
PROLETARI DIN TOATE- JĂRILE, UNIȚI-VĂI

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
7 7

Secretarul Comitetului Popular General al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste

Anul LIII Nr. 13 039 Joi 26 iulie 1984 6 PAGINI»-50 BANI

LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
in spiritul voinței tie extindere a colaborării multilaterale, ieri a inceput

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE
A CĂPITANULUI THOMAS SANKARA
președintele Consiliului Național al Revoluției din Republica Volta Superioară, șef al statului

Sosirea
în Capitală

La invitația președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, miercuri, 25 iulie, 
a sosit, intr-o vizită oficială de 
prietenie in țara noastră, căpitan 
Thomas Sankara, președintele Con
siliului Național al Revoluției, șeful 
statului Volta Superioară.

Vizita înaltului sol al poporului 
voltez in România, convorbirile la 
nivel înalt ce vor avea loc cu acest 
prilej reprezintă o mărturie a dorin
ței celor două state de a promova 
relații strînse de colaborare pe tărim 
politic, economic, tehnico-științific 
și cultural, de a conlucra mai activ 
pe plan internațional în lupta pentru 
solutionarea in interesul tuturor po
poarelor a marilor probleme care pre
ocupă omenirea. Opinia publică din 
tara noastră îsi exprimă convingerea 
că înțelegerile care vor fi convenite 
cu prilejul acestei vizite vor 
impulsiona colaborarea româno-vol- 
teză in toate domeniile de activita
te. în interesul si spre binele țărilor 
si popoarelor noastre, al cauzei pă
cii. destinderii si cooperării interna
ționale.

Ceremonia sosirii șefului statului 
Volta Superioară a avut loc pe aero
portul Otopeni. Pe frontispiciul aero
gării se aflau portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si căpitanului 
Thomas Sankara, flancate de dra
pelele de stat ale României și Voltei 
Superioare. Pe mari pancarte erau 
înscrise urările : „Bun venit în Re
publica Socialistă România pre
ședintelui Consiliului Național al 
Revoluției, șeful statului Volta Su
perioară", „Să se dezvolte continuu 
raporturile de prietenie și conlucrare 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Volta Superioară, spre 
binele ambelor popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale".

La ora 10,00, aeronava cu care a 
călătorit șeful statului voltez a 
aterizat.

La coborirea din avion, înaltul 
oaspete a fost întîmpinat cu căldură 
de președintele Nicolae Ceaușescu.
(Continuare în pag. a IlI-a)Dineu oficial oferit de președintele Nicolae Ceaușescu în onoarea președintelui Thomas Sankara

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a oferit, miercuri seara, 
un dineu oficial in onoarea președin
telui Consiliului Național al Revolu
ției, șeful statului Volta Superioară, 
căpitan Thomas Sankara.

Au participat tovarășii Emil Bobu, 
Nicolae Constantin, Manea Mănescu, 
Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Ștefan

începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului de Stat au 

început, miercuri după-amiază, con
vorbirile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și căpi
tan Thomas Sankara, președintele 
Consiliului Național al Revoluției, 
șeful statului Volta Superioară.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii 

Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe. Vasile 
Bulucea, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, Ion Lăzărescu,

Andrei, Marin Enache, Petru Enache, 
Ion Stoian, Ion Ursu, Silviu 
Curticeanu, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători de 
instituții centrale, alte persoane ofi
ciale.

Au luat parte Daouda Traore. 
Hama Arba Diallo, Diagbougou 
Diagnoagou, Philippe Ouedraogo, 
Hama Boubacar, Nayabtigungu 
Congo Kabore, Amade Ouedraogo. 

ministrul minelor, loan Folea, minis
trul geologiei, Alexandru Roșu, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Petre 
Tănăsie, director in M.A.E.

Din partea volteză — Daouda 
Traore, membru al Consiliului Națio
nal al Revoluției^ Hama Arba 
Diallo, ministrul afacerilor externe, 
Diagbougou Diagnoagou, membru al 
Consiliului Național al Revoluției, 
Philippe Ouedraogo, ministrul echi
pamentelor și comunicațiilor, Hama 
Boubacar, ministrul comerțului, dez

în timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și căpi
tan Thomas Sankara au rostit toas
turi care au fost urmărite cu interes 
și subliniate cu aplauze de cei pre- 
zenți.

La sfirșitul toasturilor s-au intonat 
imnurile de stat ale Voltei Superi
oare și României.

(Agerpres) 

voltării industriale și minelor, Na- 
yabtigungu Congo Kabore, secretar 
general al guvernului și Consiliului 
de Miniștri, Amade Ouedraogo, am
basadorul statului Volta Superioară 
la București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat, și cu acest prilej, șefului sta
tului voltez un călduros bun venit și 
a apreciat vizita pe care o întreprin
de în Româniă ca un moment im
portant in dezvoltarea, pe multiple 
planuri, a relațiilor dintre cele două 
țări și popoare.

Președintele Thomas Sankara a 
adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
calde mulțumiri pentru invitația de 
a vizita România, pentru posibilita
tea de a se întilni și a avea convor
biri cu șeful statului român, de a 
cunoaște înfăptuirile poporului nos
tru, pentru ospitalitatea ce i-a fost 
rezervată, arătind că vede in aceas
ta o expresie a sentimentelor de 
prietenie dintre cele două popoare,
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Roman, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, miercuri 
după-amiază, pe secretarul Comitetu
lui Popular General al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste, 
Mo'hamed Al-Zarouq Ra.jab, care e- 
fectuează o vizită oficială în țara 
noastră.

La întrevedere a participat tovară
șul Constantin Dăscălescu, prim-mi- 
nistru al guvernului.

A fost prezent Abdulhamid S. Zin- 
tani. secretar al Comitetului Popular 
al Biroului Popular al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste la 
București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut priete
nesc clin partea conducătorului Marii 
Revoluții de la 1 Septembrie al Ja
mahiriei Arabe Libiene Populare So
cialiste, colonel Moammer El Geddafi, 
împreună cu urări de sănătate și fe
ricire personală, de prosperitate și 
progres poporului român. In același 
timp, el a mulțumit pentru întreve
dere, pentru invitația de a vizita țara 
noastră și posibilitatea de a cunoaște 
nemijlocit realizările dobindite de 
poporul nostru in anii care au trecut 
de la victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 1944.

Președintele Republicii Socialis
te România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, miercuri, pe 
ambasadorul Republicii Venezuela la

în județele Teleorman și Dolj s-a încheiat 
recoltarea griului

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Oamenii muncii din agricultura 

județului Teleorman au încheiat re
coltatul griului de pe întreaga su
prafață cultivată.

în telegrama adresată TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de Comitetul 
județean de partid, se spune :

Acest succes are la bază mobili
zarea puternică a tuturor forțelor 
umane și materiale pentru a tra
duce in viață, cu răspundere co
munistă, cu spirit revoluționar in
dicațiile și sarcinile trasate de dum
neavoastră cu prilejul recentei vi
zite de lucru în județul nostru, or
ganizarea temeinică a muncii pen
tru a strînge și depozita fără pier
deri întreaga recoltă de grîu.

în prezent se acționează cu toate 
forțele la eliberatul terenului de 
resturi vegetale, la finalizarea insă- 
mințării culturilor succesive, Ia 
strîngerea și depozitarea furajelor, 
recoltarea inului, fasolei, legumelor 
și cartofilor, Ia efectuarea în condi
ții de bună calitate a arăturilor de 
vară.

Mîndri de a trăi și munci în 
„Epoca Ceaușescu", puternic însu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesajul prietenesc 
ce i-a fost transmis și a adresat, la 
rîndul său, colonelului Moammer El 
Geddafi un salut cordial și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire, de 
progres și prosperitate pentru po
porul libian prieten.

In timpul întrevederii a fost evo
cat, cu satisfacție, cursul ascendent al 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări, care se dezvoltă 
în spiritul convorbirilor și înțelegeri
lor convenite cu prilejul întîlnirilor 
la cel mai înalt nivel. A fost expri
mată dorința de a întări și aprofunda 
în continuare conlucrarea dintre 
România și Libia in diferite domenii 
de interes,comun, spre binele ambe
lor țări și popoare, al progresului ge
neral și conlucrării intre națiuni.

în cursul convorbirilor s-a făcut un 
schimb de păreri in legătură cu pro
bleme actuale ale vieții interna
ționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat importanța deosebită a in
tensificării eforturilor tuturor țărilor 
și popoarelor pentru oprirea agra
vării situației internaționale, oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la ac
țiuni efective de dezarmare, in pri
mul rind de dezarmare nucleară,

Ambasadorul Venezueleî
București. Olga Lucila Carmona. în 
vizită de rămas bun. cu ocazia în
cheierii misiunii sale în tara noas
tră.

flețiți de exemplul dumneavoastră 
de abnegație și dăruire, de patriot 
înflăcărat, se arată în încheierea te
legramei, vă asigurăm, mult iubite 
tovarășe secretar general, că in 
cinstea celei de-a 40-a aniversări a 
victoriei revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și a celui de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român, vom acționa pentru 
înfăptuirea întocmai a sarcinilor ce 
ne revin, contribuind astfel la pro
pășirea și înălțarea României socia
liste pe culmile înalte ale comunis
mului.

★
Lucrătorii ogoarelor județului 

Dolj au încheiat, miercuri, recoltatul 
griului de pe întreaga suprafață pla
nificată.

în telegrama adresată cu acest pri
lej TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, de Comitetul județean de partid, 
se arată : în prezent, preocupați 
permanent de transpunerea în prac
tică a orientărilor și indicațiilor dum
neavoastră, toate forțele și mijloa
cele sint concentrate la eliberarea 

pentru rezolvarea pe cale politică, 
prin tratative, a tuturor stărilor de 
conflict și încordare dintre state, 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea noii ordini economice 
mondiale, pentru crearea unui climat 
de pace și securitate în lume. In 
acest cadru, președintele României a 
evidențiat însemnătatea sporirii 
eforturilor și acțiunilor politice și 
diplomatice în vederea instaurării, 
pe bază de tratative, a unei păci 
globale, trainice și juste, in Orien
tul Mijlociu, care să ducă la retra
gerea trupelor israeliene 
teritoriile arabe (ocupate 
războiului din 1967, la

din toate 
in urma 

rezolvarea 
problemei poporului palestinian, pe 
baza dreptului său legitim la auto
determinare, inclusiv la constituirea 
unui stat național propriu.

A fost evidențiat rolul crescînd ce 
revine țărilor mici și mijlocii, țări
lor in curs de dezvoltare și neali
niate in soluționarea marilor proble
me care confruntă omenirea, ele 
fiind cele mai interesate într-o re
zolvare democratică a tuturor pro
blemelor, care să asigure fiecărei 
națiuni, fără deosebire de mărime și 
orinduire socială, dreptul la dezvol
tare liberă, independentă.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de colaborare și prietenie.

Cu acest prilej a avut Ioc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

terenului, irigarea culturilor, recol
tarea și valorificarea legumelor și 
fructelor, strîngerea și depozitarea 
furajelor, pregătirea producției 
viitoare de cereale.

Folosim și acest fericit prilej pen
tru a vă adresa, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele 
mai calde sentimente de stimă și 
prețuire pentru tot ceea ce faceți ca 
agricultura țării să se dezvolte și să 
se modernizeze necontenit.

Dedicînd rezultatele muncii noas
tre din această campanie de recol
tare mărețelor evenimente politice 
ale anului — aniversarea a patru 
decenii de la victoria revoluției de 
eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și Congresul 
al XIII-lea al partidului — vă 
asigurăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că, in 
continuare, nu vom precupeți nici 
un efort pentru a obține recolte mari 
și stabile, așa cum ne-ați cerut-o 
dumneavoastră, conștienți că numai 
astfel vom contribui la făurirea unei 
economii puternice. Ia înflorirea pa
triei noastre scumpe, și creșterea 
necontenită a nivelului de trai al 
poporului.

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu

Tovarășe președinte,
Stimați oaspeți,
Tovarăși și prieteni,
Ne face plăcere ca, în numele Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat 
și al guvernului, precum și al meu personal, să vă 
adresăm dumneavoastră, tovarășe președinte, și, 
prin dumneavoastră. Consiliului Național al Revolu
ției și întregului popor prieten din Volta Superioară, 
un salut călduros și cele mai bune urări.

Vizita pe care o faceți în țara noastră reprezintă 
o expresie a evoluției pozitive a relațiilor dintre ță
rile și popoarele noastre, a dorinței comune de a le 
dezvolta în continuare, în spiritul egalității, stimei și 
respectului reciproc.

Considerăm că există posibilități ca aceste relații să 
cunoască o mai mare extindere în viitor — îndeosebi 
în domeniul minier, agricol, al transportului și în alte 
sectoare — în interesul ambelor popoare, al dezvol
tării lor libere și independente. Sînt încredințat că. 
în cadrul convorbirilor pe care le-am început astăzi, 
vom găsi căi și mijloace corespunzătoare pentru a 
pune cît mai larg în valoare aceste posibilități, pentru 
a așeza pe baze trainice și stabile, de lungă durată, 
colaborarea și cooperarea reciproc avantajoase dintre 
România și Volta Superioară.

Cu prilejul acestei vizite, veți avea posibilitatea să 
cunoașteți, în mod nemijlocit, unele din realizările și 
preocupările poporului român, care, la 23 August in 
acest an. va sărbători împlinirea a patru decenii de la 
victoria revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă — eveniment de cea 
mai mare importanță pentru destinele patriei noastre,
(Continuare in pag. a Hl-a)

Toastul președintelui 
Thomas Sankara

Tovarășe președinte,
în numele poporului din Volta Superioară, al Consi

liului Național al Revoluției și al meu personal, aș dori 
să vă exprim sincerele mele mulțumiri și, prin inter
mediul dumneavoastră, poporului, guvernului și Parti
dului Comunist Român, pentru primirea extrem de 
călduroasă care ne-a fost rezervată, mie și delegației 
care mă însoțește.

Este pentru mine o datorie și în același timp o plă
cere să transmit viteazului popor român și conducăto
rilor săi salutul militant al poporului revoluționar din 
Volta Superioară.

De fapt, cu toată îndepărtarea geografică, tovarășe 
președinte, popoarele noastre sînt unite în aceeași 
luptă pentru independență națională și progres social 
și sînt animate de aceleași idealuri de justiție, pace, 
securitate și solidaritate internațională.

Volta Superioară își exprimă înalta apreciere pentru 
politica de independență pe care o promovați cu curaj 
și hotărire.

Tovarășe președinte, întîlnirea noastră de astăzi are 
o înaltă semnificație politică. Ea este o mărturie con
cretă a voinței țărilor noastre de a pune împreună 
baze noi relațiilor noastre de prietenie și de cooperare.

După cum cunoașteți, relațiile de cooperare care 
există atît de fericit între cele două țări — și sînt obli
gat să menționez acest lucru — au fost neglijate de 
diferitele regimuri reacționare și pro-occidentale care 
s-au succedat de la dobindirea independenței națio
nale a Voltei Superioare, în 1960.

Și împotriva acestei politici retrograde și a umilinței, 
poporul voltez s-a mobilizat, la chemarea Consiliului 
Național al Revoluției, la 4 august 1983, pentru a prelua 
și a-și asuma el însuși destinul și a acționa pentru
(Continuare în pag. a IH-a) In timpul convorbirilor oficiala
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„EPOCA CEAUȘESCU" EPOCA UNOR MĂREȚE, 

LUMINOASE ÎNFĂPTUIRI ÎN ANII SOCIALISMULUI

Sibiul - de 100 de ori mai puternic
„La realizarea prevederilor din acest cincinal și în perspectivă Si

biului îi revin sarcini de mare importanță. In anii construcției socialiste 
și în Sibiu - precum și în toate județele patriei noastre - ca rezultat al 
amplasării forțelor de producție în toate zonele țării, s-a creat și s-a dez
voltat o puternică industrie, care, în multe domenii, se află la nivelul cel 
mai înalt al tehnicii și calității pe plan mondial".

NICOLAE CEAUȘESCU
* (Din cuvîntarea rostită la marea adunare populară din municipiul Sibiu, 4 iulie 1984)

Aflat în mijlocul pă— 
mîntului românesc, jude
țul Sibiu e legat cu tara 
prin numeroase drumuri 
care coboară prin văi sau 
urcă munții, drumuri din 
străvechime sau mai noi. 
din zilele noastre. Ca niște 
puternice artere ale Vigtii 
vin să se înmănuncheze 
aici, la Sibiu, drumuri de 
la Blaj și Alba lulia. de la 
Argeș și Brașov, dinspre 
Sighișoara si Vîlcea. Por
țile Sibiului sînt larg des
chise către toate punctele 
cardinale ale tării. Pentru 
itinerarul nostru sibian în 
anul 40 al noii noastre is
torii vă propunem o mag
nifică poartă de intrare, 
cea deschisă de cutezanță, 
de vocația construcției, de 
eroism. arcul de triumf 
peste munți al EPOCII 
CEAUȘESCU : Transfăgă- 
rășanul. Intrarea în Sibiu 
prin această poartă, odată 
cu drumul ce străbate 
munții dinspre locurile
Meșterului Manole. are 
acum. în vara aceasta a 
marii sărbători, valoare de
simbol : înflorirea acestui 
meleag din inima tării, 
dezvoltarea sa fără prece
dent sînt datorate epocii 
de mari si profunde înnoiri 
deschisă de Congresul al 
IX-lea al partidului. Acest 
adevăr este pus în lumină 
de forța de convingere a 
faptelor : în anii socialis
mului. pînă în 1965 s-au 
investit în Sibiu două mi
liarde de lei ; de atunci, de 
Ia Congresul al IX-lea si 
pină in prezent, investițiile 
se ridică la impresionanta 
cifră de 41 de miliarde. Un 

'’imens flu^' Vitâî r'eîțehiifa- ’ 
tor. dătător de vigoare, de 
forță care a dinamizat pu
ternic viata economică, 
culturală si socială, ridi- 
cînd-o la cote fără prece
dent. Dacă si înainte vre
me Sibiul era considerat 
un tinut cu o industrie oa
recum dezvoltată, cu atît 
mai importantă este per
formanta pe care o do- 
bîndeste județul în acest 
an jubiliar : producția sa 
industrială s-a multiplicat 
de 100 de ori. De aici, de la 
această realitate, de Ia a- 
ceastă cotă pornesc căile 
tuturor celorlalte dezvol
tări.

De sus. din căldarea gla
ciară a Bilei, de la peste 
2 000 de mptri înălțime, 
Transfăgărășanul coboară 
repede, în serpentine strîn- 
se, prin ținuturi nespus de 
pitorești, pînă către Valea 
Oltului. Așa se face că 
numai într-un singur ceas 
de drum întîlnesti acum. în 
plină vară, si schiori sprin
teni făeind slalom pe ver- 
santii cu zăpadă si gheată 
ai Făgărașului, si secerăto- 
rile înaintind greoaie prin 
arșița, lanurilor de aur. 
După trecerea prin Cîrti- 

șoara legendarului Badea 
Cîrtan și prin Avrigul în
temeietorului de scoală ro
mânească Gheorghe Lazăr. 
un prim popas la Mirsa, 
unde se află cea mai mare 
unitate, industrială din ju
deț : întreprinderea meca
nică. De aici, de sub tîm- 
pla Făgărașului, pornesc 
spre toate marile șantiere 
ale construcției socialiste 
din tara noastră giganti
cele utilaje cum sînt bul
dozerul pe senile cu mo
tor de 550 CP șl cel pe 
pneuri cu motor de 615 CP. 
cele mai mari din EurPpa 
la ora actuală. încărcătoa
rele frontale cu cupe de 
10—16 și 20 mc. autobascu
lantele de la 10 la 110 tone.

