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„EPOCA CEAUȘESCU
g inaugurată de Congresul a[ IX-lea

al partidului, o epocadejnărețe,
a

luminoase înfăptuiri în anii socialismului

HIDROCENTRALELE ȚARII 
monumentale edificii ale

50 BANI

socialismului, eroică epopee 
a energiilor constructive

Timp de 35 de ani, printr-o grandioasă desfășurare de forte con
structive, cu mijloace simple la început, apoi cu un mereu mai perfecțio
nat arsenal tehnic, România a construit hidrocentrale. Și construiește 
încă. Sînt 70 de hidrocentrale electrice puse în funcțiune, cu o putere 
instalată de peste 4 000 MW (4 000 000 kW), reprezentind valorificarea 
a 31 la sută din potențialul hidroenergetic, tehnic amenajabil, al țării. 
Alte 46 de hidrocentrale se află in construcție.

Dunărea, o mare parte din riurile interioare, unele cu întregul lor 
bazin hidrografic, s-au supus forței constructive a oamenilor acestei țări, 
au trecut prin transformări uimitoare, dobindind configurații noi. impo- 
dobindu-se cu monumentale edificii tehnice, prin care energia naturală 
a apelor, continuu regenerabilă, practic inepuizabilă, esle captată, con
vertită in electricitate și pusă să slujească vieții, dinamicului proces al 
dezvoltării economice și sociale din România socialistă.

Spectaculoasa dezvoltare a hidroenergeticii in România socialistă 
poartă o densă încărcătură de semnificații : 
meiurile științifice pe care partidul nostru a 
dezvoltării economice și sociale —- sporirea 
energie electrică constituie o necesitate-vitală 
socialiste — și ne vorbește totodată despre 
care poporul a urmat și a înfăptuit politica partidului, angajjndu-se, cu 
toate puterile sale, in edificarea unor obiective economice de mari pro
porții, cum sint, între atitea altele, marile hidrocentrale de la Bicaz. de 
jSe A’rfțeș și 'Lotru, de la Porțile de Fier. în bătălia pentru captarea 
energiei apelor s-au antrenat impresionante energii umane, s-au săvir- 
'șit acte de eroism colectiv ; să ne amintim atmosfera Bicazului, a ma
rilor șantiere din munții Căpăținii. ai Lotrului, ai Sebeșului, de la Porțile 
de Fier, de pe Olt, de pe Someș, de pe Bistrița și să privim ce se 
intimplă acum pe șantierele de pe Șiret, de pe Dunăre, in insula Ostrovul 
Mare, de pe Cerna și Tismana și din atitea alte locuri.

O forță nouă, o și mai mare amploare au dobîndit construcțiile hidro
energetice după Congresul al IX-lea al partidului, în epoca celui mai 
substanțial avint in dezvoltarea și modernizarea întregii economii, in 
valorificarea, cu adevărat superioară, a tuturor energiilor tării. ..Epoca 
Ceaușescu". epoca celor mai mărețe înfăptuiri din anii socialismului, și-a 
pus amprenta creatoare și asupra evoluției hidroenergeticii românești, 
deschizîndu-i. noi și cutezătoare orizonturi. A crescut cantitativ volumul 
construcțiilor, au fost abordate cele mai temerare și eficiente soluții și. 
in același timp, datorită creșterii impetuoase a industriei românești, a 
capacității sale tehnice, li s-au asigurat amenajărilor hidroenergetice 
echipamente românești de performanță. La ora actuală, pentru centralele 
hidroelectrice din România nu se mai importă aproape nimic. Bătălia 
pentru independența energetică a țării, pornită prin organica însușire a 
prevederilor din documentele Congresului al XII-lea, se duce, in con
strucțiile hidroenergetice, ca in atitea alte 
pendente de concepție tehnică.

Epopeea hidrocentralelor continuă. La 
litativ nouă, superioară.

Un amplu reportaj, date și comparații 
care mii 
continuare
- IN PAGINILE 2-3.

ea ne vorbește despre te- 
așezat întreaga strategie a 
neîncetată a producției de 
a procesului industrializării 
entuziasmul nețărmurit cu

domenii, pe terenul unei inde- 

proportii nor, pe o treaptă ca-

/_ ...J. T‘ - , semnificative despre efortul pe
de constructori, practic întreaga țară, l-au făcut și il fac in 
pentru valorificarea potențialului hidroenergetic al României ------ ,

ÎNTĂRIREA CALITATIVĂ
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Șl NUMERICĂ A PARTIDULUI - 
un proces revoluționar de afirmare 
a rolului său conducător în societate

Bilanțul rodnic pe care-J face in 
prezent România socialistă, la cea 
de-a 40-a aniversare a victoriei re
voluției de eliberare socială si na
țională. antifascistă și antiimperia- 
listă — dezvoltarea puternică a ba
zei tehnico-materiale a societății, 
amplasarea judicioasă a forțelor de 
producție pe întreg cuprinsul tării, 
progresul continuu al agriculturii. în
făptuirea unor profunde transfor
mări revoluționare în structura so
cială a tării, in care clasa muncitoa
re ocupă locul preponderent, per
fectionarea sistemului democratic 
de conducere a societății. înflorirea 
științei, invătămîntului si culturii, 
creșterea continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al maselor 
— reprezintă o dovadă grăitoare a 
capacității organizatorice și politice 
a Partidului Comunist Român, a mo
dului in care iși înțelege misiunea 
sa istorică de a organiza și conduce 
lupta maselor populare pentru îm
plinirea idealurilor de libertate și 
dreptate socială, de dezvoltare 
pendentă a națiunii noastre.

La Congresul al IX-lea al 
de Ia a cărui 

se împlinesc în 
ani — moment

singura forță politică conducătoare a 
societății, recunoscută ca atare Și 
urmată cu încredere de întregul po
por, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
definit astfel rolul partidului : „In 
actualul stadiu de dezvoltare a so
cietății socialiste românești, in con
dițiile dezvoltării democrației socia
liste, ale 
mocratic 
populare 
toarelor,
inalta misiune de a constitui forța

perfecționării cadrului de- 
de participare a maselor 

Ia conducerea tuturor sec- 
partidului nostru ii revine

socialiste 
crescut 

in 1965

inde-

parti- 
des- 

aceste 
funda-

dului 
fășurare 
zile 19 
mental, de cotitură in viața poli- 
tico-socială a tării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pe baza aplicării creatoa
re a adevărurilor universale ale ma
terialismului dialectic și istoric, a 
elaborat un, concept profund origi
nal despre locul si rolul 
in sistemul de 
zare politică a 
Pornind de la 
dente1 pe care 
istoria contemporană a României, de 
la faptul că Partidul Comunist Ro
mân s-a afirmat de-a lungul exis
tenței sale, ca factor primordial in 
revoluția si construcția socialistă, ca

partidului 
conducere si organi- 
societătii românești, 
argumentele conclu- 
le furnizează insăsi

loachim MOGA 
prim-secretar al Comitetului județean 

Cluj al P.C.R.

politică organizatoare și dinamiza
toare a întregii activități economico- 
sociale. El reprezintă și va reprezen
ta in continuare centrul vital al func
ționării societății noastre socialiste". 
Piatra unghiulară a acestei con
cepții profunde, novatoare o consti
tuie considerarea partidului ca un 
organism politic viu, care trebuie să 
se transforme in funcție de schim
bările revoluționare ce se petrec in 
viata econdmică și socială a tării.

Justețea acestui concept este pu
ternic ilustrată de faptul că in pre
zent avem un partid viguros, putem 
spune un partid de masă — peste 32 
la sută din populația ocupată in in
dustrie. agricultură si celelalte do
menii ale activității 
ciale fiind 
practic, nu 
in care să 
organizație 
mul organizațiilor 
stesti. partidul se află intr-o simbio
ză indisolubilă cu întregul popor, de

economico-so- 
inrolată in partid — că. 
există unitate, colectiv 

nu acționeze o puternică 
de partid, că. prin siste- 

de masă și ob-

care este legat cu trup și suflet. De
altfel. din momentul cind tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se află in fruntea 
gloriosului nostru partid comunist, 
forța și capacitatea partidului de a 
conduce națiunea, de a rezolva pro
blemele noi. deosebit de complexe 
ale edificării societății 
multilateral dezvoltate au 
considerabil. Astfel, dacă
partidul avea un efectiv de 1 450 000 
de membri, el a ajuns la sfirșitul 
anului 1983 la peste 3 370 000 de 
membri. Aceasta exprimă puternica 
lui forță organizatorică, adeziunea 
deplină a intregului popor, a oame
nilor muncii la politica sa internă si 
externă, unitatea lor indisolubilă in 
jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în acest context, organele și or
ganizațiile ’ . ■' ..... 1
Cluj manifestă o preocupare stator
nică pentru îmbunătățirea activității 
de primire in partid a celor 
înaintați oameni ai muncii, 
domeniile de activitate, 
maximă atenție întăririi 
a rindurilor organizației 
de partid. îmbunătățirii 
zitiei si 
da care 
XII-lea 
țeană a 
tere din 
calitativ.
țindu-se corespunzător structurii 
populației județului si mutațiilor ce 
au avut loc in viata economico-so- 
cialâ. Au fost primiți în partid 12 334 
muncitori. 3 178 țărani. 3 380 intelec
tuali. 2 241 student! și alti oameni ai 
muncii, organizația județeană de 
partid numărind in prezent 116 942 
membri, din care 52,63 la sută sint

de partid din județul

mai 
din toate 
acordind 
continue 
județene 
compo-partid. . ______ _____

structurii sale. în perioa- 
a trecut de la Congresul al 
al P.C.R.. organizația jude- 
cunoscut o însemnată creș- 
punct de vedere numeric si 

compoziția sa imbunătă- 
corespunzător

(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar, general al Partidului Comu
nist Român, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întîlnit, vineri, 20 iu
lie, in stațiunea Neptun, cu tovarășa 
Dolores Ibarruri, președintele Parti
dului Comunist din Spania, care, la 
invitația secretarului general al 
partidului, iși petrece vacanța in țara 
noastră.

în timpul lntîlnirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Dolores Ibarruri au discutat despre 
activitatea și preocupările celor două 
partide, precum și despre unele pro
bleme ale vieții internaționale.

Tovarășa Dolores Ibarruri a dat o 
înaltă apreciere realizărilor poporului 
român, exprimindu-și admirația pen
tru înfăptuirile dobindite în dezvol
tarea economică și socială a Româ
niei, sub conducerea Partidului Co
munist Român, a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cu prilejul acestei noi întilniri, to-

varășul Nicolae Ceaușescu și tovară
șa Elena Ceaușescu au exprimat înal
ta apreciere pentru îndelungata acti
vitate revoluționară desfășurată de 
tovarășa Dolores Ibarruri, pentru 
contribuția sa la Întărirea mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale, la dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două partide, dintre popoarele 
român și spaniol.

Evocind bunele relații de prietenie 
și solidaritate îndelungată dintre cele 
două partide, tovarășa Dolores 
Ibarruri a subliniat sprijinul perma
nent acordat de Partidul Comunist 
Român, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu luptei Partidului Comunist 
din Spania, a poporului spaniol pen
tru democrație și dezvoltare indepen
dentă.

In acest cadru s-au manifestat sa
tisfacția pentru bunele raporturi exis
tente între cele două partide și do
rința de a le dezvolta in continuare, 
în interesul popoarelor român și spa

relatiilor 
socialis-

fost rele-

niol, al adincirii și lărgirii 
româno-spaniole, al cauzei 
mulul și păcii.

în cursul convorbirilor a
vată gravitated situației politice și 
economice internaționale și s-a sub
liniat că problema fundamentală' a 
zilelor noastre o constituie apărarea 
și menținerea păcii. S-a arătat că in 
actualele condiții se impune să se 
acționeze pentru întărirea solidarită
ții tuturor forțelor progresiste, de
mocratice, pentru oprirea cursei înar
mărilor, și in primul rînd a înarmă
rilor nucleare, pentru preîntâmpina
rea unui război nuclear, pentru sta
bilirea unui climat de pace, 
țelegere și colaborare între 

în continuare, tovarășul
Ceaușescu și tovarășa
Ceaușescu au reținut la dejun pe to
varășa Dolores Ibarruri.

întâlnirea și dejunul s-au desfășu
rat intr-o atmosferă de caldă priete
nie și cordialitate.

bună in- 
popoare.

Nicolae 
Elena

SIBIU : Utilaj 
de mare complexitate 

tehnică
în efortul continuu de diver

sificare și înnoire a producției, 
ca si de înlocuire a importuri
lor. colectivul de oameni ai 
muncii de la întreprinderea me
canică din Sibiu a realizat un 
nou tip de mașină de injectat 
mase plastice — in trei culori, 
utilai de mare complexitate teh
nică. Executat după un proiect 
al filialei Sibiu a Institutului 
de cercetări științifice si ingi
nerie tehnologică Titan — Bucu
rești. noul utilai este destinat 
întreprinderii „Electrobanat" Ti
mișoara. unde se produc repere 
din mase plastice pentru auto
vehicule. (Nicolae Brujan, co
respondentul ..Scinteii").

INSCRIPȚIE
LA O BORNĂ DE HOTAR

La Cărei și-n împre
jurimi, ostașii români 
au sosit spre mijlocul 
lui octombrie 1944: au 
venit ca să împingă, 
spre pierzania lui defi
nitivă, fascismul, hitle- 
rismul. La nouă și ju
mătate in dimineața zi
lei de douăzeci și cinci 
octombrie, ostași ai Di
viziei 9 și al Corpului 
2 de armată romqn pu
neau steagul tricolor 
pe zidul micii așezări 
agricole. De la intrarea 
frontului in nordul 
Transilvaniei, la două
zeci și șapte septem
brie, cind, intr-un gest 
de profundă semnifi
cație, au fost năruite 
ca niște mușuroaie 

i neavenite bornele de 
hotar apărute aberant 
cu patru ani inainte, 
se împlinea abia o 
lună — și a fost 
nevoie doar de această 
lună pentru a șterge, 
printr-o uriașă jertfă, 
prin eroismul cu care 
s-au avintat in luptă 
ostașii români, îm
preună cu bravii ostași 
sovietici, pata așter
nută brutal pe chipul 
țării. Operațiunea 
curățire, se știe, 
fost deosebit de 
ficilă : putem să 
închipuim tăvălugul 
răzbunător împingind 
invadatorul într-o îna
intare anevoioasă, dar 
fermă, spre șesurile 
descoperite din preaj
ma Caretului, pentru 
ca de aici, cu o sforța
re potențată de valen
țele iminentei victorii, 
să-l arunce afară. Dar 
înainte de Caret au 
fost Gerăușa, Tătărești, 
Viile Satu Mare, Te- 
rebești, Ghenci 

^nume de locuri

de 
a 

di
ne

In agricultură, sarcini urgente ale acestor zile

strins si depozitat cil mai repede!
CULTURILE SUCCESIVE

semănate in ritm mai intens!
Pînă joi seara, recolta de orz a fost cu
leasă de pe 88 la sută din suprafața 
cultivată, iar cea de grîu de pe 33 la sută 
din suprafața aflată în cultură

locuri de-atunci pentru 
totdeauna cu nume, 
purtind in țarina lor 
amintirea căzuților 
pentru care, sintem 
convinși, viața nu era 
o bagatelă. Și, iată, 
cimpia semănată cu 
oameni secerați, de la 
un sat la altul, de la 
un ogor la altul; ia- 
tă—i presarăți, in acel 
octombrie de jertfă, . 
de mina teribilului se
mănător, atinși ca din 
intimplare, găsiți pur

de Vasile SÂLÂJAN

și simplu ca și ador- 
mlți la umbra gardu
rilor, in iarba veștedă 
de toamnă, pe covorul 
moale al șurelor de 
paie, in preajma bise
ricilor, in podul case
lor — ca și cum n-ar 
fi aparținut unor ba
talioane, regimente, 
corpuri de armată, ci 
înseși locurilor, ca niș
te genii ale locurilor. 
La Tiream, in perime
trul satului, in două
zeci și trei octombrie, 
au căzut Petru Nămoi- 
lă, loan Drăgoi, Gheor- 
ghe Negomireanu, 
Gheorghe Mihalache și 
Octavian Gog, cinci 
bărbați ai marii arma
te. A fost intr-o zi de 
duminică și vijelia a 
trecut peste așezare 
lăsîndu-și durerosul 
tribut. Oamenii își 
amintesc cum i-au gă
sit parcă rătăciți din- 
tr-un uriaș stol ; i-au 
adoptat pentru tot
deauna. și mormintele

lor, durate intru dra
goste și recunoștință, 
trec prin vreme alături 
de amintirea celor că
rora le este îndreptăți
tă odihna.

Metaforic vorbind, 
acțiunea Cărei este 
acțiunea întregirii unui 
acoperiș, fapta subli
ma a intregului popor. 
Intre ostașul de ieri și 
lucrătorul 
de azi, i 
încropind 
ordine 
muncitorul 
al Caretului de azi se 
află alte șiruri de fapte 
și de nume. Căci este 
bine cunoscut aportul 
populației civile la iz
gonirea 
vremelnic ; 
cimpia 
dovezile 
nu sint 
citeva din noianul a- 
cestora : la Corei, trei 
tineri au furnizat ar
matei române infor
mații prețioase ; la 
Ghenci. țăranii au aju
tat ostașii din Divizia 
9 infanterie ; din nou 
la Cărei, Raț Mihai și 
Vendico Andrei s-au 
remarcat in 
mod ; Mesaroș 
a ascuns cițiva 
nieri români in 
tarea armatei 
ne ; tot aici, Mesaroș 
Kazimir și Toth Vasile 
au ajutat, la riadul lor, 
ostași români. Sint 
doar o părticică din 
gesturile de mare no
blețe și de participare 
activă ale populației, 
ale contribuției ei la 
clipa victoriei, la clipa 
aruncării definitive 
dincolo de hotare a 
dușmanului.

' pământului 
intre ofițerul 

in ploaie 
de front și 

industrial

ocupantului 
nici in 

de nord-vest 
participării 

puține, lată

(Continuare 
în pag. a V-a)
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același 
Eugen 
prizo- 
aștep- 
româ-

După un program de zi-lumină și bine 
organizat - așa trebuie să se mun
cească acum peste tot, pentru ca grînele 
să fie strînse și puse la adăpost neîn- 
tîrziat, fără pierderi
Vitezele zilnice de lucru să fie mult spo
rite prin folosirea la întreaga capacitate 
a combinelor, prin concentrarea opera
tivă în lanuri a formațiilor de recoltare 
și transport
Timpul înaintat impune ca, pretutindeni 
semănatul culturilor succesive 
tensificat la maximum

să fie in

r
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STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI, în procente, pe județe, in seara zilei 
de 19 iulie. (Date comunicate de Ministerul Agriculturii}.
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„EPOCA CEAUȘESCU", EPOCA UNOR MĂREȚE,
19 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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V

monumentale edificii ale socialismului,
a energiilor constructiveeroica epopee

Porțile de Fier —simbol al bătăliei
pentru independența energetică ■ xz ■ ■ a țarii

directorul 
construcții 
construcții 
Porțile de 

inginerul Pavel

1

Slntem, intr-o zi din 
aoeastă vară capricioasă, 
pe șantierul uneia dintre 
cele mai mari hidrocen
trale ce se construiește 
acum în România, la Sis
temul hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier 
II. Sint zile și ore fier
binți aici (dar care ore 
și care zile nu sint aici 
fierbinți ?). Se pregăteș
te momentul finalizării 
uneia dintre marile lucrări: 
barajul deversor de pe bra
țul mic el Dunării (Go
goșu)...

