefii de stat și de gu- 
j vern din țările membre ale C.E.E. 

mice internaționale, Gheorghe Vlad, 
ministrul petrolului, și Ion Stănescu, 
ministru, șeful departamentului pen
tru construcții în străinătate, a avut 
întîlniri cu miniștrii și membri ai 
conducerilor Ministerului Comerțului 
Exterior și ale altor ministere econo
mice sovietice.

în urma convorbirilor, miniștrii ro
mâni au semnat convenția guverna
mentală privind colaborarea în con
struirea de obiective în industria ga
zelor a U.R.S.S. Din partea sovietică, 
au semnat V.G. Cirskov, ministrul 
construcțiilor de întreprinderi ale 
industriei petroliere și>a gazelor, N.D. 
Komarov, prim-loctiitor al ministru
lui comerțului exterior, si V.I. Timo
nin. prim-loctiitor al ministrului in
dustriei gazelor.

La convorbiri și la semnare a par
ticipat Traian Dudaș, ambasadorul 
țării noastre în Uniunea Sovietică.

te. a crescut producția la instalațiile 
destinate automatizării și nivelul 
tehnic al producției realizate.

Bugetul de stat al U.R.S.S. a fost 
îndeplinit pe primele șaSe luni ale 
anului la capitolul venituri în pro
porție de 100,2 la sută.

Totodată, s-a relevat că unele mi
nistere și departamente unionale și 
republicane nu au manifestat fermi
tate și consecventă in depășirea 
neajunsurilor din anumite sectoare 
ale economiei.

pășirii actualei situații internaționale 
încordate si de a se deschide căi spre 
negocieri. în acest context, au fost 
evidențiate importanța reuniunii de 
la Stockholm, precum si cea a reîn
noirii activității' altor forumuri eu
ropene de negocieri, a transpunerii 
în viață a propunerilor ce ar putea 
contribui la slăbirea actualei ten
siuni. la asigurarea destinderii, 
securității și păcii — transmite 
Taniug.

Prezidiul R.S.F.I. a stabilit activi
tățile viitoare ale Iugoslaviei in 
ceea ce privește dezvoltarea și în
tărirea cooperării bi și multilaterale 
cu statele vecine, pe baza princi
piilor respectării independenței, su
veranității, integrității teritoriale și 
neamestecului în treburile interne.

au aprobat propunerea ca Jacques 
Delors să fie numit președinte al 
Comisiei Pieței comune, începînd 
din luna ianuarie 1985 — s-a anun
țat oficial la Bruxelles. J. Delors 
îi succede în această funcție lui 
Gastorn Thorn. El a deținuț in ca
binetul demislonar francez porto
foliul economiei și finanțelor.

MIȘCARE REVENDICATIVA ÎN 
COSTA RICA. Greva lucrătorilor 
de pe plantațiile de banane ale 
companiei transnaționale „United 
Brands" din Costa Rica a intrat în 
cea de-a zecea zi. Potrivit liderului 
sindical de ramură. Erminio Diver, 
lucrătorii costaricani sînt hotărîti 
să continue acțiunea revendicativă 
pină la satisfacerea tuturor cereri
lor privind ameliorarea condițiilor 
lor de muncă și de viată. În semn 
de solidaritate, și lucrătorii de pe 
plantația de la Palmar Sur. care 
aparține aceleiași firme, au între
rupt lucrul pe termen nelimitat.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Sesiunea Uniunii Interpar
lamentare Arabe • Întrunire 
a Comitetului islamic de pace

DAMASC 19 (Agerpres). — La Da
masc s-a încheiat sesiunea de două 
zile a Uniunii Interparlamentare 
Arabe — informează agenția siriană 
de presă S.A.N.A. Lucrările au fost 
consacrate consolidării eforturilor 
întreprinse de țările arabe in vede
rea soluționării situației din Orientul 
Mijlociu.

La dezbateri au luat parte condu
cători ai parlamentelor din state ara
be. reprezentanți ai Ligii Arabe și ai 
unor organizații internaționale. Co
municatul dat publicității la încheie
rea reuniunii subliniază necesitatea 
unirii eforturilor parlamentarilor 
arabi în direcția reglementării si
tuației din Orientul Mijlociu.