„Nu există vreun mare 
program al construcției so
cialiste din tara noastră în 
care să nu fim implicați si 
noi. cei de la Mirsa. ne 
spune ing. Nicolae Roman, 
directorul întreprinderii. La 
monumentala noastră ma
gistrală albastră. Canalul 
Dunăre — Marea Neagră.

Construcții trainice, frumoase, pe măsura dezvoltării Sibiului : noul centru al municipiului - Piața Unirii
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au lucrat peste 5 000 de 
utilaje de mare forță si' 
randament produse de noi. 
Executăm comenzi specia
le pentru realizarea pro
gramului energetic, a celui 
de îmbunătățiri funciare si 
hidroameliorații, a celui de 
asigurare a bazei de ma
terii prime. Pentru înfăp
tuirea programului nuclear 
producem un trailer cu o 
capacitate de transport 
echivalentă cu cea a unui 
tren de 36 de vagoane. 
Produsele noastre au un 
înalt grad de tehnicitate si 
funcționalitate. Buldozerul 
de 550 CP realizat, ca și 
alte utilaje, la indicația 
expresă a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, cu pri
lejul vizitei de lucru din 
1981 în întreprinderea noas
tră. se situează la cei mai 
înalti parametri din lume. 
Asemenea buldozere nu 
sînt produse decît în trei 
țări de pe glob si pot afir
ma cu toată răspunderea 
că al nostru este cel mai 
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bun. are randamente supe
rioare.

De curînd. la începutul 
lui iulie, am avut din nou 
marea cinste si bucurie de 
a primi, aici. Ia noi pe to
varășul Nicolae Ceausescu, 
pe tovarășa Elena 
Ceausescu, de a prezenta 
realizările noastre, de a ra
porta despre îndeplinirea 
sarcinilor. Și de această 
dată vizita de lucru a se
cretarului general al parti
dului. îndemnurile de a ne 
conecta la tot ce e mai nou 
în stiinta si tehnica mon
dială. indicațiile concrete 
privind optimizarea mun
cii noastre constituie pu
ternicul izvor al unor noi 
realizări".

Mirsa — un sat pînă mai 
ieri anonim, astăzi locul 
unde se realizează produse 
ce sînt cunoscute în lume 
prin noutatea si calitatea 
lor. Numai in domeniul 
proiectării, al creației de 
produse noi si de tehnolo
gii noi. lucrează aici cîte- 
va sute de specialiști. Mir

sa — locul unei viguroase 
colectivități muncitorești 
unde se lucrează cu răs
pundere si se învață cu 
sirg. locul unde s-a creat 
o plăcută ambiantă : mii 
de oameni participă la ac
tivitatea culturală si artis
tică. mindrindu-se cu nu
meroși laureati ai Festiva
lului national „Cîntarea 
României" ; mii de oameni 
— și la activitatea sporti
vă. cu echipe de handbal 
și judo în categoria A. de 
rugbi și fotbal în catego
ria B. cu campioni națio
nali si un vicecampion eu
ropean.

— Cu buldozerul de 550 
sîntem campioni ai Euro
pei. dar cu halterofilul 
nostru Gheorghe Bening. 
deocamdată, doar vicecam- 
pioni. glumește Simion 
Stoichiță, secretar al comi
tetului de partid, om care 
pune mult suflet în toate, 
încenînd cu proiectarea 
uriașilor de pe vastele șan
tiere si terminînd cu grija 
pentru echipele de ..pitici".

DN 1 trece peste Olt si 
apoi urcă aproape paralel 
cu Cibinul. Imediat după 
Selimbăr. locul victorioasei 
bătălii a lui Mihai Vitea
zul. Sibiul contemporan 
irumpe pină chiar în preaj
ma monumentului istoric 
cu modernele sale con
strucții : turlele argintii 
ale industriilor noi. armo
nioasa desfășurare a unor 
inspirate complexe arhi
tecturale. Alternanta isto- 
rie-prezent este pregnantă 
peste tot în străvechea a- 
șezare românească de pe 
malurile Cibinului. cu ves
tigiile sale din daco-roma- 
nitate si cu sedimentările 
constructive ale secolelor 
pe parcursul cărora s-au 
înăltat si s-au dărîmat și
rurile succesive ale ziduri
lor de apărare, au fost clă
dite case simple si palate 
făloase, s-a dezvoltat o in
tensă viată materială si 
spirituală. Acesta e locul 
care. în evul mediu, a dat 
lumii pe umanistul român 
de talie europeană Nico
laus Olahus ; pornit din 
Mediașul alăturat, aici a 
afirmat revoluționarul Ste
phan Ludwig Roth marele 
adevăr al inimii lui si al 
realităților dintotdeauna 
din Transilvania, si anume 
acela că limba română e 
liantul ce poate uni cele 
trei naționalități, română, 
germană si maghiară. în 
lupta lor comună pentru li
bertate : aici au fost alcă
tuite cele două ..Supplex 
libellus valachorum" si au 
trăit înaintași de seamă ce 
au dat o adîncă semnifica
ție ideilor de unitate na
țională si de dreptate so
cială : Inochentie Micu. 
Samuil Micu-Clain. Avram 
Iancu. Gheorghe Lazăr. 
August Treboniu Laurian. 
George Baritiu. loan Ratiu, 

Ioan Slavici. George Coș- 
buc. Octavian Goga. Li viu 
Rebreanu. Lucian Blaga si 
multi alții. Idealurile de 
libertate, de frăție, de drep
tate sînt împlinite astăzi 
cînd. laolaltă cu patria. Si
biul trăiește cea mai înflo
ritoare epocă a dezvoltării 
sale. O epocă ce a schimbat 
fundamental viata oameni
lor si înfățișarea locurilor.

..Cu tot farmecul arhi
tecturii vechi pe care o 
păstrăm cu grijă si o pu
nem în valoare, noul de
vine dominant în aspectul 
orașului si în confortul oa
menilor. ne spune tovară
șul Iosif Eckenreiter. prim 
vicepreședinte al consiliu
lui popular județean. Nu
mai unul singur dintre cele 
zece cartiere noi. si anume 
Hipodromul. cuprinde o 
populație de peste 60 000 
de oameni, adică mai mult 
decît avea întreg Sibiul în 
1938. Arhitectii si construc
torii se pot mîndri si cu 
realizarea noului centru al 
municipiului, care, cu li
niile sale moderne, vigu
roase. dă o semnificativă 
replică valorilor trecutului.

Grija partidului, a secre
tarului său general, tova
rășul Nicolae Ceausescu, e 
prezentă la tot nasul si in 
dezvoltarea economică, si în 
traiul oamenilor, in toate 
domeniile. De aceea, sin- 
tern fericiți că in vara a- 
ceasta. de bilanț al înfăp
tuirilor socialiste, am putut 
să-i înfățișăm tovarășului 
Nicolae Ceaușescu chipul 
nou al Sibiului, care se 
configurează așa cum l-a 
proiectat — ca inspirat ar
hitect al vieții noastre noi 
— asa cum ne-a îndemnat 
să-l edificăm, să-l dezvol
tăm : în pas cu tot ce-i 
nou. modern si eficient în 
tară si în lume. Despre a

ceastă dezvoltare poate 
spune multe și faptul că 
judelui Sibiu realizează 
acum doar în 4 zile si... ci- 
teva ore întreaga produc
ție a anului 1918 si că pină 
astăzi s-au construit peste 
85 000 apartamente. Dotă
rile gospodărești-edilitare. 
comerciale, cele social-cul- 
turale' — totul creează o 
ambiantă plăcută. Vechile 
tradiții de muncă si luptă 
comună dobindesc sensuri 
noi cărora realizările oa
menilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, 
creațiile lor de suflet si de 
hărnicie, creații ale dra
gostei de tară, le dau îm
plinirea înaltă a faptelor".

Intr-adevăr. înfăptuirile 
Sibiului contemporan sînt 
pe măsura epocii noastre. 
Iată. întreprinderi bine cu
noscute. de îndelungată 
tradiție, cum sînt „Indepen
denta" si „Balanța", și-au 
construit noi si moderne 
capacități de producție pe 
locul vechilor temelii si 
apoi în alte zone ale ora
șului au dezvoltat pe te
melii noi mari unităti pro
ductive gemene: „Indepen
denta" II. „Balanța" II a- 
partinind industriei con
structoare de mașini. Dru
mul de la fabricarea capa
celor de canal si a cîntare- 
lor simple la producerea 
elementelor de structură 
pentru centralele nucleare 
și a aparatelor de măsură 
și control la nivelul tehni
cii mondiale este mereu 
ascendent, este un drum ale 
cărui jaloane se numesc 
efort, răspundere, compe
tentă. S-a schimbat profund 
și structura producției in
dustriale a județului, con
strucția de mașini si me
talurgia reprezentînd circa 
50 la sută din total, fără a 
fi neglijate celelalte ra

muri. începînd cu textilele, 
confecțiile, industria ali
mentară si terminind cu
cele 100 milioane „instru
mente de scris" marca 
Flaro.

La tabloul acesta al for
ței creatoare pot fi adău
gate multe altele, din toate 
domeniile. Sînt vestiti ar
tiștii amatori ai Sibiului, 
laureati in tară și peste 
hotare, sînt renumite mu
zeele sale ce primesc anual 
un milion de vizitatori, bi
bliotecile cu neprețuite co
mori. Reinnodindu-se o 
veche tradiție, al cărei fir 
fusese rupt de vitregia 
vremurilor. în anii socia
lismului Sibiul a devenit 
centru universitar : în ju
deț învață peste 100 000 de 
elevi și studenti. In scoală, 
pe scenă, în creația litera
ră fiecare se rostește, după 
dorință. în limba română, 
în limba germană, in limba 
maghiară, trăind sub ace
lași cer de pe albastrul că
ruia au fost îndepărtați 
pentru totdeauna norii ori
cărei asupriri.

La nord de Sibiu drumul 
duce spre Copșa Mică, „ca
pitală" a metalelor nefe
roase si a negrului de fum 
— produse de mare însem
nătate pentru economia 
națională — si apoi străba
te Valea Tirnavei Mari 
pină la Medias si Dumbră
veni.

„Am putea afirma că 
Mediașul — atit de cum
plit încercat in mai multe 
rînduri de furia apelor — 
se constituie într-un sim
bol al curajului, al întra
jutorării. un simbol al for
ței regeneratoare a socia
lismului. ne spune prima
rul municipiului. Teodor 
Moldovan. Urmele distru
gerilor s-au șters. Si nu 
numai atît. Astăzi produc
ția industrială a orașului 
este de aproape 5 ori mai 
mare fată de cea din pri
mii ani ai deceniului tre
cut. Este impresionantă lis
ta produselor industriale 
realizate acum la Medias : 
aparataje de automatizări, 
utilaje pentru industria 
gazului metan, piese pen
tru automobile, mijloace 
auto cu destinații speciale 
(cisterne, betoniere, maca
rale. furgonete. izoterme), 
mobilă, țesături. geamuri 
trase, sticlărie. cristaluri, 
vase emailate. pielărie, 
blănuri, conserve... Orașul 
realizează acum mai mult 
de un sfert din întreaga 
producție a județului, iar 
produsele sale sint cunos-j 
cute în 55 de tărl de pe 
glob.

Recent am avut cinstea 
să raportăm cu recunoș
tință si mîndrie tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu toa
te înfăptuirile noastre, care 
au la temelie politica stră
lucită a partidului, a se-, 
eretarului său general. în-! 
tr-un glas cu tara, locuito
rii Mediașului, ai tuturor 
plaiurilor Sibiului, susțin 
cu deplină si viguroasă 
convingere Hotărirea ple
narei Comitetului Central 
al partidului ca tovarășul,! 
Nicolae Ceausescu — pa
triotul și revoluționarul in-l 
flăcărat. ctitorul înțelept al 
noii Românii — să fie' 
reales în funcția supremă! 
de secretar general aî 
partidului. Aceasta este cea; 
mai înaltă chezășie a vii
torului nostru fericit".

Gheorghe ATANAS1U 
Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii"

»-•
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DIN ALBUMULTÎRGOVIȘTE: Fosta
MARILOR ÎMPLINIRI

cetate de scaun - astăzi o înfloritoare
SOCIALISTE------------------
cetate a oțelului

Asemenea tuturor orașelor patriei, mu
nicipiul Tîrgoviște prezintă astăzi imagi
nea unei așezări moderne, înfloritoare, in 
locul puzderiei de căsuțe înghesuite și in

salubre, care împînzeau odinioară orașul, 
au fost înălțate în anii socialismului, și 
cu deosebire in perioada care a trecut 
de la Congresul al IX-lea al partiduiui, 

mari și moderne unități industriale, intre 
care Combinatul de oțeluri speciale, în
treprinderea „Oțelinox", Întreprinderea de 
strunguri și întreprinderea de lămpi elec

trice „Romlux". Producția industrială a 
municipiului a crescut, in mai puțin de 
două decenii, de 17 ori. Au fost construi
te din temelii cartiere de locuințe însu- 

mind aproape 23 000 apartamente, un spi
tal, două policlinici, edificii de cultură și 
artă, școli și grădinițe, magazine, hote
luri și unități de alimentație publică. 

Tîrgoviștea anului 1984 se inscrie cu îm
pliniri fără precedent in întreaga sa isto
rie multiseculară. (Gheorghe Manea).
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VIZITĂ PROTOCOLARĂ
Căpitan Thomas Sankara, pre

ședintele Consiliului National al Re
voluției, șeful statului Volta Superi

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmări din pag. T)
care a deschis calea trecerii cu 
succes la făurirea orînduirii noi, 
socialiste in România.

Marile transformări revoluționa
re petrecute. în. țara noasțiță^rîS' 
această perioadă demonstrează «cu 
putere forța unui popor liber și 
stăpîn deplin pe destinele sale, 
care, lichidînd pentru totdeauna 
exploatarea și asuprirea, acționează 
în strînsă unitate pentru dezvolta
rea economiei, științei, învățămîn- 
tului, culturii, pentru edificarea cu 
succes a orînduirii noi, socialiste, 
conștient că tot ceea ce se reali
zează astăzi în România servește 
bunăstării și fericirii sale, indepen
denței, progresului și înfloririi pa
triei.

Cunoaștem și apreciem eforturile 
pe care țara și poporul dumnea
voastră le depun pentru lichida
rea rămînerii în urmă moștenite 
din trecut, pentru asigurarea pro
gresului economic și social. Ne 
bucură progresele pe care le obți
neți și, ca prieteni, urăm poporului 
țării dumneavoastră, Consiliului 
Național al Revoluției realizări tot 
mai mari pe calea dezvoltării inde
pendente, a făuririi unei vieți noi, 
libere și prospere !

România — angajată activ cu 
toate forțele sale în înfăptuirea 
programului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate — desfășoară, în același timp, 
o intensă activitate internațională. 
Dezvoltăm largi relații de priete
nie și colaborare cu țările socia
liste, cu țările în curs de dezvol
tare, . cu toate țările lumii, fără 
deosebire de orînduire socială, 
participăm activ la găsirea de so
luții constructive pentru proble
mele grave ce confruntă în pre
zent omenirea.

Sîntem deosebit de preocunati 
de încordarea fără precedent la 
care s-a ajuns în viața internațio

Toastul președintelui Thomas Sankara
(Urmare din pag. I)
edificarea unei societăți noi, libe
re, independente și prospere.

Pentru a domina efectele nefas
te ale mizeriei care zguduie lumea 
trebuie ca fiecare țară să-și defi
nească căile și mijloacele progre
sului său economic și social. Ast
fel, de la venirea sa la putere, 
Consiliul Național al Revoluției 
și-a propus ca ambiție politică să 
dea puterea poporului și și-a fixat 
drept obiectiv îmbunătățirea con
dițiilor de viață ale maselor mun
citoare. în această privință, au fost 
luate măsuri concrete în domeniul 
sănătății, al locuințelor, al alfabe
tizării și al creșterii producției 
agricole.

în această operă măreață de cu
cerire a independenței naționale, 
care nu este decît la început, noi 
acordăm o mare importanță pune
rii în valoare a bogățiilor noastre 
naturale. Și nutresc speranța că so
lidaritatea noastră, convorbirile pe 
care le-am început în această după- 
amiază și pe care le vom continua 
în timpul șederii mele în România 
ne vor permite să aprofundăm și să 
lărgim cooperarea noastră în do
meniile minier, al agriculturii, al 
transporturilor și al industriei, pen

oară. a făcut, miercuri după-amiază, 
la Palatul Consiliului de Stat, o vi
zită protocolară tovarășului Nicolae

nală, îndeosebi ca urmare a inten
sificării cursei înarmărilor nuclea
re. Noi apreciem că problema fun
damentală a epocii noastre este 
astăzi oprirea cursei înarmărilor și 

.....trecerea la dezarmare, îndeosebi Ia 
<■ dezarmarea" -nucleară, înlăturarea 

pericolului unui război atomo- 
nuclear, asigurarea dreptului fun
damental al oamenilor și popoare
lor — la existență, la viață, la 
pace !

în Europa, prin trecerea, Ia sfîr- 
șitul anului trecut, de către Statele 
Unite ale Americii, la amplasarea 
rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune și, ca urmare, la apli
carea contramăsurilor nucleare de 
către Uniunea Sovietică, s-a creat o 
situație foarte primejdioasă pen
tru pacea și viața popoarelor de pe 
continent și din întreaga lume. Este 
necesar ca Statele Unite ale Ame
ricii să oprească amplasarea rache
telor lor nucleare cu rază medie de 
acțiune în Europa, iar Uniunea So
vietică să oprească realizarea con
tramăsurilor nucleare, să se facă 
totul pentru reluarea tratativelor 
sovieto-americane în vederea reali
zării unui acord privind elimina
rea rachetelor cu rază medie de 
acțiune și a oricăror arme nuclea
re din Europa.

în actualele împrejurări inter
naționale, trebuie să se acționeze 
în modul cel mai ferm pentru eli
minarea forței și a amenințării cu 
forța din relațiile dintre state, pen
tru soluționarea tuturor conflicte
lor și problemelor litigioase numai 
pe calea pașnică, a tratativelor.

în acest spirit, România s-a pro
nunțat și se pronunță consecvent 
pentru o reglementare politică glo
bală a problemelor din Orientul 
Mijlociu și pentru organizarea,. în 
acest scop, a unei conferințe inter
naționale, sub egida Organizației 
Națiunilor Unite, la care să parti
cipe toate țările interesate — in
clusiv Organizația pentru Elibera

tru a o aduce la un nivel de dez
voltare în conformitate cu aspira
țiile popoarelor noastre.

Cred că veți fi de acord cu mine, 
tovarășe președinte, că pacea și 
securitatea internațională sint in
dispensabile oricărui progres eco
nomic și social. De aici, și preocu
parea noastră în fața persistenței 
agravării focarelor de tensiune din 
lume, îndeosebi în Africa, Orientul 
Mijlociu și în America Latină.

Aș dori, de asemenea, să vă 
spun, tovarășe președinte, că po
porul din Volta Superioară împăr
tășește aspirațiile celorlalte po
poare care — departe de el, din 
punct de vedere geografic — spri
jină luptele drepte împotriva im
perialismului, neocolonialismului 
și rasismului.