Dar, mai întîi, ce este 
această hidrocentrală? Ne-o 
prezintă chiar 
marii unități de 
(Antrepriza de 
hidroenergetice 
Fier II). 
Misaroș :

— Cum știți, complexul 
acesta hidroenergetic și de 
navigație se construiește in 
colaborare cu Iugoslavia, 
părții române revenindu-i 
construcțiile propriu-zise. o 
mare parte din montaj, iar 
părții iugoslave montajul 
hidroagregatelor din uzina 
propriei părți. Vor fi deci 
două centrale electrice, pla
sate in jumătatea româ
nească a brațului principal 
al Dunării, jumătatea cea
laltă fiind ocupată de ba
rajul deversor și de eclu
za iugoslavă. Ecluza româ
nească este plasată intre 
cele două brațe, pe albia 
unui fost canal natural, ce 
secționa insula In momen
tele de nivel ridicat al 
epelor. Pentru a dirija în- vor- 

este 
teh-

de
a-
cu

fost 
cea 
be
be- 
re-

intîmplări 
petrecute 

au rămas

vi- 
e-

fel de folclor 
eroism și băr-

hî-

Șantierul hidrocentralei Porțile de Fier II

fi încă două gru- 
cîte două hidro- 
de același tip și 
putere, instalate.

tregul debit al Dunării spre 
cele două centrale, brațul 
celălalt a trebuit 6ă fie 
închis in amonte, prin- 
tr-un baraj deversor, ii 
spunem barajul deversor 
românesc. E tocmai cel pe 
care-1 pregătim acum pen
tru primul contact cu apa 
și pentru proba stavilelor 
segment — cele mai mari 
de acest tip construite in 
România și printre cele 
mai mari din Europa. Cele 
două uzine vor fi echipate 
cu cite opt hidroagregate 
de tip bulb, de cîte 27 MW 
fiecare. Partea iugoslavă și 
le-a asigurat din import, la 
noi doar două sint impor
tate, șase se construiesc, 
sub licență, la Reșița. Deci 
câte 216 MW putere insta
lată în fiecare uzină. Dar 
vor mai 
puri de 
agregate 
aceeași 
pentru partea românească, 
in barajul deversor Go- 
goșu ; pentru partea iu
goslavă, intre ecluză și ma
lul iugoslav al Dunării. 
Sint hidroagregate supli
mentare, soluție de ultim 
moment, nu pentru a mări 
puterea generală a hidro
centralei, d pentru a pu
tea folosi continuu întregul 
potențial al Dunării, chiar 
și în momentele cind unele 
hidroagregate se vor afla 
în revizie sau pentru mo
mentele de debit maxim al 

' Dunării. Ecluzele, ambele 
construite și echipate de 
către partea română, vor fi 

aceeași capacitate ca

de Fier I. con- 
complex hidro- 
$i de navigație 
aproximativ a-

cele de la Porțile de Fier 
I, Cernavodă și Agigea. de 
aceeași lățime — 34 m — 

, doar că sint într-o singură 
treaptă, diferența de nivel 
fiind aici mai mică. Ne 
aflăm la 80 de km în aval 
de Porțile 
struim un 
energetic 
care cere 
celași volum de lucrări, ne 
aproximativ aceeași întin
dere geografică, dar cu so
luții tehnice mai complexe, ■ 
in condiții mai grele și cu 
o putere instalată mai mică 
pentru că, știți probabil, in 
hidroenergetică am început 
cu amenajările cele mai 
generoase și pe măsură ce 
ele se epuizează, iar noi 
căpătăm experiență și po
tențial constructiv avansat, 
continuăm cu cele mai di
ficile, de puteri mai mici, 
dar care rămin rentabile si 
trebuie construite...

împreună cu constructo
rii, reporterul reface cr.im- 
peie ale paginilor de indir- 
jită muncă, de eroism și 
competență ce s-au gravat 
in memoria marelui șan
tier din clipa in care. 
Ia 3 decembrie 1977, în pre
zenta tovarășului Nicolae 
Ceau-șescu și a președinte
lui Tito, s-a bătut primul 
țăruș și din ziua în care 
primii constructori și pri
mele lor mașini au debar
cat, de pe o platformă plu
titoare, pe insula locuită 
doar de citeva sute de 
țărani și au început orga
nizările de șantier.

Au fost bătăliile incepu- 

A

tului, cele mai grele în
totdeauna la o asemenea 
lucrare. După ani. con
structorii încă mai poves
tesc cu emoție despre lun
gile și grelele săptămini și 
luni de muncă încordată 
pentru baterea palplanșelor 
in albia Dunării, pentru 
închiderea batardourilor. 
Mai întîi la barajul dever
sor de pe brațul Gogoșu, 
apoi. în brațul principal al 
Dunării, pentru construcția 
celor două centrale. Pentru 
a înlătura apele din albia 
lor, pe locul viitoarelor 
construcții. Dunării a tre
buit să i se „fure" din 
teritoriu prin incinte con
struite cu utilaje speciale 
și cu multă, trudă. între
gul debit al Dunării a fost 
astfel mevoit să încapă pe 
o lățime de numai 425 de 
metri. Cind. astăzi, marile 
cuburi din beton sînt scoa
se di.n batardoul barajului 
deversor, constructorii le 
găsesc legate intre ele cu 
bare din fier-beton și își 
amintesc că ideea aceasta’ 
le-a venit intr-un moment 
de exasperare, cind furia 
apelor mătura pur si sim
plu blocurile de zeci de 
tone.,/

încă sint vii în memoria 
șantierului zilele și nopțile 
din vara anului 1981. cind 
Dunărea s-a „umflat" nă
prasnic, cu un debit de 
peste 15 000 mc/s (ceea ce, 
statistic. SS intiihpiâ doar 6 
dată la o sută de ani). A fost 
un moment de primejdie, 
de supremă încordare 
pentru cele citeva mii de 
constructori. „Eu nu eram 
încă aici — spune Mihai 
Taloescu, secretarul comi
tetului de partid — dar au 
rămas istorisirile oameni
lor, mindria lor pentru mo
dul eroic în care au apărat 
insula și marile lucrări. 
Se povestesc 
„ca-n filme" 
atunci, unele 
scrise priit documente ale 
organizațiilor de partid, 
cele mai multe insă au de
venit un 
local despre 
bă lie".

Momente 
ivesc aici

deosebite s4 
mereu, mai cu 

seamă acum, cind întregul 
complex de șantiere a in
trat in linie dreaptă spre 
partea de finalizare a lu
crării. înaintea marilor pre
miere. Moment important 
a fost, de exemplu, și 
adela irt care constructorii, 
pentru a scurta timpul 
execuției, au decis ca, la 
barajul deversor și la eclu
za românească, lucrările 
de montare a marilor pie
se metalice și agregate să 
se facă in paralel cu lu
crările de construcție pro- 
priu-zisă. Montorii deci 
n-au mai așteptat „să ple
ce constructorul", ci, prin 
soluții tehnice originale, au 
înglobat echipamentele lor 
in betonul turnat, conco
mitent. Moment important 
a fost, de exemplu, și mon
tarea uriașelor servomo
toare de la vanele cu în
chidere rapidă, operație 
dificilă, de mare indemina- 
re pentru constructori. 
Despre momente importan
te ne vorbește și directo
rul antreprizei „Energo- 
montaj". ing. Ilie Mircea : 
„Lucrarea este de o ase
menea complexitate si răs
pundere. incit momente im

toate.
mai avansată

să mișcăm, 
probe stavilele 

sint 
pupitru]

portante sint 
crarea cea 
este barajul deversor ro
mânesc. începem inunda
rea batardoului și deci a 
barajului, iar peste citeva 
zile începem 
pentru 
segment. La ecluză 
montate porțile, 
de comandă e pregătit cu 
toate conexiunile făcute ; 
anul acesta va trece prima 
navă prin ecluză, va trebui 
să fie așa pentru că se 
vor pune sub apă cele 
două centrale și bara
jul deversor iugoslav, unde 
mbntăm ă'ăum echipamen
tele de acționare a sta
vilelor, pentru ca după asta 
să desfacem batardoul de 
pe jumătatea românească a 
Dunării pentru a-1 recon
strui în jumătatea iugosla
vă și a incepe și acolo con
strucția ecluzei, a barajului 
nedeversor și a centralei 
suplimentare... Primele două 
hidroagregate bulb din cen
trala românească sint în 
curs de asamblare, nu pes
te mult timp le vom roti 
pentru prima dată...".

E greu, e foarte greu să 
cuprinzi tot ce se întîmplă 
important aici. Ca și în anii 
construcției primei hidro
centrale de la Porțile de 
Fier, fiecare zi vine aici și 
trece cu o grea încărcătură 
de fapte, a căror însemnă
tate -poate scăpa ochiului 
profan, iar constructorii nu 
știu, ori nu vor, să se laude. 
Porțile de Fier II, dincolo 
de a fi unul dintre cele mai 
mari obiective de construc
ții din prezentul României 
socialiste, este un corp de 
încercați constructori ai u- 
nor asemenea obiective, 
trecuți prin inalta școală a 
muncii și a eroismului co
tidian de la anterioarele 
mari șantiere hidroenerge
tice, școală începută, in 
urmă cu trei decenii și ju
mătate, la Bicaz... Veteranii 
Bicazului există încă, unul 
dintre ei a fost de curind 
sărbătorit aici, la Porțile de 
Fier II, pentru ieșirea la 
pensie, este mecanicul care 
a montat și a întreținut la 
Bicaz grupul diesel de re
zervă și intervenție, ace
lași care a fost- apoi mon
tat de către același om la 
Argeș, la Lotru, la Porțile 
de Fier I. Echipament care 
mai este și azi în perfectă 
stare de funcționare pentru 
că s-a aflat, în tot acest 
timp, în grija unor rhiini de 
aur și a unei curate conști
ințe muncitorești.

Nu, de fapt nu la Bicaz a 
fost începutul, ci la Sadu V, 
Moroeni și Crainicei, hidro
centrale mici, de 27 MW, 15 
MW, 9 MW... Centrala de la 
Bicaz avea să fie, pe lingă 
ele, un gigant : 210 MW. Și 
ea depășită mereu de cele 
ce i-au urmat: Argeșul 220 
MW, Lotru 510 MW, Porțile 
de Fier I 1 050 MW (partea 
română). Bicazul rămine 
totuși in istorie cu o sta
tură monumentală. Era pri
ma mare încercare a con
structorilor de hidrocentra
le. .un act temerar pentru 
epoca începuturilor indus
trializării socialiste. Discut 
acum cu ing. Vasile Horbu- 
niev, proiectant principal la 
Institutul de studii și pro
iectări hidroenergetice și 
care s-a numărat printre 
proiectanții de la Bicaz.

— Dacă proiectînd azi hi
drocentrala de la Bicaz ar 
fi gindită altfel ? Nu. Poa
te, cel mult, unele soluții 
constructive ar fi mai eco
nomicoase. Dar ca schemă 
generală, Bicazul a fost un 
lucru foarte temeinic gin- 
dit. Fusese visată de mari 
înaintași ai domeniului, in
tre care Dimitrie Leonida. 
Se făcuseră, mai demult, 
studii temeinice... De aceea 
s-a și putut trece atît de 
repede la realizarea ei. Tre
buie să știți că pentru rea
lizarea unei amenajări hi
droenergetice de asemenea 
proporții sint necesare stu
dii hidrologice, geologice, 
topografice care se pot în
tinde pe durata a zeci de 
ani. Studiile acestea fuse
seră, acolo, făcute. Totuși, 
cei ce avuseseră pe atunci 
răspunderea in acest sector 
economic n-au avut, dintr-o 
dată. încredere in tehnicie
nii români. Și au fost an
grenați proiectanți din 
străinătate. Care au dat aici 
peste unele probleme geo
logice pe care nu le puteau 
stăpini. Și au intervenit a- 
tunci specialiștii noștri, oa
meni de mare competență, 
cum au fost profesorii Cris- 
tea Mateescu, Dorin Pavel,

Prin eforturile creatoare ale științei,
tehnicii și industriei românești

pe atunci tinerii 
Diacon, Radu 
alții. Așa incit, 

din urmă, Bicazul 
cite i-au urmat sint 
gindire, concepție 
românească. Da,

Și

precum și 
Alexandru 
Prișcu 
i n cele 
și toate 
integral 
tehnică ___________ __ ,
Bi'câzul a 'fost o lucrare ce > 
nu s-ar fi făcut poate nici 
azi dacă națiunea noastră 
n-ar fi urmat calea con
strucției socialiste, în care , 
este posibilă o atît de 
guroasă concentrare de 
nergii.

— Care dintre marile 
drocentrale a fost, tehnic, 
rnai complicată ?

— Greu de spus. Fiecare 
a ridicat problemele ei spe
cifice. Am lucrat la multe 
proiecte. Și știu. N-au 
fost dificultăți de pro
iectare. Aveam de acum un 
corp de foarte buni specia
liști, o experiență, un insti
tut specializat care lucra 
într-o perspectivă largă... 
Nici constructiv n-au 
probleme. Problema 
mai grea pentru noi, a 
toanelor, a rețetelor de 
ton vreau să spun, se 
zolvase la Bicaz și, cu mici 
excepții, soluțiile de atunci 
au rămas valabile și azi. Si
gur, de fiecare dată s-a do- 
bindit o experiență tehnică 
în plus. La Argeș, barajul 
Vidraru, baraj in arc, rămi
ne și azi la fel de modern 
și îndrăzneț. La Porțile de 
Fier I, proiectul a fost cel 
mai judicios cu putință, 
valorificind Ia maximum 
posibil potențialul din acel 
loc al apelor Dunării— 
Vreau să vă spun o legen
dă, e mai mult adevăr decit 
legendă... In timpul răz
boiului, Germania hitleris- 
tă, ocupînd Iugoslavia, s-a 
gindit la o hidrocentrală in 
zona Porților de Fier. Și 
chiar s-a lucrat, în secret, 
o schiță de proiect. Era o 
hidrocentrală cu mult mai 
mică decit cea pe care am 
făcut-o noi. Apoi i s-a co
municat guvernului Anto
nescu intenția de a se con
strui hidrocentrala. In con
diții umilitoare pentru noi. 

■

■ • ............. -4X-
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Toată energia urma să ple
ce în Germania, iar noi am 
fi primit, in „compensație", 
o mică termocentrală pe 
cărbune. Pe cărbunele nos
tru... Guvernanții i-au con
sultat pe specialiștii români, 
căre.'în frunto cu «Dimitrie 
Leonida, s-au opus cu ve
hemență. A fost un act pa
triotic, eu așa cred.

Faptul este real, nici 
bă' de legendă... Reală 
și capacitatea gîndirii 

,nice românești, care, din în
demn patriotic, din conști
ința răspunderii pentru va
lorificarea, în interesul con
strucției 
țiilor și 
pămînt, 
proiecte 
valoare, 
amenajări 
cuprinzind toate 
hidrografice ale țării cu un 
potențial natural optim.

— Dacă e să vorbim des
pre un mare progres in a- 
menajările hidroenergetice 
din România — spune ing. 
Ion Leuștean, director al 
I.S.P.H. — atunci progresul 
acesta este, în primul rind, 
cel înregistrat în construi
rea, in concepție româneas
că și cu potențial industrial 
românesc, a întregii game 
de echipamente pentru cen
tralele hidroelectrice. Aces
ta este, intr-adevăr, un ciș- 
tig uriaș pentru economia 
țării, iar meritul este al se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, al epocii 'de 
mare avînt inaugurate de 
cel de-al IX-Iea Congres al 
partidului. Pentru toate 
cele 46 de electrohidrocen- 
trale aflate acum în con
strucție, ca și pentru cele 
ce se află abia pe planșetele 
proiectării, nu se mai im
portă nimic sau aproape ni
mic. Este un lucru de care 
nu multe țări din lume sint 
în stare. Faptul echivalea
ză, dacă vreți, cu cîștigarea 
unei mari bătălii.

Am purtat, la Porțile 
Fier II, o discuție mai 
plicată pe tema aceasta 

socialiste, a bogă- 
energiilor acestui 
a conceput, prin 
de incontestabilă 

un vast sistem de 
hidroenergetice 

bazinele

directorul unității benefi
ciare (uzina Porțile de Fier 
II din întreprinderea elec- 
trocentrale Porțile de Fier 
de la Drobeta-Turnu Seve
rin), ing. Gheorghe Jiro- 
veanu.

"d- Aici — ne spune — se 
reunesc produse industriale 
de mare diversitate și com
plexitate tehnică, concepute 
și fabricate, toate, la înalți 
parametri tehnici, în Româ
nia. Stavilele segment, 
printre cele mai mari din 
Europa — de 15 ori 21 de 
metri — au fost realizate la 
Șantierul naval din Galați. 
Iar servomotoarele pentru 
acționarea lor, uriașe și ex
trem de pretențioase con
structiv, s-au făcut la Re
șița. Ambele de nota zece. 
Calificativul dat de partea 
iugoslavă la recepție : „ex
cepțional". La ecluze, la fel. 
Porțile — la Galați, partea 
de acționare — la Reșița. 
Aceeași notă de excepție. 
O noutate și o prioritate 
tehnică românească abso
lută. născută aici : la rea
lizarea circuitului hidraulic 
s-au folosit drept cofraje 
prefabricate din beton 
care... fac parte si rămin 
in construcția definitivă.

— S-a cerut aici un efort 
de concepție special pentru 
creatorii de echipamente ?