RIAD 19 (Agerpres). — La Djed- 
'dah, în Arabia Saudită, s-au deschis 
lucrările unei reuniuni de două zile 
a Comitetului islamic de pace, creat 
de Organizația Conferinței Islamice 
(O.C.I.), avînd drept scop elaborarea 
unui plan de acțiune pentru regle
mentarea conflictului dintre Irak și 
Iran.

Plenara C.C. al P.C. 
din Vietnam

HANOI 19 (Agerpres). — La Hanoi 
a avut loc cea de-a Vl-a plenară a 
Comitetului Central al P.C. din Viet
nam. care a discutat probleme lega
te de îmbunătățirea conducerii eco
nomiei — transmite agenția V.N.A.,

Le Duan, secretar general al C.C. 
al P.C. din Vietnam, a rostit o cuvin- 
tare.

în comunicatul dat publicității la 
încheierea lucrărilor plenarei se sub
liniază importanta folosirii depline a 
rezervelor existente, a luptei pentru 
creșterea productivității muncii, pen
tru îmbunătățirea calității producției. 
Totodată, se pune accent pe intensi
ficarea in continuare a transformă
rilor socialiste in domeniul sectoru
lui particular al industriei și comer
țului, a întăririi permanente a sec
torului de stat socialist al economiei.

Plenara a hotărît să promoveze și 
să îmbunătățească relațiile economi
ce externe ale țării.

PARIS

P.C. Francez a hotărît să
PARIS 19 (Agerpres). — Partidul 

Comunist Francez a hotărît să nu 
participe la guvernul constituit de 
noul premier francez. Laurent Fa
bius, a anunțat, joi, Charles Fiter- 
man, membru al conducerii P.C.F., 
fost ministru în cabinetul demisionar 
condus de Pierre Mauroy — infor
mează agenția France Presse. Parti
dul Comunist Francez, a precizat el, 
continuă să facă parte din majorita
tea de stînga, iar în parlament va 
adopta poziții în raport cu politica 
P.C.F. în problemele aflate în dezba
tere. într-o declarație dată publici
tății de C.C. al P.C.F.,. hdtărîrea. co
muniștilor de a nu participa la gu
vern este explicată prin aceea . că 
noul prim-ministru „nu a definit cu 
claritate o nouă politică" — transmite 
agenția citată.

„Ceea ce este necesar astăzi nu sînt

Componența noului cabinet francez
PARIS 19 (Agerpres). — Secreta

rul general al Președinției Republi
cii Franceze a anuntat. joi. compo
nenta noului guvern al tării, con
dus de primul ministru Laurent 
Fabius (Partidul Socialist Francez). 
Gaston Defferre. care a detinut în 
guvernul precedent conducerea Mi
nisterului de Interne, a devenit mi
nistru de stat, al planului si ame
najării teritoriale. Claude Cheysson, 
ministrul relațiilor externe. Charles 
Hernu. ministrul apărării, și Michel 
Rocard. ministrul agriculturii în fos-

ZIUA NAȚIONALĂ A COLUMBIEI

Excelenței Sale
Domnului BELISARIO BETANCOUR CUARTAS

Președintele Republicii Columbia
BOGOTA

* Aniversarea Zilei naționale a Columbiei îmi oferă prilejul de a vă 
transmite. în numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări, 
urări de fericire personală, de progres și prosperitate pentru popcrul 
columbian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre țările noai ti e 
se vor dezvolta și întări în continuare, spre binele celor două popoare, in 
interesul păcii și colaborării, al instaurării unei noi ordini economice 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul columbian sărbătorește 
astăzi împlinirea a 174 de ani de 
la proclamarea independenței na
ționale.

Columbia, singura țară care își 
trage numele de la descoperitorul 
Americii (deși Columb nu a ajuns 
niciodată să pună piciorul pe pă- 
mîntul ei) a rămas cunoscută in 
lume mai ales ca „țară a cafelei". 
Cele peste jumătate de milion de 
tone de boabe produse anual con
tinuă să situeze Columbia pe locul 
ai doilea în lume, după Brazilia, 
în ierarhia producătorilor de cafea. 
Dar ponderea acestui produs s-a 
redus simțitor în comparație cu 
trecutul destul de apropiat. Acest 
lucru se datorește diversificării 
producției agricole — prin extinde
rea plantațiilor de bumbac, banane 
și arbori de cauciuc — sporirii 
suprafețelor cultivate cu cereale și 
legume, ca și aplicării unui plan de 
dezvoltare a zootehniei. Toate aces
te măsuri de modernizare sînt 
menite să răspundă orientării spre 
utilizarea potențialului agricol ca 
sursă de finanțare a dezvoltării 
altor ramuri economice, în primul 
rînd a industriei.