De peste 18 ani, un război fra
tricid însîngerează Ciadul. Poporul 
voltez și Consiliul Național al Re
voluției sînt foarte sensibile față 
de suferințele poporului ciadian. 
Credem că sub egida Organizației 
Unității Africane vor fi depuse 
toate eforturile pentru a se găsi 
grabnic o soluție dreaptă și echi
tabilă acestei probleme. Iată de ce 
noi susținem inițiativele de recon
ciliere națională.

De asemenea, în numele dreptu

Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste. România.

întrevederea, premergătoare con
vorbirilor oficiale, s-a desfășurat 

rea Palestinei — ca reprezentant 
legitim al poporului palestinian.

România își manifestă întreaga 
solidaritate cu lupta popoarelor 
din Africa pentru lichidarea depli
nă a colonialismului, pentru apă
rarea și consolidarea independen
ței lor naționale și înaintarea li
beră pe calea progresului econo
mic și social. Ne pronunțăm ferm 
pentru întărirea unității și colabo
rării popoarelor africane. Conside
răm că un rol important revine, în 
această privință, Organizației Uni
tății Africane, care poate aduce o 
contribuție activă la soluționarea 
politică a stărilor de tensiune exis
tente pe continent, la dezvoltarea 
solidarității și a cooperării econo
mice dintre țările africane, în 
lupta pentru dezvoltare liberă și 
independentă pe calea progresului 
economic și social.

Ne manifestăm întreaga solida
ritate cu lupta poporului namibian 
— sub conducerea S.W.A.P.O. — 
pentru dobindirea independenței, 
în acest spirit, milităm pentru tre
cerea neîntîrziată la înfăptuirea 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate al Organizației Națiunilor 
Unite privind asigurarea accesu
lui la independență a Namibiei.

Acționăm, în strînsă solidaritate 
cu țările în curs de dezvoltare, în 
vederea lichidării subdezvoltării și 
realizării noii ordini economice 
mondiale. Este timpul să se ajungă 
la tratative reale între țările bo
gate și sărace, să se găsească o so
luție globală pentru datoriile țări
lor în curs de dezvoltare, care să 
ducă la anularea unei părți im
portante a acestora, la reducerea 
substanțială a dobînzilor, precum 
și la acordarea de credite avanta
joase pentru aceste țări în vederea 
progresului lor economico-social.

Apreciem că țările în curs de 
dezvoltare trebuie să-și întărească 
colaborarea, să acționeze mai uni

lui imprescriptibil al popoarelor de 
a dispune de ele însele, noi sus
ținem ferm aspirația legitimă 
a poporului saharian la auto
determinare și independență, în 
conformitate cu rezoluția celei de-a 
XlX-a întîlniri la nivelul șefilor 
de stat și \ de guvern a O.U.A. și 
cu rezoluția adoptată de . cea de-a 
38-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U.

Poporul militant din Volta Su
perioară împărtășește totodată nă
zuințele legitime ale combatanților 
— eroi din Namibia și Africa de 
Sud care, cu arma în mină, luptă 
în fiecare: zi in mod hotărît îm
potriva politicii barbare și inuma
ne a regimului rasist și sîngeros 
din Africa de Sud.

în alte părți ale lumii, unde po
poarele se ridică pentru a-și ob
ține independența și libertatea, 
imperialismul internațional inter
vine cu cruzime declanșînd război 
și organizînd masacrul acestora. 
Din păcate, așa se întîmplă în 
Nicaragua și în Salvador.

Noi trebuie să ne ridicăm glasul 
și să acordăm sprijin tuturor a- 
celora care, mai aproape de noi, 
luptă pentru oprirea cursei înar
mărilor și instaurarea în Europa 
a unui climat de încredere și de 

te în vederea stabilirii unei stra
tegii comune în tratativele cu ță
rile dezvoltate, precum și în lupta 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

Noi considerăm că la soluționa
rea.gfavelor pi’pbliBwe ce confruntă 
epoca noastră trebuie să participe, 
în deplină egalitate, toate statele, 
fără deosebire de mărime sau orîn
duire socială. Un rol important re
vine, în această privință, țărilor 
mici și mijlocii, țărilor în curs de 
dezvoltare și nealiniate, care con
stituie marea majoritate a statelor 
lumii și sînt nemijlocit interesate 
într-o politică de egalitate, de 
independență, colaborare și pace.

Viața, realitățile lumii de astăzi 
evidențiază cu putere rolul tot mai 
însemnat al popoareloi' în determi
narea cursului vieții internaționale. 
Avem ferma convingere că, acțio- 
nînd unite, popoarele, forțele 
înaintate de pretutindeni pot asi
gura triumful politicii de dezar
mare, de destindere, de indepen
dență, de pace și colaborare între 
toate națiunile !

Am convingerea că vizita pe 
care o faceți în România socia
listă, înțelegerile la care vom 
ajunge vor deschide noi perspective 
colaborării și conlucrării dintre ță
rile noastre, în interesul și spre 
binele ambelor popoare, al cauzei 
generale a păcii și independenței.

Cu această convingere ridic 
paharul :

— în sănătatea dumneavoastră, 
tovarășe președinte ;

— pentru progresul,’ pacea și 
prosperitatea poporului prieten din 
Volta Superioară ;

— pentru întărirea prieteniei și 
colaborării dintre țările și po
poarele noastre ;

— pentru pace și colaborare în 
întreaga lume ;

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor! (Aplauze).

cooperare sinceră. în acest spirit, 
salutăm inițiativele întreprinse și 
dialogurile angajate la Stockholm, 
Viena și Geneva în problemele 
dezarmării.

Nu aș putea să închei fără să 
evoc manevrele imperialismului în 
Orientul Mijlociu, unde popoarele 
libanez și palestinian sînt victime 
ale unor agresiuni neîncetate.

Tovarășe președinte, soluțio
narea tuturor acestor probleme 
care atrag atenția opiniei publice 
internaționale necesită din partea 
tuturor țărilor progresiste o coor
donare a eforturilor lor pentru a 
se ajunge la pace și securitate in
ternațională. Volta Superioară este 
gata să-și aducă contribuția la 
acestea.

în sănătatea dumneavoastră, to
varășe președinte !

Pentru progresul, pacea șl pros
peritatea poporului prieten ro
mân !

Trăiască prietenia dintre po
poarele român și voltez 1

Trăiască solidaritatea interna
țională 1

Trăiască pacea, securitatea și 
progresul tuturor popoarelor !

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor! (Aplauze).

intr-o atmosferă cordială, priete
nească. de stimă și înțelegere reci
procă.

Înaintea dineului oficial

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I) 
dorința reciprocă de a dezvolta, in 
continuare, raporturile dintre Volta 
Superioară și România.

tn cadrul primei runde de convor
biri, cei. doi președinți,aunprezentat 
aci lvitât’e£ -șr preocupănH§’wW*afW)ă 
țări și popoare, consacrate dezvoltă
rii economico-sociale a țărilor lor. 
ridicării nivelului de trai material și 
spiritual.

Apreciind bunele relații existente

(Urmare din pag. I)
Cei doi șefi de stat și-au strîns mina 
cu putere.

Șeful statului voltez a fost salutat, 
de asemenea, de tovarășii Gheorghe 
Oprea, Nicolae Constantin, Constan
tin Olteanu, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Ștefan Andrei, de miniștri, 
conducători ai unor instituții cen
trale, generali.

Pe aeroport se afla, de asemenea, 
Milan Marinkovici, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Iugoslaviei in 
țara noastră.

Președintele Consiliului Național 
al Revoluției din Volta Superioară 
este însoțit în vizita in țara noas
tră de Daouda Traore, membru al 
Consiliului Național al Revoluției, 
Hama Arba Diallo, ministrul aface-

Miercuri după-amiază, căpitan 
Thomas Sankara, președintele Consi
liului Național al Revoluției, șeful 
statului Volta Superioară, a depus o 
coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism.

La solemnitate au luat parte Ion 
Lăzărescu, ministrul minelor, Traian 
Pop, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Dumitru Necșoiu, prim- 
vicepreședinte al Comitetului Execu
tiv al Consiliului popular al muni
cipiului București, general-locote- 

intre țările noastre, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Thomas 
Sankara au evidențiat posibilitățile 
dezvoltării colaborării și cooperării 
dintre România și Volta Superioară 
în domeniile minier, geologiei, agri- 

. culturii, transporturilor. ..tavățămin- 
’: tul’îî' yșr •mcrofîfrt sfirtăt atnF1 WSrrî- 

nind pe membrii celor două delegații 
să examineze, în timpul vizitei, mo
dalitățile concrete de acțiune pen
tru extinderea legăturilor bilaterale 
pe baze reciproc avantajoase.

Sosirea în Capitală
rilor externe, Diagbougou Diagnoa- 
gou, membru al Consiliului Național 
al Revoluției, Philippe Ouedraogo, 
ministrul echipamentelor și comuni
cațiilor, Hama Boubacar, ministrul 
comerțului, dezvoltării industriale și 
minelor, Nayabtigungu Congo Ka- 
bore, secretar general al guvernu
lui și Consiliului de Miniștri. Amade 
Ouedraogo, ambasadorul Republicii 
Volta Superioară în țara noastră.

în continuarea ceremoniei, o gardă 
militară a prezentat onorul. Au fost 
intonate imnurile de stat ale Voltei 
Superioare și României. în timp ce 
erau trase, în semn de salut, 21 salve 
de artilerie.

Un grup de pionieri a oferit bu
chete de flori celor doi șefi de stat.

A urmat trecerea în revistă a găr
zii de onoare.

Depunerea unei coroane
nent Constantin Popa, locțiitor al 
șefului Marelui Stat Major, generali 
și ofițeri.

Au fost de față persoanele oficiale 
care il însoțesc pe oaspete in vizita 
oficială în țara noastră.

O gardă militară, aliniată pe pla
toul din fața monumentului, a pre
zentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale , Republicii Socialiste România și 
Republicii Volta Superioară.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de reculege-

A fost exprimată convingerea că 
în cadrul convorbirilor se va ajunge 
la înțelegeri care vor asigura o bază 
largă și un conținut tot mai bogat 
raporturilor romano-volteze, in in
teresul și spre binele ambelor țări 
și. popoare, al cauzei generale aj pă
cii. înțelegerii și conlucrării întră 
națiuni.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă cordială, de stimă și în
țelegere reciprocă.

Solemnitatea primirii s-a Încheiat 
cu defilarea gărzii militare.

Numeroși bucureșteni aflațl pe 
aeroport au făcut o caldă primire 
solului poporului voltez. Cei pre- 
zenți au ovaționat pentru prietenia 
dintre țările și popoarele noastre, 
dînd expresie satisfacției pentru 
dialogul la nivel înalt româno-vol- 
tez, care se înscrie ca un moment 
de cea mai mare importanță in cro
nica relațiilor de colaborare dintre 
România și Volta Superioară.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
căpitan Thomas Sankara au răspuns 
cu prietenie acestor manifestări.

Tn această atmosferă, cei doi șefi 
de stat au părăsit aeroportul, în- 
dreptindu-se spre reședința rezervată 
înaltului oaspete.

(Agerpres)

de flori
re și a fost vizitată rotonda monu
mentului.

In continuare, căpitan Thomas 
Sankara, președintele Consiliului Na
țional al Revoluției, șeful statului 
Volta Superioară, împreună cu per
soanele care îl însoțesc, a vizitat 
cartiere din București. Oaspetele a 
admirat frumusețea blocurilor de lo
cuințe, arhitectura sobră și plăcută 
a noilor construcții. înaltul oaspete 
a fost salutat cu căldură de mii de 
bucureșteni.

(Agerpres)
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Muncă stăruitoare pentru strîngerea
0 calitate nouă, superioară, 

în activitatea de primire în partid

neîntârziată a cerealelor
în ultima vreme a plouat mai în 

fiecare zi peste cîmpiile și podișurile 
Vasluiului. O ploaie bogată, binefă
cătoare pentru recoltele de toamnă 
bune care se estimează aici, dar care 
dă multă bătaie de cap celor ce 
string acum recolta de păioase. Mai 
întîi la orz și acum la grîu. de două 
săptămîni încoace, cu mijloace me
canizate. dar și cu secera și coasa, 
în condiții de lucru dificile, oamenii 
au muncit și muncesc cu dăruire 
pentru a aduna cît mai repede, pînă 
la ultimul bob. grînele ce au rodit pe I aceste locuri, dovedind răspundere 
pentru pîinea tării. Cine sînt acești 
oameni ? De bună seamă. în primul 
rînd cei 6 000 de mecanizatori care 
își măsoară acum munca în numărul 
de hectare recoltate sau însămîntate 
cu a doua cultură. Cu ei, cot la cot, 
lucrează un număr mare de coope- 

Iratori care string cu secera cteea ce 
nu se poate recolta cu combina, lo
pătează orzul și griul depozitate, din 
cauza umidității ridicate, pe rampele 
din incinta bazelor de recepție. Si 
trebuie spus că în această vară peste 
90 la sută din cantitatea de orz re- 

I coltată a trebuit uscată pe calea „so- 
larizării" naturale.

— Secerișul orzului pentru noi. 
executat numai între ..ferestrele" 
dintre ploi — ne spunea tovarășul 
Mihail Butnaru, directorul direcției 
agricole, a constituit de fapt un ade
vărat examen al capacității de orga
nizare a celor chemați să adune 
roadele pămîntului în această parte 
a tării. Și, spre cinstea lor, marea ma
joritate a mecanizatorilor și coopera
torilor. specialiștilor și cadrelor de I conducere din unitățile agricole, ac
tiviștii de partid au promovat cu 
bine acest examen. Este deci un mo
tiv în plus care ne dă dreptul să 
afirmăm că sîntem pregătiți din toa
te punctele de vedere să strîngem 
într-un timp cît mai scurt si fără 
pierdere întreaga recoltă de grîu de 
pe cele 95 000 hectare, indiferent 

1 dacă condițiile climatice vor fi bune 
! sau nu. Am început secerișul griului 
Ș cu toate mașinile în perfectă stare de 
( funcționare, cu un stoc de piese de 

schimb suficient pentru a asigura 
i buna folosire a combinelor pe în- 
' treaga durată a secerișului. Acțio- 

nînd astfel, pînă în seara zilei de 24 
iulie, griul a fost strîns de pe 1 743 
hectare.

I.A.S,-urile — intr-adevâr 
un model de organizare

zilei (cînd lanul era prea umed) au 
lucrat la pregătirea terenului, își 
măsurau acum forțele în primul rînd 
în hectare recoltate. în tone de grîu 
descărcate din buncărele combine
lor. Alături de ei. alti 50 de oameni 
adună paiele cu presele sau cu fur
cile și le transportă la capătul mi
riștii, iar în urma lor formațiile de 
mecanizatori pregătesc terenul, după 
care semănătorile îngroapă în solul 
umed sămînța pentru a doua recoltă. 
Și pentru a nu se pierde nici o 
oră bună de lucru, pe întreaga du
rată a secerișului toti cei care răs
pund de buna desfășurare a cam
paniei — de la director și specia
liști pînă la cei ce țiiî evidenta pro
ducției și asigură asistenta tehnică 
— și-au mutat casa în cîmp, în ta
bere anume constituite. Din lan. 
grîul este trimis la baza de recepție, 
iar orzul la magazia pentru semințe 
a I.A.S.-ului. Ambele produse aveau 
umiditatea mult prea ridicată pen

acest mod de organizare a muncii 
care asigură practic continuitatea 
fluxului de lucrări de la seceriș la 
semănat. întilnit la I.A.S. Laza, este 
specific tuturor întreprinderilor agri
cole de stat din județul Vaslui. Eiste 
drept, ca dimensiune, efectele lui 
practice nu au putut fi măsurate la 
valoarea lor adevărată din cauza 
condițiilor dificile în care are loc 
secerișul aici, dar ele trebuie apre
ciate. prin comparație, cu ceea ce 
s-a realizat în plus fată de situația 
în care s-ar fi lucrat după vechiul 
mod de organizare.

Cu mașinile, dar și cu secera 
și coasa

Adevărul este că. în județul Vas
lui. secerișul se face mai mult în 
„ferestrele" dintre ploi. în aceste 
condiții, nu se poate vorbi de reali
zarea sau nu a vitezelor zilnice pla

BRIGADA „SCÎNTEII" TRANSMITE 
DIN JUDEȚUL VASLUI

tru a putea fi depozitate în condiții 
normale. Cu toate acestea, combinele 
recoltează în mod obișnuit. „Adică 
fără pierderi" — tine să precizeze 
directorul întreprinderii, Vasile Nu- 
cuță. Pentru a ne convinge de acest 
lucru, ne îndeamnă să căutăm sub 
valurile de paie rămase în urma com
binelor. Dar întrucît de efectele mă
surilor întreprinse aici în scopul evi
tării risipei de boabe ne-am convins 
încă de cum am ajuns în lan. soco
tim că este mai util să arătăm cum 
este posibil să se realizeze un ase
menea flux. în care, pe aceeași solă, 
vezi lucrînd atît combinele și mij
loacele de adunat paie, cît si trac
toarele la pregătirea terenului și 
la semănat. „Simplu — ne răspunde 
directorul. Trăgînd învățăminte din 
neajunsurile ce s-au manifestat în 
alți ani, cînd continuitatea fluxului 
era întreruptă de „gîtuirile" care 
se produceau la eliberarea terenu
lui. în această campanie am stabilit 
ca de adunatul și transportul paie
lor să răspundă muncitorii din fer
mele zootehnice, in așa fel încît 
toate paiele treierate ziua, pînă 
seara să fie adunate și transportate 
în baza furajeră. De pregătirea te-însoțiți de tovarășul Vasile Strun-

garu. directorul trustului. I.A.S.. în,7 renului, și semănatul, culturilor duble 
cepena documeritareS;-fri'' județ în se ocupă direct șefii fermelor vege

tale, care, răspunzînd de realizarea 
planului la aceste culturi, sînt direct

punctele de lucru ale unor între
prinderi agricole de^stat unde se re
coltează, concomitent, orzul pentru 
sămînță si griul pentru consum, 
într-o solă cu orz și alta cu grîu ale 
I.A.S. Laza, trei mari formații de 
mecanizatori, organizate în flux, se 
întrec intr-o adevărată competiție 
a răspunderii și respectului pentru 
„pîinea cea nouă". Cei 24 de com
biners, după ce în prima parte a

interesati să pună baze solide a- 
cestei noi recolte. Așa se reușește la 
noi ca terenul ce se recoltează într-o 
zi, cel tîrziu a doua zi să fie și 
semănat".