— Cu o singură excepție, 
nu. Pentru că. odată cu Sis
temul hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier L 
s-a (creat in țară o adevă
rată industrie, de mare 
capacitate și finețe tehnică, 
pentru echipamente hidro
energetice. Excepția o con
stituie hidroagregatele bulb, 
care nu s-au mai construit 
la noi și a trebuit să se 
facă efortul asimilării lor. 
Turbine Pelton și Kaplan, 
mari generatoare, întregul 
arsenal de motoare, meca
nisme, instalații mecanice 
și electrice, stații de trans
formare, aparataj electric, 
utilaje pentru constructori 
se produc integral în Româ
nia. Sint aproximativ o 
sută de întreprinderi care
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Pierind de la necesitatea de a economisi și valorifica superior țițeiul și gazele, de la faptul că aceste re

surse sint limitate, se impune să se asigure punerea mai largă in valoare a potențialului hidroenergetic 

al Dunării și al rîurilor interioare, sporirea ponderii acestor surse in balanța energetică a țării, f

NICOLAE CEAUȘESCU

FILE DE ISTORIE

1

3 IUNIE 1972 î Eveniment de seamă pe șantierul hidrocentralei de pe Lotru : in dialog cu 
constructorii, tovarășul Nicolae Ceaușescu analizează îndeaproape ritmul de lucru la cea mai 

mare hidrocentrală de pe apele interioare ale țării.
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3 IULIE 1981 : Un moment memorabil pentru constructorii Sistemului \ 
hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier II: tovarășul Nicolae Ceaușescu \ 

examinează stadiul lucrărilor pe acest mare șantier hidroenergetic. (

sint colaboratoarele noastre 
principale. Dar și ele au 
propriul sistem de coope
rări, așa incit se poate spu
ne că la programul de con
strucții hidroenergetice par

Un program de mare amploare pentru valorificarea 
deplină a potențialului hidroenergetic

începută In 1949, odată cu 
! primul plan de stat și odată 
; cu planul de zece ani al 
| electrificării, marea epopee 
J a construcțiilor hidroener- 
; getice din România — ini- 

ț iată și condusă de partid —
■ a continuat și continuă cu 
• succes. S-au înălțat 70 de 
, hidrocentrale, cu întregul 
: sistem de lucrări aferente, 
( ele însemnînd nu numai 
: valorificarea energiei ape-
■ lor, ci și asigurarea regula- 
! vizării unor riuri, acumulări 
i pentru alimentarea cu apă 
: a marilor zone industriale 
ț și a localităților, pentru iri

ticipă, practic, toată țara.
Congresul al IX-lea șl 

marea epocă ce i-a urmat, 
pe care poporul nostru o 
denumește cu deplină în
dreptățire și mindrie pa

gații ; iar în cazul celor 
două sisteme de la Porțile 
de Fier, rezolvarea unei 
navigații fluente acolo unde 
aceasta se făcea cu mari 
dificultăți. Marile baraje 
sint, totodată, căi noi de 
circulație, slujind și ca po
duri și viaducte peste mari 
cursuri de apă și văi, altfel 
inaccesibil^ traficului ru
tier. în cei 35 de ani, prin 
construcția celor 70 de elec- 
trohidrocentrale aflate a- 
cum în funcțiune, s-au 
înălțat 62 de baraje de ti
puri diferite și cu înălțimi 
de pină la 167 m (Vidraru, 

triotică „Epoca Ceaușescu**, 
au însemnat deci pentru 
hidroenergetica româneas
că crearea condițiilor de
plinei consacrări, ale unui 
vast ci mp de activitate și 

pe Argeș) și s-au creat a- 
cumulări de apă insumind 
uriașa capacitate de 5,76 
miliarde de metri cubi ; 
s-au săpat și betonat 380 
km de galerii de aducțiune 
(pentru comparație, gindi- 
ți-vă la un tunel de cale 
ferată pe distanța București 
— Blaj), s-au realizat 180 
km de canale de aducțiune, 
s-au săpat, betonat, con
struit (lucrări speciale) 6,2 
km galerii și conducte for
țate (pentru a conduce apa 
din acumulări în paletele 
turbinelor). La toate aces
tea se adaugă alte uriașe 

afirmare, ale unei substan
țiale contribuții la înfăptui
rea amplului program na
țional al dobindirii inde
pendenței energetice.

volume de lucrări ; centra
lele electrice cu complica
tele lor arhitecturi, șoselele 
construite, săpate uneori în 
stincă, cum este cazul dru
mului spre coronamentul 
barajului Vidraru, cu po
duri și viaducte, sau al șo
selelor și căii ferate din 
zona Porțile de Fier, an
samblurile de locuințe pen
tru așezările definitive din 
preajma marilor hidrocen
trale (la Bicaz, la Lotru, la 
Argeș, la Porțile de Fier și 
în alte locuri), precum și 
numeroase alte lucrări. Un 

uriaș efort de investiții a 
făcut statul socialist pentru 
realizarea vastului pro
gram : circa 50 de miliarde 
lei (la costurile in vigoare 
la data construirii).

Cel mai adesea hidrocen
tralele s-au construit „în 
cascadă", pentru a folosi 
integral potențialul căderi
lor de apă de pe cursul ma
rilor rîuri. Și, uneori, pu
terea totală a „cascadelor" 
a întrecut-o pe aceea a hi
drocentralelor principale de 
la care s-a pornit : 210 MW 
hidrocentrala Bicaz și 244 
MW cele 12 construite în a- 
val pină la confluența cu 
Șiretul ; 220 MW hidrocen
trala Vidraru de pe Argeș, 
dar mult mai mare putere 
însumează cele 18 construi
te în aval, pină la Golești ; 
510 MW in centrala Ciunget 
de pe Lotru și mai mult de
ci t dublu în salba construi
tă mai jos pe Lotru și pe 
Olt (vor fi în final 22 de 
hidrocentrale cu o putere 
instalată de 1 800 MW). Și 
tot astfel pe Someș, pe Riu 
Mare, la Cerna-Tismana, pe 
Șiret și în alte locuri.

Se află acum în construc
ție alte 46 de hidrocentrale 
(Porțile de Fier II, 11 hi
drocentrale pe Riu Mare, 

6 pe Olt, 6 pe Crișul Repe
de, 3. pe Șiret; 3 pe Sebeș, 
3 la Bistra-Poiana Mărului, 
2 pe Buzău ș.a.) cu o pu
tere instalată totală de 2 200 
MW și o capacitate medie 
de producție de 5,5 miliarde 
kWh anual. Investiția re
prezintă 62 miliarde lei (49 
miliarde pentru construcții- 
montaj).

Un mare efort de investi
ții s-a cerut, dar și un uriaș 
volum de muncă, un efort 
conjugat a mii și mii de 
constructori, a zeci și sute 
de întreprinderi chemate să 
asigure cele necesare con
strucției. Investiția este pe 
deplin și cu prisosință ren
tabilă. Să ne gîndim doar 
la faptul că, de exemplu, 
cheltuielile pentru construi
rea Porților de Fier I s-au 
amortizat in trei ani și ju
mătate.

Un uriaș efort s-a cerut, 
dar cu prisosință răsfrint a- 
supra dezvoltării economice 
a țării (prin energia produ
să, prin acumulările de apă 
necesare industriei, iriga
țiilor, prin alte aporturi e- 
conomice). Și nu numai 
direct economice. Incepînd 

70
de hidrocentrale 

au fost Mite 
hi ■ skMsmN

Menționăm dintre acestea 
pe cele cu o putere instalată 

mai mare de 100 MW :

ÎN EXPLOATARE

Hidrocentrala Puterea 
instalată

de la Bicaz, șantierele ma
rilor (dar și mai micilor) 
hidrocentrale au atras in 
sfera, activității industriale 
zeci și zeci de mii de oa
meni, asigurindu-le profesii 
noi, modificîndu-le destinul 
(lor. ca și al familiilor), o- 
feriridu-le orizontul marilor 
satisfacții de a se ști făuri
tori ai unor opere monu
mentale, implantate în pă- 
mintul țării pentru eterni
tate. Eșalonul constructori
lor de hidrocentrale, con
stituit acum ca un corp dis
tinct in marea armată a 
constructorilor, s-a consoli
dat și s-a călit în soarele, 
in vinturile și gerurile ma
rilor șantiere, in acerbe în
cleștări cu natura, dar și cu 
probleme tehnice care pă
reau, uneori, insurmontabi
le, dar pe care. întotdeauna, 
cu tenacitate, cu bărbăție și 
inteligență, cu dăruire co
munistă. le-au învins. Cer
cetați cronica acestor mari 
șantiere și veți găsi noian 
de pagini incandescente, ce 
vor rămîne ca etalon de ab
negație și eroism in marea 
operă a edificării socialis
mului in România.

Pagini realizate de
Mihai CARANFIL, Ion TEODOR

Porțile de Fier 1 1 050 MW
Lotru — Ciunget 510 MW
Vidraru 220 MW
Mărișelu 220 MW
Bicaz 210 MW
Gîlceag 150 MW
Șugag 150 MW
Brădisor 115 MW
Tismana 106 MW

ÎN EXECUȚIE AVANSATĂ
Rîu Mare — Retezat 335 MW
Surduc - Siriu 228 MW
Porțile de Fier II 216 MW
Bistra — Rueni 140 MW
Drăgan — Remeți 100 MW

Hidrocentralele au asigurat creșterea 
producției de energie electrică astfel 

(în milioane kWh):

Producția de energie electrică realizată de hidrocentrale a crescut 
de peste 80 ORI față de anul 1938 și de circa 12 ORI față de anul 1965
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CONSACRATE ÎNFLORIRII PATRIEI
SECERI

Am parcurs prin marea de grine 
a județului Constanța un traseu de 
aproape 200 de kilometri, surprin- 
zind numeroase aspecte semnificati
ve din bătălia pe care miile de me
canizatori, cooperatori și specialiști 
o dau în aceste zile pentru a tra
duce întocmai in lapte sarcinile și 
indicațiile secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, date cu prilejul recentelor 
vizite de lucru in unități agricole 
din județ, de a stringe cit mai repe
de și fără pierderi recolta de griu 
din acest an și de a pune neîntirziat 
sub brazdă sămînța celei de-a doua 
culturi. Pretutindeni, in unitățile 
agricole se acționează energic, cu stă
ruință pentru folosirea cit mai bună a 
capacității de lucru a combinelor și 
tractoarelor, pentru organizarea exe
cutării lucrărilor în flux continuu. Ca 
atare, in unitățile agricole constăn- 
țene s-au recoltat pină in seara zilei 
de 19 iulie 66 000 hectare cu griu, 
reprezentind 59 la sută din suprafața 
cultivată.

Tovarășul Dumitru Anghelina. di
rectorul direcției agricole, ne-a rela
tat citeva măsuri întreprinse pen
tru a se asigura desfășurarea lu
crărilor in ritm cit mai intens. 
Astfel, în toate unitățile agricole 
au fost organizate tabere de cimp, 
dotate cu toate cele necesare în
lăturării operative a oricăror defec
țiuni ce apar la utilaje, cu vagoane 
de dormit, cisterne de aprovizionare 
cu carburanți etc. Totodată, pentru 
folosirea deplină a tuturor mijloace
lor mecanice, comitetul județean de 
partid a luat măsura de a detașa, pe 
perioada secerișului. 700 de mecani
zatori și mecanici, din diferite unități 
economice, în unitățile agricole cu 
deficit in forță de muncă, pentru a 
lucra pe tractoare la pregătirea tere
nului și semănatul culturilor succesi
ve. Aceasta a permis organizarea 
schimburilor de noapte la pregătirea 
terenului. De asemenea, forțele me
canice au fost organizate pe formații 
distincte : pentru recoltarea griului și 
pentru eliberarea de paie a terenuri
lor, pregătirea solului și semănatul 
culturilor succesive.

xandru Simion. ne explică rațiunea 
acestui mod -de organizare a muncii. 
,.Am parcelat lanul de griu — ne 
spunea.interlocutorul — pentru ca, in 
cazul staționării accidentale p unei 
combine, aceasta să nu împiedice îna
intarea celorlalte. In felul acesta com
binele au asigurat front de lucru pen
tru a funcționa la capacitatea maxi
mă". Se remarcă preocuparea din a- 
ceastă unitate, ca dealtfel din toate 
unitățile pe unde am trecut, pentru a 
se folosi cit mai intens fiecare oră 
bună de lucru. Pentru aceasta, toate 
operațiunile se fac din mers : 
carea combinelor, schimbarea 
cilor pentru colectarea plevei 
cărcarea băieților de paie, la 
tarlalei, de pe săniile atașate

descăr- 
remor- 
și des- 
capătul • 
in spa-

.Dinu, ne spune că această măsură s-a 
impus pentru a se reduce decalajul 
dintre lucrări și a se urgenta insă- 
mințarea culturilor succesive. In a- 
cest mod se lucrează Ia pregătirea 
terenului și in celelalte unități agri
cole. pe ansamblul consiliului agro
industrial schimbul de noapte fiind 
organizat pe 24 de tractoare. Alături 
de mecanizatori sint prezenti in cimp 
și specialiștii. Inginerul-șef al S.M.A. 
Sibioara. Alexandru Dudău. ne spune 
că mecanizatorii din schimburile de 
noapte sint localnici, oameni cu ex- 
perință, locul lor fiind luat ziua de 
mecanizatorii detașați din unități 
economice din Năvodari și Constanța.

Tot in scopul avansării mai rapide 
a lucrărilor, in multe unități se asi-

REMARCABILE REALIZĂRI

Organizarea temeinică 
a activității din cîinp
Tn lanurile de griu ale cooperativei 

agricole „Lumina“, din consiliul agro
industrial Valul lui Traian, formația 
de nouă combine a fost împărțită in 
grupe care lucrau pe parcele distinc
te. Șeful secției de mecanizare, Ale-

tele preselor de balotat. Pentru evi
tarea oricăror pierderi de recoltă, in 
această' unitate toate combinele au 
fost echipate cu dispozitive de ridi
care a spicelor culcate de vinturile 
puternice sau de ploi.

— Acum, cind timpul este foarte 
prețios, problema este să repartizăm 
judicios forțele pentru a asigura atit 
stringetea fără pierderi a recoltei, cit 
și semănatul grabnic al culturilor 
succesive in toate cele șapte coope
rative agricole din consiliul nostru 
agroindustrial — ne spune Ion Toma. 
directorul S.M.A. Valul lui Traian, 
în acest scop. 700 hectare sint pregă
tite numai cu discurile de mare ran
dament, iar in cooperativele agricole 
din Ovidiu, Poiana și Anadalchioi au 
fost depistate terenurile care pot fi 
însămînțate direct în miriște. Proce- 
dind astfel, s-a reușit ca, pe ansam
blul consiliului, să se insămințeze 
pină acum 2 500 de hectare culturi 
succesive după orz și griu, adică în
treaga suprafață de pe care s-au 
string paiele.

gură o corelare judicioasă a activi
tății formațiilor care lucrează la re
coltarea griului și a celor care string 
paiele, pregătesc terenul, și insămin- 
țează culturile succesive. în acest 
sens sint concepute și acțiunile de 
întrajutorare, atit intre fermele ace
leiași unități cit și intre cooperativele 
agricole vecine, această acțiune ur- 
mind să se extindă pe măsură ce 
unele ferme și unități vor încheia 
lucrările. Biroul executiv al consiliu
lui agroindustrial Sibioara, bunăoară, 
a stabilit ca o formație de 15 combi
ne, cu prese de balotat, pluguri, 
discuri și semănători să se deplase
ze de la C.A.P. Corbu de Sus, unde 
secerișul este avansat, la C.A.P. Cor
bu de Jos, unitate care are cea mai 
mare suprafață de griu — 920 hec
tare.

Se lucrează
24 de ore din 24

Seara tirziu, Ia lumina farurilor, 
pe una din solele cooperativei agricole 
Piatra, mecanizatorii din schimbul 
de zi dădeau tractoarele in primire, 
din mers, celor din schimbul de noap
te. Președintele cooperativei, Traian

Specialiștii 
controlează permanent 

starea lanurilor
Coacerea neuniformă. îndeosebi în 

zonele din nordul județului, impune 
controlul permanent al lanurilor de 
către specialiști pentru depistarea 
solelor și fișiilor cu griu ajuns la 
maturitate, unde combinele să fie 
dirijate operativ. La cooperativa a- 
gricolă din Tăriverde erau concentra
te într-o solă 11 combine. Inginerul- 
șef al consiliului agroindustrial. Ște
fan Ursu. S inginerul^jcooper^

tlvei agricole. Gheorghe Epu. au 
Jonat in prealabil porțiunile din 
unde umiditatea boabelor este sub li
mita admisă, ceea ce a permis să nu 
se piardă la seceriș nici un minut 
din timpul bun de lucru. Mai trebuie 
adăugat că. in această unitate, regla
rea combinelor se face in funcție de 
starea lanurilor. Totodată, pentru a nu 
intrerupe recoltarea, combinele au 
intrat și in porțiunile de lanuri cu 
umiditate mai mare, ceea ce a impus 
solarizarea și lopătarea griului pe 
platformele amenajate la baza de re
cepție. Spre a se asigura un flux 
continuu al lucrărilor, specialiștii au 
concentrat pe solele unde se recol
tează, griul și utilajele pentru strin- 
gerea paielor, pregătirea și insămin- 
țarea terenului.

Sînt numai cîteva secvențe de 
muncă din această campanie care 
arată că, in ansamblu, se lucrează 
bine. Dar este loc și pentru mai bine. 
Cel puțin așa rezultă din constatări
le făcute in unele unități agricole, 
unde se mai pierd multe ore pre
țioase din diferite motive. Astfel, din 
lipsă de baterii, la nouă combine și 
la ■ 34 de. tractoare, din cele 54 exis
tente la secția de mecanizare a 
C.A.P. ■ Cogealac. pornirea acestora se 
face cu un tractor. Un mecanizator 
nu face altceva decit să umble tot. 
timpul de la o combină la alta sau de 
la un tractor la. altul, cu un cablu de 
pornire, pierzind timp prețios. „A- 
ceasta este situația . în toate secțiile- 
de mecanizare ale consiliului nostru 
agroindustrial — ne spune inginerul 
Ștefan Ursu. Dar încercăm să limi
tăm la minimum timpul pierdut Ia 
pornirea utilajelor". Timp prețios se 
pierde și la descărcarea mașinilor 
care nu basculează, trimise de I.T.A. 
București, care fac de regulă cu o 
cursă mai puțin decit celelalte.

Din constatările noastre rezultă că 
în județul Constanta există posibili
tăți reale pentru creșterea vitezei de 
lucru atit la recoltarea griului, cit și 
la semănatul culturilor succesive. 
Pentru aceasta este necesar însă să 
se asigure funcționarea neîntreruptă 
a combinelor și a celorlalte utilaje, pe 
întreaga durată a zilei-lumină. si ex
tinderea schimburilor de noapte la 
pregătirea terenului, astfel incit toată 
recolta să fie pusă la adăpost cit mai 
repede și fără pierderi, iar cul
turile succesive 
fără întîrziere pe 
zute.

Constantin
Georqe MIHAESCU

* -„corespondentul „Scinteli

ja- 
lan

iar
să fie semănate 
suprafețele prevă-

BORDEI ANU

Formația de combine de la cooperativa agricola „Lumina” lucrează pe 
parcelele de griu delimitate

In urma combinelor, la cooperativa agricolă Tăriverde terenul este arat 
imediat pentru insămiYițarea culturilor succesive

Foto : Dan Mihăiescu

IN ÎNTRECEREA SOCIALISTA
încheiem astăzi publicarea rezultatelor obfinute în întrecerea socia

listă pe primul semestru de către colective fruntașe de oameni ai muncii 
din întreprinderi industriale, unități agricole, transporturi, din domeniul 
circulației mărfurilor, precum și din centrale industriale.

Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului general, stabilit 
pe baza realizării indicatorilor prevăzut! în criteriile de organizare a 
întrecerii socialiste, la 30 iunie “)
IN INDUSTRIA METALELOR 

NEFEROASE ȘI RARE
Locul I : întreprinderea de alu

mină Oradea cu 543,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 6.6 la sută la pro
ducția fizică, 6,7 la sută la produc
ția-marfă vindută și incasată. 2,8 la 
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri de plan au mai fost, obținute 
la producția netă și la beneficii : 
cheltuielile totale și materiale 
1 000 lei producție-marfă au 
mai mici decit cele planificate.

Locul II : întreprinderea metalur
gică „Neferal" — București cu 540,1 
puncte.

IN INDUSTRIA ARTICOLELOR 
CASNICE, STICLĂRIEI 
Șl CERAMICII FINE

Locul I : întreprinderea de faian(ă 
si sticlărie „Faimar" — Baia Mare 
cu 796,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,9 la sută Ia pro
ducția fizică. 2 Ia sută la producția 
netă. 3.3 la sută la producția-marfă 
vindută si incasată. 4 la sută la 
livrări de mărfuri la fondul pieței ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la export și la beneficii ; con
sumurile de materii prime și mate
riale au fost mai mici decit cele 
normate cu 1,3 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibil cu 
0,8 la sută.

Locul II : întreprinderea „Meta
lica" — Oradea cu 787,1 puncte.

Locul III : întreprinderea de por
țelan Alba Iulia cu 757 puncte.
IN AGRICULTURA DE STAT — 

UNITĂȚI CU l’ROFIL AVICOL 
Locul I : întreprinderea avicolă de 

stat Bacău cu 877 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 32 Ia sută la pro
ducția și livrările de carne la fon
dul de stat. 25,4 la sută Ia produc
ția de ouă. 15,5 la sută Ia efectivele 
de păsări la sfirșitul perioadei, 22,5 
la sută la livrările de ouă la foii- 
dul de stat : depășiri de plan au 
mai1 fost obținute la beneficii ; 
cheltuielile la 1 000 lei producție- 
marfă au fost mai mici decit. cele 
planificate.

Locul 
de stat

Locul 
de stat

pe primele locuri se situează :

la 
fost

II : întreprinderea avicolă 
Buftea cu 661 puncte.
III : întreprinderea avicolă 
Suceava cu 627 puncte.

TN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană 
poștă și telecomunicații Bistrița- 
Năsăud cu 418 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,6 la sută la vo
lumul activității de poștă și teleco
municații, 5.1 la sută la volumul de 
activitate pe o persoană ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la 
beneficii ; cheltuielile la 1 000 lei

de

“) Indicatorii privind producția 
netă, productivitatea muncii, costu
rile de producție si beneficiile sint 
calculați pe cinci luni.

în ultima perioadă. „Scinteia" a publicat o suită de anchete din di
ferite bazine carbonifere ale țării, in care au fost evidențiate atit re
zultatele bune obținute in îndeplinirea planului, cit și neajunsurile ma
nifestate in activitatea unor unități. Din acest ciclu de anchete se des
prinde concluzia că există reale posibilități de sporire a producției de 
cărbune, cu condiția să se ia o serie de măsuri pentru organizarea mai 
bună a muncii și folosirea cu indici superiori a mijloacelor tehnice din 
dotare, asigurarea la timp și în cantitățile stabilite prin contracte a pie
selor de schimb, intensificarea lucrărilor de investiții și punerea in 
funcțiune la termenele prevăzute a noilor capacități de producție. în 
vederea prezentării unei imagini de ansamblu a activității, din^ sectorul 
de extracție a cărbunelui, arn solicitat .... - ....
ministrul minelor, să ne răspundă

tovarășului Ion 
la citeva întrebări.

LAZARESCU,

venituri au fost mai mici decit cele 
planificate cu 5,5 la sută.

Locul II : Direcția județeană < 
poștă și telecomunicații Neamț i 
359,1 puncte.

Locul III : Direcția județeană i 
poștă și telecomunicații Suceava i 
335,3 puncte.

IN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA

Locul I : întreprinderea de ali
mentație publică Oradea cu 389,9 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,4 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul.

PANOUL FRUNTAȘILOR 
PE PRIMUL SEMESTRU

AL ANULUI

de 
cu

de 
cu

20,2 la sută Ia producția proprie, 
7,7 la sută la volumul desfacerilor 
de mărfuri pe un lucrător ; depă
șiri de plan au mai fost obținute la 
beneficii ; cheltuielile de circulație 
Ia 1 000 lei desfacere' au fost mai 
mici decit cele planificate cu 6,6 la 
sută.

Locul II : întreprinderea da ali
mentație publică Rm. Vîlcea cu 
352,3 puncte.

Locul III : întreprinderea de ali
mentație publică Bacău cu 302,4 
puncte.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : 

teană de transport local Timiș 
1174,6 puncte.

Principalii indicatori de plan 
fost depășiți cu : 32,2 la sută 
producția netă, 28.8 la sută la ve
nituri brute din activitatea de 
transport, 29,4 la sută la productivi
tatea muncii. 13,3 la sută la numărul 
de călători transportați : cheltuielile 
totale la 1 060 lei venituri brute au 
fost mai nftici decit cele planificate 
cu 6,8 la sută ; consumurile de ener
gie electrică si carburanți au fost 
mai mici decit cele normate cu 15,3 
la sută.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de transport local Bacău, cu 
1145 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Ialomița, cu 
1 133 puncte.

CENTRALE INDUSTRIALE — 
INDUSTRIA MINIERA

Locul I : Centrala sării și neme
taliferelor București cu 617,9 puuc,te.

Principalii indicatori de 
fost depășiți cu : 5,4 la
producția fizică, 7,1 la 
producția-marfă vindută și 
27 la sută la volumul de

întreprinderea jude-
cu

au
la

plan au 
sută la 
sută Ia 
încasată, 
pregătiri

— Cu ce rezultate s-a încheiat pri
mul semestru al anului?

— Ca urmare a sprijinului perma
nent primit din partea conducerii 
partidului și statului, personal din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii din industria mi
nieră au încheiat primul semestru al 
anului cu o serie de rezultate bune 
în producție. Astfel, unitățile minie
re din Valea Jiului au depășit pla
nul la huila netă cu 28 000 tone, 
producția fiind cu 117 OOO tone 
mai mare decit’ cea realizată în a- 
ceeași perioadă a anului trecut. La 
huilă spălată pentru cocs și semicocs 
producția a crescut continuu de la o 
perioadă Ia alta, in luna iunie reali- 
zindu-se cea mai marc producție : 
287 000 tone. Ca urmare, incepind din 
această lună, planul va. fi Îndeplinit 
în mod ritmic și se va recupera o 
mare parte din restanța acumulată 
în lunile anterioare.

La lignit și cărbune brun, deși 
planul nu a fost realizat integral, 
pot fi totuși evidențiate o serie de 
unități miniere, care, printr-o mun
că susținută și bine organizată, au 
extras suplimentar importante can
tități de cărbune. Astfel, planul a 
fost depășit cu 62 000 tone cărbune 
ia Combinatul minier Ploiești și cu 
46 000 tone Ia întreprinderile minie
re Voivozi, Sălaj și Comănești.

— Ce ne puteți spune despre cali
tatea cărbunelui?

— S-au făcut unele progrese și in 
ce privește calitatea cărbunelui 
energetic. Mai exact, cărbunele ener
getic livrat termocentralelor in ulti
mele luni, din noiembrie 1983 și pină 
in luna iunie 1984, a avut o putere 
calorică mai mare cu 50—110 kcal pe 
kg decit in perioada anterioară.

Orientindu-ne după indicațiile date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al partidului, la 
Plenara Consiliului Național al Oa
menilor Muncii din 4—5 mai 1984. la 
ședința Comitetului Politic Executiv

22 mai 1984, 
vizitelor de 

diferite bazine

al C.C. al P.C.R. din 
precum și cu prilejul 
lucru efectuate in 
carbonifere, avem convingerea că in 
perioada următoare se vor obține re
zultate și mai bune in producție.

— Cum se explică totuși restan
țele mari la producția de lignit și 
nivelul. diferit de realizare a planu
lui de la o unitate la alta ?

— Pe șase luni, la producția de 
lignit și cărbune brun se înregis
trează o restanță de 5,3 milioane 
tone, această nerealizare localizîn- 
du-se în trei mari unități : Combi
natul minier Motru, Combinatul mi
nier Pvovinari și întreprinderea mi
nieră Horezu. Cauzele restanțelor 
sint, in cea mai mare parte, legate 
de lipsurile noastre proprii în orga
nizarea producției și a muncii. Este 
adevărat, iarna prelungită și cu pre
cipitații abundente a creat multe 
greutăți in desfășurarea producției. 
Nu-i mai puțin adevărat însă că și 
unitățile miniere menționate nu au 
fost suficient de bine pregătite ; in 
cariere nu s-au executat drumuri de 
acces corespunzătoare și suficiente 
lucrări de asecare și de drenare a 
apelor, ceea ce a îngreunat activita
tea de producție, de întreținere și 
reparare operativă a utilajelor.

Restanțele Ia producția de lignit și 
cărbune brun au fost determinate 
însă și de intirzierile înregistrate in 
anii anteriori în punerea in funcțiu
ne a unor noi capacități de produc
ție. Din această cauză nu s-a asigu
rat baza tehnico-materială pentru 
realizarea integrală a planului. Pro
ducția de cărbune planificată in acest 
an este cu circa 38 Ia sută mai mare 
decit realizările din anul trecui. Or, 
în anul 1983 trebuiau să fie livrate, 
montate și puse in funcțiune in ca
rierele de lignit; 20 excavatoare cu 
rotor și 6 mașini de haldat. Dar au 
fost puse în funcțiune numai 6 exca
vatoare și 2 mașini de haldat. restul 
fiind reprogramate in anul 1984. în

acest an. producția a început deci 
cu un minus de 14 excavatoare, ceea 
ce se resimte foarte mult in activi
tatea marilor cariere de extracție a 
lignitului. Pentru remedierea acestei 
situații, s-au intensificat acțiunile de 
colaborare cu ministerele și unită
țile furnizoare de utilaje. Dacă ulti
mele grafice de livrare și montare 
a utilajelor vor fi respectate, în
seamnă că în a doua jumătate a 
anului 1984 vor fi puse in funcțiune 
toate excavatoarele prevăzute în pro
gram, existind condiții pentru recu
perarea restanțelor la descopertă și 
la producția de lignit.

— Pentru recuperarea restanțelor 
și realizarea integrală a planului pe

acestea : asigurarea celor mai bune 
condiții pentru desfășurarea acțiunii 
speciale de întrajutorare aprobate de 
conducerea partidului, in cadrul că
reia trebuie să se realizeze circa 25 
milioane mc de descopertă în carie
rele de lignit, 16 000 m lucrări mi
nier? de deschideri și pregătiri, o 
producție de 1,8 milioane tone căr
bune ; îmbunătățirea activității de 
construcții-montaj ș.a. Problema care 
se pune, este ca uzinele construc
toare de mașini să respecte gra
ficele stabilite de comun acord 
și să livreze utilajele in ordi
nea lor de montaj și la termenele 
stabilite. în fine, se vor lua măsuri 
pentru perfecționarea activității de

In încheierea ciclului de anchete „«Scînteia» 
în legătură directă cu bazinele carbonifere 
ale țării", prezentăm azi cîteva din măsurile 

luate pe ansamblul acestei ramuri
acest an trebuie să se obțină o pro
ducție medie zilnică de lignit de cel 
puțiii 175 000 tone in trimestrul III și 
190 000 tone în trimestrul IV. Care 
este actualul nivel al producției me
dii zilnice de lignit ? Credeți că vor 
fi atinse prevederile mobilizatoare 
din trimestrele III și TV ?

— în luna iunie s-a realizai o pro
ducție medie zilnică de circa 150 000 
tone cărbune net, în unele zile fiind 
atinse adevărate productii-record. 
Așadar, se poate aprecia că prin 
punerea în funcțiune a noilor 
capacități de producție în carie
re și subteran, prin folosirea cu 
indici superiori a utilajelor din do
tare va fi posibil să se realizeze 
producțiile stabilite. Consiliul de 
conducere al Ministerului Minelor a 
întocmit un program de măsuri pen
tru realizarea integrală a planului de 
producție pe 
muncii din 
capabili să 
mobilizeze, 
secretarului 
varășul Nicolae Ceaușescu, de a da 
țării cit mai mult cărbune, să con
tribuie. prin efortul lor. la, asigura
rea chiar mai devreme decit s-a pre
văzut a independenței energetice a 
tării. Acest program a fost analizat 
împreună cu conducerile unităților și 
s-au stabilit măsurile ce trebuie 
luate. Menționez doar cîteva dintre

anul 1984. Oamenii 
industria minieră sînt 

facă eforturi mari, să se 
să răspundă chemării 
general al partidului, to-

exploatare, întreținere și reparare a 
liniilor tehnologice, astfel ca indicele 
de folosire a acestora să ajungă la 
65 la sută, cit este prevăzut în plan.

— V-am ruga să vă referiți mai pe 
larg la problema folosirii utilajelor. 
Se constată că indicii de folosire a 
excavatoarelor de mare capacitate, 
a celorlalte utilaje din cariere nu 
s-au îmbunătățit cu mult in acest an. 
Care sint cauzele funcționării sub 
capacitatea prevăzută a utilajelor din 
cariere ?

— Dacă analizăm indicii de folosi
re a liniilor tehnologice dotate cu 
excavatoare cu rotor din cariere în 
perioada care a trecut din acest an, 
constatăm că in lunile februarie- 
aprilie. cind condițiile atmosferice au 
fost nefavorabile, indicele extensiv 
a oscilat între 47 și 53 la sută, iar în 
celelalte luni s-au obținut indici de 
55—56 la sută. Deci între indicele de 
folosire planificat, care este de 65 
la sută, și cel realizat chiar în ulti
mele luni există o diferență aprecia
bilă. Cauzele sînt mai multe și ele 
se localizează, în principal. în uni
tățile noastre — slaba organizare a 
muncii, indisciplina, folosirea nera
țională a forței de muncă — dar și 
în unitățile furnizoare : nelivrarea Ia 
timp a diferite piese de schimb, ca
litatea necorespunzătoare a unor ma
teriale și utilaje ș.a.

— Cum explicați faptul că unele

unități miniere care anul trecut au. Nerealizarea planului la total înves- 
obținut rezultate bune apar anul 
acesta pe lista unităților cu pro
bleme ?

— In această situație se găsește o 
singură unitate, și anume întreprin
derea minieră Horezu, care, anul tre
cut și-a realizat și depășit planul, 
Iar anul acesta a acumulat in 6 luni 
o restanță de 212 000 tone la produc
ția de lignit și de 1,2 milioane mc 
steril la descopertă. Nerealizarea 
planului la descopertă se datorează 
unor cauze obiective, respectiv unor 
alunecări de teren, provocate de 
ploile abundente din lunile februa- 
rie-martie, fapt care a scos din func
țiune o întreagă linie tehnologică. 
In schimb, la cărbune există in stoc 
mari cantități de producție, care nu 
este preluată de beneficiari și din 
această cauză se creează mari greu
tăți in desfășurarea activității.

— Se observă că, de regulă, la în
ceputul fiecărei luni se obțin pro
ducții zilnice de lignit mult mai mici 
decit la încheierea lunii. Ce factori 
determină aceste oscilații ale pro
ducției ?

— în mod normal, cel puțin pe an
samblul industriei cărbunelui, ar 
trebui ca producțiile medii zilnice 
dintr-o lună să fie constante și chiar 
într-o anumită creștere de la o de
cadă la alta. Totuși, din cauza insu
ficientei corelări a lucrărilor die re
vizii și reparații intre carierele unei 
întreprinderi sau intre întreprinderi
le unui combinat, se întîmplă ca. 
într-adevăr, producțiile medii zilnice 
să difere de la o perioadă la alta. 
Programarea cu precădere, de către 
majoritatea unităților, la începutul 
lunii a operațiunilor neproductive, ca 
ripări, revizii, reparații, manevre etc., 
duce la obținerea unor producții de 
cărbune mai mici în aceste pe
rioade.

— Care este stadiul punerilor în 
funcțiune a noilor capacități de pro
ducție in cariere și subteran? Cum 
se explică rămînerile in urmă la 
unele obiective ?

— Planul de investiții pe primul 
semestru din acest an a fost îndepli
nit in proporție de 94,4 la sută la 
total investiții și de 108,9 Ia sută la 
activitatea de construcții-montaj. în
deplinirea și depășirea planului de 
construcții-montaj demonstrează că. 
în acest an, unitățile și-au organizat 
mai bine activitatea. Reorganizarea 
activității de construcții-montaj. apli
carea acordului global și înființarea 
antreprizelor se dovedesc eficiente.

tiții se datorează, in primul rind, 
nelivrării de către uzinele construc
toare de mașini a utilajelor și insta
lațiilor in conformitate cu contractele 
și graficele de livrări stabilite.

— In această perioadă trebuie să 
se completeze și stocurile de cărbu
ne ale termocentralelor. Totuși, mari 
cantități de cărbune se află in stoc 
la unitățile miniere. De ce se desfă
șoară atit de anevoios transportul 
cărbunelui din unitățile miniere in 
depozitele termocentralelor ?

— Este adevărat, in prezent în 
unitățile miniere se află în stoc mari 
cantități de cărbune energetic. Firesc 
ar fi ca acest cărbune să fie stocat 
in depozitele organizate ale termo
centralelor, și nu in depozitele tehno
logice ale unităților miniere. în luna 
aprilie, stocul din unitățile miniere a 
fost de 1,54 milioane tone,. în luna 
mai a crescut la 1,63 milioane tone, 
iar în prezent este de peste 2,1 mi
lioane tone, fa'ță de un stoc tehnolo
gic normat de maximum 0,8 milioane 
tone. Principala cauză a creșterii 
stocurilor de cărbune în unitățile mi
niere constă in ritmul lent de des
cărcare a vagoanelor la termocen
trale și blocarea acestora in incintele 
respective sau in stațiile C.F.R. de 
destinație. Apreciem că este o situa
ție de moment, care va fi urgent re
mediată printr-o mai bună colabora
re intre ministerul nostru. Ministerul 
Energiei Electrice și Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor, 
astfel incit parcul de vagoane să fie 
cit mai bine folosit și în cel mai scurt 
timp cărbunele extras să fie trans
portat in depozitele termocentralelor. 
Dealtfel, la ora actuală se află în 
depozitele termocentralelor peste 2,8 
milioane tone de cărbune, existind 
condiții pentru completarea stocuri
lor necesare în iarna viitoare.

Minerii, toți oamenii muncii din 
industria extractivă a cărbunelui se 
angajează în fața conducerii partidu
lui și statului, in fața tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. să nu-și precu
pețească eforturile, să muncească 
fără preget, cu abnegație, pentru în
deplinirea sarcinilor ce Ie revin in 
acest an și să întîmpine cu realizări 
cit mai importante cea de-a 40-a 
aniversare a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului.

Interviu realizat de
Ion TEODOR

miniere, 5,1 la sută la productivi
tatea muncii ; depășiri de plan au 
niai fost obținute la producția netă 
și beneficii ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decit cele planificate cu 
6,9 la sută, iar cele materiale cu 7,7 
la sută.

