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TOVARĂȘUL NIM CEAUSESCU
J> -*

s-a întîlnit cu tovarășul Narciso Isa Conde,
secretar genera! a! Partidului Comunist Dominican

dezbateri

în întîmpinarea marii noastre sărbători naționale

ale oamenilor muncii
fructuoase, responsabile în

vederea îndeplinirii integrale a planului pe 1984

Producție-marfă 
peste prevederi

Cu peste 15 milioane lei și-a de
pășit planul pe șapte luni ale anu
lui la producția-marfă colectivul 
întreprinderii mecanice de material 
rulant „Grivița roșie" din Capitală, 
unitate fruntașă pe ramură pe 
primul semestru. Acest succes a 
fost obținut în condițiile depășirii 
sarcinilor de plan cu 11 la sută 
la reparații de material rulant, cu 
20 la sută la piese asimilate și cu 
peste 25 la sută la recondiționări de 
piese și subansamble. Totodată, 
acest harnic colectiv s-a preocupat 
stăruitor de îmbunătățirea calității 
lucrărilor executate, a acționat 
pentru creșterea mal substanțială 
a eficientei economice. (Ion Marin).

In aceste zile de puternică activitate creatoare, cînd 
poporul nostru acționează cu energie și hotărîre, 
cu abnegație și spirit revoluționar pentru a întîmpina 
cu realizări remarcabile în muncă marea noastră 
sărbătoare națională de la 23 August și Congresul al 
XIII-lea al partidului, pentru a înfăptui exemplar 
obiectivele planului pe acest an. in unitățile econo
mice continuă să aibă loc adunările generale ale 
oamenilor muncii.

Foruri supreme ale democrației și autoconducerii 
muncitorești, adunările generale ale oamenilor muncii 
sînt chemate să analizeze cu cea mai mare exigentă 
și răspundere rezultatele obținute în primul semestru 
al anului în îndeplinirea planului și a angajamente
lor asumate în întrecerea socialistă, să stabilească noi 
măsuri în vederea realizării în cele mai bune condiții.

Ia toți indicatorii, a planului pe acest an hotărîtor 
al cincinalului. De bună seamă, reușita adunărilor 
generale ale oamenilor muncii este dată. de profun
zimea analizei pe care o fac, de spiritul crițic. si 
autocritic al dezbaterilor și. cu deosebire, de consis
tenta măsurilor și soluțiilor propuse, de forța mobi
lizatoare a deciziilor adoptate, care să garanteze rea
lizarea integrală de către fiecare colectiv a sarcinilor 
cantitative și calitative ale planului pe 1984. în ulti
mă instanță, aceasta constituie măsura reală a eficien
tei dezbaterilor din cadrul adunărilor generale ale 
oamenilor muncii, însuși sensul' lor.

Prezentăm, astăzi o relatare a corespondentului nos
tru, Nicolae Băbălău, de la adunarea generală a oame
nilor muncii de la întreprinderea de tractoare și 
mașini agricole din Craiova.

Propuneri și soluții judicioase 
pentru creșterea mai accentuată

a eficienței economice
Colectivul întreprinderii de trac

toare și mașini agricole din 
— ctitorie modernă a 
Ceaușescu" — realizează în 
4,5 la sută din producția de ... 
re a tării. Ca rezultat al transpunerii 
neabătute în viată a prețioaselor in
dicații și orientări formulate de se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu; cu prilejul 
vizitei de lucru efectuate în între
prindere, s-a extins continuu nomen
clatorul de fabricație al uzinei. în 
prezent, unitatea craioveană fabrică 
10 tipuri de tractoare agricole si in-

sînt bune, totuși dezbaterile din adu
narea generală nu s-au caracterizat 
prin festivism si automulțumire. 
ci s-au desfășurat într-un climat de 
exigență ,și răspundere muncito
rească.