Trecînd apoi pe la punctele de se
ceriș ale întreprinderilor agricole de 
stat Bîrlad. Fălciu. Zorleni și Vaslui, 
aveam să ne convingem că. de fapt.

nificate. ci de recoltarea în orele 
bune de lucru a unei suprafețe ma
xime prin folosirea integrală a mij
loacelor mecanice și a forței de 
muncă. La cooperativa agricolă din 
Costești, bunăoară, vinerea trecută, 
adică la numai o zi după ploaie, se 
aflau în brazdă toate cele 16 com
bine. Se acționa, ce-i drept, cu mul
tă grijă și prudentă, cu mașinile a- 
daptate condițiilor impuse de umi
ditatea ridicată a lanului. Recolta de 
grîu este mai bună decît aceea de 
orz și mecanizatorii știu. înțeleg că 
marea lor datorie este să o adune 
repede, fără nici un fel de pierderi. 
S-au pregătit în acest scop pînă în 
cel mai mic amănunt. Combinele, 
bine reparate, sînt reglate acum în 
lan ori de cite ori este nevoie pe 
parcursul zilei și chiar pe lungimea 
aceleiași brazde. Pe porțiunile din 
lan culcate de ploi și vînt sau pe cele 
unde erbicidele nu și-au făcut efec
tul din cauza umidității prea mari, 
acționează echipele de secerători, 
integrate în cadrul formației de re
coltare. La orz, ele au secerat 30 
de hectare și mai au de recoltat încă 
pe atîta la grîu. Strinsul și trans
portul paielor se fac, de asemenea, 
mdcȘnizăt ■;șit-"manual. Ttftti-’câi '‘cărei 
au animale și au contractat produse 
cu statul au dreptul de a aduna o 
anumită cantitate de paie, din care 
o parte le revine contra cost. Fapt 
este că la Costești se recoltează 
practic în fiecare zi. atunci cînd este 
posibil cu combinele, dar în mod 
permanent cu coasele și cu secera.

De altminteri, modul în care de
curge secerișul la Costești constituie 
numai unul din exemplele de înaltă

răspundere fată de pîinea tării de 
care dau dovadă lucrătorii ogoare
lor din acest județ, în actuala și 
atît de dificila campanie de vară.

Transportul produselor agricole
— organizat mai bine, fără 

improvizații

Dincolo de desfășurarea propriu- 
zisă a secerișului, aducem din nou 
în discuție problema transportului 
producției. Nu am putea spune că 
am văzut în unitățile pe unde am 
fost combine stationind sau grămezi 
de grîu întinse la capătul ariei din 
cauza neasigurării autocamioanelor. 
Dar acest lucru se realizează cu pre
țul unor mari eforturi, făcute în 
primul rînd de unitățile agricole 
producătoare și mai puțin de către 
întreprinderile de transport specia
lizate.

Să vedem, practic, cum sprijină 
campania de recoltare întreprinderea 
specializată în transportul produse
lor agricole, cunoscută sub denumi
rea de I.T.S.A.I.A. Rațiunea înfiin
țării acestei întreprinderi a fost 
aceea de a asigura o mai bună și 
eficientă utilizare a capacității de 
transport din agricultură. Dar cei ce 
lucrează în agricultura județului 
acuză pe drept cuvînt practica pă
gubitoare a conlucrării cu această 
întreprindere. Interesîndu-ne de fe
lul în care participă autocamioanele 
aparținînd I.T.S.A.I.A.-Vaslui la 
transportul cerealelor din întreprin
derile agricole de stat, la I.A.S. Bîr
lad am aflat că vinerea trecută, 
de exemplu, din 6 autocamioane re
partizate, transportau efectiv numai 
două. Directorul I.A.S. Bîrlad ne 
spunea că de fapt și aceste autoca
mioane funcționau cu motorina dată 
de I.A.S., așa cum, dealtfel, trans
portă majoritatea autocamioanelor 
I.T.S.A.I.A., atunci cînd șoferii se 
prezintă la lucru. Extinzînd investi
gația și în alte unități agricole de 
stat, aflăm, bunăoară, că. tot din | 
motive de neconlucrare, cei de Ia I 
I.A.S. Laza nu mai apelează de un | 
an și jumătate la serviciile 
I.T.S.A.I.A.

întrucît acest mod nedorit de con
lucrare dintre unitățile agricole de 
6tat și cele ale I.T.S.A.I.A. nu este 
specific doar județului Vaslui, este 
de datoria Ministerului Agriculturii 
să analizeze cu toată răspunderea 
această problemă și să adopte mă
surile ce se impun pentru a gși- .

pretutindeni buna folosire a 
mijloacelor de transport. Măsuri 
care să ducă la eliminarea cu de- 
săvîrșire a neajunsurilor mari ce 
există în acest domeniu, la îmbună
tățirea radicală a transportului pro
duselor în agricultură.

Horea CEAUȘESCU 
Iosif POP
Petre NECULA 
corespondentul „Scinteii”

Sintetizind stadiul actual al dezvoltării partidului nos
tru, ca un partid puternic, unit, de mase, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prefigurat și modul în care ur
mează să aibă loc, în continuare, creșterea rînduriior 
sale. „Putem considera că in momentul de față - sub
linia secretarul general al partidului la Plenara C.C. 
al P.C.R. din 1-2 iunie 1982 - problema principală 
este nu creșterea numerică, ci ridicarea calității mem
brilor săi", lată o cerință exprimată cu deosebită cla
ritate, într-un moment în Care obiectivul fundamental 
privind realizarea unei calități noi, superioare, în toa
te domeniile de activitate, vizează și centrul vital al 
națiunii, partidul, cel care conduce practic întreaga 
operă de înfăptuire a noii calități.

Pe baza acestei orientări, ne propunem ca în pe
rioada următoare - marcată, cum bine se știe, de mo
mente de bilanț și analiză, de intensificarea activității 
politico-organizatorice consacrate intîmpinării cu re

Un tablou sintetic care vorbește 
despre forța organizațiilor de partid. 
„Ca și celelalte sectoare ale Capi
talei — prefațează în citeva cuvinte 
tovarășul Constantin Velea, prim- 
secretar al Comitetului de partid al 
sectorului 5. dezbaterea noastră — și 
sectorul nostru are un profil econo- 
mico-social complex. Pe teritoriul său 
își desfășoară activitatea importante 
unități ale industriilor de construc
ții de mașini, ușoară, transporturi, 
construcții, de poligrafie, institute 
de cercetare și proiectare, instituții 
de artă și cultură, licee și școli 
generale, unități ale comerțului și 
cooperației etc. Din cei peste 100 000 
de oameni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile sectorului, peste 
36 la sută sînt membri ai partidului, 
iar 66,5 la sută din aceștia provin 
din rîndul muncitorilor. Compoziția 
pe sexe este, de asemenea, bună : 
58 Ia sută din comuniști sînt băr
bați, iar 42 la'' sută sînt femei.

Referindu-ne numai la acest an, în 
primele șase luni au fost primiți în 
partid peste 930 de oameni ai 
muncii. Structura acestora — 88 la 
sută din rindul muncitorilor, 80 la 
sută al membrilor organizațiilor 
U.T.C. și 61 la sută al femeilor — 
arată că procesul de primire în 
partid nu se desfășoară întîmplător, 
ci este condus pe bază de norme și 
criterii bine stabilite. Statisticile a- 
mintite exprimă consecventa cu care 
organizațiile de bază aplică in viață 
cerința formulată de conducerea 
partidului ca în partid să fie primiți 
cei mai buni dintre cei mai buni oa
meni ai muncii, iar din rindul aces
tora, cu prioritate, cei mai buni 
muncitori, tineri proveniți din rîn
dul organizațiilor U.T.C. și cele mai 
destoinice femei".

Red : După această prezentare sin
tetică, care ne-a oferit imaginea de 
ansamblu a muncii de primire in 
partid, să ascultăm răspunsurile la 
întrebarea adresată initial.

Munca de prospectare începe odată 
cu venirea oamenilor iu întreprin
dere. „Pregătirea oamenilor pentru 
primirea în partid — afirmă Teodor 
Ursu, secretarul biroului organizației 
de bază nr. 4 din cadrul Uzinelor 
Chimice Române — este un proces 
complex, de lun^ă durată, ce. se 
■desfășoară' fh nfaii* multe etafte/WB-ț 
nite să asigure "o bună cunoaștere a 
oamenilor, evitarea grabei sau a 
unor posibile erori. O primă și im
portantă etapă o constituie, de pildă, 
alcătuirea anual de către organizații
le de bază a perspectivei de primire 
in partid. Perspectivă ce cuprinde pe 
acei oameni care, prin calitățile lor 
profesionale, morale și politice, în
trunesc condițiile potențiale pentru

zultate superioare în toate domeniile de activitate, in
clusiv al creșterii rînduriior partidului, a celui de-al 
Xlll-lea Congres al partidului - să înfățișăm expe
riența organizațiilor de partid în traducerea în viață a 
acestui important obiectiv și, îndeosebi, a cerințelor 
noi, calitative, sub comandamentul cărora se desfă
șoară în prezent activitatea de primire în partid.

Inaugurăm această suită de articole cu relatarea 
unei dezbateri la „masa rotundă", la care au partici
pat secretari ai unor birouri ale organizațiilor de bază și 
comitete de partid din sectorul 5 al Capitalei, dezba
tere care s-a axat pe unul din principalele momente 
ale activității de primire în partid, și anume : Cum 
prospectează organizațiile de partid pe cei din rin- 
dul cărora urmează să aleagă pe cei mai buni din
tre cei buni oameni ai muncii pentru a deveni purtă
tori ai carnetului roșu de comunist î

a deveni membri ai partidului. Evi
dent. munca de prospectare a calită
ților acestor oameni nu începe odată 
cu întocmirea perspectivei, ci mult 
mai înainte.

Pentru biroul organizației noastre 
de bază a devenit o practică de a 
desfășura o activitate permanentă, 
sistematică, de observare, de cunoaș
tere a oamenilor, chiar din momen
tul intrării în întreprindere. Această 
muncă n-o facem singuri. Pentru că 
nici n-am putea și nici n-ar fi fi
resc. O facem prin membrii biroului, 
prin intermediul comuniștilor, care, 
prin natura muncii lor, cunosc bine 
oamenii : șefii de echipă, maiștrii, 
birourile organizațiilor U.T.C. și 
ale grupelor sindicale. Abia după ce

Opinii și experiențe 
aie unor secretari 

de partid din sectorul 
5 al Capitalei

se produce această cunoaștere, care 
poate dura 1—2 ani și chiar mai 
mult, în funcție de complexitatea 
omului, de posibilitățile de a-1 cu
noaște. o parte din cei avuti în aten
ție sint incluși în perspectiva de pri
mire în partid. Noi așa am procedat 
pînă acum și am obtinut rezultate 
bune".

In anumite situații cunoașterea în
cepe chiar mai devreme. „Condițiile 
de care dispune întreprinderea noas
tră — intervine tovarășul Gh. Du
mitru, secretarul comitetului de 
partid de la „Electromagnetica" — 
ne determină să începem procesul 
de cunoaștere chiar înainte de ve
nirea tinerilor în unitate. De ce ? 
Noi primim anual multi muncitori — 
de la 150 pînă la 200 — de la liceul 
industrial tutelat de întreprindere. 
De asemenea, primim un număr de 
specialiști din rîndul studenților 
care fac practica de producție. în 
unitatea noastră. Obișnuim ca pe 
aceștia să-i cunoaștem cît mai bine 
încă din perioada practicii. Atît pe 
baza unor chestionare simple („Citiri 
ați dori să evoluați profesional șt 
politic dacă ați rămîne în unitatea 
noastră ?“), cît și prin informațiile 
pe care le obținem despre modul 
cum învață, cum se comportă în tim
pul practicii. Așa am procedat pînă 
acum și pregătirea absolvenților 
acestui liceu, incluși în perspectiva 
primirii în partid, a decurs în con
diții bune".

în stabilirea perspectivei trebuie 
să ții seama de „loeurile-cheie" ale 
producției. „De acord cu tot ce s-a 
spus pînă aici — intervine tovarășul 
Titus Almăjan, secretarul biroului 
organizației de bază nr. 4 forjă din 
cadrul întreprinderii „Vulcan". Dar 
cred că, indiferent de specificul în
treprinderii. la prospectarea' forțelor 
pentru alcătuirea perspectivei de 
primire în partid trebuie tinut sea
ma — noi cel puțin așa procedăm — 
de citeva cerințe obligatorii. In pri
mul rind, de asigurarea locurilor de 
-muncă-cheie- cu forțele comuniste 
necesare pentru ca organizațiile de 
bază să-și exercite rolul de condu
cător politic al locului de muncă. In 
al doilea rînd, de încadrarea în ori
entările stabilite de conducerea 
partidului privind asigurarea, in 
funcție de specificul acestor locuri, 
a anumitor priorități — cei mai buni 
muncitori, tehnicieni și ingineri. In 
al treilea rînd, de întărirea cu forțe 
proaspete a unor organizații de bază 
în care există un număr mare de 
membri de partid cu virsta înainta
tă. Si, firește, toate aceste criterii 
să se regăsească, ca o chintesență, in 
cerința de includere in perspectivă a 
celor mai buni dintre cei mai buni 
oameni ai muncii.

Respectarea tuturor acestor criterii 
necesită, firește, o muncă temeinică 
de cunoaștere a oamenilor. Noi cu
noaștem structura oamenilor din sec
ția forjă pe profesii, vîrste, sexe. 
Pentru că ne interesează să știm pe 
ce forte ne bizuim. Asta nu înseam
nă că, atunci cînd definitivăm per
spectiva de primire în partid, fixăm 
în mod rigid un număr de oameni. 
Nu. Perspectiva reprezintă un pro
gram orientativ, mobil, în care pu
tem opera schimbări, în funcție de 
cerințe, de calitățile oamenilor, ori 
de cite ori este necesar. Important 
este că ea rămîne permanent des
chisă pentru cei mai burii dintre cei 
buni".

întrerupem aici, din motive de 
spațiu, prima parte a dezbaterii or
ganizate în cadrul „mesei rotunde". 
Asupra celorlalte aspecte, importan
te și diverse, pe care le implică 
munca de prospectare a celor ce ur
mează. să facă din perspectiva de 
primire, partid, a experienței acu- .. 
mulate m ’ acest sens. de organizații- ■■ 
le de partid din sectorul 5 al Capi
talei, vom reveni într-un viitor arti
col. în finalul aceluia vom puncta, 
de asemenea, și celelalte momente (și 
teme) ale procesului complex de pre
gătire pentru primirea în partid, care 
vor face. în continuare, obiectul dez
baterii de față.

Constantin PRIESCU

Semănatul culturilor succesive la C.A.P. Tătărani, județul Vaslui
Foto : P. Lascăr^

Unități turistice în județul Vrancea
Si în județul Vrancea s-au con

struit. în ultimii ani. noi unități 
turistice. Una din cele mai atrăgă
toare este Hanul Bachus, amplasat 
pe șoseaua națională București — 
Focșani — Bacău lingă localitatea 
Popești. Hanul oferă locuri de 
cazare în camere moderne și con
fortabile, dispune de restaurant cu 
două terase, salon pentru servirea 
micului dejun și bar de zi. La 3 km 
de Focșani. în crîngul Petrești, se 
află cabana Căprioara care dispu
ne de 49 locuri de cazare, restau
rant spațios, terenuri de tenis de 
cîmp și parcare auto. în orașul 
Mărășești. Hotelul Parc din apro
pierea gării are camere de cazare 
cu cite două locuri, un restaurant, 
o braserie și un cafe-bar, iar la 
Adjud, modernul complex de ali
mentație publică și cazare Hotelul 
Trotuș dispune de restaurant, bra
serie, cafe-bar și 60 locuri de ca
zare. Aceleași servicii le oferă 
Hanul Soveja și Hotelul Panciu din 
stațiunea și. respectiv, orașul cu 
același nume.

In fotografie : Hotel Parc din 
orașul Mărășești.

■ ■ ■ ■ ■■ Jlf-W ■ ■
Experiența județului Argeș în do

meniul producerii și valorificării 
biogazului — sursă energetică ieftină 
și la îndemină — devine din ce în 
ce mai cunoscută și apreciată, și, ca 
atare, merită să fie preluată și apli
cată și în alte județe. Recent, sub 
organizarea Comitetului pentru Pro
blemele Consiliilor Populare, a Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie și, bineînțeles, a Consi
liului popular al județului Argeș, a 
avut loc, la Pitești, o consfătuire, cu 
participarea unor factori de răspun
dere și specialiști din 26 de consilii 
populare județene, în care s-au dez
bătut problemele producerii și valo
rificării biogazului.

Ce anume se cuvine relevat din 
I experiența județului .Argeș în pri

vința producerii și utilizării bioga
zului ca sursă de energie ? înainte 
de a intra în amănunte merită să 
precizăm că tehnologia și instala
țiile de bază, create de inginerul Ion 
Nicolescu, au fost preluate de dife
rite unități agricole, școlare, de eco
nomie comunală, precum și de gos
podării ale populației. Biogazul 
produs astfel este ieftin, asigurînd I încălzirea camerelor și a apei, în
locuind benzina și motorina, iar re
ziduurile sint folosite ca îngrășămînt 
agricol.

Primul și cel mai mare furnizor 
de biogaz îl constituie stația de epu
rare a apelor de la Prundu, din 
Pitești, una dintre cele mai mari 
unități de profil din țară. Ca în 
toate stațiile de epurare din orașe, 
și aici apele uzate parcurg un com
plicat proces chimic și biologic, sol
dat, în final, cu mari, acumulări de 

I nămol, care conține gaz metan. Prin- 
4 tr-o operație de separare în metan- 

tancurile stației, la temperaturi de 
35 grade Celsius, în gazometre se 
acumulează mari volume de bio- 
gaz. Nămolului i se găsise, după 
experimentări repetate, o utilă între
buințare, ca îngrășămint agricol. Pro
blema era ca să fie valorificat și 
gazul ce rezulta. Soluția a fost gă
sită : biogazul să fie folosit ca o 
importantă sursă energetică chiar în 
centrala termică a stației de epura
re, înlocuind astfel gazul metan. Pe 
plan local au fost confecționate și 
utilajele de care era nevoie : schim
bătoare de căldură, conducte de le
gătură între metantancuri, gazome
tre și centrala termică. în scurtă 
vreme, această sursă energetică a 
început să fie pusă în valoare. De 
atunci au trecut zece ani si. în acest 
răstimp, s-au produs aici 20 milioane 
metri cubi biogaz. bogat în conținut 
de metan și avînd o putere medie 
calorică de 6 000 kilocalorii pe me
trul cub, care a înlocuit 14 000 tone 
combustibil conventional. Biogazul 
ce se obține acoperă în întregime 
cantitatea de energie necesară acti
vităților stației de epurare, rămînînd 
si un disponibil care este folosit la 
încălzirea birourilor, laboratoarelor, 
atelierului mecanic, a unor sere. Tot 
aici au fost construite două cuptoa
re de ars var, cu o capacitate de 24 
tone, ce funcționează cu aceeași sur
să energetică. Stația Prundu produce 
zilnic 10 000 metri cubi biogaz la un 
cost de 0.40 lei/mc. De fapt, de aici 
se aprovizionează cu nămol purtător 
de gaze și alti beneficiari care și-au 

. construit asemenea instalații. Pe a- 
celeași principii s-a acționat ulte
rior și la stațiile de epurare din 
Curtea de Argeș și Cimpulung, care 

au devenit, la rîndul lor. furnizoare 
de biogaz.