Locul II : Combinatul minier Plo
iești cu 494,4 puncte.

Locul III : Centrala minereurilor 
Baia Mare cu 354 puncte.

INDUSTRIA METALURGICA
Locul I : Centrala industrială de 

produse refractare Brașov cu 357,4 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,5 la sută la pro
ducția netă, 4,1 la sută la producția- 
marfă vindută și încasată, 4,4 la sută 
la productivitatea muncii ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la 
beneficii ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost mai mici 
decit cele planificate cu 9,8 la sută, 
iar cele de energie electrică și com
bustibili cu 5,4 Ia sută.

INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI

Locul X : Centrul național al in
dustriei aeronautice române Bucu
rești cu 530,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,6 Ia sută la
producția netă, 4,6 la sută la 
producția-marfă vindută si încasată ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la ..export, producția fizică și 
la productivitatea muncii ; consumu
rile de materii prime și materiale 
au fost mai mici decit cele normate 
cu 2,9 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 14,8 la 
sută.

Locul II : Centrala industrială de 
utilaj minier și mașini de ridicat 
Timișoara cu 89,2 puncte.
INDUSTRIA DE MAȘINI-UNELTE, 

ELECTROTEHNICA 
ȘI ELECTRONICA

Locul I : Centrala industrială 
special București

cu :

de 
cuechipament

544.3 puncte.
Principalii 

fost depășiți 
ductia fizică. ______ __ _______ _
netă. 4.3 la sută la producția-marfă 

iVipăută,. .și . încasată. 2,4 la sută la 
productivitatea muncii ; depășiri de 
olan ' .....................
si. Ia 
terii 
mici 
sută. .__ _______ _______ _
combustibili cu 2,8 la sută.

Locul II : Centrala industrială de 
echipamente de telecomunicații și 
automatizări București cu 249,7 
puncte.

INDUSTRIA CHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje și 

piese de schimb pentru industria 
chimică București eu 891.6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 17,7 la sută la pro
ducția fizică. 6.5 la sută la produc
ția netă. 10,6 la sută la producția- 
marfă vindută și încasată. 4,4 la sută 
Ia productivitatea muncii : depășiri 
de plan au mai fost obținute la ex
port. beneficii si la livrări de măr
furi la fondul pieței.

Locul II : Centrala industrială de 
metale neferoase si rare București.

ECONOMIA FORESTIERA
ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

Locul I : Centrala materialelor de 
construcții București cu 275,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6.9 la sută lâ pro
ducția fizică. 1,8 la sută la produc
ția netă. 1,7 la sută la producția- 
marfă vindută și incasată. 1.6 la sută 
la livrări de mărfuri la fondul pie
ței ; consumurile de materii prime, 
materiale, energie electrică si com
bustibili au fost mai mici decit cele 
normate.

INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : Centrala mecanică de ar

ticole casnice cu 326,9 puncte.
Principalii indicatori de plan 

fost depășiți cu : 7,8 ]a sută Ta 
vrări de mărfuri la fondul pieței. ... 
la sută la productia-marfă vindută 
si incasată : depășiri de plan au mai 
fost obținute la export si la benefi
cii : consumurile de materii prime 
și materiale au fost mai mici decit 
cele normate cu 2 la sută, iar cele 
de energie electrică si combustibili 
cu 2,9 la sută.

Locul II : Centrala pielăriei, cau
ciucului si încălțămintei cu 
puncte.

Locul III : Centrala industriei linii 
cu 128,9 puncte.

INDUSTRIA ALIMENTARA
Locul I : Centrala „Delta Dunării" 

eu 694,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 27 la sută la pro
ducția fizică. 1 la sută la producția- 
marfă vindută si încasată : depășiri 
de Plan au mai fost obținute Ia pro
ductivitatea muncii, beneficii și la 
livrări la fondul pieței.

Locul II : Centrala producției și 
industrializării tutunului cu 644 
puncte.

Locui III : Centrala producției 
industrializării sfeclei de zahăr
589.4 puncte.

indicatorl de plan__
cu : 5,8 la sută la pro- 
7.1 la sută Ia producția

au

au mai fost obținute la export 
beneficii ; consumurile de ma- 
prime si materiale au fost mai 
decit cele normate cu 3.3 la 
iar cele de energie electrică si

au
li-
1.7

287.3

si 
cu

TRANSPORTURI 
SI TELECOMUNICAȚII

Locul I : Centrala mecanică 
material rulant cu 705 puncte.

Principalii indicatori de plan 
fost depășiți cu : 3,4 la sută la pro
ducția fizică. 4.3 la sută la producția 
netă. 1.3 la sută la producția-marfă 
vindută si încasată. 1.1 Ia sută Ia 
productivitatea muncii. 9.8 la sută la 
beneficii ; depășiri 
plan au fost 
consumurile de 
teriale au fost 
normate cu 8.1 
energie electrică si combustibili cu 
3 la sută.

Locul II : Centrala industrială de 
reparații auto cu 408,3 puncte.

de

au

importante de 
obținute Ia export ; 

materii prime si ma- 
mai mici decit cele 
la sută, iar cele de

(Agerpres)^
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„EPOCA CEAUȘESCU^, 

inaugurată de Congresul 

al IX-lea al partidului, 

o epocă de mărețe,

luminoase înfăptuiri in ani[ socialismului

ÎNTĂRIREA CALITATIVĂ 
Șl NUMERICĂ A PARTIDULUI- 

un proces revoluționar
UN TABLOU CONVINGĂTOR

® Membrii de partid reprezintă in pre
zent 22,41 la sută din populația majoră 
și 33,29 la sută din populația ocupată a 
județului Cluj.

® Capacitatea organizatorică și politi
că a organelor și organizațiilor de partid 
de mobilizare a maselor este puternic ilus
trată de rezultatele obținute în dezvolta
rea economică a județului ; producția in

dustrială este în prezent de peste 41 ori 
mai mare decît în 1938.

© Numai în ultimul deceniu s-au reali
zat investiții în valoare de 48 miliarde lei.

® în ultimele două decenii au fost con
struite peste 112 000 apartamente și case 
noi, un însemnat număr de școli, gră
dinițe, laboratoare și ateliere, spitale, po
liclinici, a sporit gradul de urbanizare a 
localităților.

(Urmare din pag. I)

muncitori, 13,98 la sută țărani, 21,61 
la sută intelectuali, 12,74 la sută 
studenți.

Activitatea de întărire a rinduri- 
lor partidului a fost concentrată in 
direcția sporirii continue a exigentei 
fată de calitățile moral-politice și 
profesionale ale celor primiți in 
partid, astfel ca înaltul titlu de co
munist să fie atribuit numai acelora 
care — la locul lor de muncă, în 
viată și societate — dovedesc spirit 
revoluționar, o atitudine înaintată, 
responsabilitate in îndeplinirea sar
cinilor, o înaltă conștiință politică și 
cetățenească. Cerințele formulate de 
secretarul general al partidului cu 
privire la calitatea membrului de 
partid au constituit reperele funda
mentale ale muncii organizațiilor de 
partid cu cei i e solicită primirea 
în rindurile P.C.R., urmărindu-se ca 
toți aceștia să cunoască și să aplice 
în viată prevederile Statutului parti
dului. documentele de partid, princi
piile si normele, muncii și vieții co
muniștilor, ale eticii si echității so
cialiste.

In ansamblul preocupărilor pen
tru primirea in partid a celor mai 
buni oameni ai muncii, in toate mu
nicipiile. orașele si comunele județu
lui s-a acordat o atenție permanentă 
întăririi organizațiilor de partid din 
industrie, construcții si transporturi, 
din unitățile agricole, avindu-se în 
vedere, mai ales, unitățile nou in
trate în producție, cum sînt Combi
natul de utilaj greu. întreprinderea 
de electronică industrială și automa
tizări, Fabrica de mașini de rectifi
cat din Cluj-Napoca. întreprinderea 
de fibre artificiale din Dej. Pornind 
de la sarcinile sporite ce revin or
ganizațiilor de partid de la sate în 
vederea realizării noii revoluții agra
re, comitetele comunale de partid 
s-au preocupat mai îndeaproape de 
primirea in partid a oamenilor mun
cii din agricultură. Rolul tot mai ac
tiv al intelectualității în aplicarea 
cuceririlor tehnico-științifice, ade
ziunea totală a acesteia la politica 
internă și ^externă a partidului se 
concretizează în primirea, in această 
perioadă, a unui însemnat număr de 
cadre cu pregătire superioară, oa
meni de știință, din învățămînt, cul
tură și artă, in rindurile partiduluj. 
A crescut numărul femeilor in rin
durile partidului, acestea reprezen
tând 34,28 la sută din efectivul orga
nizației județene, ceea ce creează 
condiții ca pină la Congresul al 
XIII-lea să fie îndeplinită sarcina ca 
femeile să reprezinte 34—35 la sută 
din totalul membrilor de partid. De 
asemenea, a fost cuprins în partid 
un număr însemnat de tineri, ce pro
vin din rindurile U.T.C. Peste 71 la 
sută din totalul comuniștilor lucrea
ză în sfera producției materiale, 
ponderea acestora în totalul oame
nilor muncii din unele ramuri de 
bază ale economiei județului — 
energie electrică, minieră, metalur
gie. prelucrarea lemnului, industria 
chimică — atingînd niveluri deosebit 
de înalte. Practic, nu există unitate, 
secție, atelier, brigadă, fermă unde 
să nu activeze membri ai partidului, 
în prezent, membrii de partid repre
zintă 22,41 la sută din populația ma
joră și 33,29 la sută din populația 
ocupată a județului.

Se poate spune că, orientîndu-și 
cu fermitate activitatea spre întări
rea rindurilor partidului, pe baza 
hotăririlor de partid, a sarcinilor și 
indicațiilor secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. organizația județeană 
Cluj a P.C.R. a cunoscut un proces 
continuu de îmbunătățire a compo
ziției sale sociale, realizindu-se creș
terea permanentă a numărului și 
pondeții muncitorilor, a ponderii fe
meilor. in totalul comuniștilor. De 
asemenea. • compoziția națională a 
membrilor de partid reflectă in li
nii generale compoziția națională a 
populației județului.

O preocupare de seamă a comite
tului județean de partid, a comite
telor municipale, orășenești și comu
nale de partid, izvorită din cerin
țele sporirii calității muncii de par
tid, a rolului organizațiilor comu
niștilor în înfăptuirea hotăririlor de 
partid și a legilor țării, a _constituit-o 
lărgirea orizontului de cunoaștere al 
tuturor membrilor de partid, însuși
rea in profunzime a operelor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, ceea ce a 
condus la ridicarea nivelului de cu
noștințe politico-ideologice. la creș
terea fermității revoluționare și 
combativității membrilor de partid, 
în munca de educație desfășurată în 
rindurile membrilor de partid s-a 
pus un accent mai mare pe creșterea 
rolului adunărilor generale ale orga
nizațiilor de bază, a analizelor și 
dezbaterilor desfășurate în spirit cri
tic și autocritic, a schimburilor de 
experiență, pe îmbunătățirea conți
nutului și diversificarea tuturor for
melor de pregătire politico-ideologi- 
că. A crescut preocuparea pentru ac
tivizarea membrilor de partid, pen
tru repartizarea de sarcini concrete 
fiecăruia. Toți comuniștii nou pri
miți au fost cuprinși la cursurile de 
studiere a Statutului partidului, iar, 
periodic, s-au organizat intilniri ale 
acestora cu membri ai organelor de 
partid, dezbătindu-se problemele lor 
de muncă și viață, modul in care se 
integrează in activitatea organizației 
din care fac parte. Discuțiile indivi
duale ale birourilor organizațiilor de 
bază cu membrii de partid, adunările 
generale și plenarele in .pare au fost 
prezentate concluziile desprinse s-au 
desfășurat la un nivel calitativ su
perior fată de »anul precedent, au 
fost mai ferm orientate spre dezvol
tarea spiritului revoluționar al mem
brilor de partid, creșterea răspunde
rii acestora la locurile de muncă, a- 
colo unde își desfășoară activitatea, 
pentru a constitui exemplu în mun
că și viată.

Desigur, in activitatea organelor și 
organizațiilor de partid din județul 
nostru s-au manifestat și mai per
sistă unele neajunsuri privind înde
plinirea sarcinilor ce le revin in con
ducerea întregii activități economi- 
co-sociale, în afirmarea tot mai pu
ternică a rolului acestora în«viața 
întreprinderilor si instituțiilor, in 
unirea și canalizarea energiilor oa
menilor muncii pentru Înfăptuirea 
prevederilor de plan și creșterea efi
cienței economice. Tocmai de aceea, 
in prezent, preocupările organelor și 
organizațiilor. de partid sint și mai 
mult concentrate spre solutionarea 
problemelor din industrie, construc
ții, agricultură si cercetare științifi
că, organizația noastră județeană de 
partid fiind 'puternic angajată să va
lorifice mai deplin întregul poten
țial material și uman de care dis
pune.

Comitetul județean de partid va 
acorda și in viitor — așa cum ne-a 
cerut tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
o atenție sporită întăririi calitative 
și numerice a partidului, ridicării ca
lității si eficienței tuturor acțiuni
lor politico-organizatorice. în acest 
scop, se urmărește cunoașterea per
manentă a dinamicii creșterii rin
durilor comuniștilor, s-au inițiat 
analize privind situația concretă din 
unitățile unde procentul membrilor 
de partid este mai mic. pentru a asi
gura pregătirea temeinică a celor ce 
solicită dobindirea titlului de comu
nist. Referindu-se la necesitatea în
tăririi capacității politice și organi
zatorice a partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia recent, 
la pleriara C.C. al P.C.R. din iu
nie : „Nu trebuie să uităm nici lin 
moment că forța partidului constă 
in membrii săi, că, așa cum sint 
membrii partidului, așa cum sînt 
combativitatea și nivelul lor general 
de cunoștințe, spiritul lor revoluțio
nar — așa este și partidul nostru ! 
Deci, pentru a avea un partid com

bativ, unit și puternic, trebuie să 
avem comuniști cu o conștiință re
voluționară ridicată, cu înalt nivel 
de cunoștințe generale, revoluționari 
combativi, hotăriți să servească po
porul, socialismul și comunismul !“ 
De aceea, prin tot ceea ce întreprin
dem, vom face în așa fel incit să 
asigurăm educarea permanentă a tu
turor comuniștilor in spiritul înde
plinirii exemplare. în cele mai bune 
condiții, a sarcinilor de mare răs
pundere ce le revin și, pe această 
bază, să determinăm creșterea con
tinuă a rolului conducător al orga
nelor și organizațiilor de partid in 
toate sferele vieții economice, poli
tice și sociale.

Organizația județeană de partid 
Cluj, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la marea adunare 
populară din municipiul Cluj-Napo
ca din septembrie anul trecut, cu 
'prilejul vizitei de lucru pe case a 
efectuat-o împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu in județul nostru, 
este o puternică organizație a Parti
dului Comunist Român. Toate reali
zările obținute in dezvoltarea econo- 
mico-socială a județului sint nemij
locit legate de modul in care orga
nele și organizațiile de partid își în
deplinesc rolul de conducător poli
tic, de răspunderea și dăruirea cp 
care acționează pentru înfăptuirea 
Programului, a întregii politici a 
partidului. Sint edificatoare in acest 
sens rezultatele obținute. Beneficiind 
permanent de roadele politicii parti
dului de industrializare a tării, Clu
jul a fost înzestrat cu importante ca
pacități de producție și social-cultu- 
rale, care au contribuit la ridicarea 
lui la un înalt nivel de viată mate
rială și spirituală. Este relevant fap
tul că. numai in ultimul deceniu. în 
județul Cluj s-au realizat investiții 
in valoare de 48 miliarde lei, din 
care cea mai mare parte pentru dez
voltarea și modernizarea potenția
lului productiv industrial. Sînt o 
creație a anilor construcției socialis
te. și îndeosebi a ultimilor 20 de ani, 
cele mai moderne unități purtătoare 
de progres tehnic : Combinatul de 
utilaj greu, întreprinderea „Sinte- 
rom“, întreprinderea de electronică 
industrială și automatizări, între
prinderea de ceramică fină pentru 
construcții „Sanex“, Fabrica de ma
șini de rectificat, unele fabrici și 
capacități de producție de la între
prinderile „Unirea". „Tehnofrig" din 
Cluj-Napoca, „Electroceramica" Tur
da, Combinatul metalurgic Cîmpia 
Turzii și altele. Totodată, pentru om 
și nevoile sale sociale și culturale au 
fost construite, in ultimele două de
cenii, peste 112 mii apartamente și 
case noi. un însemnat număr de 
școli, grădinițe, laboratoare și atelie
re. spitale, policlinici, a sporit gra
dul de urbanizare a localităților.

Aceste remarcabile realizări ne de
termină pe noi. comuniștii clujeni, 
pe toți oamenii muncii, să ne anga
jăm șj mai puternic in înfăptuirea 
obiectivelor și sarcinilor planului de 
stat pe acest an și pe întregul cin
cinal. cu hotărirea fermă de a cinsti 
gloriosul jubileu de la 23 August și 
Congresul al XIII-lea al partidului 
cu fapte deosebite in toate sectoare
le de activitate, sporind, astfel, con
tribuția județului nostru la înflori
rea multilaterală a patriei socialis
te. Va fi, totodată, expresia concretă 
a adeziunii noastre. împreună cu cea 
a întregului popor, la propunerea 
privind realegerea, la cel de-al XIII- 
lea Congres, in funcția supremă de 
secretar general al partidului, a to
varășului Nicolae Ceaușescu, în care 
noi toți îl vedem pe strălucitul re
voluționar comunist, model dîrz si 
neinfricat. exemplu de slujire cu de
votament și abnegație a intereselor 
vitale ale poporului nostru, strateg 
cutezător si înțelept cirmaci. de nu
mele căruia sint indisolubil legata 
victoriile măreței opere de ridicare 
a României pe trepte tot mai inalte 
de progres si civilizație.

cinema
© Saltimbancii — 9; 11; 13, Trei scri
sori secrete — 15; 17; 19 : DOINA 
(16 35 38).
© Detașamentul „Concordia* : TIM
PURI NOI (15 61 10) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
© Șapte băieți și o ștrengăriță : 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.
© Capcana mercenarilor : LIRA 
(317171) — 15,30; 17,30; 19,30.

© Brigada diverse în alertă : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
© Secretul Iui Bachus : pRUMUL 
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 șl Ia mare : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
© 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.
© Runda 6 î FLACĂRA (20 33 40) —
15; 17; 19.

© Titanic vals : STUDIO (59 53 15) — 
10; 12,15: 15; 17; 19.
© întoarcerea Vlașinilor î 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 : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
20, ARTA (213186) — 9; 11: 13; 15;
17.15: 19.30, la grădină — 20,45.
© Legenda : POPULAR (35 15 17) —
15; 17.15: 19.30.
© Aceeași dragoste : MUNCA (21 50 97) 
— 15; 17,15; 19,30.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

îmi este deosebit de plăcut să exprim calde mulțumiri pentru telegrama 
de felicitare pe care mi-ați trimis-o cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a 
Republicii Irak. »

La rîndul meu, doresc să vă adresez urări de sănătate și fericire per
sonală, de progres și prosperitate poporului român prieten, de continuă 
înflorire a patriei dumneavoastră.