Accelerarea industrializării a de
venit, in ultima vreme, o opțiune 
fundamentală pentru Columbia. La 
început, industria țării era concen
trată în jurul marilor centre urbane 
— Bogota, Medellin, Caii și Bar- 
ranquilja — fiind dominată de 
producția bunurilor de consum, 
mai cu seamă din ramurile textilă

nu participe la noul guvern
cuvintele frumoase, ci definirea cla
ră a uneii politici noi și acțiuni hotă- 
rite pentru punerea ei în aplicare, 
iar acest lucru nu l-am obținut" — se 
arată în declarație. „în consecință, 
atribuirea anumitor portofolii minis
teriale comuniștilor nu poate con
stitui în sine o garanție" — se rele
vă în document, reamintindu-se că 
P.C.F. nu urmărește să ocupe posturi, 
ci să participe util la înfăptuirea unei 
politici bune pentru Franța".

„Este de la sine înțeles că rămî- 
nem disponibili pentru, a favoriza și 
a sprijini orice măsură care va merge 
în sensul angajamentelor luate și. de 
ce nu, dacă vor fi create’ din nou 
condiții, pentru a ne relua locul în 
guvern, spre binele națiunii, al ce
lor ce muncesc și al înseși uniunii de 
stînga" — se subliniază în declarație.

tul guvern își mențin aceste porto
folii. Piei're Beregovoy va conduce 
Ministerul Economiei. Finanțelor și 
Bugetului, Pierre Joxe devine mi
nistru de interne.

Partidul. Socialist Unificat este re
prezentat în noul guvern de Huguette 
Boucharderyi. ministru pentru mediul 
ambiant, iar Mișcarea Radicalilor de 
Stînga — de președintele său de 
onoare. Michel Crepeau. care devine 
ministrul comerțului, artizanatului și 
turismului. 

și alimentară. Treptat însă, inves
tițiile au inceput să fie orientate cu 
precădere spre asemenea ramuri 
ca siderurgia, industria chimică, a 
automobilelor, cimentului și petro
lului, paralel cu sporirea potenția
lului energetic al țării. Eforturile 
de creare a unei economii diversi
ficate au impus modernizarea și 
restructurarea sistemului național 
de transporturi, incluzînd construi
rea de noi magistrale feroviare 
menite să lege principalele orașe.

Poporul român urmărește cu sim
patie eforturile poporului colum
bian în direcția asigurării unei dez
voltări multilaterale, de sine stă
tătoare, în concordanță cu năzuin
țele sale de libertate, independență 
și progres economico-sociai. Relați
ile de prietenie și colaborare dintre 
România și Columbia cunosc o 
evoluție ascendentă în cele mai di
ferite domenii — politic, economic, 
tehnico-științific și cultural. O 
mare importanță pentru extinderea 
și adincirea raporturilor dintre 
România și Columbia au! avut-o în
țelegerile convenite cu prilejul vi
zitei oficiale a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Columbia, 
precum și cu ocazia dialogului la 
nivel înalt româno-columbian de 
la București. Declarația solemnă 
comună, acordurile /și înțelegerile 
semnate au deschis noi și ample 
perspective legăturilor reciproce, 
in interesul ambelor țări și po
poare, al cauzei păcii și colaboră
rii internaționale.

S.U.fl. Desemnarea candi
datului Partidului Democrat 
la alegerile prezidențiale

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Convenția națională a Partidului 
Democrat, ale cărei lucrări se des
fășoară la Sah Francisco. în Califor
nia. l-a desemnat drept candidat al 
acestei formațiuni politice la funcția 
de președinte al S.U.A., în alegerile 
prezidențiale de la 6 noiembrie, pe 
Walter Mondale, fost vicepreședinte 
al Statelor Unite, relatează agențiile 
americane de presă. Walter Mondale 
a obținut 2191 din totalul de 3 933 
de voturi, in timp ce pentru ceilalți 
doi. candidați la învestitura democra
ților — Gary Hart și Jesse Jackson 
— s-au pronunțat' 1 200 si. respec
tiv. 465 de delegați.