„Acțiunea biogaz" s-a extins în 
alte unități și în gospodării ale popu
lației. Consiliul popular județean și-a 
asumat răspunderea de a executa in
stalațiile necesare, care, pe parcurs, 
au cunoscut îmbunătățirile de rigoa

ÎN JUDEȚUL ARGEȘ:

O largă acțiune de valorificare 
a biogazului

re. Pentru ca ele să fie cît mai Ieftine, 
s-au folosit recipient și alte mate
riale care nu mai aveau întrebuin
țare. Și cîțiva Săteni și-au construit 
instalații de biogaz. care funcționea
ză cu bune rezultate și acum. Astfel, 
Ion Neguț, din comuna Rociu, și-a 
construit primul instalația, in 1981. 
L-a costat 16 000 lei o instalație cu 
capacitatea de 16 metri cubi, de 
care este foarte mulțumit. încălzește 
o încăpere și își prepară mîncarea. 
Radu Georgescu din Bradu deține 
din 1982 o instalație de biogaz de 4 
metri cubi. Fiind în apropierea sta

ției de epurare de la Prundu, el fo
losește nămol de la aceasta. Atît 
pentru el, cît și pentru alti dețină
tori de instalații de biogaz. autove
hiculele speciale ale întreprinderii 
de gospodărie orășenească transpor
tă acasă nămolul la cerere. Consiliul 
popular județean a luat măsura ca

Trustul de construcții Argeș să fie 
autorizat în construirea de instalații 
de biogaz pentru oricare solicitant.

Utilizarea biogazului a luat extin
dere îndeosebi în acele sectoare cu 
activități de unde rezultă dejecții. 
Ce învățăminte se desprind, bunăoa
ră, din functionarea instalației de 
biogaz a complexului zootehnic din 
Rociu ? Din dejecțiile rezultate de 
la sectorul porcin se asigură, cu aju
torul unei instalații de producere a 
biogazului, combustibil pentru can
tină și carmangerie la un cost foar
te scăzut. întrucît s-au utilizat resur

se refolosibile, instalația a costat 
numai 940 000 lei, față de 12 milioa
ne lei cît ar fi fost necesare pentru 
realizarea unei instalații din mate
riale și cu utilaje noi.

Se disting, de asemenea, prin sim
plitate și cost redus și alte două 
instalații, -recomandate mai ales 

pentru gospodăriile populației. Ele 
există la districtul de drumuri 
Căteasca șl în Stațiunea de ma
șini agricole Căteasca. Instalațiile 
respective costă 5 000—6 000 lei și au 

, capacități cuprinse intre 5—6 metri 
cubi biogaz. Combustibilul produs se 
folosește deocamdată la cantină pen
tru prepararea hranei mecanizatori
lor și încălzirea apei Ia baia comu
nă a lucrătorilor de la drumuri. în 
componenta' acestor instalații intră 
recipienți de fermentare din beton 
și un clopot gazometru din cauciuc 
— de două ori mal ieftin decit cei de 

metal. în recipient se introduce nă
molul proaspăt, cit mai fluid, care, 
la un interval de două luni, se înlo
cuiește cu altul proaspăt. Fermenta
rea se produce la temperaturi de 
peste 20 de grade.

într-un stadiu avansat de experi
mentare se află și inovația profe
sorului universitar Vasile Dumitres
cu, de la Institutul de invățămînt su
perior din Pitești, pentru folosirea 
biogazului provenit de la o instala
ție a facultății tehnice pentru func
ționarea unor motoare de tractoare, 
motopompe de irigat, motoare de 
autoturisme și motoare staționare. 
In prezent, pe cîmpurile de la S.M.A. 
Mărăcineni se află în stadiu de ex
perimentare tractoare care funcțio
nează pe bază de biogaz lingă altele 
care folosesc motorină. Primele re
zultate ale experimentărilor sînt în
curajatoare.

în total, în județul Argeș există 50 
instalații de biogaz de capacitate 
mare și mică, din care 10 în gospo
dăriile populației.

în perspectivă, prin grija comite
tului județean de partid, folosirea 
surselor neconventionale de energie 
va fi extinsă pe bază de programe 
concrete elaborate atît la nivel ju
dețean. cît și la nivelul localităților, 
in mod deosebit în mediul rural. Un 
obiectiv prioritar îl reprezintă con
struirea de instalații de producere a 
biogazului în gospodăriile populației 
de la sate, avînd o capacitate re
dusă : 4—6 mc. S-a stabilit ca pînă 
la finele anului să se construiască 
600 asemenea instalații, ele fiind 
prevăzute a se realiza în toate co
munele. spre a servi ca model pen
tru cetățeni, urmînd ca în viitor nu
mărul acestora să se ridice la peste 

100 în fiecare localitate sătească — \ 
în total 9 600 instalații. După schite 
model, cu asistentă tehnică de la ju
deț și cu ajutorul unor meseriași lo
cali, desemnați anume, sătenii își vor 
amenaja lăcașul și fermentatorul din 
ciment al instalației ; gazometrele 
din cauciuc vor putea fi cumpărate 
de la întreprinderea de articole tehni
ce din cauciuc din Pitești. Astfel de 
instalații pot fi construite fie pentru 
o singură .familie, fie în comun pen
tru mai multe familii de săteni.

Un alt obiectiv prioritar îl consti
tuie construirea unui, însemnat nu
măr de instalații cu capacități mai 
mari de producere a biogazului în 
toate complexele zootehnice și în alte 
unități economice din județ. Se au 
in vedere și cooperativele agricole 
de producție, pentru care se caută 
soluția pentru obținerea de credite 
necesare construirii unor asemenea 
obiective. Va lua amploare produ
cerea de biogaz și în cooperativele 
sătești de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor și. îndeosebi 
pentru început. în cele cu gospodării- 
anexă de creștere a păsărilor, porci
lor și a altor animale. Modelul reco
mandat de instalație pentru produ
cerea biogazului in aceste sectoare 
va fj cel al complexului zootehnic de 
la Rociu. Cu realizarea in termenele 
stabilite a acestor instalații au fost 
însărcinate antreprizele de construc
ții industriale și civile din Pitești. 
Pentru fabricarea acestor instalații 
cu costuri cit mai reduse, un accent 
mare se va pune pe folosirea largă 
a materialelor refolosibile. pe valo
rificarea proiectelor existente.

Gheorqhe CÎRSTEA
corespondentul „Scinteii"
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Forumul național al pionierilor
Miercuri a început la Craiova cel 

de-al XII-lea Forum național al pio
nierilor, care, in acest an, se desfă
șoară sub deviza „Spre comunism 
înaintăm pe drum de glorii".

Instituite din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, fo
rumurile pionierești au devenit o im
portantă formă de activitate politico- 
educativă, de participare a purtâto- 

* rilor cravatelor roșii cu tricolor la 
analiza și dezbaterea activității des
fășurate de Organizația Pionierilor 
pentru educarea comunistă, patrioti
că, revoluționară a copiilor.

Din dezbateri a reieșit că purtăto
rii cravatelor roșii cu tricolor, cadrele 
care le îndrumă activitatea, dînd glas 
dragostei și devotamentului nemărgi
nit față de cel mai iubit fiu al nați
unii noastre socialiste, conducătorul 
încercat al partidului și poporului 
român, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, își exprimă ade
ziunea fierbinte față de Hotărirea 
plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român privind 
realegerea, la Congresul al XIII-lea 
al P.C.R., a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția supremă de 
secretar general al partidului. Pio
nierii României socialiste exprimă 
cele mai alese și profunde sentimente 
de dragoste și recunoștință fierbinte

Plecarea din Capitală 
a tovarășei Dolores Ibarruri

Tovarășa Dolores Ibarruri, pre
ședintele Partidului Comunist din 
Spania, care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, și-a 
petrecut vacanța în țara noastră, a 
părăsit miercuri Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

față de secretarul general al partidu
lui, cel mai apropiat prieten și în
drumător al tinerei generații, pentru 
minunatele condiții de viață, muncă 
și învățătură de care beneficiază 
pentru a se forma ca cetățeni des
toinici, constructori devotați ai socia
lismului și comunismului in patria 
noastră.

Cu deosebit respect și prețuire se 
îndreaptă gindurile pionierilor către 
tovarășa Elena Ceaușescu, eminent 
om politic și savant de renume mon
dial, pentru grija și atenția cu care 
veghează la creșterea și educarea 
copiilor, pentru marea contribuție a- 
dusă la dezvoltarea învățămîntului, 
științei și culturii în România.

Cei peste 500 de delegați ai unită
ților de pionieri din întreaga țară vor 
analiza și dezbate obiectivele și sar
cinile ce revin Organizației Pionieri
lor pentru educarea comunistă, pa
triotică și revoluționară a pionierilor, 
școlarilor și șoimilor patriei, în lu
mina orientărilor și indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu. Vor 
avea loc întîlniri cu activiști de 
partid și de stat, cu oameni de știin
ță, artă și cultură, schimburi *de ex
periență cu organizații ale U.T.C., 
vizite în întreprinderi industriale și 
unități agricole, spectacole, evocări, 
parade și marșuri pionierești,

(Agerpres)

oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Emil Bobu. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

(Agerpres)

Cronica zilei
La București s-au Încheiat 

miercuri, lucrările celei de-a Vl-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-siriene de cooperare 
economică si tehnico-știintifică.

în spiritul înțelegerilor si hotărîri- 
lor convenite cu prilejul intilnirilor 
și convorbirilor româno-siriene la ni
vel inalt, cele două delegații au efec
tuat o trecere în revistă a stadiului 
actual al relațiilor economice bilate
rale și au stabilit noi căi și moda
lități menite să ducă la adîncirea co
laborării și cooperării dintre cele 
două țări in domenii de interes co
mun. la lărgirea și diversificarea 
schimburilor de mărfuri, in folosul 
reciproc, al conlucrării și progresu
lui in lume.

La încheierea lucrărilor, tovarășul 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, și Abdel Kader 
Kaddoura. viceprim-ministru pentru 
problemele economice, președinții ce
lor două părți în comisie, au semnat 
protocolul sesiunii. în care sînt con
semnate acțiuni concrete privind dez
voltarea colaborării economice și 
tehnico-științifice in industrie și agri
cultură. creșterea și diversificarea 
schimburilor comerciale, acordarea 
de asistentă tehnică si sanitară de 
către specialiștii români în domeniile 
menționate.

★
Cu ocazia celei de-a 31-a aniver

sări a asaltului asupra cazărmii 
Moncada — Ziua insurecției naționa
le cubaneze — miercuri după-amia- 
ză a avut loc în Capitală o mani
festare culturală organizată de Insti
tutul român pentru relațiile cultura
le cu străinătatea.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oameni 
ai muncii din întreprinderi si insti
tuții bucurestene.

A fost prezent Juan Cardenas. în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Cuba la București.

(Agerpres)

Vizita oficială în tara noastră a secretarului 
Comitetului Popular General al Jamahiriei Arabe libiene 

Populare Socialiste, Mohamed Al-Zarouq Rajab
La invitația tovarășului Constantin 

Dăscălescu. prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
miercuri a sosit într-o vizită oficia
lă în tara noastră secretarul Comi
tetului Popular General al Jamahi
riei Arabe Libiene Populare Socia
liste. Mohamed Al-Zarouq Rajab.

Oaspetele este însotit de Fawzi 
Shakshuki. secretarul Comitetului 
Popular pentru Planificare. Moha
med Obeid Shukri. secretarul Comi
tetului Popular pentru Utilități și 
Locuințe, de aite persoane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni. împodobit 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări. Mohamed Al-Zarouq Rajab a 
fost salutat de tovarășii Constantin 
Dăscălescu, loan Avram, viceprim- 
ministru al guvernului. Ion Pățan, 
Petre Gigea. Ion Stănescu. miniștri. 
Ion Ceaușescu. ministru secretar de 
stat, prim-vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezent! Abdulhamid S. 
Zintani. secretar al Comitetului 
Popular al Biroului Popular al Ja
mahiriei Arabe Libiene Populare So
cialiste la București, alti membri ai 
Comitetului Popular al Biroului 
Popular.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Jamahiriei Arabe Libiene Popu
lare Socialiste si Republicii Socia
liste România.

★
în cursul după-amiezii, secretarul 

Comitetului Popular General al Ja
mahiriei Arabe Libiene Populare So
cialiste. Mohamed Al-Zarouq Rajab, 
împreună cu persoanele oficiale care 
îl însoțesc, a vizitat întreprinderea de 

mașini-unelte. și agregate din Bucu
rești.

Oaspetele a fost însoțit de Ion 
Stănescu, ministru, șeful Departa
mentului pentru construcții în străi
nătate. și Nicolae Iordăche, vice
președinte al Consiliului popular al 
Capitalei.

La sosire. Mohamed Al-Zarouq 
Rajab a fost salutat de Stelian Teo- 
dorescu. ministru secretar de stat la 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, de membri ai conducerii 
centralei industriale de profil și âi 
întreprinderii.

Gazdele au prezentat numeroase 
tipuri de mașini-unelte grele, agre
gate de mare gabarit, sisteme de 
mașini prevăzute cu echipamente 
electronice și alte produse care prin 
performanțele tehnice se situează la 
nivelul celor mai bune produse de 
acest fel cunoscute pe plan mondial.

Secretarul Comitetului Popular 
General al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste a avut cuvinte 
de apreciere pentru nivelul tehnic I 
superior la care sînt realizate pro
dusele și pentru modul în care este 
organizat întregul flux tehnologic în 
această modernă unitate.

în continuare, oaspetele a vizitat 
cartierele de locuințe Balta Albă și 
Titan, unde în anii construcției so
cialiste au fost puse Ia dispoziția oa
menilor muncii peste 100 000 de a- 
partamente și numeroase obiective 
social-culturale. Parcurgînd princi
palele artere ale acestor cartiere 
oaspetele a avut posibilitatep de a 
cunoaște aspecte ale dezvoltării edi
litare a Capitalei, expresie a grijii 
pe care partidul și statul nostru o 
acordă îmbunătățirii condițiilor de 
viață ale populației.

ZIUA INSURECȚIEI NAȚIONALE 

A POPORULUI CUBANEZ

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, 

Președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Cuba

HAVANA

Cu prilejul celei de-a XXXI-a aniversări a asaltului asupra cazărmii 
Moncada — Ziua insurecției naționale cubaneze . — adresăm, în numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru 
personal, cele mai bune urări și felicitări sincere și cordiale Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Cuba, Consiliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Cuba, precum și poporului cubanez prieten.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie șl de colaborare 
multilaterală româno-cubaneze se vor intensifica și amplifica continuu, spre 
binele popoarelor noastre, al cauzei generale a socialismului și păcii, al 
înțelegerii și cooperării în întreaga lume.

La această aniversare, vă transmitem, dumneavoastră și întregului popor 
cubanez, urări de noi și importante realizări în activitatea consacrată 
prosperității Cubei socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

TELEGRAME
Cu ocazia celei de-a 31-a aniver

sări a Zilei insurecției naționale cu
baneze, președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, Nicolae Giosan, a adresat 
o telegramă de felicitare președinte
lui Adunării Naționale a Puterii 
Populare a Republicii Cuba, Flavio 
Bravo Pardo.

Cu același prilej, ministrul aface

rilor externe. Ștefan Andrei, a trimis 
o telegramă de felicitare ministrului 
relațiilor externe al Cubei, Isidoro 
Malmîerca Peoîi.

De asemenea, alte instituții cen
trale și organizații de masă și ob
ștești din țara noastră au trimis te
legrame de felicitare instituțiilor și 
organizațiilor similare din Repu
blica Cuba. (Agerpres)
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Tehnici de vîrf în
La cea de-a 40-a aniversare a re

voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă, municipiul Timișoara se pre
zintă, asemenea întregii țări, cu 
realizări remarcabile în toate ramu
rile economiei, dar mai înainte de 
toate in industrie și in special in 
sectoarele de virf cum sînt elec
trotehnica, electronica, mecanica 
fină, optica. Dacă am compara si
tuația de acum 4 decenii cu cea din 
prezent — știut fiind că Timișoara 
s-a numărat printre' fpuțiriele , cen
tre ceva mai dezvoltate ale vremii, 
dispunind in special de unele uni
tăți de industrie ușoară și alimen
tară — apare oricui evident adevă
ratul salt făcut de economia muni
cipiului nostru, mai ales în perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
al partidului.

Ca volum, producția industrială a 
crescut in acest răstimp de circa 6 
ori, dar trebuie subliniat neapărat 
aspectul calitativ : in prezent, pon
derea o dețin ramurile industriale 
purtătoare ale progresului tehnic. 
Vechile întreprinderi, unele nefiind 
decit niște ateliere, au fost moder
nizate, își desfășoară activitatea in 
hale noi, spațioase, utilate cu teh
nică modernă. In această . cate
gorie intră bunăoară întreprinderea 
„Electrobanat", fosta „Dura", care 
producea cindva doar baterii pen
tru lanterne. In prezent, ea execută 
întreaga gamă de corpuri de ilumi
nat pentru toate tipurile de auto
vehicule. Sau „Electromotorul" ; de 
la atelierele „fraților Friedrich", de 
reparat electromotoare, unitatea a 
devenit una din principalele furni
zoare de mașini electrice din țara 
noastră, asigurind o treime din pro
ducția națională de motoare elec
trice, din care peste 70 la sută este 
destinată exportului în zeci de țări 
de pe toate continentele. Sau, iată, 
„Tehnometalul" : a început cu bu
toaie și paturi metalice, pentru ca 
să ajungă la mașini agricole și 
tractoare, apreciate in prezent și 
peste hotare.

O puternică dezvoltare și înnoire 
au cunoscut și unitățile chimice ; 
fostele făbricuțe de spirt și de 
săpunuri au devenit marele combi
nat petrochimic „Solventul" și în
treprinderea de lacuri și vopsele 
„Azur". In același ritm, au fost re- 
utilate și dezvoltate întreprinderile 
de industrie ușoară și alimentară 
cărora li s-au adăugat altele noi, ca 
și unitățile din alte ramuri econo
mice.

Dar „explozia" tehnicii „de virf" 
in municipiul nostru s-a produs, 
cum spuneam, după Congresul al 
IX-lea al partidului, noile obiecti
ve fiind stabilite, ca, dealtfel, șl 
dezvoltarea celorlalte, cu prilejul 
memorabilelor vizite de lucru efec
tuate la Timișoara de secretarul 
general al partidului, președin
tele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. in acești ani. pe harta 
economică a orașului au apărut uni
tăți din ramurile electrotehnicii și 
electronicii, cum sint întreprinde
rea de aparate electrice și electro
nice de măsurat, întreprinderea 
„Electrotimiș", precum și din alte 
ramuri industriale.

Concomitent s-a produs o diver
sificare a producției ca urmare a 
asimilării unor produse de inaltă 
tehnicitate, in premieră națională, 
piintre care utilajele metalurgice, 
utilajele miniere, liniile automate 
de sudură, roboții industriali etc.

orașul de pe Bega
Azi, ponderea industriei construc
țiilor de mașini și chimiei repre
zintă peste 50 la sută din producția 
globală a orașului. Saltul calitativ 
al dezvoltării industriei municipiu
lui șe reflectă, bineînțeles, și in 
aprecierea de care se bucură pro
dusele realizate la Timișoara, care 
sint exportate in peste 70 de țări. 
Această dezvoltare industrială in
tensivă a avut ca suport atit exis
tența unei tradiții muncitorești, cit 
și asigurarea unor contingente de 
muncițprț și specigȚișți.,, in mare 
parte pregătiți in școlile și fa
cultățile timișorene, . harnici și 
pricepuți, care și-au pus și își pun 
cu abnegație și spirit revoluționar 
in valoare puterea de muncă și de 
creație in folosul înfloririi econo
miei orașului, infloririi patriei so
cialiste. Aproape că nu e unitate 
industrială rriai „veche" sau mai 
nouă din Timișoara pe frontispiciul 
căreia să nu strălucească „Ordinul 
Muncii", semn al inaltei aprecieri 
din partea conducerii partidului și 
statului.