SADDAM HUSSEIN
Președintele Republicii Irak

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, l-a primit, 
vineri după-amiază, pe Rudolf Hel
frich. președintele Consiliului Federal 
al Tineretului din R.F. Germania, 
care efectuează o vizită in țara noas
tră, la invitația C.C. al U.T.C.

Cu acest prilej, a fost evidențiată 
contribuția pe care tineretul este che- 

’mat șă o aducă, împreună cu forțele 
largi progresiste și democratice, la

lupta pentru pace, dezarmare, în pri
mul rind dezarmarea nucleară, instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale, edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noas
tră.

S-a relevat evoluția continuă a ra
porturilor de colaborare dintre tine
retul din România și tineretul din 
R.F. Germania ca un aport specific 
la dezvoltarea cooperării pe multiple 
planuri dintre cele două țări.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă primului ministru al Re
publicii Arabe Egipt. Kamal Hassan 
Aii, in care, cu prilejul numirii sale 
in această funcție, ii sint adresate 
calde felicitări împreună cu cele mai

bune urări de sănătate si fericire 
personală. In telegramă se exprimă 
convingerea că amplificarea. în con
tinuare, a raporturilor de strinSă 
conlucrare dintre țările noastre este 
în interesul popoarelor român și 
egiptean, al cauzei generale a păcii 
și colaborării intre popoare.

Cronica
Vineri a fost semnat la Ministerul 

Minelor un program privind extin
derea și diversificarea acțiunilor de 
colaborare și cooperare economică și 
tehnico-științifică in domeniile geo
logiei, minier, industriei chimice, a- 
gricol și industriei alimentare, pe 
baza avantajului reciproc, Intre 
România și Republica Togoleză.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de Ion Lăzărescu, mi
nistrul minelor, loan Folea, . minis
tru] geologiei, Gheorghe David, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare. iar din partea togoleză de 
Barry Moussa Barque, ministrul mi
nelor,. energiei, lucrărilor publice și 
resurselor hidrologice, și Anani Gas- 
sou, ministrul dezvoltării rurale.

A fost prezent Lassissi Kerim Di- 
keni. ambasadorul Republicii Togo- 
leze în țara noastră.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Columbia, ambasadorul acestei 
țări la București. Lucella Ossman de 
Duque, a oferit, vineri seara, o re
cepție.

Au participat Nicolae Glosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Nicolae Gavrilescu, ministrul turis
mului și sportului, Ion Petre, minis
trul construcțiilor industriale. Maria

zilei
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe, reprezentanți ai altor 
ministere și instituții centrale, oa
meni de cultură și artă, ziariști.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Arabe Egipt, vineri după- 
amiază a avut loc in Capitală o ma
nifestare culturală, organizată de In
stitutul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea și Asociația de 
prietenie româno-egipteană. Cu a- 
ceastă ocazie au fost înfățișate im
presii de călătorie din Republica A- 
rabă Egipt și a fost vizionat un film 
documentar egiptean.

La manifestare au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S. și Aso
ciației de prietenie româno-egiptea
nă, reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe, ai Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste și ai Li
gii române de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Ataa Mahmoud 
Haroun, însărcinatul cu afaceri a.i. 
al Republicii Arabe Egipt la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Manifestări omagiale 
dedicate zilei de 23 August

• La întreprinderea de trico
taje „Someșul" din Cluj-Napoca. 
dezbaterea pe tema „Epoca Ceaușescu
— epoca celor mai mari împliniri 
din istoria poporului român" a pri
lejuit exprimarea unor alese senti
mente de mindrie patriotică pentru 
cuceririle revoluționare — economice, 
sociale și culturale obținute de în
treaga noastră națiune în cei 19 ani 
care au trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului, a dragostei și 
recunoștinței pentru neobosita activi
tate a secretarului său general 
închinată înfloririi României socia
liste. Aceleași calde sentimente și 
legămîntul de a face totul pentru a 
înfăptui exemplar sarcinile ce le 
revin din Programul partidului, in 
vederea sporirii contribuției la pro
gresul multilateral al patriei, au fost 
reafirmate in cadrul simpozionului 
„Sub lumină de august — 40 de ani 
de mărețe împliniri", organizat Ia 
întreprinderea mecanică de material 
rulant „16 Februarie". La biblioteca 
sindicatului de la întreprinderea de 
sticlărie din Turda a fost vernisată 
o sugestivă expoziție de carte.

• La întreprinderea de pompe 
și subansamble auto și Ia întreprin
derea de confecții din Scornicești, la 
întreprinderea de piese turnate din 
aluminiu și pistoane auto, Antrepri
za de construcții hidroenergetice 
Olt-inferior și la întreprinderea tex
tilă din Slatina, la Filatura de 
bumbac și cooperativa meșteșugă
rească „Progresul" din Drăgănești au 
avut loc simpozioane cu tema „P.C.R.
— organizatorul și înfăptuitorul re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă din august 1944, ctitorul Româ
niei socialiste de azi", in cadrul 
cărora cadre didactice de la Univer
sitatea din Craiova și cercetători de 
la filiala județeană Olt a Arhivelor 
Statului au evocat aspecte ale pregă
tirii și desfășurării actului istoric de 
acum patru decenii, precum și prin
cipalele coordonate ale dezvoltării 
economico-sociale a patriei noastre 
in decursul celor 40 de ani de viață 
liberă, și îndeosebi în perioada ce 
s-a scurs de la Congresul al IX-lea,

de cînd in fruntea partidului se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

® Sub genericul „P.C.R. — or
ganizatorul și conducătorul revolu
ției de eliberare socială și națională, 
antifascistă si antiimperialistă de la 
23 August 1944", la Casa de cultură 
a municipiului Craiova, în unități 
economice, sociale și de cultură din 
Calafat. Filiași, Segarcea și Băilești 
au avut loc dezbateri la care cadre 
didactice din invățămîntul superior 
și liceal, cercetători, activiști de 
partid și de stat au vorbit despre 
însemnătatea gloriosului jubileu de 
Ia 23 August. Aceluiași însemnat 
moment politic din viața națiunii 
noastre' i-au fost dedicate simpozioa
nele cu temele: „Politica economică a 
P.C.R. pentru înflorirea patriei so
cialiste și creșterea nivelului de trai 
al oamenilor muncii", „40 de ani de 
la eliberare", seri literare, montaje 
de cintece și versuri, prezentarea 
volumului „Nicolae Ceaușescu — is
toria poporului român", acțiuni des
fășurate în așezăminteie de cultură 
din județ.

© Aniversarea mărețului act is
toric de la 23 August 1944 și Con
gresul al XIII-lea al P.C.R. prile
juiesc și în județele Arad, Caraș- 
Severin și Timiș numeroase mani
festări politico-educative și cultural- 
artistice. la care participă oameni ai 
muncii români, maghiari, germani și 
de alte naționalități. La întreprinde
rea de vagoane din Arad s-a desfă
șurat vineri simpozionul intitulat 
„Prezența muncitorimii de la fosta 
uzină „Âstra" la lupta și mișcarea 
antifascistă a maselor populare din 
această parte a țării". La Luncavița 
a avut loc simpozionul „Momente 
caraș-severinene în lupta de elibe
rare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă de la 23 August 
1944". iar Combinatul siderurgic Re
șița a găzduit o evocare literară con
sacrată chipului nou al patriei oglin
dit în romanul istoric actual. Cercul 
de istorie națională „Vasile Goldiș" 
din Timișoara, format din elevi și 
cadre didactice, a închinat celor două 
mari evenimente un recital de poe
zie patriotică sugestiv intitulat 
„Viitor de aur tara noastră are".

Consfătuire cu tinerii specialiști și lucrători 
din domeniul îmbunătățirilor funciare

Comitetul Central al U.T.C., Mi
nisterul Agriculturii și Industriei A- 
limentare și Academia de Științe 
Agricole și Silvice au organizat, sub 
deviza „Tineretul — participant ac
tiv in înfăptuirea Programului na
tional de îmbunătățiri funciare", in 
zilele de 19—20 iulie, la Institutul de 
cercetare și inginerie tehnologică 
pentru irigații și drenaje Băneasa, 
județul Giurgiu, o sesiune de refe
rate și comunicări științifice a ti
nerilor specialiști și lucrători din do
meniul îmbunătățirilor funciare din 
țară. Tinerii au prezentat peste 60 de 
lucrări și au participat la un schimb

de experiență organizat în cîmpurile 
de cercetare și producție ale insti
tutului de la Băneasa. De asemenea, 
în cadrul acestei manifestări au fost 
dezbătute pe larg sarcinile ce revin 
organelor și organizațiilor U.T.C. in 
vederea creșterii contribuției tineri
lor la realizarea obiectivelor cuprin
se in Programul national pentru asi
gurarea unor producții sigure și sta
bile. prin creșterea potențialului 
productiv al pămîntului, mai buna 
organizare și folosire în mod unitar 
a terenurilor agricole, a întregii su
prafețe a tării.

Recepție cu prilejul aniversării
Zilei Renașterii Poloniei

Cu prilejul celei de-a 40-a aniver
sări a Zilei Renașterii Poloniei, am
basadorul acestei țări la București, 
Boguslaw Stahura, a oferit, vineri la 
amiază, o recepție.

Au participat tovarășii Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., Ion 
Dincă. membru al Comitetului Po
litic Executiv a] C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernului. Ni
colae Giosan, președintele Marii A- 
dunări Naționale, Gheorghe Petres
cu, viceprim-ministru al guvernului, 
președintele părții române in Comi
sia mixtă guvernamentală româno-

polonâ de cooperare economică. Ana 
Mureșan, Gheorghe Dinu și Ion Lă
zărescu. miniștrii, Iosif Uglar, vice
președinte al Consiliului Național ai 
F.D.U.S.. Mihai Dulea și Olimpia So- 
lomonescu, adjuncți de șefi de secția 
la C.C. al P.C.R., Maria Groza, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, reprezentanți ai conducerii altor 
ministere, instituții centrale, organi
zații de masă și obștești, oameni da 
artă și cultură, generali, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di- ; 
plomatice acreditați în țara noastră, l 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres) i

Răspuns muncitoresc 
la cerințele progresului economic

executiv al conducerii întreprinderii. 
Ni se mai spune că lucrează la două 
strunguri deodată — compensînd ast
fel timpul pe care i-1 răpesc activi
tățile sociale — că vine zilnic de la o 
distanță de 20 de kilometri de Poz
nan, dar n-a întîrziat măcar o dată 
in viața lui, în plus că își găsește 
energie și disponibilitate sufletească 
să se ocupe îndeaproape și de for
marea tinerilor muncitori.

La „Wiepofama" și in toate între
prinderile 
ne larg de 
reformei ____
acesteia, despre politica exigentă de 
economii, ca o cale a sporirii eficien
ței producției. Accentul pe folosirea 
resurselor existente se observă cu 
deosebită pregnanță nu numai in in
dustria extractivă, ci și in alte ramuri 
de bază ale economiei poloneze. Ast
fel, în ultimul an, extracția de huilă 
a crescut din nou pină la nivelul 
anului 1980 — ajungindu-se Ia 190 
milioane tone — cu toate că. practic, 
nu s-au deschis mine noi. Deci, revi
gorarea producției

Trecea grăbit pe la 11 dimineața 
pe culoarele Comitetului voievodal 
Poznan ai Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez. O privire de-o clipă, 
o strîngere de mină și fiecare și-a 
văzut de treburile lui. Prezența în 
acel loc a muncitorului Jan Krzy- 
zanski ni ș-a părut sugestivă pentru 
stilul de muncă, pentru structura și 
viata de partid de acum din Polonia.

Tovarășul Jan Mielcarek, secreta
rul cu problemele organizatorice al 
Comitetului voievodal de partid Poz
nan. ne-a vorbit îndelung despre au- 
toconducerea muncitorească, despre 
reiatia conducere-productivitate-re- 
tribuție, despre traducerea în fapt a 
indicațiilor plenarelor a XII-a si a 
XIII-a ale Comitetului Central al 
partidului referitoare la rolul de 
frunte al clasei muncitoare in dez
voltarea societății. Interlocutorul în
suși provenind dintre muncitorii din 
centrul industrial Liubon, supranu
mit „Liubonul roșu". „Am fost de la 
19 ani în fabrică. Pur și simplu am 
crescut — mă refer la calitatea de 
comunist — in fabrică". Dacă îl cu
noaște pe strun
garul Jan Krzy
zanski ? „îl cu
nosc. E membru 
al comitetului vo
ievodal de partid. 
6 dintre aceia 
care nu au uitat și 
că în partid se intră nu ca să cauți 
liniște și tihnă : se intră ca să «ai 
griji» și să lupți".

S-a întîmplat ca drumul nostru ur
mător să fie' chiar la „Wiepofama", 
întreprinderea la care lucrează 
Krzyzanski. Veche fabrică de mașini- 
unelte, din 1945 pină in 1960 profi
lată numai pe strunguri universale, 
din anul 1961 încoace aflată intr-un 
permanent proces de diversificare și 
înnoire a producției. De curînd, a fost 
omologat, bunăoară, un strung-freză 
care, comandat de o singură persoa
nă, poate executa operațiuni în locul 
a 6—7 alte mașini servite de tot ati- 
tia oameni ; or, economia de spațiu, 
de energie și produc'/vitatea muncii 
constituie puncte de mare atenție in 
cadrul noii orientări economice. 
Chiar în momentul vizitei era pusă 
la punct o linie semiautomată de 
prelucrare a corpurilor de reductori 
care solicită cu 30 la sută mai pu- în legătură cu creșterea extracției de 
țină forță de muncă și reduce timpul 
de obținere a unei piese de la două 
ore la 6 minute. Linia va asigura 
nevoile de corpuri de reductori pen
tru întreaga industrie poloneză.

Este evident că asemenea realizări 
răspund sarcinilor trasate de Parti
dul Muncitoresc Unit Polonez, contri
buie la întărirea economiei națio
nale și la asigurarea independenței 
ei fată de importuri. Dar este evi
dent și corespondentul moral care 
le-a făcut posibile : căutarea crea
toare, repudierea automultumirii pe 
care le invocase secretarul comitetu
lui voievodal în strinsă asociere cu 
calitatea de membru de partid. Pen
tru că — fapt care nu e întâmplător 
și nici străin de bunele rezultate ob
ținute in muncă — la „Wiepofama" 
acționează și o puternică organizație 
a P.M.U.P. Dealtfel, secretarul co
mitetului de partid ne întreprin
dere a ținut să precizeze cu o nedi
simulată mindrie și încredere : „Din 
1 600 de salariați, aproape 500 sint 
membri de partid".

Unul dintre ei este, desigur, Jan 
Krzyzanski. Vine vorba și despre el. 
Pe lingă activitatea la comitetul voie
vodal, este și membru al biroului

vizitate ni 
anlicarea 

economice

s-a vorbit 
principiilor 

și, în cadrul

NOTE DE DRUM 
DIN R. P POLONĂ

nu uită niciodată

s-a obținut îndeo
sebi prin crește
rea productivită
ții muncii. Ace
lași nivel al ex
tracției de huilă 
este prevăzut și 
pentru anii 1984 

șl 1985, tot fără investiții su
plimentare și în împrejurările în 
care, pe măsura înaintării în stra
turi, se accentuează dificultățile geo
logice. „Există temeiuri — ne spunea 
inginerul Kazimierz Moj, director 
adjunct Ia Departamentul planifică
rii din Ministerul Minelor și Ener
giei — să fim siguri că, prin crește
rea productivității muncii, probleme
le vor fi rezolvate in mod pozitiv și 
se va menține nivelul înalt al extrac
ției. Spunind aceasta, ne bazăm și pe 
preocupările crescinde ale organiza
țiilor de partid din întreprinderile 
miniere ca, in colaborare cu condu
cerile unităților respective, să asi
gure realizarea planului".

Dimensiunile naționale ale răspun
derii față de resurse, ale concentrării 
tuturor eforturilor spre dezvoltarea 
intensivă a economiei șl cîștigarea 
unor noi niveluri de eficientă reies 
și din prognoza șl măsurile adoptate

cărbune energetic. Mare producătoare 
si de lignit, industria carboniferă, din 
țara prietenă a încheiat ultimul an de 
plan cu un bilanț de peste 40 milioane 
tone ; pentru anul in curs se prevede 
extragerea a 46 milioane tone, în 
1985 — a 53 milioane tone, ajungindu- 
se în 1988 la 88 milioane tone. în ace
lași timp, se acționează pentru reve
derea și raționalizarea riguroasă a 
consumurilor. A fost întocmit un pro
gram national care prevede în
locuirea tuturor instalațiilor „ener- 
gofage", efectuarea cu insistență 
a reparațiilor capitale pentru scăde
rea consumului 2. ____ __L'.
tea de energie, realizarea de econo
mii în fiecare 
Ioc de muncă.

Polonia este o tară bogată în căr
bune — și totuși preocuparea, la toa
te nivelurile societății, pentru folo
sirea chibzuită a principalei bogății 
a subsolului este maximă. E un semn 
important, și acesta, al unei atitudini 
responsabile, atît a muncitorilor si 
cadrelor tehnice, cit și a factorilor de 
decizie, a comuniștilor fată de evo
luția sănătoasă a economiei naționa
le. fată de vigoarea si vitalitatea ei.

de cărbune pe unita-

ramură și la fiecare

Serqiu ANDON

Mihăilescu-Brăila, Sebastian Papa- 
iani, Aim£e lacobescu. Scenariul : 
Tltus Popovlci, Petre Sălcudeanu. 
Regia : Sergiu Nicolaescu

21.30 Șlagăre în devenire (color). Vară 
românească. Emislune-concurs de 
muzică ușoară — ediția a XV-a

22.50 Telejurnal (parțial color)
23,00 închiderea programului

In Editura Politică a apărut :

CONSFĂTUIREA ECONOMICĂ LA NIVEL ÎNALT 
A ȚĂRILOR MEMBRE ALE C.A.E.R.