Pornind de la înțelegerea clară a 
cerinței formulate de conducerea 

. partidului • privind realizarea unei ca
lități noi. superioare. în toate dome
niile de activitate,.. .partlc'ipantîi la
dezbateri s-au referit, cu precădere, 
la măsurile și soluțiile concrete ce 
se impun în continuare pentru spo- 

__ ...__ __ ________ _ _____ , . rirea eficienței economice. „Faptul
dustriale intens solicitate de benefi- că, în primele șase luni ale anului, nu 
ciarii interni și partenerii 
Chiar în aceste 
marii sărbători 
lui nostru de la 
torii de mașini 
zat probele la un nou tio de tractor 
agricol, A-5 000 de 250 CP, și au in
trodus în fabricație de serie remor
ca cisternă de 5 tone pentru necesi
tăți interne si pentru export, precum 
Si alte mașini și utilaje agricole.

în adunarea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii, ce a avut 
loc zilele trecute, s-a relevat că, în 
cinstea 
politice 
lectivul 
cronica . _ .
remarcabile de muncă. El a realizat, 
peste prevederile planului. 66 de 
tractoare, precum și mașini și uti
laje agricole în valoare de aproape 
95 milioane lei. Dar. cu toate că pe 
ansamblu rezultatele întreprinderii

Craiova 
„Epocii 
prezent 
tractoa-

externi. 
zile, premergătoare 

naționale a poporu- 
23 August, construc- 
craioveni au finali-

importantelor evenimente 
ale acestui an jubiliar, co- 
întreprinderii a înscris în 
întrecerii socialiste fapte

am realizat prevederile planului re
feritoare la reducerea cheltuielilor 
la 1 000 de lei producție-marfă ilus
trează că. în această privință, nu am 
acționat cu perseverenta necesară, 
câ mai sînt multe rezerve nevalorifi
cate — spunea Petre Firulescu, șeful 
secției montaj tractoare. Cu toții tre
buie să fim conștienți că putem rea
liza economii mult mai mari de ma
teriale. energie ,și combustibil. Tre
buie să acționăm cu multă răspun
dere. ca adevărați proprietari, produ
cători și beneficiari".

Cu aceeași înaltă exigență au fost 
abordate în dezbaterile adunării ge
nerale și problemele privind întări
rea disciplinei în producție, folosi
rea judicioasă a timpului de lucru 
și utilizarea deplină, cu înalt randa
ment. a mijloacelor tehnice. „Am 
reținut că în întreprinderea noastră 
s-au înregistrat, in prima jumătate 
a anului, peste 60 000 ore-om absențe

nemotivate, remarca sudorul Gelu 
Nicolita. Cei ce își fac un prost obi
cei din a absenta ar trebui chemați 
chiar aici. în forumul autoconducerii 
muncitorești, pentru a fi trași la răs
pundere". Problemele privind îmbu
nătățirea disciplinei în producție și a 
celei tehnologice au fost abordate în 
același spirit critic, constructiv și de 
alți participant la dezbateri: frezorul 
Cristian 
Bugă și

Demn 
aproape 
cuvîntul 
făcut propuneri concrete, care con
verg către același obiectiv : sporirea 
eficienței economice. Iată cîteva din
tre aceste propuneri : „Periodic să 
se organizeze consfătuiri și schim
bări ’ de experiență cu maiștrii pe 
teme privind creșterea rolulujși 
contribuției acestora la continua 
perfecționare a procesului tehnologic, 
sporirea productivității muncii, în
noirea si modernizarea producției" 
(Gelu Nicolița, sudor) ; ,;Propun 
amenajarea și dotarea corespunză
toare a unui cabinet tehnic pentru 
documentarea operativă a specia
liștilor cu noutăți in producția de 
tractoare și mașini agricole" (Sandu 
Țăpuș, inginer proiectant) ; „Consi
der necesară realizarea prin forțe 
proprii a unui banc de rodaj pentru 
efectuarea probelor la cisternele pe 
două axe. Prin aceasta s-ar reduce 
considerabil consumul de combusti
bil" (Nicolae Moisescu, controlor teh
nic de calitate).