’ *
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WASHINGTON 19 Agerpres). — 
După cum informează agenția United 
Press International. președintele 
S.U.A., Ronald Reagan, a aprobat un 
plan de reducere a cheltuielilor bu
getare și de majorare a impozitelor 
în valoare de 63 miliarde de dolari, 
ca măsură în vederea diminuării 
uriașelor deficite bugetare. Cea mai 
mare parte din această sumă — 50 
miliarde de dolari — va fi obținută 
din majorarea impozitelor.

Deficitul bugetar american, pentru 
anul fiscal 1985, este estimat la 180 
miliarde de dolari, fiind determi
nat, in mare măsură, de sporirea 
cheltuielilor militare.

rr BBIECTIVE FUNDAMENTALE ALE POLITICII EXTERNE PROMOVATE BE ȚARA NOASTRĂ, BE PREȘEDINTELE NICBLAE CEADSESCU A
/!
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tuturor statelor la viața internațională
Soluționarea problemelor complexe care preocupă astăzi ome

nirea cere să se asigure participarea activă la viața internațională 
a tuturor statelor, independent de mărime sau orînduire socială, de 
zona geografică în care se află. Pornind de la această realitate, se im
pune să se acționeze pentru o largă democratizare a relațiilor inter
naționale, pentru găsirea celor mai potrivite forme de soluționare în 
comun, prin consensul tuturor națiunilor, prin tratative și acorduri a 
problemelor care confruntă astăzi omenirea.

NICOLAE CEAUȘESCU
Una din liniile directoare, din atri

butele fundamentale ale politicii.ex
terne românești o constituie afir
marea și promovarea cu tenacitate și 
consecvență neabătută de către 
România socialistă, de președintele 
Nicolae Ceaușescu a ideii că toate 
statele — indiferent de mărime, orîn
duire, grad de dezvoltare sau situare 
geografică — au dreptul și datoria să 
participe activ, pe baze egale, la dez
baterea și soluționarea problemelor 
care confruntă omenirea. în Progra
mul Partidului Comunist Român, în 
rezoluțiile congreselor și conferințe
lor naționale ale partidului, în cuvîn- 
tărl, expuneri și interviuri ale to
varășului Nicolae Ceaușescu se subli
niază cu fermitate necesitatea ca 
toate țările, fără excepție, să-și 
spună cuvintul, să-și facă auzit cu tot 
mai multă vigoare glasul în vederea 
înfăptuirii marilor țeluri ale păcii, 
dezvoltării și progresului în întreaga 
lume. »

Cerință impusă de realită
țile lumii contemporane. In 
concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, participarea egală în 
drepturi a tuturor statelor la dezba
terea și soluționarea problemelor 
mondiale reprezintă un imperativ de

terminat de înseși realitățile lumii 
contemporane, de profundele trans
formări sociale și naționale petrecute 
pe arena mondială, de apariția a zeci 
și zeci de noi state independente — 
toate acestea impunînd, ca o necesi
tate obiectivă, afirmarea principiului 
egalității în drepturi ca un imperativ 
fundamental al vieții internaționale.

Realizarea în practică a acestui 
drept se înscrie ca o parte compo
nentă a luptei popoarelor împotriva 
politicii de forță și dictat, de domi
nație și subordonare. Democratizarea 
vieții internaționale, proces atît de 
complex, constituie un obiectiv de 
stringentă actualitate, pentru mate
rializarea căruia acționează cele mai 
largi forțe politice contemporane, vi
tal interesate în făurirea unui viitor 
de pace, de demnitate pentru toate 
națiunile. în condițiile lumii contem
porane, ale existenței țărilor socialis
te. ale puternicelor mișcări de elibe
rare națională, ale întăririi și extin
derii forțelor progresiste, revoluțio
nare si democratice din lume, ale 
luptei tot mai active a popoarelor de 
pretutindeni pentru pace, indepen
dență și progres, aria de afirmare a 
principiului egalității în drepturi a 
tuturor statelor, a posibilității aces
tora de a participa nemijlocit la po

litica mondială înregistrează o conti
nuă extindere.