In constelația unităților tehnicii 
de virf din municipiul nostru 
strălucește și Fabrica de memorii

Drumul răspundem muncitorești, 
drumul faptelor de muncă exemplare

M-am născut în decembrie 1944 
și-mi face plăcere să spun că sînt 
de-o vîrstă cu libertatea tării. Cind 
scriu aceste rînduri îmi vine in 
minte o intîmplare petrecută aici 
in portul Constanta, cu multi ani 
in urmă, după ce absolvisem cursul 
de calificare în meseria de macara
giu. M-am urcat atunci în cabina 
macaralei, am cuprins cu privirea 
întregul port și mi-a venit să strig 
din toate puterile, de bucurie, să 
mă audă prietenele și toată lumea 
că eu, o tînără și simplă femeie 
din România, voi putea lucra la o 
astfel de înălțime, voi struni un 
asemenea utilaj, care încarcă din 
trei mișcări un vagon de marfă.

Rubrica aceasta de scrisori a 
„Scînteii" îmi oferă posibilitatea de 
a-mi face cunoscute, și mai larg 
decit din turnul de macara, gin-' 
durile și bucuria în toată tara. 
Sigur, n-am văzut cum se lucra în 
portul Constanta înainte de 1944, 
dar mi-au povestit cei care m-au 
învățat meseria aceasta. Se lucra 
cu spinarea, hamalii cărau sacii de 
pe chei în vapor și invers ca 
furnicile. în rînd cite unul. ' frinți 
de mijloc, purtînd pe umeri o 
cîrpă să-și mai apere pielea tăbă
cită, lipăind cu picioarele goale pe 
schelă.

Firește, o femeie n-ar fi putut să 
.facă o asemenea muncă. Atunci 
cind am urmat cursul de calificare 
am aflat că, pînă in anul 1949, 
existau în portul Constanța doar 9 
macarale de chei, din care 3 erau 
nerotitoare, nu exista nici un 
autostivuitor, nici un tractor, iar 
transportul mărfurilor în interiorul 
portului se făcea cu căruțele trase 
de cai. Dezvoltarea industriei țării 
a permis înzestrarea treptată a 
portului cu mașini și utilaje ne
cesare traficului de mărfuri, astfel 
că în 1965 gradul de mecanizare al 
acestor lucrări atinsese 63 la sută. 
După Congresul al IX-lea al 
partidului, care a dat un nou im
puls dezvoltării economice a tării. 

pentru calculatoare electronice și 
componente pentru tehnica de 
calcul, unde lucrez. Am pornit in 
11>6S numai cu 12 oameni, pentru 
ca, in 16 ani, să ajungem să reali
zăm toată producția de memorii ne
cesară tehnicii de calcul românești, 
in zeci de sortimente, și să punem 
la dispoziția economiei naționale 
mijloace electronice și de tehnică 
de calcul comparabile cu ceea ce 
este nou in acest domeniu pe plan 
mondial : sisteme cu microproce
soare pentru comanda utilajelor și 
roboților industriali, microsisteme 
pentru aplicații industriale, sisteme 
de culegere și prelucrare de date . 
etc. Dacă, in urmă cu 5 ăhi, în
treaga producție a unității noastre 
era destinată necesităților interne 
ale economiei românești, in prezent 
peste 60 la sută din producție este 
destinată exportului. Cred că și 
această cifră este semnificativă 
pentru saltul calitativ al industriei 
timișorene, al industriei românești 
in general in acești ultimi ani.

Tiberiu IMN
fizician,
directorul Fabricii de memorii | 
pentru calculatoare electronice ] 
și componente pentru tehnica I 
de calcul - Timișoara

relațiilor de comerț exterior ale 
României, s-au înregistrat progrese 
mult mai mari și în această pri
vință. progrese legate strins de 
numeroasele vizite de lucru făcute 
de tovarășul Nicolae Ceausescu. 
Portul Constanta a fost dotat, an 
de an. cu noi utilaje care au per
mis creșterea gradului de me
canizare a lucrărilor de trafic oină 
la 93 la sută in prezent. Așa a fost 
posibil ca această activitate să 
devină accesibilă si femeilor, pe 
cheiuri ridicindu-se o adevărată 
pădure de sute de macarale de tot 
felul, de la cele de 3 tone pînă la 
giganții de 40—50 tone-forță. Și nu 
mai vorbesc, de autostivuitoare, 
tractoare cu remorci, mașini și tot 
felul de utilaje. Numai în cadrul 
întreprinderii de exploatare por
tuară a Ministerului Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, unde lu
crez și eu, din 100 de macaragii, 
30 sînt femei. Trebuie avut însă 
în vedere faptul că în port există 
7 întreprinderi similare. Dar. prin 
mecanizare, tehnica nu numai că a 
înlocuit efortul fizic, pe această 
bază, productivitatea muncii a 
crescut în port, din 1965 pînă în 
prezent, de 7 ori.

în cei 19 ani. de cind se află 
la cîrma partidului și a tării. | 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
venit in mijlocul nostru, al mun- I 
citorilor portuari, de nenumărate 
ori pentru a se interesa de condi
țiile noastre de muncă, de dotarea 
tehnică, de organizarea muncii ș! 
de realizările obținute, dindu-ne, 
de fiecare dată, indicații prețioase 
pentru ca munca noastră 6ă răs
pundă cu cinste sarcinilor stabilite 
de partid. Și răspundem cu cinste 
acestei cerințe 1

Chira STAN 
macaragiu la secția I complexă 
a întreprinderii de exploatare 
portuară a Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor J

Tg. Mureș; în memoria eroilor 
luptei pentru eliberarea patriei

Miercuri, în municipiul Tg. Mureș 
a avut loc o ceremonie de strămutare 
a mormintelor ostașilor români — 
căzuți tn 194.4 în bătăliile care s-au 
desfășurat în acest oraș și în împre
jurimi — în noul cimitir al eroilor 
din Parcul Tineretului.

în cadrul ceremoniei au fost evo
cate marile bătălii și eroismul Arma
tei române pentru eliberarea patriei. 
In încleștarea cu dușmanul, numai in 
zona orașului Tg. Mureș și a comu
nelor din împrejurimi au căzut in

CONSTANȚA

Lansarea mineralierului „Baia de Arieș"
Miercuri. Ia întreprinderea de con

strucții navale din Constanta a fost 
lansat mineralierul de 65 000 tdw 
„Baia de Arieș".

Se întregește astfel seria succese
lor pe care colectivul constructorilor 
navali constănțeni le-a obținut în 
perioada relativ scurtă de cind, în 
această uhilafe. Ta indicația .secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a început con
strucția navelor de mare tonaj.

Dotarea tehnică superioară, la ni
velul industriilor de vîrf, continua 
perfecționare a pregătirii profesio
nale au permis constructorilor navali 
constănțeni să raporteze că și in

BULETIN RUTIER
Informații de Ia Inspectoratul General al Miliției — Direcția 

circulație
Cerințe ale conduitei preventive 

la volan
Una din cerințele majore ale con

duitei rutiere preventive constă în 
obligația celui aflat la volan de a 
anticipa. în funcție de desfășurarea 
evenimentelor. împrejurările si si
tuațiile care i se pot ivi pe parcurs. 
Așa. de exemolu. este ușor de an
ticipat că. în condiții de ploaie to
rențială — cînd se diminuează sub
stantial vizibilitatea si aderenta 
pneurilor pe drumul umed si alu
necos — continuarea deplasării cu 
autoturismul comportă un mare risc 
de accidente. Cei mai multi condu
cători auto trag pe dreapta si în
trerup temporar deplasarea în ast
fel de împrejurări. Unii ignoră .însă 
urmările la care se expun si conti
nuă să ruleze pe ploaie torențială. 
Tipic pentru consecințele acestei 
comportări este cazul conducătoru
lui autoturismului 1—NT—5922. Cir- 
culînd cu viteză excesivă pe o ast
fel de ploaie, intr-o intersecție de 
pe artera de centură a municipiului 
Brăila, nu a mai putut opri la timp 
pentru a acorda prioritate unui au
tobuz. După cum tot ușor pot fi 
prevăzute si consecințele neatenției 
la volan. La un moment dat. con
ducătorul autoturismului 2—MȘ—830 
s-a întors pentru a ridica de pe po
dea radiocasetofonul căzut de ne 
bancheta din spate. Pierzind contro
lul asupra volanului, mașina a aiuns

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 25 IULIE 1981

Extragerea I : 37 2 16 9 20 32.
Extragerea a II-a : 19 21 15 7 

6 41.
Fond total de cî ști guri : 859 608 

lei. din care 73 162 lei report la 
categoria 1.

★
Administrația de stat Loto-Pro- 

nosoort organizează o nouă tra
gere excepțională LOTO, duminică 

lupte, devenind eroi ai neamului, pes
te 1 000 de ostași și ofițeri români.

La ceremonie au fost prezenți re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, veterani de război, 
membrii familiilor unor eroi, ostași 
ai forțelor armate, mii de oameni ai 
muncii din întreprinderi și instituții, 
elevi, pionieri și șoimi ai patriei.

Fanfara militară a intonat Imnul 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

(Agerpres)

construcția mineralierului s-au obți
nut rezultate remarcabile. Gradul 
de saturare a navei este de 75 la 
sută, iar indicele de utilizare a me
talului a ajuns la 91 la sută.

în cinstea zilei de 23 August acest 
puternic detașament muncitoresc se 
angajează să finalizeze lucrările la 
primul., doc plutitor de ■ 10 000 ..tone/ 
forță și să-l lanseze pe cel de-al 
doilea destinat portului Midia-Nă- 
vodari și de asemenea să treacă 
la montajul în doc al unui nou pe
trolier de 150 000 tdw, aflat acum în 
stadiu avansat de pregătire.

. (Agerpres)

ne trotuar, unde a accidentat grav 
un trecător nevinovat.

O altă cerință a conduitei preven
tive se referă la evitarea pilotării 
mașinii in stare de oboseală, mai cu 
seamă noaptea, iar in timpul zilei se 
impun scurte opriri, pentru relaxa
re. la fiecare 100—150 de kilometri 
si ori de cite ori cel de la volan 
simte că îi cuprinde moleseala. O- 
boseala diminuează reflexele, capa
citatea de concentrare, de apreciere 
a distantelor si vitezelor. între Slo
bozia si Urziceni. la ora 5,30 di
mineața. conducătorul autoturismu
lui 2—BV—8393. care plecase de pe 
Litoral după miezul nopții, a ador
mit la volan si s-a tamponat de un 
copac, nierzîndu-și viața.

în categoria anticipărilor se în
cadrează si comportările unor cate
gorii de participant la trafic care 
pot avea reacții neașteptate — cum 
sint copiii si bătrinii — față de 
care se impune un plus de precau
ție din partea . conducătorilor auto. 
Nu o dată, persoane în etate și co
pii s-au angajat în traversarea stră
zii. pentru ca. din cine știe ce mo
tive. să întrerupă brusc traversarea 
si să revină spre locul de unde au 
plecat. Din păcate, sînt încă șoferi 
care nu iau măsuri de prevenire, in
clusiv de oprire a autovehiculului la 
nevoie, atunci cînd Înaintea lor. un 
bătrin sau un copil vădesc nehotă- 
rire in traversare ori se află in 
preajma părții carosabile.

29 iulie 1934. La ambele faze se a- 
tribuie autoturisme „OLTCIT SPE
CIAL". excursii in R.D. Germană, 
sume de bani cu valoare fixă si va
riabilă. Se extrag 66 de numere, 
putindu-se cîstiga si cu 3 numere 
din 18 sau 24 extrase. Rezultă, deci, 
că extragerile de la ambele faze 
sînt legate (la faza I — două cîte 
două, iar la faza a II-a — toate 
trei între ele), ceea ce sporește 
sansele oricăruia dintre partici- 
panți. Biletele de 25 lei au drep
tul la toate cele 7 extrageri, pu
țind cumula câștigurile.

Ziua de 26 iulie este înscrisă la 
loc de cinste în bogata cronică a 
luptei poporului cubanez pentru 
libertate și progres. în acea zi a 
anului 1953, un grup de tineri pa- 
trioți, in frunte cu Fidel Castro, 
a pornit la asaltul fortăreței 
Moncada, din Santiago de Cuba, 
ale cărei ziduri reprezentau un 
simbol al regimului de teroare 
instituit de dictatorul Batista. 
Atacul cutezător al grupului de 
tineri asupra Moncadei este soco
tit, pe bună dreptate, actul de 
naștere al revoluției cubaneze, 
victorioasă șase ani mai tîrziu, la 
1 ianuarie 1959, odată cu pre
luarea puterii de către forțele 
populare.

întruchipare a reazemului regi
mului de teroare antipopulară, 
fortăreața Moncada a devenit, după 
victoria revoluției, o școală — trans
formare semnificativă pentru trans
formarea Cubei dintr-o feudă a te
rorii, dominată de monopoluri străi
ne, în care poporul era lipsit de 
drepturi. în republica de astăzi, 
constructoare a socialismului.

Evocarea evenimentelor de acum 
31 de ani oferă prilejul de a releva 
marile succese repurtate de po
porul țării prietene din Caraibe, 
sub conducerea partidului său co
munist, în opera de făurire a noii 
orînduiri, in lupta pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare, a inde
pendenței și- suveranității națio
nale.

Roadele eforturilor desfășurate 
de poporul cubanez se văd astăzi 
in ritmul și amploarea construc
țiilor industriale, in profilul mo
dern al noilor cartiere de locuințe 
ce se multiplică pe întreg cu
prinsul țării, in progresul localită
ților rurale, in sporirea randa
mentului agriculturii și zooteh
niei. Anii socialismului au fost 
deopotrivă ani de dezvoltare in
tensă a învățămîntului. științei și 
culturii, de creștere a nivelului 
de trai, material și cultural, al 
populației.

Poporul cubanez întîmpină săr
bătoarea de astăzi angajat in în
făptuirea planului cincinal de 
dezvoltare economico-socială a- 
iloptat de cel de-al doilea Con
gres al Partidului Comunist din 
Cuba. în fabrici și uzine, pe șan
tiere sau pe terenurile agricole, 
oamenii muncii obțin noi și semni
ficative succese in îndeplinirea 

.sarcinilor de plan.
între obiectivele industriale a- 

flate în curs de realizare se deta
șează, prin importanța sa, combi
natul de nichel ,de Ia Punta Gorda, 
care urmează să intre parțial in 
funcțiune in toamna acestui an. 
Atingerea capacităților proiectate 
la acest obiectiv va asigura spo
rirea cu 30 000 de tone anual a pro
ducției de nichel, care in anii ur
mători se va dubla, asigurind ță
rii un loc de frunte in ierarhia 
mondială a producătorilor. Potri
vit programelor de investiții, intre 
obiectivele industriale prioritare

t V
15,00 Telex
15,05 Seara televiziunii cubaneze (color) 

® Cuba ’84. Film documentar 
0 Ritmuri și muzică în Havana 
veche © Amintirile unui oraș : 
Trinidad ® Desene animate : Zun 
Zun și Tulino

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

semnul anului jubiliar
30,20 Actualitatea in economie. 1984 — 

anul 40 al libertății țării, anul ce

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
27, 28 și 29 iulie. In (ară : Vremea va 
fi în genera! instabilă șl răcoroasă 
pentru această perioadă a anului. Ce
rul va fi mai mult noros. Vor cădea 
ploi cu caracter de averse îndeosebi 
în zonele de deal șl munte. Pe alocuri, 
cantitățile de apă vor putea depăși 20 
de litri pe metrul pătrat in 24 de ore, 
iar Izolat vor fi asociate cu căderi de 

mai figurează combinatul siderur
gic „Jose Marti", un combinat 
textil în Santiago de Cuba, două 
noi fabrici de zahăr, filatura de 
bumbac „Balance" din Havana și 
altele.

în cadrul preocupărilor pentru 
continua dezvoltare a industriei, 
un loc primordial il ocupă proiec
tele de extindere a capacității 
energetice. în acest scop, ă fost 
creată, nu demult, Comisia Na
țională pentru Energie și s-a a- 
doptat un program special de creș
tere a producției de energie elec
trică. Un rol însemnat in acope
rirea necesităților urmează să-l 
aibă intrarea în funcțiune a primei 
centrale atomoelectrice, cu o pu
tere instalată de 880 MW. în ace
lași timp, se depun eforturi pen
tru folosirea resurselor noi, ener
gia solară și eoliană, biogazul etc.

Realizări semnificative cunoaște, 
de asemenea tradiționala indus
trie a zahărului. în ultimii ani au 
fost introduse în cultură noi va
rietăți de trestie de zahăr, s-a ini
țiat un program de dezvoltare a 
unor ramuri adiacente, inclusiv 
pentru obținerea de fibre textile 
din deșeurile de trestie de zahăr. 
Sint numai cîteva din succesele 
Cubei socialiste.

Poporul român, care și-a mani
festat . de la început solidaritatea 
cu lupta poporului cubanez pen-./, 
tru eliberare națională și socială, 
urmărește cu simpatie eforturile 
depuse de oamenii muncii cuba
nezi in construirea socialismului. 
Spre satisfacția reciprocă, între 
România și Cuba, între popoarele 
noastre s-au statornicit și se dez
voltă legături de prietenie și co
laborare în diferite domenii — 
politic, economic, științific, cultu
ral. Cursul ascendent al relațiilor 
de prietenie și colaborare românoj|> 
cubaneze își are temelia trainica^, 
în comunitatea de orînduire. de 
ideologie și de țeluri, in preocupă
rile comune privind dezvoltarea 
economiei și asigurarea creșterii 
continue a nivelului de trai, ma
terial și spiritual al oamenilor 
muncii. Factorul hotărîtor al evo
luției favorabile a legăturilor ro
mâno-cubaneze îl constituie rela
țiile dintre forțele politice care 
conduc cele două țări — Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist din Cuba — și, în acest ca
dru, întîlnirile, de la București și 
Havana, dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Fidel Castro, sub al 
căror impuls colaborarea dintre 
cele două țări s-a extins și diver
sificat, in interesul reciproc, al 
cauzei generale a socialismului 
și păcii.

Sărbătorirea Zile! insurecției na
ționale cubaneze constituie pentru 
poporul român un fericit prilej de 
a adresa poporului cubanez un sa
lut cordial, împreună cu urări de 
noi succese în construcția socia
lismului, pentru progresul și pros
peritatea patriei sale.

lui de-al XIII-lea Congres a3 
partidului. Amplă mobilizare pen
tru înfăptuirea programelor prio-* 
ritare în economie 1

20.35 Seara televiziunii cubaneze (par
țial color) ® Melodii populare 
cubaneze

21,10 Revista literar-artlstlcă TV. 40 de 
ani de cultură socialistă. Spiritul 
revoluționar, dimensiune majoră 
a creației actuale. Ediție realizată 
Ia Săptămîna teatrului politic de 
la Constanța 1984

21.35 Film serial : „Sentința*4. Splso- 
dul 4

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

grindină. Vîntul va sufla moderat, cu 
intensificări in estul țării și zonele de 
munte, predomlnind din sectorul nor
dic. Temperaturile minime vor fl cu
prinse între 6 șl 16 grade, Izolat mal 
coborite în depresiuni, iar cele ma
xime între 18 șl 28 de grade, local 
mal ridicate în sud. La munte, la peste 
1 800 metri, izolat, lapoviță. In Bucu
rești : Vremea va fi in general insta
bilă și răcoroasă, cu cer temporar 
noros. Vor cădea averse de ploaie, în
deosebi dupâ-amlaza. VInt moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
12 și 15 grade, iar cele maxime întră 
25 și 27 tie grade.

cinema
0 Străinul : CENTRAL (14 12 24) — 
9; 12: 16: 19.
© Imposibila iubire : LUMINA
(15 61 10) — 9: 12,15: 16; 19,15.
0 Program de desene animate — 11;
12.30, Un saltimbanc la Polul Nord 
— 9, Premiera — 15; 17: 19 : DOINA 
(16 35 38).
0 B.D. Ia munte și Ia mare : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15,30;
17,45; 20.