12—14 iunie 1984

Inscripție la o bornă de hotar
(Urmare din pag. I) de locuințe, pe tarlale- ivit și cele care valo-
------------------------------ - le fermelor agricole. rifică plenar forța de

’...Astăzi, la Cărei, Exemplar și din pune- muncă, potențialul de
oamenii se bucură de tul de vedere al armo- hărnicie și talent al
anotimpul socialist, al nizării sectoarelor de careienilor, proiectin-
păcii. Fapta de bravu- activitate, Careiul, du-l in constelația
ră a primit noi sem- străveche așezare de așezărilor puternic in-
nificații, cu toate că... cimpie, și-a croit un dustrializate. Sint iz-
bătălii se mai duc. Dar dinamic profil agro- binzi care prelungesc
cu totul altfel de bă- industrial. Alături de izbinda de acum pa-
tălii. Intr-adevăr, in întreprinderile care truzeci de ani, o au-
sălile și laboratoarele „nhr£SrJe£ r,eolează’. VOtențind-o.
... . . cimpuiui (fabricile de iar masiva lucrare a
liceelor careiene, m biscuiți, de conserve, lui Vida Gheza, bornă
halele industriale ale de ulei, topitoria de in a tuturor gindurilor
orașului, pe șantierele și cinepă etc,) s~au pioase, o consfințește.

tv
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• Marfă furată : SCALA (II 03 72) —
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FESTI
VAL (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.
• Colina: CAPITOL (16 29 17) — 9;
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină
— 21.
© Madame Sans-GSne : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 
16: 18; 20.
0 Salutări cordiale de pe Terra : LU
MINA (15 61 10) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 
18; 20.
• Omul șl fiara : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 12,15; 16; 19,15, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 12; 16; 19, MO
DERN (23 71 01) — 9; 12; 16: 19.

• Cobra se întoarce : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 21.
© Cineva ca tine : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20.
• Yankeii : GIULEȘTI (17 55 46) — 9: 
12; 16; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 
12; 16; 19, TOMIS (21 49 46) — 9; 12: 
16; 19. la grădină — 21.
® Legenda călărețului singuratic : 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13.30: 
15,45; 18; 20, FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 11; 13; 15,30; 17,45: 20. COSMOS 
(27 54 95) — 9.30: 11,30; 13,30: 15.30;
17.30; 19.30.
• îmi sare țandăra : GRADINA LIRA 
(31 71 71) — 21.
® Polițist sau delincvent : GRADINA 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.

PROGRAMUL 1

13,30 Telex
13,35 La sfîrșit de săptămînă (parțial co

lor) .
16,45 Săptămînă politică
17,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal (parțial color) © Sub 

semnul anului jubiliar
19,20 Magistrala revoluției. 19 ani de la 

al IX-lea Congres al P.C.R. Ctitor 
al învățămîntului românesc mo
dern. Emisiune-documentar

19,40 Teleenciclopedia
20,00 Film artistic : ,,Cu mîinile curate” 

(color). Producție a studioului ci
nematografic ,,București*. Cu : 
liarion Ciobanu, Sergiu Nicolaes- 
cu, Alexandru Dobrescu, Gheorghe 
Dinică, George Constantin, Ștefan

PROGRAMUL 8

19,00 Telejurnal © Sub semnul anului! 
jubiliar

19,20 Buletinul rutier al Capitale?
19,35 Moștenire pentru viitor.,
20.10 Tinere talente
20.30 Magistrala revoluției
20,55 Bună seara, fete, bună, seara, 

băieți !
21.25 Orizont tehnico-științlfio
21.50 Nestemate folclorice
22.10 De pretutindeni.
22.25 Clubul tineretului
22.50 Telejurnal
23,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 22, 23 și 24 iulie. In țară : Vre
mea va fi în general frumoasă. Cerul 
va fi variabil favorabil ‘averselor de 
ploaie în nordul și estul țării. Vîntul va

sufla slab pînă la moderat. Temperata- i 
rile minime vor fi cuprinse între 10 șl
20 de grade, izolat mai coborîte în pri- ' 
ma parte a Intervalului, Iar maximele 
între 20 și 30 de grade, mal ridicate 
în regiunile sudice. Pe alocuri se va 
produce ceață. In București : Vremea . 
va fi în general frumoasă cu cerul va
riabil. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 14 și 17 grade, tar cele ma
xime între 28 și 31 de grada,



ț

VOINȚA UNANIMA A POPOARELOR

SĂ TRIUMFE RAȚIUNEA,

S4 PREVALEZE
INTERESELE PĂCII! i

MfîREA BRITANIE: Majoritatea populației se opune 
achiziționării rachetelor nucleare „Trident"

(j\ LONDRA 20 (Agerpres). Mișcarea 
« antinucleară din Marea Britanie a 
ț lansat o campanie pentru a deter- 
B mina abandonarea de către guver- 
» nul conservator a proiectelor 
1 achiziționare și desfășurare a 
s ternului american de rachete 
s listice „Trident", amplasate 
(1 submarine.
’ T__ • - •- -

de 
sis- 
ba-
pe

a Joan Ruddock, președintă a Cărn
ii paniei pentru dezarmare nucleară 
V — ’

I
II(

din Marea Britanie. a declarat. în- 
tr-o conferință de presă organizată 
la Londra, că acțiunea urmărește 
să scoată în evidență risipa de 
fonduri determinată de planul „Tri
dent". implicațiile acestuia în esca
ladarea înarmărilor nucleare și

asupra

agenția 
oficiale

efectul său destabilizator 
păcii mondiale.

După cum transmite 
Reuter, ultimele estimări
arată că noul sistem de rachete va 
costa circa 8,7 miliarde de lire ster
line (11,4 miliarde dolari) — aproa
pe de două ori mai mult decit pre
țul preconizat în 1980, cînd guver
nul a adoptat „Trident“-ul pehtru 
a înlocui actualul sistem de sub
marine dotate cu rachete nucleare 
„Polaris". Joan Ruddock — mențio
nează Reuter 
mele sondaje de opinie 
că 69 la sută 
nică se opune 
noi arme nucleare.

a arătat că ulti- 
dezvăluie 

din populația brita- 
achiziționării acestor

NOUA ZEELANDă : Pentru transformarea Pacificului 
într-o zonă lipsită de arme nucleare

WELLINGTON 20 (Agerpres). — 
Premierul ales al Noii Zeelande. 
David Lange, a reafirmat că gu- 

ț vernul său va respecta angajamen-
(( tul asumat prin platforma politică 
t a Partidului laburist, refuzînd ac- 
i eesul în porturile tării al navelor 
» cu arme nucleare la bord. După 
ț cum transmite agenția U.P.I.. Da- 
» vid Lange, al cărui partid a ieșit 
" învingător în alegerile generale de

& la 14 iulie, a adăugat că. în acest 
.. —_ —.i guvern va renegocia

militar
Zee-

/ sens, noul guve
'J tratatul ANZUS

ț............

%
I
v
ț

4 arsenalelor nucleare in Europa, a 
' fost adoptată la o întîlnire a con-

va 
bloc 

format din Australia. Noua 
landă si Statele Unite.

Agenția menționată remarcă 
tul că declarația premierului

Veteranii mișcării 
armelor de

fap- 
ales

*

*

î 
)
ț

I 
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ț 
ț 
î 
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neozeelandez intervine Ia scurt 
timp după întrevederile avute cu 
secretarul de stat al S.U.A.. George 
Shultz, care a participat la ultima 
sesiune anuală de la Wellington a 
miniștrilor de externe ai țărilor 
membre ale pactului ANZUS.

United Press International amin
tește. de asemenea, că. în platfor
ma sa electorală. Partidul laburist 
din Noua Zeelandă se angaja, „în , 
concordantă cu obiectivul transfor- ț 
mării Pacificului într-o zonă lipsi- • 
tă de arme nucleare, să se opună 
în continuare intrării în porturile 
tării a navelor si avioanelor 
propulsie nucleară sau dotate 
arme nucleare".

antifasciste cer interzicerea 
distragere în masă

Vie-VIENA 20 (Agerpres). — La 
na a fost dată publicității o decla
rație a Comitetului internațional al 
foștilor deținuți din lagărul de con
centrare nazist de la Neuenhamm, 
în care sint reprezentați cetățeni 
din 11 țări europene. Declarația 
lansează un apel insistent de a se 
realiza slăbirea încordării interna
ționale. întărirea destinderii și a 
încrederii între statele cu orînduiri 
sociale diferite. Documentul subli
niază că veteranii mișcării antifas
ciste de rezistentă și organizațiile

cu 
cu

de

încheierea vizitei oficiale in R.S.F. Iugoslavia 
a primului secretar al C. C. al U. T. C.

ORIENTUL MIJLOCIU

lor — care reunesc sute de mii 
persoane din diferite țări — trebuie 
să contribuie activ la întărirea 
păcii și securității in Europa și în 
întreaga lume. Semnatarii se pro
nunță pentru interzicerea armelor 
atomică, chimică, bacteriologică și 
a altor arme de distrugere în masă, 
pentru adoptarea unor măsuri efi
ciente care să împiedice militari
zarea spațiului cosmic, precum și 
pentru realizarea unei dezarmări 
autentice.

BELGIA: „Nu sporirea, 
ci reducerea arsenalelor nucleare 1"

BRUXELLES 20 (Agerpres). — O 
declarație, care cheamă autoritățile 
belgiene să întreprindă măsuri con
structive îndreptate spre reducerea

\ ducătorilor aripii flamande a orga-
4 nizației Mișcarea muncitorească 
, creștină și secției flamande a orga-
1 nizației catolice internaționale Pax 
ț Christi. Documentul exprimă spri- 
ț, jinul față de declarația episcopilor 
• belgieni și rezoluția Senatului bel-

gian. care condamnă cursa înarmă
rilor nucleare și cere ca Belgia, 
alături de alte țări mici din Europa 
occidentală, să întreprindă eforturi 
energice pentru instituirea unui 
moratoriu asupra desfășurării ar
mei nucleare pe continent. Partici- 
panții la intilnire au sprijinit ideea 
creării de zone denuclearizate în 
Europa și s-au pronunțat. în favoa
rea înființării', in Belgia, a unui 
„Institut al păcii" și a unui „Fond 
pentru pace".

î

*

*
*

ț

BELGRAD 20 (Agerpres). — S-a 
încheiat vizita oficială întreprinsă in 
R.S.F. Iugoslavia . de tovarășul Nicu 
Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.. la invitația Prezidiului Con
ferinței Federale a Uniunii Tinere
tului Socialist.

în cadrul convorbirilor cu Goran 
Radman. președintele Prezidiului 
Conferinței Federale a Uniunii Ti
neretului Socialist din Iugoslavia, s-a 
efectuat un larg schimb de infor
mații și experiență privind preocu
pările actuale ale celor două orga
nizații pentru creșterea contribuției 
tinerilor la dezvoltarea continuă a 
societății socialiste în cele două 
țări, la aprofundarea relațiilor de 
prietenie tradițională si colaborare 
dintre popoarele român și iugoslav. 
S-a apreciat că. pe baza înțelegeri
lor convenite la cel mai înalt nivel, 
cele două organizații vor dezvolta și 
în viitor colaborarea pe multiple 
planuri, pentru mai buna cunoaște
re a activității si preocupărilor tine
rilor din cele două țări.'

Au fost prezentate pe larg preo

cupările tineretului din patria noastră 
pentru întîmpinarea celei de-a 40-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
socială si națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 
1944 și a celui de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, 

în cadrul schimburilor de opinii 
privind activitatea internațională a 
celor două organizații s-a subliniat 
că tînăra generație de pretutindeni 
este vital interesată in solutionarea 
gravelor probleme cu care se con
fruntă lumea contemporană, eviden- 
țiindu-se că, în acest sens, o impor
tantă deosebită o au pregătirea și 
marcarea corespunzătoare. în anul 
1985, a Anului Internațional al Tine
retului sub deviza „Participare, dez
voltare. pace".

în timpul vizitei în R.S.F. Iugo
slavia, delegația C.C. al U.T.C. s-a 
intîlnit si cu conducerea Adunării 
R. S. Croația, cu cadre ale Uniunii 
Tineretului Socialist, cu partici
pant! la șantierele de muncă patrio
tică. cu tineri din diferite domenii 
de activitate.

AMMAN 20 (Agerpres). — Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei 
rămine elementul esențial al proble
mei din Orientul Mijlociu — a decla
rat la o conferință de presă organi
zată la Amman Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
O.E.P. O soluție politică definitivă și 
însăși pacea în regiune nu vor putea 
fi obținute fără recunoașterea drep
turilor naționale inalienabile ale po
porului palestinian, a spus el.

După cum informează biroul de 
presă al O.E.P., Yasser Arafat a re
levat că o viitoare conferință pentru 
pace în Orientul Mijlociu va trebui 
să asigure realizarea drepturilor le
gitime ale poporului palestinian.

în legătură cu relațiile O.E.P. cu 
Iordania, el a arătat că s-au convenit 
o serie de acțiuni comune, in special 
privind teritoriile arabe ocupate.

Bulgaria și Iugoslavia se pronunță pentru consolidarea 
relațiilor de încredere si colaborare în Balcani « •
COMUNICAT COMUN

SOFIA 20 (Agerpres). în comuni
catul comun privind convorbirile de 
la Sofia dintre Grișa Filipov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, și Milka Planinț, pre
ședintele Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia, care a 
efectuat o vizită în Bulgaria. se 
subliniază dorința părților de a dez
volta relațiile bilaterale, respectind 
cu consecventă principiile unanim 
recunoscute ale independenței, su
veranității și integrității teritoria
le. ale neamestecului in treburi
le interne și avantajului reciproc.

BULGARO - IUGOSLAV
Este exprimată hotărîrea Bulgariei 
și Iugoslaviei de a continua dialogul 
constructiv și de a depune eforturi 
continue pentru extinderea colabo
rării bilaterale.

Documentul relevă că părțile și-au 
exprimat hotărîrea de a contribui la 
consolidarea in continuare a atmos
ferei de încredere și pentru dezvol
tarea relațiilor de bună vecinătate 
și colaborare intre țările balcanice, 
in scopul transformării Balcanilor 
într-o zonă a păcii și colaborării, 
fără arme nucleare — relatează a- 
genția B.T.A.

grecia: Anularea unor
ATENA 20 (Agerpres). — Un nu

măr de 19 dintre cele 108 acorduri 
reglementind diferitele facilități a- 
cordate Statelor Unite ale Americii 
de Grecia pe teritoriul său național 
au fost anulate — anunță un comu
nicat al Ministerului Afacerilor Ex
terne. dat publicității la Atena. Exa
minarea acestor documente a fost 
hotărîtă ca urmare a semnării de 
către cele două ■ țări a acordului de 
cooperare economică și militară pe o 
perioadă de cinci ani, cu privire la 
bazele americane in Grecia. Această 
examinare va fi continuată de un 
comitet mixt greco-american de ex- 
perți. pînă la sfîrșitul anului, se 
arată în comunicat.

facilități acordate S.U.A.
în cele 19 documente anulate figu

rează în special reglementările cu 
privire la facilitățile aeroportuare 
acordate aparatelor americane la in
stalarea unei stații militare ameri
cane Ia Rhodos, în sud-estul Mării 
Egee. și la terenurile din apropiere 
de baza de la Hellenikon. la sud-est 
de capitală.

Comunicatul precizează că. pină in 
prezent. Grecia a denunțat în total 
32 dintre cele 108 acorduri și o mare 
parte din cele rămase „vor fi anu
late in mod automat odată cu sem
narea noului acord asupra statutului 
militarilor americani in Grecia".

Convenția națională 
a Partidului Democrat 

din S.U.A.
WASHINGTON 20 (Agerpres). — 

La San Francisco a luat sfirșit con
venția națională a Partidului Demo
crat din S.U.A., care l-a desemnat pe 
fostul vicepreședinte Walter Mondale 
drept candidat al său în alegerile 
prezidențiale de la 6 noiembrie — 
transmit agențiile U.P.I. și France 
Presse. în ultima zi. delegații au 
aprobat propunerea lui Walter Mon
dale de a o desemna pe Geraldine 
Ferraro, membră a Camere.i Repre
zentanților a Congresului S.U.A., 
drept candidată la vicepreședinție. 
Agențiile menționează că este pen
tru prima dată in istoria S.U.A. cind 
unul dintre cele două mari partide 
americane propun o femeie în aceas
tă funcție. v

La încheierea lucrărilor convenției, 
Walter Mondale a rostit o alocuțiune 
în care a reafirmat în esență prin
cipiile expuse in platforma electo
rală adoptată anterior de delegați.

BEIJING: întrevedere chino» mongolă
BEIJING 20 (Agerpres). — Relații

le dintre China și Mongolia au „am
ple perspective" de dezvoltare, dacă 
ambele părți se vor călăuzi după cele 
cinci principii ale coexistenței paș
nice, a declarat ministrul de externe 
al R.P. Chineze, Wu Xueqian, în cursul 
unei întrevederi cu D. Yundom, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al R.P. Mongole, aflat in vizită 
la Beijing, transmite agenția China 
Nouă. Guvernul chinez, a spus Xue

qian, dorește să dezvolte relații eco
nomice, comerciale, tehnice și cultu
rale cu Mongolia.

D. Yundom a precizat că țara sa 
urmărește, la rîndul ei, să promoveze 
relații comerciale și culturale mai 
largi cu R.P. Chineză pe baza celor 
cinci principii ale coexistentei paș
nice. Interlocutorii au afirmat că 
frontiera dintre cele două țări este 
prietenească.

NICARAGUA

în pregătirea primelor alegeri libere 
din istoria țării

-• pe scurt

I NOUL GUVERN LUXEMBUR
GHEZ. La Luxemburg a fost dată 

I publicității lista noului guvern,
constituit in urma alegerilor legis
lative de la 17 iunie. După cum 

I relevă agenția France Presse. este
vorba de un cabinet de coaliție 
care a fost constituit in cursul 
nopții de joi spre vineri de parti- 

Idele creștin-social și muncitoresc 
socialist. Postul de președinte al 
guvernului a revenit lui Jacques 

ISanter (creștin-social). iar cel de 
vicepreședinte lui Jacques Poos 
(muncitoresc socialist).

j ORGANISM PENTRU PROBLE- 
I MELE INVESTIȚIILOR ÎN R.A.

EGIPT. Premierul egiptean, Kamal 
I Hassan Aii, a anunțat crearea unui

Consiliu superior pentru probleme
le investițiilor, sub directa sa con- 

I ducere și in care vor fi cuprinse
principalele ministere economice. 
Sarcina de bază a acestui organism 
— informează agenția M.E.N. — va 

Ifi de a elimina toate obstacolele din 
calea investițiilor productive.

. PROPUNERE PENTRU CREA
REA UNEI BĂNCI LATINO-AME- 

• RICANE. Comisia Economică a 
O.N.U. pentru America Latină

(C.E.P.A.L.) a propus crearea unei 
bănci latino-americane, cu partici
parea țărilor de pe continent, me
nită să faciliteze cooperarea finan
ciară intre statele in curs de dez
voltare. în general, și între cele din 
regiune, in particular — informează 
agenția Prensa Latina. într-un do
cument al C.E.P.A.L., difuzat la 
Santiago de Chile, se menționează 
că această instituție bancară ar 
avea, de asemenea, ca scop, crește
rea capacității de negociere a țări
lor latino-americane cu instituțiile 
financiare internaționale.