în opinia țării noastre, participarea 
activă, pe baze egale, a tuturor sta
telor la reglementarea problemelor 
internaționale este de importanță 
primordială ori de cîte ori se abor
dează aspecte care prjyesc, în 
mod direct, statele interesate. Așa 
cum o dovedește realitatea, este de 
neconceput ca o problemă care afec
tează situația, interesele legitime ale 
unuia sau cîtorva state, să fie solu
ționată de alte state, fără ca cele 
direct interesate să-și spună cuvîn- 
tul. Exprimarea poziției fiecăruia, a 
punctelor de vedere proprii consti
tuie un rezultat al postulatului fun
damental potrivit căruia nimeni nu-și 
poate aroga dreptul de a oferi și im
pune soluții peste capul celor intere
sat! — în epoca noastră fiind de 
neconceput perpetuarea practicilor 
din timpul cînd existau state vasale, 
dependente și state suzerane. „Viața 
arată — subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — că în lumea contempo
rană nici o problemă nu poate fi so
luționată doar de citeva țări, oricit ar 
fi ele de mari, că rezolvarea proble
melor oricît de complexe ale evolu
ției impune participarea activă Ia 
viața internațională a tuturor state
lor".

Un drept și o obligație 
pentru toate statele. Cu atit 
mai mult, cînd actualitatea ridică 
probleme care privesc întreaga ome
nire, caracterul global, planetar al 
acestora reclamă în mod obligatoriu 
participarea activă, responsabilă a 
întregii comunități internaționale. 
Probleme cum sînt cursa înarmări
lor, escalada racheto-nucleară, mili
tarizarea Cosmosului, Care pun în pe
ricol nu numai existența unei țări 
sau a unui grup de state, ci a întregii 
omeniri, nu își pot afla soluții reale 
decît cu aportul tuturor statelor. Por
nind de la asemenea aprecieri realis
te, România socialistă a propus cu
noscutele programe în vederea înfăp
tuirii dezarmării, eliminării pericolu
lui nuclear ; în același sens, țara 
noastră, pronuntîndu-se pentru re
luarea negocierilor în problema am
plasării rachetelor cu rază medie de 
acțiune, a subliniat, totodată, nece
sitatea participării, sub o formă sau 
alta, la aceste negocieri a tuturor ce
lorlalte țări europene și în primul 
rînd a statelor membre ale Tratatului 
de la Varșovia și ale N.A.T.O. La fel, 
criza economică mondială, ale cărei 
consecințe afectează ansamblul state
lor lumii, nu poate fi o problemă a 
cărei reglementare să constituie 
apanajul unui număr restrîns de 
țări. Asemenea probleme, de anver
gură mondială, își pot găsi soluțio
narea efectivă numai cu aportul crea
tor al tuturor statelor lumii, deoa
rece toate sînt direct vizate. De aici o 
concluzie logică firească : toate sta
tele au nu numai dreptul, dar și obli
gația de a participa activ, responsa
bil, constructiv la rezolvarea atît de 
complexei problematici politico și 
economice mondiale.

Prezența neîngrădită a tuturor sta
telor la dezbaterea și reglementarea 
problemelor de interes general, de
parte de a fi un factor de „compli
care" a lucrurilor — cum se încearcă 

uneori să se afirme — dimpotrivă, 
poate înlesni găsirea de soluții, poate 
facilita apropierea punctelor de ve
dere. Chiar dacă tratativele ar fi mai 
îndelungate, printr-o mai mare di
versitate de propuneri, de idei, su
gestii. inițiative și experiențe se pot 
găsi căi de acțiune diverse, în- 
lesnindu-se consensul, acordul tutu
ror părților. Acționîndu-se în acest 
spirit — prin prezența și luarea în 
considerare a unui evantai larg de 
opinii — se asigură soluții trainice, 
viabile. „Rezolvările" impuse, în po
fida voinței statelor în cauză, nu pot 
fi durabile — mai devreme sau mai 
tîrziu problemele „soluționate" în 
acest mod reapar la suprafață, adese
ori și mai complicate, și mai agra
vate, creînd dificultăți cu mult mai 
mari. Participarea largă, pe baze 
egale, a tuturor statelor la viața po
litică mondială constituie astfel un 
factor de promovare a încrederii și 
apropierii, fără de care pacea și pro
gresul sînt de neconceput.

In același timp, are valoare de 
axiomă adevărul că. lărgindu-se 
cercul participării la soluționarea 
problemelor, se întăresc pozițiile 
păcii și destinderii în desfășurarea 
tratativelor, întrucît imensa majori
tate a statelor lumii sînt state iubi
toare de pace, vor liniște și progres. 
Creșterea numărului participanților 
la dialogul internațional are, de 
aceea, drept corolar creșterea șanse
lor consolidării păcii și colaborării, 
în interesul întregii omeniri.