<9 întoarcerea Vlașinilor : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Ca-n filme : GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
0 Șapte băieți și o ștrengărită : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17,15: 19,30.
• Runda 6 : PACEA (60 30 85) —
15.30: 17,30; 19,30.
• Titanic vals : VIITORUL (10 67 40)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Eu, tu și Ovidiu : POPULAR 
(35 15 17) - 15; 17,15; 19,30.
® Alo, aterizează străbunica : FLA
CĂRA (20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30. 
0 Scopul și mijloacele : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.

0 Răfuieli personale: SCALA (11 03 72) 
— 9: 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
0 Călăreții de dimineață : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9: 12; 16; 19.
0 Legenda : BUZEȘTI (50 43 58) —
15; 17: 19.
0 Lovitura fulgerătoare : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Locotenent Cristina : VOLGA 
(79 71 26) - 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20. TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20. Ia grădină — 21, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18; 20.
0 Fără panică, vă rog : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
0 Salutări cordiale de pe Terra ?

COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15.30; 17,30; 19,30.
0 Cineva ca tine : PATRIA (11 86 25) 
— 9; 11.30; 14; 16,15; 18,15; 20,15.
0 Madame Sans-Gene : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) ~ 9;, 10,45; 12,30; 14,15; 
16; 18; 20.
0 La nord prin nord-vest : CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19,15, la grădină — 21.
0 Omul și fiara : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 12,15; 16; 19,15, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 12,15; 16,30;
19,30, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 12; 
16; 19.
0 Marfă furată : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 20, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

20, la grădină — 21, FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18: 20. 
0 Legenda călărețului singuratic : 
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, UNION (13 49 04) — 9,30; 
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, LIRA
(317171) - 16; 18,15; 20,30, Ia gră
dină - 21.
0 Cobra se tntoarce : MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20. 
0 Yankeii: GRIVIȚA (17 08 58) - 9; 
12; 16; 19, ARTA (21 31 86) — 9; 12; 
16; 19. la grădină — 20,30.
0 îmi sare țandăra : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 1^,30; 17,45; 20.
0 Rocky II ; FLAMURA (85 77 12) — 
0; 11; 13,13; 13,30; 17,45; 20.
0 Salamandra : GRADINA LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 21.

0 Polițist sau delincvent : PARC 
HOTEL (17 08 58) — 21.
0 Cactus Jack : GRADINA AURORA 
(35 04 66) — 31.

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, sala 
rnică) : Poveste din Hollywood —
19.30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(la complexul sportiv studențesc 
Lacul Tei) : Poezia muzicii tinere —
20.30.

0 Teatrul Mic (14 70 81, rotonda scrii
torilor din Clșmigiu) : August elibe
rator (spectacol de sunet și lumină) 
— 21.
0 Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Anonimul venețian — 19,30. 
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase44 
(15 56^78, grădina Boema) : Constelația 
Boema — 19,30; (grădina Cărăbuș) : 
Spectacol de divertisment și film —
20.30.
0 Ansamblul „Rapsodia română* 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți —
18.30.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Efros Saga — 18,30.
0 Estrada armatei (grădina de vară 
a C.C.A., 13 60 64) : Atenție ! Estrada 
în emisie — 19,30.



\ Pentru pace, in favoarea dezarmării

4 NAȚIUNILE UNITE 25 (Ager- 
' preș). — La sediul din New York

„Cheltuielile militare împiedică progresul 
social-economic al omenirii"

— relevă un raport al O.N.U.

4 al Națiunilor Unite a fost dat pu- 
< blicitătii un raport privind inde- 
1 plinirea prevederilor Cartei drep- 
i turilor si îndatoririlor economice 
? ale statelor. în raport este eviden- 
1 tiată strînsa corelație dintre dezar- 
J mare si progresul social-economic 
1 al omenirii. Documentul atrage din 
4 nou atentia asupra faptului că. ab- 
. sorbind o parte substanțială a re- 
ț surselor mondiale, cursa inarmări- 
1 lor deturnează tot mai multe fon- 
> duri din ramurile civile ale eco- 

4 nomiei. încetinind dezvoltarea a- 
/ cesteia. în raport se precizează că. 
1 în prezent, pentru scopuri milita- 
4 re se consumă în lume între 3 și 

11 la sută din cele mai valoroase
4 14 substanțe minerale extrase. Tot-

î

„Spațiul cosmic nu trebuie să devină un cap de pod 
pentru continuarea cursei înarmărilor"
— declară ministrul de externe al Austriei

VIENA 25 (Agerpres). — Spațiul cosmic nu trebuie să devină un cap i 
de pod pentru continuarea cursei înarmărilor — a declarat ministrul afa- ) 
cerilor externe al Austriei, Erwin Lane. El a relevat necesitatea „elabo- l 
rării unei alternative la cursa înarmărilor in Cosmos", subliniind că ' 
„acestei curse i-au fost opuse inițiative dictate de interesele rațiunii". I 
Șeful diplomației austriece și-a exprimat convingerea că „problema mi- ? 
litarizării Cosmosului privește nu numai marile puteri, dar ea afectează j 
șl interesele tuturor popoarelor lumii".

Reafirmarea rolului centra! al industrializării 
în procesul dezvoltării

la Conferința generală a O.N.U.D.I.
VIENA 25 (Agerpres). — In perioada 2—ÎS august, la Viena se vor 

desfășura lucrările celei de-a IV-a Conferințe generale a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.).

Potrivit comunicatului O.N.U.D.I.. 
pe agenda dezbaterilor figurează 
probleme privind reafirmarea rolu
lui central al industrializării în pro
cesul de dezvoltare, in conformitate 
cu realitățile economice din țările 
in curs de dezvoltare, progresele în 
direcția industrializării țărilor în 
curs de dezvoltare realizate in ra
port cu prevederile Conferinței 

r~ IgGEArniLE DE PRESA
«W -• pe scurt

PINĂ LA SFIRȘITUL ACESTUI SECOL, POPULAȚIA GLOBULUI VA 
AJUNGE LA 6,1 MILIARDE LOCUITORI, cu 1,3 miliarde mai mult decit in 
1984 — se apreciazâ intr-un raport al secretarului general al O.N.U., pu
blicat la New York. Potrivit specialiștilor O.N.U., sporul populației pla
netei va fi egal in următorii 16 ani cu numărul actual al locuitorilor Africii 
și Americii Latine.

li ÎNCHEIEREA UNEI NOI RUNDE 
Ij A CONVORBIRILOR CHINO-BRI- 

TANICE ÎN PROBLEMA IIONG 
s KONG-ULUI. Un purtător de cu- 
I vint al Ministerului Afacerilor Ex- 
“ terne al R. P. Chineze a declarat, 

la o conferință de presă, că partea I chineză și partea britanică au în
cheiat, la Beijing, la 25 iulie, cea 
de-a 19-a rundă a convorbirilor in 

I problema Hong Kong-ului. Agenția
..China Nouă menționează că urmă
toarea rundă de convorbiri va avea

I loc la 8—9 august, la Beijing,
! EȘEC AL NEGOCIERILOR 

PRIVIND ADERAREA SPANIEI 
|| LA PIAȚA COMUNA. Negocierile

do- 
nu- 
re- 
de 

eli-

odată, se relevă că. la scară mon- | 
dială. nu mai puțin de 4 la sută 
din populația activă. în special I 
partea cea mai calificată a ei. i 
participă — direct sau indirect — 
la pregătirile militare.

In sistemul O.N.U. — arată 
cumentul — au fost elaborate 
meroase propuneri concrete de 
ducere a bugetelor militare si 
reorientare a resurselor astfel _
berate spre obiective ale dezvol
tării pașnice. Cu toate acestea, se 
subliniază in raport, in prezent o- 
menirea se află în pragul unei noi 
etape a intensificării cheltuielilor 
militare, ceea ce nune în pericol 
perspectivele colaborării reciproc 
avantajoase si atrage după sine o 
încetinire însemnată a creșterii eco
nomice.

i

*

O.N.U.D.I. de la Lima din anul 1975, 
restructurările și redimensionările 
industriale pe plan mondial, inten
sificarea procesului de valorificare 
a resurselor umane ale țărilor in 
curs de dezvoltare și de sporire a 
capacităților științifice și tehnolo
gice mondiale, incluzind atit extin
derea industrializării, cit și a gra
dului de utilizare a surselor ener
getice.

la nivel ministerial privind ade
rarea Spaniei la Piața comună, 
desfășurate la Bruxelles, s-au în
cheiat marți seara cu un eșec, 
transmit agențiile France Presse 
și Associated Press. Au existat di
vergențe in aproape toate proble
mele abordate, a declarat o oficia
litate a C.E.E. citată de agenția 
Associated Press, și — in consecin
ță — nu s-a realizat nimic con
cret. La rindul lui, ministrul spa
niol de externe. Fernando Moran, 
a afirmat că Spania va rămine fer
mă in ce privește apărarea intere
selor ei naționale.

Apel al O.N.U. în vederea marcării Zilei internaționale de 
solidaritate co lupta femeilor din Africa de Sud și Namibia

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 
— Comitetul O.N.U. împotriva apart
heidului a lansat un apel guverne
lor tuturor statelor și opiniei publice 
internaționale de a marca Ziua in
ternațională de solidaritate cu lupta 
femeilor din Republica Sud-Africană 
și Namibia. Această zi se sărbătoreș
te la 9 august, dată la care, în anul 
1956, a avut loc o mare demonstra
ție a femeilor sud-africane care lup
tă împotriva legilor rasiste.

Președintele comitetului, J. Garba

PARIS Vot de încredere
PARIS 25 (Agerpres). — Adunarea 

Națională a Franței a acordat votul 
de încredere guvernului condus de 
noul premier francez, Laurent Fabius 
— informează agenția France Presse. 
în favoarea guvernului au votat 279 
de deputați, 157 s-au pronunțat îm
potrivă, iar 46 s-au abținut. Pre
ședintele grupului parlamentar al 
P.C.F., Andre Lajoinie, explicînd ab
ținerea deputaților comuniști, a de
clarat în parlament : „abținerea 
noastră are semnificația unui vot 
pozitiv pentru aplicarea unei po
litici noi de luptă hotărîtă împo
triva șomajului, pentru apărarea pu
terii de cumpărare și o mai bună jus
tiție socială. Este un semnal de alar
mă față de pericolul pe care îl re
prezintă continuarea unei politici de 
rigoare, care nti poate conduce stingă 
decit la un eșec in alegerile legislati
ve din 1986“.

In declarația de politică generală a

Evoluția situației din Liban
BEIRUT 25 (Agerpres). — Procesul 

de normalizare face noi progrese la 
Beirut, unde, miercuri, s-a înregis
trat, în continuare, o stare de calm. 
Guvernul libanez de uniune națio
nală s-a întrunit in prezența pre
ședintelui republicii, Amin Gemayel, 
pentru a examina situația din țară, 
în atenția guvernului s-au aflat 
consolidarea măsurilor de securitate 
în zona Beirutului și extinderea lor 
treptată in imprejurimile capitalei și 
in restul țării. Intr-o declarație fă
cută după ședința guvernului, primul 
ministru, Rashid Karame, a spus că 
echipa ministerială pe care o con
duce va aborda la ședința din săp- 
tămina viitoare extinderea planului

PRINCIPALELE BĂNCI ELVE
ȚIENE AU ANUNȚAI O CREȘ
TERE A RATEI DOBINZILOR pe 
care le percep la depunerile pe ter
men scurt. Măsura este apreciată 
drept un .reflex al recentelor ma
jorări ale ratelor dobinzilor asupra 
francilor elvețieni plasați în afara 
țării, ca urmare a cursului înalt al 
dolarului, transmite agenția Reuter. 
Agenția amintește că poziția forte 
a dolarului american in raport cu 
alte monede și persistența ratei 
înalte a dobinzilor în S.U.A. au 
făcut ca băncile din alte țări să-și 
majoreze recent dobinzile, pentru a 
atrage investitori.

JOI URMEAZĂ SA FIE RELUA
TE CONVORBIRILE DINTRE RE
PREZENTANȚII FORȚELOR AR
MATE DIN URUGUAY ȘI CEI AI 
PARTIDULUI COLORADO, UNIU
NII CIVICE ȘI FRONTULUI AM
PLU — grupare a forțelor de stîn- t 
ga, din care face parte și Partidul | 
Comunist — consacrate desfășurării 
alegerilor de la 25 noiembrie și re- . 
venirii țării la democrație — in
formează agențiile I.P.S. și Reuter. I 
Partidul Național (Blanco) a anun
țat că nu participă la acest dialog I
atit timp cit liderul său, Wilson j
Ferreira Aldunate, continuă să se 
afle sub stare de arest. > 

(Nigeria), a dat publicității o decla
rație in care se arată că oprimarea 
cruntă a femeilor in sistemul de a- 
partheid constituie o sfidare la a- 
dresa conștiinței umane.

Toate statele și organizațiile ob
ștești sînt chemate să-și sporească 
ajutorul pentru popoarele oprimate 
din R.S.A. și Namibia, pentru mișcă
rile lor de eliberare națională și pen
tru statele „din prima linie", con
fruntate cu politica agresivă a regi
mului de la Pretoria.

acordat noului guvern 
guvernului, prezentată în Adunarea 
Națională, primul ministru a apreciat 
că, in prezent, pentru Franța nu exis
tă decit „opțiunea modernizării in
dustriei, pentru ca apoi să se ducă 
bătălia pentru locuri de muncă". De 
asemenea, premierul francez a arătat 
că „trebuie continuate eforturile pen
tru a stăvili inflația și a reduce de
ficitul comerțului exterior" — men- 
ționind că aceasta implică blocarea 
salariilor și în 1985, ca și in cei doi 
ani precedenți. Pe de altă parte, el a 
preconizat continuarea dialogului cu 
sindicatele, în vederea „relansării po
liticii in domeniul contractelor de 
muncă".

Laurent Fabius a reafirmat apoi 
orientările generale ale politicii ex
terne a Franței, de apropiere față de 
celelalte state vest-europene, expri
mi nd, totodată, necesitatea ca țările 
occidentale să acționeze pentru a a- 
corda ajutorul necesar „lumii a treia".

de securitate in zonele de munte 
Chouf și Aley, unde sporadic s-au 
mai produs, în ultimele zile. încăl
cări ale acordului de încetare a 
locului. El a anunțat că, pină lunea 
viitoare, linia de demarcație intre 
sectoarele de est și de vest ale Bei
rutului va fi suprimată, ca și orice 
alte sechele ale divizării capitalei.

Pe de altă parte, agențiile interna
ționale de presă informează că in 
urma cererii guvernului libanez, 
avind in vedere abrogarea acordului 
dintre Liban și Israel, din mai 1983, 
guvernul israelian a închis miercuri 
biroul său de legătură de lingă 
Beirut.

După alegerile 
din Israel

TEL AV1V 25 (Agerpres). — Agen
țiile internaționale de presă, referin- 
du-se la alegerile legislative desfă
șurate, luni, in Israel, arată că si
tuația continuă să fie. miercuri, in
certă in ceea ce privește fărmarea 
viitorului guvern al țării. Deși nu 
au fost publicate rezultatele finale 
oficiale, urmind a fi numărate votu
rile din cadrul forțelor armate — 
care nu vor genera schimbări funda
mentale — se atribuie Partidului 
Muncii, de opoziție, un avantaj de 
patru voturi (total 45) față de blocul 
Likud. Dată fiind marja redusă din
tre principalele două formațiuni po
litice, viitoarea coaliție guverna
mentală va depinde de acordul ma
jorității celor 13 partide mai mici, 
care au acumulat, impreună. 34 de 
mandate.

Cele două formațiuni ..politice prin
cipale — Likud și Partidul Muncii 
— și-au continuat eforturile, prin 
contacte cu liderii celorlalte partide, 
în vederea constituirii unei coaliții 
proprii. în același timp, este evocată 
tot mai frecvent de comentatorii po
litici israelieni necesitatea unui gu
vern de unitate națională.

R, P. POLONĂ 

Rezultate în dezvoltarea 
economică

VARȘOVIA 25 (Agerpres). — în 
primul semestru al anului 1984 a 
continuat să se îmbunătățească si
tuația economică a Poloniei, se arată 
in comunicatul Direcției Centrale de 
Statistică, transmis de agenția P.A.P. 
A crescut producția in toate sectoare
le industriale, ramurile prelucră
toare ale industriei realizînd dina
mici superioare. A sporit productivi
tatea muncii in sectoarele socialiste 
ale industriei. S-a inregistrat și o 
creștere a șeptelului.

în comunicat se arată, de aseme
nea, că in comerțul exterior s-a dez
voltat schimbul de mărfuri cu țările 
socialiste. Au crescut, totodată, 
schimburile și cu țările capitaliste.

MOGADISCIO

Spre îmbunătățirea relațiilor 
dintre Somalia și Etiopia

MOGADISCIO 25 (Agerpres). — 
Președintele Kenyei, Daniel Arap 
Moi, a declarat, la Mogadiscio, unde 
se află în vizită, că in cadrul con
vorbirilor purtate cu Siad Barre, 
președintele Somaliei, și Menșistu 
Haile Mariam, președintele Consiliu
lui Militar Administrativ Provizoriu 
al Etiopiei, s-a degajat dorința ce
lor doi .șefi de stat de a se angaja 
intr-un proces pentru îmbunătățirea 
relațiilor somalezo-etiopiene și pen
tru reinstaurarea păcii in regiune.

Șeful statului somalez, Siad Barre, 
a subliniat la rindul său că stabilirea 
unor relații strinse și permanente cu 
țările vecine constituie unul din 
obiectivele principale ale Somaliei. 
El a spus că Somalia va depune toate 
eforturile în vederea eliminării ob
stacolelor din calea unor raporturi 

_mai bune cu vecinii săi.

BRAZILIA ; „Program 
național de urgență" 

recomandat de Consiliul 
economic federal

BRASILIA 25 (Agerpres). — în- 
tr-un document dat publicității la in- 
oheierea uhei reuniuni desfășurate la 
Brasilia, experții brazilieni grupați 
in Consiliul economic federal și in 
cele 22 de consilii economice regio
nale s-au pronunțat pentru elabora
rea unui „Program național de ur
gență" menit să ducă la înlăturarea 
dificultăților cu care este confruntată 
tara, dintre care se detașează o rată 
a inflației de 230 la sută anual. în 
document se recomandă, intre altele, 
crearea de noi locuri de muncă, pre
cum și reducerea dobinzilor bancare 
în vederea facilitării investițiilor 
direct productive in diferite ramuri 
ale economiei.

In ce privește datoria externă, 
care se ridică la aproximativ 1,00 
miliarde dolari, economiștii brazilieni 
sugerează reluarea negocierilor cu 
instituțiile creditoare, pe fundalul 
uhei redresări a economiei țării.