ÎNTRERUPEREA CONVORBI
RILOR ANGLO-ARGENTINIENE. 
Primele convorbiri anglo-argenti- 
niene după conflictul privind Insu
lele Malvine (Falkland), care au 
început miercuri la Berna, au fost 
întrerupte, transmit agențiile in
ternaționale de presă. într-o decla
rație făcută la Buenos Aires, mi
nistrul argentinian al relațiilor ex
terne, Dante Caputo, a precizat că 
tara sa va continua, pe căi diplo
matice, discuțiile cu Marea Brita
nie, cu condiția ca problema suve
ranității Argentinei asupra arhipe
lagului să nu fie eludată. Ministrul 
de externe al Marii Britanii,

Geoffrey Howe, a reafirmat în 
cursul convorbirilor refuzul țării 
sale de a accepta punerea în dis
cuție a problemei suveranității asu- I 
pra insulelor.

„COSMOS-1 582". în Uniunea So- j 
vietică a fost lansat satelitul „Cos- 
mos-1 582". Agenția T.A.S.S. preci- . 
zează că la bordul satelitului sint | 
instalate aparate științifice pentru I 
continuarea activității de cercetare 
a resurselor naturale ale Pămintu- I 
lui in interesul diferitelor ramuri | 
ale economiei naționale a U.R.S.S. 
și al colaborării internaționale. .

MANIFESTARE ANTIFASCISTĂ ' 
LA VIENA. Sub deviza „în front 
unit împotriva neonaziștilor", la 
Viena a fost inaugurată, vineri, I 
„Decada de acțiune antifascistă", 
la care participă reprezentanți ai | 
opiniei publice progresiste din Aus
tria și din R.F.G. Manifestarea este 
menită să exprime protestul opi- . 
niei publice austriece și vest-ger- 
mane împotriva adunării „vechilor I 
și noilor naziști", proiectată să se 
desfășoare în orașul bavarez Passau I 
Ia 4 august. |

MANAGUA 20 (Agerpres). — 
Luind cuvîntul in cadrul festivități
lor prilejuite de aniversarea a 5 ani 
de la victoria Revoluției Populare 
Sandiniste, coordonatorul Juntei Gu
vernului de Reconstrucție Națională 
din Nicaragua, comandantul Daniel 
Ortega Saavedra, a anunțat conti
nuarea fermă a procesului de trans
formări structurale inițiat în 1979 în 
țară — relatează „Agencia Nueva 
Nicaragua" (A.N.N.). „în prezent — 
a spus el — sîntem angajați in ac
țiunea de instituționalizare a revo
luției. vom avea alegeri libere, pen

tru prima dată în îstoria tării, la 4 
noiembrie". Pentru garantarea pro
cesului electoral, guvernul revoluțio
nar nicaraguan a hotărit să restabi
lească o serie de drepturi democra
tice — a precizat vorbitorul.

Daniel Ortega Saavedra a anunțat, 
totodată, prelungirea pină la 4 no
iembrie a termenului de grațiere 
acordat persoanelor care au desfă
șurat activități contrarevoluționare 
antisandiniste și doresc, in prezent, 
să revină in țară, mentionind că 
acestora li se va acorda inclusiv 
dreptul de a participa la alegeri.

Demersuri pentru încetarea 
conflictului dintre Iran și Irak

RIAD 20 (Agerpres). — La Jeddah, 
în Arabia Saudită. s-au încheiat lu
crările reuniunii de două zile a Co
mitetului islamic pentru pace, creat 
de Organizația Conferinței Islamice, 
consacrată elaborării unui plan de 
acțiuni pentru reglementarea con
flictului dintre Iran și Irak, anunță 
agenția M.E.N. în comunicatul reu
niunii se menționează hotărîrea co
mitetului de a continua contactele

permanente cu cele două țări pentru 
a găsi mijloace susceptibile să ducă 
la o încetare a focului dintre ele. 
Totodată, președintele Gambiei, 
Dawda Jawara, a fost însărcinat, in 
calitatea sa de președinte al comi
tetului islamic, să continue contac
tele cu cele două țări pentru găsirea 
unor modalități de a se pune capăt 
conflictului.

Prima reuniune a noului guvern francez

REVENDICĂRI ALE FEMEILOR 
ITALIENE. în Italia a fost creat 
un Comitet național ad-hoc însăr
cinat cu examinarea plingerilor fe
meilor privind discriminarea lor pe 
plan social. După cum informează 
agenția A.N.S.A., femeile se pling, 
in Italia, de discriminare in raport 
cu bărbații în ceea ce privește sa
larizarea. angajarea și pregătirea 
profesională.

PARIS 20 (Agerpres). — La Paris 
a avut loc, cu participarea președin
telui Franțois Mitterrand, prima reu
niune a noului guvern francez, con
dus de premierul Laurent Fabius, 
transmite agenția France Presse. 
Purtătorul de cuvint al cabinetului, 
Ronald Dumas, a declarat că miniș
trii au aprobat un proiect de revi
zuire a Constituției, propus de șeful 
statului. Cele două camere ale parla
mentului francez — Senatul și Adu
narea Națională — vor trebui, la rin- 
dul lor, să se pronunțe asupra pro
iectului.

Agenția France Presse relatează, 
de asemenea, că, in conformitate cu 
prevederile constituționale, noul pre

mier francez va prezenta In fața 
Adunării Naționale, la 24 iulie, de
clarația de politică generală a guver
nului său.

★
Primarul Parisului, Jacques Chi

rac. a atras atenția asupra fenome
nului sărăciei, care ia proporții tot 
mai alarmante in capitala Franței — 
transmite agenția France Presse. El 
a avertizat că iarna care vine ar pu
tea fi „catastrofală" pentru păturile 
deposedate. Este de temut — a afir
mat Chirac — că in căutarea unui 
loc de muncă, spre capitală se voi 
îndrepta tot mai mulți șomeri, iar 
diferitele aziluri existente sint incă 
de pe acum neincăpătoare.

OBIECTIVE FUNDAMENTALE ALE POLmCII EIIT9F PROMOVATE DE TARA noastră. oiE PRESERINTELE NICOLAE CEAUSESCU

19. 0 constantă a politicii din perioada inaugurată dle Congresul ai IX-lea:activitate intensă pentrn edificarea unei noi ordini economice mondiale
„Acordăm o mare atenție problemelor legate de lichidarea sub

dezvoltării și realizarea noii ordini economice mondiale, participăm 
activ la eforturile pentru găsirea căilor de depășire a greutăților 
create de actuala criză economică, ce afectează toate statele și, în 
mod deosebit, țările în curs de dezvoltare”.

NICOLAE CEAUȘESCU
în cadrul politicii externe profund 

constructive promovate de România 
socialistă după actul istoric de la 23 
August 1944, una din orientările de
finitorii ale activității desfășurate pe 
arena internațională a fost sprijini
rea activă a eforturilor îndreptate 
spre lichidarea subdezvoltării exis
tente pe întinse zone ale globului, 
spre înlocuirea vechii ordini econo
mice, bazate pe inegalitate și inechi
tate. cu o ordine nouă, întemeiată pe 
egalitate și justiție, care să asigure 
progresul tuturor națiunilor.

în mod deosebit după Congresul al 
IX-lea al P.C.R., de cînd la cirma 
destinelor țării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, această preocu
pare și-a găsit materializarea în con
tribuții de largă apreciere internațio
nală ale președintelui Republicii, atit 
la elaborarea unui nou concept asu
pra relațiilor economice dintre state, 
cit și la cristalizarea cerințelor și 
direcțiilor de acțiune pentru tradu
cerea în viată a acestui deziderat ma
jor al contemporaneității.

O cerință esențială a pro
gresului general : lichida
rea decalajelor dintre sta- 
țg Cu o mare forță de pătrundere 
și de sesizare a ceea ce este esențial 
pentru destinele omenirii, secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii, a elaborat o concepție 
originală, unitară și cuprinzătoare, cu 
o puternică fundamentare științifi
că, materialist-dialectică și un pro
fund caracter umanist privind conți

nutul și căile de înfăptuire a noii 
ordini economice mondiale.

Intr-o viziune cuprinzătoare, străi
nă oricăror scheme prestabilite, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, dezvăluind 
în toată amploarea sa contradicția 
care se manifestă pe plan interna
țional între bogați și săraci, a ela
borat teza de o inestimabilă valoare 
teoretică și practică potrivit căreia 
această contradicție devine cea mai 
puternică contradicție a lumii con
temporane. Această teză își găsește 
o temeinică fundamentare în realită
țile vieții internaționale, care atestă 
divizarea lumii în țări dezvoltate si în 
țări in curs de dezvoltare, — divizare 
generatoare de antagonisme tot mai 
puternice, care nu se manifestă doar 
intr-o zonă sau alta, ci pe întreaga 
planetă. Și aceasta nu numai și nu 
atît sub aspect geografic, ci mai cu 
seamă prin vasta arie de cuprinde-' 
re a domeniilor de manifestare, în- 
globînd deopotrivă sfera socială, cea 
economică și cea politică.

România socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu subliniază că exis
tența unor mari decalaje intre state
le avansate și cele rămase în urmă 
pe plan economico-social este rezul
tatul nemijlocit al politicii imperia
liste, colonialiste și neocolonialism 
de dominație și asuprire a popoare
lor, de spoliere a avuțiilor lor națio
nale. Persistenta și chiar adîncirea 
decalajelor au consecințe profund 
negative asupra condițiilor de viață 
ale popoarelor 'din țările nedezvolta
te. afectează, totodată, interesele tu
turor popoarelor, inclusiv din țările 
dezvoltate. Reprezentînd un factor 
de îngustare a pieței mondiale, per
petuarea subdezvoltării limitează po

sibilitățile de creștere șl în țările a- 
vansate, stimulează instabilitatea e- 
conomică, alimentează fenomenele 
de criză sub multiplele lor aspecte : 
recesiune, șomaj, inflație, criza ener
getică, a materiilor prime, financiar- 
valutară. constituind, practic, o frină 
în calea dezvoltării mondiale.

Totodată, așa cum a subliniat în 
permanență secretarul general al 
partidului nostru, nu se poate ignora 
faptul că menținerea și adincirea de
calajelor dintre state constituie o 
sursă de ascuțire a contradicțiilor in
ternaționale. de animozitate, tensiu
ne și conflicte între state, de natură 
să pericliteze grav destinderea și 
securitatea internațională.

Toate acestea subliniază deosebit 
de pregnant necesitatea înlocuirii 
vechilor relații de dominație și asu
prire, de inechitate și nedreptate, cu 
relații noi, cu o nouă ordine econo
mică, chemată să ducă la eliminarea 
prăpastiei dintre țările bogate și cele 
sărace, la progresul tuturor națiuni
lor, într-un climat de destindere, 
securitate șl cooperare internațio
nală.

Principii noi - la temelia 
unei lumi mai drepte și mai 
bune D*3 aceea, în gîndirea to
varășului Nicolae Ceaușescu, noua 
ordine economică nu înseamnă 
schimbări superficiale, de înlocuire 
a vechiului „ambalai" cu altul nou, 
ci transformări revoluționare funda
mentale în însuși sistemul de relații 
dintre state, abolirea completă si de
finitivă a practicilor imperialiste, 
care adîncesc decalajele economice.

în acest sens, președintele României 
consideră că noua ordine economică 
nu poate fi realizată decit în condi
țiile unei noi ordini politice, că ea 
nu poate fi clădită decit pe temelia 
principiilor independentei și suvera
nității naționale, deplinei egalități în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, exclu
derii cu desăvîrsire a forței si ame
nințării cu forța din relațiile inter
naționale. Evoluțiile de pînă acum 
au dovedit cu prisosință că numai 
prin aplicarea ansamblului acestor 
principii, de către toți si fată de toti. 
se pot crea condiții în vederea li
chidării subdezvoltării — obiectiv 
esențial al noii ordini — care. în 
concepția secretarului general al 
partidului nostru, este menită să 
ducă la edificarea unei lumi mai 
drepte si mai bune, de națiuni egale, 
ne deplin suverane.

în concordantă cu concepția si po
zițiile de principiu evocate, România 
a desfășurat o intensă activitate con
cretă pentru realizarea în practică a 
obiectivelor noii ordini economice 
mondiale. Membră a „Grupului celor 
77", participînd la activitatea statelor 
nealiniate, România și-a adus în per
manență contribuția, in cadrul O.N.U. 
și al organismelor ei, în forurile și 
reuniunile internaționale, la promo
varea ideii și a cerințelor noii or
dini. la elaborarea unor documente 
fundamentale ale Națiunilor Unite 
în acest domeniu. O importantă deo
sebită au avut documentul prezentat 
celei de-a VII-a sesiuni speciale a 
Adunării'Generale, intitulat „Poziția 
României cu privire la instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale" și Mesajul adresat de to
varășul Nicolae Ceaușescu celei de-a 
V-a sesiuni a Conferinței Națiunilor 
Unite pentru Comerț si Dezvoltare.

Modalități de înfăptuire 
a unui deziderat istoric.
După părerea României, a președin
telui Nicolae Ceaușescu. lichidarea 
subdezvoltării, ridicarea economică 
si socială a țărilor rămase în urmă 
trebuie să se bazeze. în primul rînd.

pe efortul propriu al fiecărui popor. 
ne mobilizarea intensă a potenția
lului material si uman al tării res
pective. ceea ce include alocarea 
unei părți însemnate din venitul 
național in scopul dezvoltării. Avjnd 
în vedere propria experiență, tara 
noastră a propus elaborarea și apli
carea in practică a unui program de 
lungă durată — pînă în anul 2 000, 
cu o primă etapă pină in 1.990 — 
care să prevadă măsuri și acțiuni 
eficiente de creștere puternică a for
țelor de producție, de accelerare a 
procesului de industrializare, de mo
dernizare a agriculturii, ca si a ce
lorlalte sectoare de activitate în ță
rile în curs de dezvoltare.

în același timp, tara noastră con
sideră că un rol Important revine 
cooperării internaționale, care, des- 
făsurindu-se în condiții de egalitate, 
echitate si avantaj reciproc, este de 
natură să Impulsioneze efortul pro
priu. în acest sens. România apre
ciază că ceea ce se impune cu ma
ximă urgentă in momentul de fată 
este oprirea procesului de degradare 
a situației economice mondiale. în
deosebi a țărilor in curs de dezvol
tare. prin realizarea de înțelegeri 
intre țările avansate si cele rămase 
în urmă asupra elaborării si trans
punerii în practică a unui plan de 
acțiune pe termen mai lung si mai 
scurt. în opinia României, așa cum 
a fost ea exprimată în repetate rin- 
duri de președintele ei. un loc im
portant într-un astfel de program 
trebuie să-l ocupe măsuri vizind : 
ușurarea datoriei externe a țărilor 
în curs de dezvoltare si reglementa
rea corespunzătoare a nivelului do- 
bînzilor. caracterul excesiv al aces
tora constituind o povară din cele 
mai grele ; acordarea de credite in 
condiții avantajoase pentru statele 
subdezvoltate' 'și sporirea ajutorului 
oficial pentru dezvoltare ; comba
terea protectionismului și realizarea 
unui comerț liber fără discriminări 
si fără nici un fel de condiționări 
politice sau de altă natură : stabilirea 
unui raport just, echitabil între pre
țul materiilor prime si cel al produ
selor Industriale ; asigurarea accesu
lui larg, neîngrădit al tuturor sta

telor la cuceririle științei si tehnicii 
moderne.

Desigur, realizarea unor pași con- 
creti în direcția înfăptuirii noii or
dini economice internaționale presu
pune în mod inexorabil alocarea 
unor mari fonduri materiale si bă
nești. ceea ce nu se poate concepe 
in afara eforturilor de dezarmare și de 
reducere a uriașelor cheltuieli mili
tare. care au devenit o grea povară 
pentru toate statele, îndeosebi pen
tru cele sărace. De aceea, președinte
le țării noastre a propus înghețarea 
cheltuielilor militare și trecerea Ia 
reducerea lor cu 10—15 Ia sută, pină 
in 1985, fondurile astfel eliberate pu
țind fi canalizate în direcția progre
sului tuturor popoarelor și, în pri
mul rînd. al celor din țările rămase 
în urmă pe plan economic. De ase
menea. avînd în vedere persistenta 
crizei economice mondiale, agravarea 
continuă a situației țărilor în curs 
de dezvoltare, precum si imobilis
mul, lipsa rezultatelor concrete la 
reuniunile internaționale pe această 
temă, tara noastră se pronunță pen
tru începerea, cit mai grabnic posi
bil. în cadrul O.N.U., a negocierilor 
globale în problemele dezvoltării.

Așa cum a arătat nu o dată pre
ședintele României, orieritarea intr-o 
direcție pozitivă a proceselor econo
mice internaționale actuale depinde, 
in bună parte, de capacitatea țărilor 
în curs de dezvoltare de a întări uni
tatea si colaborarea lor. In acest 
sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
propus organizarea unei întilniri la 
nivel înalt a țărilor în curs de dez
voltare. care ar da posibilitatea sta
telor respective să elaboreze de co
mun acord o strategie asupra activi
tății viitoare, atit în ce privește con
lucrarea mai strinsă între ele în di
recția dezvoltării economice cu forte 
proprii, cit și pentru stabilirea unor 
puncte de vedere unitare la negocie
rile cu țările dezvoltate.

Sprijin efectiv dezvoltării 
independente. ConcePtia teore
tică a președintelui României cu 
privire la instaurarea unei noi or

dini economice mondiale este întări
tă. cum se știe, de acțiunea prac
tică. Astfel, România, ea insăși țară 
în curs de dezvoltare. întreține rela
ții de colaborare pe toate planurile 
— politic, economic, tehnico-științi- 
fic. cultural — cu cvasitotalitatjea 
statelor in curs de dezvoltare, relații 
puternic stimulate de vizitele între
prinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. în țări ale Africii, 
Asiei. Americii Latine, de documen
tele de mare importantă semnate cu 
aceste prilejuri.

O ilustrare concretă a acestei ori
entări o constituie creșterea, intr-un 
ritm accelerat, a schimburilor comer
ciale cu țările in curs de dezvoltare, 
a căror pondere în comerțul exterior 
românesc a sporit de la 4 la sută, in 
1964. la peste 30 la sută in prezent. 
Numeroasele obiective economice din 
statele in curs de dezvoltare la rea
lizarea cărora participă tara noastră, 
activitatea societăților mixte in do
meniile industriei, agriculturii, con
strucțiilor. transporturilor si comer
țului. asistenta tehnică sub diferite 
forme, sprijinul acordat de România 
pentru pregătirea de cadre naționale 
din aceste țări reliefează pregnant 
solidaritatea partidului și statului 
nostru cu lupta pentru o dezvoltare 
liberă, independentă.

După cum a arătat in repetate rin- 
duri tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
România nu ignoră dificultățile obiec
tive existente in calea edificării unei 
noi ordini economice mondiale si nici 
obstacolele pe care le ridică forțele 
conservatoare, interesate in menți
nerea vechilor stări de lucruri. Este 
însă convingerea fermă a tării noas
tre, a președintelui ei — pornind 
tocmai de la importanta cardinală a 
acestei probleme — că, prin conju
garea eforturilor tuturor statelor în 
curs de dezvoltare, prin lupta unită 
a tuturor forțelor înaintate ale con
temporaneității, omenirea va realiza 
o nouă ordine economică internațio
nală, o lume a dreptății și echității, 
a progresului si păcii.

Gh. CERCELESCU
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