Contribuții inestimabile la 
făurirea unei lumi mai bune

înscriindu-se peși mai drepte.
linia acestor imperative, efortu
rile României îndreptate spre asi
gurarea participării tuturor state
lor la viața internațională se consti
tuie astfel într-un factor de stimu
lare a proceselor înnoitoare, de în
făptuire a unui climat de pace și în

țelegere în întreaga lume. Se poate 
spune că, în special in perioada care 
a trecut de la cel de-al IX-iea Con
gres al P.C.R., de cînd în fruntea 
partidului și a statului se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, Româ
nia socialistă s-a numărat printre cei 
mai activi promotori ai democratiză
rii raporturilor interstatale, ai creării 
condițiilor pentru participarea egală 
în drepturi a tuturor statelor la abor
darea și rezolvarea tuturor, proble
melor mondiale. Cu o perseverență 
de fier a militat și militează țara 
noastră pentru a asigura de jure și 
de facto materializarea acestui impe
rativ.

Sînt cunoscute activitatea consec
ventă, numeroasele inițiative ale 
României atît pe plan bilateral, cit 
și în foruri internaționale în vederea 
instaurării trainice a unor reguli și 
proceduri de lucru care să permită 
accesul tuturor statelor interesate la 
dezbaterea diferitelor probleme. In
tr-un asemenea context s-au înscris 
propunerile românești în cadrul 
O.N.U., al reuniunilor general-euro- 
pene de la Helsinki, Madrid etc. pri
vind introducerea principiului con
sensului — și, în pofida scepticilor, 
viața a dovedit că obținerea acestuia 
este posibilă chiar în cazul unui 
mare număr de state, al unei mari 
diversități, al unor mari deosebiri si 
chiar al unor poziții opuse, contradic
torii. Totodată. în amplul și intensul 
dialog international pe care l-a pro
movat si îl promovează în mod sta
tornic. in documentele convenite de 
președintele Nicolae Ceaușescu la cel 
mai înalt nivel — tratate, declarații 
solemne, comunicate comune — cu 
reprezentanții a nenumărate state. 
România s-a preocupat permanent ca 
participarea egală in drepturi a sta
telor la viata internațională să fie 
înscrisă ca normă fundamentală de 
conduită atît în raporturile bilatera
le, cît si 'în relațiile cu terte state.

Promovînd ca una din orientările 
cardinale ale politicii sale externe 

afirmarea dreptului tuturor statelor 
de a-și spune cuvîntul asupra pro
blemelor. mondiale, România, unind 
vorba cu fapta, s-a manifestat, ■ in 
același timp, printr-o prezență de un 
dinamism fără precedent in întreaga 
viață internațională. Se poate spune 
că nu există problemă importanta a 
contemporaneității — de la apărarea 
dreptului suprem al popoarelor la 
viață, la pace, prin înfăptuirea 
dezarmării, pînă la necesitatea lichi
dării subdezvoltării și instaurarea 
noii ordini economice internaționale, 
și de la afirmarea și generalizarea 
noilor principii de relații între state, 
la soluționarea prin tratative a tutu
ror diferendelor și stărilor conflic- 
tuale — în care România să nu-și fi 
spus cu claritate cuvintul, să nu fi 
avansat propuneri, soluții și iniția
tive menite să determine mutații po
zitive în sfera relațiilor internațio
nale, a vieții politice mondiale in an
samblu, în vederea făuririi unei lumi 
a păcii și justiției. Activitatea ex
ternă a României socialiste se con
stituie, astfel, într-un grăitor exem
plu asupra posibilităților de afir
mare a dreptului fiecărui stat de a-și 
spune cuvîntul și a contribui efectiv 
la eforturile generale, îndreptate spre 
pace, progres și colaborare.

Prezenta activă, principială a tării 
noastre în miezul fierbinte al actua
lității politice mondiale, eforturile 
sale neobosite pentru participarea 
egală în drepturi a tuturor statelor 
la dezbaterea și soluționarea proble
melor internaționale, exemplul pe 
care îl oferă în acest sens reprezintă 
una din sursele înaltului prestigiu 
de care se bucură pretutindeni în 
lume activitatea externă a României 
socialiste, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, consacrată împlinirii aspi
rațiilor de pace, independență și 
progres ale poporului român, ale tu
turor națiunilor.

Ioan TiMOFTE