Pe de altă parte, din Brasilia se 
anunță că pentru a ciștiga o pondere 
mai mare în Colegiul electoral ce va 
desemna, la 15 ianuarie 1985, pe noul 
președinte al Braziliei. Partidul 
Mișcării Democrate Braziliene — de 
opoziție — și Frontul Liberal au for
mat o alianță politică electorală — 
transmite agenția Prensa Latina. O- 
biectivul central al alianței este for
marea in Brazilia a unui guvern de 
amplă reprezentare a forțelor demo
cratice.

ZIUA NAȚIONALĂ 4 LIBERIEI

Excelenței Sale
Comandant Suprem SAMUEL K. DOE

Președintele Adunării Naționale Interimare 
Șeful Statului Republicii Liberia ,

MONROVIA
Cu prilejul aniversării proclamării independenței de stat a Republicii 

Liberia, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de progres ai 
prosperitate pentru poporul liberian prieten.

Exprim convingerea că bunele raporturi de colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Republica Liberia se vor diversifica și aprofunda, în 
interesul popoarelor român și liberian, al politicii de pace, independenți 
națională și înțelegere in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

La 26 iulie se împlinesc 137 de 
ani de la proclamarea indepen
denței de stat a Liberiei — prima 
republică de pe continentul afri
can. Teritoriul acestei țări, avind 
o suprafață de 111 369 kmp, adă
postește imense rezerve de mi
nereu de fier (circa 1.4 miliarde 
tone), cupru, zinc. aur. diamante, 
iar pe terenurile destinate agri
culturii se cultivă orez. manioc, 
cafea, cacao, arborele de cauciuc 
și altele.

în răstimpul care a trecut de la 
proclamarea independenței. Liberia 
a străbătut două perioade distinc
te : la început, principala ocupație 
a populației sale, evaluată astăzi 
la 1 750 000 locuitori, a constituit-o 
agricultura, care furniza și princi
palele produse de export ; incepind 
cu ultimele decenii, cind in munții 
Nimba au fost descoperite imen
se zăcăminte de minereu de fier, 
structura economiei naționale s-a 
schimbat radical. Liberia ajungind 
să realizeze 40 la sută din produc
ția de minereu de fier a conti
nentului. Au apărut mari exploa
tări. a crescut considerabil pon
derea minereului de fier in co
merțul exterior. în cadrul planului

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MALDIVELOR

pYCplpnfpi Snip

Domnului MAUMOON ABDUL GAYOOM
Președintele Republicii Maldivelor

MALfi
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Maldivelor — aniversarea cuceririi 

independentei de stat — vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, iar poporului țării dumneavoastră ii urez 
noi succese pe calea dezvoltării economice și sociale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul Republicii Maldivelor 
sărbătorește astăzi Împlinirea a 19 
ani de la dobindirea independentei 
de stat, eveniment care a deschis 
calea făuririi unei vieți noi. a 
dezvoltării de sine stătătoare.

Republica Maldivelor este situată 
in Oceanul Indian, la 600 km sud- 
vest de Sri Lanka, fiind alcătuită 
dintr-un lanț de aproape 2 000 de 
insule de corali, din care numai 
vreo două sute sint locuite. Aceste 
insule sint acoperite in cea mai 
mare parte cu păduri dese de pal
mieri și tivite cu plaje. Vegetația 
luxuriantă, nisipul auriu al plaje
lor și lagunele cu ape de un albas
tru intens au adus Maldivelor fai
ma de „insule ale paradisului". 
Deși recifele coraligene sint presă
rate intr-o zonă de circa 100 000 
kmp, suprafața lor totală nu 
depășește 300 kmp. Populația arhi
pelagului (circa 140 000 locuitori) 
este de origine arabă și singaleză, 
iar limba oficială este divehi. ase
mănătoare cu cea vorbită in Sri 
Lanka. Capitala țării, Male (18 000 
locuitori) se află in atolul cu ace
lași nume. Arhipelagul, cu o isto
rie străveche, a fost descoperit 
in secolul al 16-lea de portughezi. 

de cinci ani 1981—1985 se are în 
vedere revitalizarea unor exploa
tări, cît și valorificarea de noi ză
căminte. concentrate in zonele 
Bomi-Iîills, Bea Mountain și Wo- 
logisi. Concomitent, o atenție deo
sebită este acordată dezvoltării 
altor sectoare economice. Astfel, in 
prezent au loc explorări petroliere 
în largul mării, se construiesc noi 
căi de comunicație și se acționea
ză pentru dezvoltarea agriculturii 
prin crearea de ferme-model in 
fiecare regiune a țării.

Eforturile depuse de poporul li
berian pentru valorificarea în fo
losul propriu a resurselor naționa
le, pentru consolidarea indepen
denței sint urmărite cu interes și 
simpatie de poporul român. între 
Republica Socialistă România și 
Republica Liberia s-au statornicit 
relații de prietenie și colaborare, 
întemeiate pe respect mutual, de
plină egalitate in drepturi, neames
tec in treburile interne și avantaj 
reciproc. Extinderea in continuare 
a acestor raporturi corespunde pe 
deplin intereselor ambelor țări și 
popoare, progresului lor economico- 
social, cauzei ințelegerii și coope
rării internaționale.

urmind apoi secole de stăpînire 
colonială olandeză și britanică.

După cucerirea independentei, 
dar mai ales după abolirea sulta
natului și proclamarea republicii — 
la 11 noiembrie 1968 — Maldivele 
au dobîndit condițiile prielnice dez
voltării pe calea progresului. Con
comitent cu modernizarea pescui
tului. de care este legată existenta 
a 80 la sută din populație, se acordă 
o importantă sporită agriculturii, 
fiind extinse culturile de porumb, 
mei. Sorg șl manioc. Se intensifică, 
de asemenea, comerțul, se lărgește 
rețeaua turistică. în ultimii ani, 
identificarea unor zăcăminte de 
țiței a venit să adauge noi spe
ranțe privind crearea de resurse 
în vederea industrializării.

Poporul român urmărește cu 
simpatie eforturile poporului Mal
divelor pe calea progresului și 
bunăstării. în 1979. intre România 
și Maldive s-au stabilit relații di
plomatice, menite să ducă ia o 
mai bună cunoaștere și apropiere, 
la dezvoltarea colaborării reciproc 
avantajoase, să contribuie la cau
za generală a păcii, înțelegerii și 
progresului in lume.

OBIECTIVE EIMMT1E IE POLITiCII BTME PRflMOVATE BE TAM HOflSIHft, BE PBESEDINTflE MIME CEfiUSKCB
20. Preocupări constante, inițiative multiple pentru sporirea rolului tinerelului 

în promovarea marilor aspirații ale umanității
Acționînd pentru făurirea propriului său viitor, tînăra gene

rație este profund interesată în instaurarea pe planeta noastră a 
unui climat durabil de pace și securitate, de încredere și colabo
rare fructuoasă între națiuni, în eliberarea umanității de coșmarul 
unor noi războaie - și în primul rînd al confruntărilor nucleare 
pustiitoare- în respectarea dreptului sacru al popoarelor de a-și 
decide singure destinele, de a participa, în mod egal, la soluțio
narea marilor probleme ale lumii contemporane.

NICOLAE CEAUȘESCU
Concepția partidului și statului 

noștru. a tovarășului Nicolae 
Ceausescu privitoare la procesele și 
tendințele din lumea contemporană 
are marele merit de a fi îmbogățit 
cu noi elemente teza fundamentală 
a materialismului istoric potrivit că
reia popoarele sint adevăratele fău
ritoare ale istoriei, factorul hotăritor 
al întregii evoluții a umanității. Do
cumentele programatice ale partidu
lui și statului nostru din perioada 
deschisă de Congresul al IX-lea al 
P.C.R.. sintetizind de pe poziții pro
fund științifice, clarvăzătoare, schim
bările petrecute în raportul mondial 
de forte, demonstrează cu tărie rolul 
celor mai largi pături social-politi- 
ce — clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, mișcările sindicale, 
de femei și tineret — in apărarea 
cauzei păcii, independenței și pro
gresului. în impulsionarea proceselor 
înnoitoare care au loc in arena mon
dială. Pornind de la o asemenea 
concepție larg cuprinzătoare privind 
forțele sociale înaintate, capabile să 
determine, prin acțiunea lor unită, 
dezvoltarea societății contemporane, 
să asigure făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte. Partidul Comu
nist Român. România socialistă, per
sonal tovarășul Nicolae Ceausescu 
acordă o deosebită atentie locului și 
rolului tinerei generații de pretutin
deni, apreciată, pe drept cuvint, ca 
un important factor în lupta pentru 
înfăptuirea aspirațiilor de pace ?' 

progres ale fiecărui popor, ale între
gii omeniri. Profunda și permanenta 
preocupare a P.C.R., a secretarului 
său general pentru soarta tinerei ge
nerații contemporane, pentru spori
rea contribuției acesteia la instau
rarea unei păci trainice și asigurarea 
progresului pe întreg globul își are 
izvorul în înseși idealurile funda
mentale care chezășuiesc întreaga 
activitate — internă și internaționa
lă — a partidului nostru. Un partid 
a cărui politică este dedicată fău
ririi unei societăți noi. socialiste, 
unei lumi a păcii, dreptății și înțele
gerii internaționale este firesc să 
elaboreze o concepție de ansamblu 
care să focalizeze aspirațiile și op
țiunile generației viitorului — a- 
ceasta fiind, dealtfel, o trăsătură 
definitorie pentru întreaga politică 
a Partidului Comunist. Român, a se
cretarului său general.

Tînăra generație — vital 
interesată în făurirea unui 
viitor de pace și progres. Sub" 
liniind rolul tineretului in lumea 
contemporană, ponderea si impor
tanta acțiunilor de tineret în viata 
socială. în dinamica istoriei, docu
mentele de partid, cuvîntările si me
sajele adresate de tovarășul Nicolae 
Ceausescu unor foruri și reuniuni 
naționale sau internaționale de tine
ret si studenti evidențiază o serie 

de trăsături proprii acestei impor
tante categorii sociale.

în primul rînd. partidul nostru a- 
preciază că generația tinără se ca
racterizează, datorită specificului 
virstei, printr-o deosebită receptivi
tate Ia innoiri, este atașată transfor
mării progresiste a societății, organi
zării pe baze mai echitabile a vieții 
sociale, naționale și internaționale. 
Totodată, in opinia României, tine
retul este cel mai interesat în asi
gurarea unui viitor lipsit de amenin
țarea războaielor, a unei perspec
tive în care să se poată dezvolta si 
afirma în pace, independență și pro
gres. în virtutea aceleiași concepții 
a partidului nostru, a secretarului 
său general, tinerii, care, in even
tualitatea unui război nimicitor, ar 
da cei mai greu tribut de singe, 
aspiră din întreaga lor ființă și sint 
chemați să facă totul pentru elimi
narea pericolelor unei noi confla
grații. în general, tineretul își ma
nifestă tot mai răspicat dorința de 
a-și spune cuvintul asupra proble
melor grave care confruntă omeni
rea. de a lua parte activ, nemijlocit, 
la făurirea zilei de mîine. în care 
dorește să trăiască și să muncească 
intr-un climat de pace, echitate și 
colaborare rodnică intre toate na
țiunile.

Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceausescu, tinăra generație devine 
tot mai conștientă de răspunderile 
ce-i ■ revin. în modul său de gîndire 

și acțiune se produc schimbări pro
funde. în prezent, in tot mai multe 
țări, tinerii — comuniști, socialiști, 
social-democrați, creștin-democrati. 
liberali ș.a.. pe deasupra oricăror 
deosebiri de convingeri- politice — 
se unesc pe platforma comună a 
apărării păcii, bunul cel mai de 
preț de care depinde posibilitatea 
realizării tuturor aspirațiilor lor. în 
condițiile accelerării cursei înarmă
rilor, indeosebi ale înarmărilor nu
cleare. cursă care deturnează in sco
puri destruqtive uriașe mijloace 
financiare, materiale și științifice, 
care ar trebui îndreptate spre lichi
darea subdezvoltării, spre crearea de 
noi locuri de muncă si ameliorarea 
educației și a asistentei sanitare, 
tinerii nu doresc să asiste pasiv, 
ca simpli martori, la hotărîrea pro
priilor destine, ci. dimpotrivă. își 
fac tot mai auzită hotărîrea fermă 
de a trăi in pace, de a-și putea con
sacra eforturile, entuziasmul si in
teligenta împlinirii năzuințelor de 
dezvoltare economico-socială. de pro
gres care animă toate popoarele 
lumii.

Inițiative românești în a- 
bordarea pe plan internațio
nal a problemelor tineretului. 
Tocmai ca o rezultantă a analizei 
privind situația tineretului, a rolului 
care acesta il poate juca pe plan 
național și internațional si pornind 
de la realitatea că. în pofida unor 
condiții specifice fiecărei țări sau 
regiuni geografice, există numeroase 
probleme, aspirații si preocupări 
comune tinerei generații de pretu
tindeni, care impun o abordare glo
bală a tuturor aspectelor legate de 
tineri, de statutul lor în societate. 
România socialistă s-a făcut cunos
cută ca unul din promotorii cei mai 
activi Ia Organizația Națiunilor Uni
te, in alte organizații internaționale, 
ai problematicii de tineret. Se poate 
spune, cu deplină indreptățire, că 
tara noastră deține un loc de pionie
rat in această privință. Așa cum se 
știe. România are meritul de a fi 
inițiat la O.N.U. documentul „Decla

rația privind promovarea in rindu- 
rile tineretului a idealurilor de pace, 
respect reciproc și înțelegere intre 
popoare", care, adoptat de către 
Adunarea Generală in 1965. marca, 
pentru prima oară, interesul insti- 
tuționalizat al Națiunilor Unite fată 
de tinăra generație. S-a deschis 
astfel calea adoptării la Națiunile 
Unite. UNESCO, in alte organi
zații internaționale a unui complex 
unitar de rezoluții, propuse tot de 
România, privind respectarea drep
turilor specifice ale tinerei genera
ții, garantarea accesului la muncă 
și educație, creșterea preocupărilor 
in domeniul politicilor de tineret, al 
participării tinerilor la dezvoltarea 
socială, la adoptarea deciziilor, cît și 
la reglementarea problemelor grave 
ale lumii.

Astfel.' pe parcursul anilor. Ia ini
țiativa tării noastre. Națiunile Unite 
au adoptat rezoluții precum „Tine
retul, educația sa in spiritul respec
tului pentru drepturile și libertățile 
fundamentale ale omului" (1969), 
„Situația socială mondială : tinere
tul, problemele și necesitățile sale" 
(1971), „Multiplicarea canalelor de 
comunicație cu tineretul și organiza
țiile internaționale ale tineretului" 
(1972), „Tineretul în lumea contem
porană" (1977). care au contribuit la 
sensibilizarea și mobilizarea opiniei 
publice, a tuturor factorilor cu res
ponsabilități in domeniul tineretu
lui pentru cristalizarea unei strate
gii de ansamblu privind adoptarea 
unor măsuri în legătură cu gene
rația tinără. în total. România a 
propus sau a fost coautoare la circa 
40 de rezoluții privind tinăra gene
rație. suită care a culminat cu adop
tarea în 1979 de către O.N.U. a 
proiectului de rezoluție românesc 
„Proclamarea Anului Internațional 
al Tineretului : Participare, Dez
voltare. Pace", ce urmează a fi mar
cat în 1985.

Anul Internațional al Tine
retului — sub generoasa de
viză „Participare, Dezvolta
re, Pace". Adoptînd, prin consens, 

inițiativa avansată de România și 
sprijinită de zeci de state de pe toate 
continentele privind Anul interna
țional al Tineretului. Adunarea Ge
nerală a O.N.U. avea să reînscrie 
această problemă pe ordinea de zi a 
fiecăreia din sesiunile următoare, 
acordindu-i „un înalt grad de prio
ritate". La propunerea României au 
fost convenite ulterior o serie de 
măsuri concrete care au suscitat un 
profund ecou in rindul statelor mem
bre. al organizațiilor neguvernamen
tale, al tineretului de pretutindeni. 
S-a constituit Comitetul Consultativ 
al O.N.U. pentru Anul Internațional 
al Tineretului ; iar ca semn de re
cunoaștere a contribuțiilor României 
la cauza păcii și colaborării inter
naționale. ca președinte al acestui 
organism a fost ales tovarășul Nicu 
Ceaușescu. prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministrul pentru problemele 
tineretului.

Cele trei sesiuni ale Comitetului 
Consultativ al O.N.U. pentru A.I.T. 
au marcat, printr-o activitate labo
rioasă. pași importanți pentru asi
gurarea pregătirii corespunzătoare a 
evenimentului din 1985. în Aduna
rea Generală a O.N.U. si in Comite
tul pentru problemele sociale, uma
nitare și culturale al acesteia, re
prezentanți. ai numeroase state au 
dat o apreciere deosebită rezultatelor 
reuniunilor Comitetului Consultativ, 
activității președintelui acestui or
ganism.

în concepția României. Anul In
ternațional al Tineretului constituie 
un prilej pentru adoptarea unor 
ample programe Ia nivel local, na
țional, regional și internațional vi- 
zind îmbunătățirea statutului actual 
și în perspectivă al tinerei gene
rații. în acest sens, țara noastră a 
avansat numeroase propuneri con
crete. între care se află convocarea, 
sub egida O.N.U., a unei Conferințe 
mondiale a tineretului, elaborarea 
unei Declarații privind drepturile și 
responsabilitățile tinerei generații, 
lansarea unui Deceniu al tineretu
lui (1986—1995), crearea unui orga
nism de legătură între O.N.U. și 
mișcarea de tineret etc.

Aducîndu-și contribuția la ampla 
dezbatere mondială asupra proble
maticii tinerei generații, tineretul 
român, organizațiile sale, participă 
activ, pe măsura marii încrederi pe 
care partidul și statul nostru o au 
în capacitatea creatoare a tinerei 
generații, la marcarea în tara noas
tră a Anului Internațional al Tine
retului. Constituirea Comitetului Na
țional Român pentru A.I.T.. punerea 
în aplicare a Planului de măsuri si 
activități pe care acest organ'sm larg 
reprezentativ l-a adoptat recent sint 
menite să stimuleze antrenarea și 
mai activă a tuturor tinerilor la rea
lizarea obiectivelor de dezvoltare a 
patriei, la asigurarea condițiilor op
time de viată, pregătire și afirmare 
multilaterală ale tineretului, la in
tensificarea luptei sale pentru pace 
și dezarmare, pentru o lume mai 
dreaptă si mai bună.

Un profund ecou au avut în rin- 
durile generației tinere din tara 
noastră amplele mitinguri si marșuri 
desfășurate sub genericul „Tine
retul României dorește pacea !“, care 
au dat expresie voinței unanime a 
tinerilor, alături de întregul popor, 
de a trăi intr-o lume lipsită de 
arme si războaie. Așa cum s-a sub
liniat la recenta Conferință a Aso
ciației Tineretului și Studenților din 
România pentru Națiunile Unite 
(A.T.S.R.N.U.). asemenea acțiuni de 
masă se vor amplifica în perspec
tiva A.I.T.

Asociind armonios tineretul la 
modelarea viitorului. concepția 
României privind locul tinerei ge
nerații in contemporaneitate — ex
presie a gindirii novatoare a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. revo
luționar consecvent. personalitate 
proeminentă a vremurilor noastre — 
îmbogățește aria contribuțiilor româ
nești de inestimabilă valoare la 
făurirea unei lumi a păcii si con
lucrării. independentei și securității, 
într-un domeniu deosebit de impor
tant pentru destinele de azi și de 
miine ale umanității.
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