Propunerile. Ideile si soluțiile prac
tice formulate in cadrul dezbaterilor 
au îmbogățit programul de măsuri 
tehnico-organizatorice. au permis de
finirea unei strategii clare de acțiu
ne pentru îndeplinirea exemplară, la 
toți indicatorii, a planului ,pe cel 
de-al doilea semestru al anului și pe 
întregul an.

Cheltuieli materiale 
mai reduse, 

beneficii suplimentare
De la începutul anului și pînă în 

prezent, întreprinderea „Electro- 
montaj" Botoșani a realizat un be
neficiu suplimentar sarcinilor pla
nificate în valoare de aproape 50 
milioane lei. Pe lîngă îndeplinirea 
și depășirea tuturor indicatorilor de 
plan, sporirea beneficiilor se dato
rează reducerii cheltuielilor totale 
și materiale cu 3 lei și, respectiv, 
4 lei la fiecare 1 000 lei producție- 
marfă. Un factor hotărîtor în obți
nerea acestor rezultate l-a consti
tuit reproiectarea a peste 75 la sută 
din produsele fabricate în între
prindere. (Silvestri Ailenei, cores
pondentul „Scînteii").

Bulacu, inginerul Tudor 
tratamentistul Martin Rîcu. 
de relevat este faptul că 
fiecare din cei care au luat 
în adunarea' generală au

Primele cantități de țevi 
din oțel inoxidabil

Laminatorii de la întreprinderea 
de țevi din Roman întîmpină marea 
noastră sărbătoare națională de la 
23 August cu importante succese în 
producție. Una dintre cele mai re
cente realizări ale acestui destoinic 
colectiv o constituie fabricarea pri
melor cantități de țevi din otel 
inoxidabil din istoria metalurgiei 
românești. Noul sortiment de țevi 
este destinat industriei chimice, in
dustriei constructoare de mașini, 
precum și realizării de piese ne
cesare instalațiilor din centrale e- 
lectrice nucleare. Primele can
tități de ast'fel de țevi au și fost 
livrate ■ întreprinderii de utilaj 
chimic din Buzău, (Constantin Bla- 
govici, corespondentul „Scînteii").

Aparatul electrostatic 
de copiat numărul 3 000

Oamenii muncii de la întreprin
derea „Electromureș" din Tîrgu 
Mureș raportează realizarea celui 
de-al 3 000-lea aparat electrostatic 
de copiat tip Xerox, de fabricație 
românească. De remarcat că în cei 
trei ani care au trecut de Ia asi
milarea și fabricarea primului apa
rat electrostatic de copiat, munci
torii și specialiștii secției de me
canică fină și electronică au proiec
tat și realizat alte două tipuri per
fecționate ale acestui produs, de
osebit de solicitat în țară și la 
export. Prin introducerea in fabri
cație a acestolr tipuri de aparate 
— MEC-1M si cel cu developare 
magnetică — valoarea producției 
realizate dintr-o tonă de metal a 
crescut la aproape 400 000 lei. 
(Gheorghe Giurgiu, corespondentul 
„Scînteii").

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a întîlnit, marți, la 
Snagov, cu tovarășul Narciso Isa 
Conde, secretar general al Partidu
lui Comunist Dominican, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o vizită 
in țara noastră.

La întrevedere a luat parte to
varășul Iosif Banc, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Au fost prezenți tovarășii Jose A. 
Riva și Daniell Santana, membri ai 
C.C, al P.C. Dominican.

Oaspetele a exprimat profunda sa
tisfacție de a se reintîlni cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a vizita din 
nou România, de a cunoaște noi as
pecte ale dezvoltării multilaterale a 
României socialiste. Totodată, secre
tarul general al Partidului Comunist 
Dominican a adresat Partidului Co
munist Român, secretarului său ge
neral, calde mulțumiri pentru soli-' 
daritatea manifestată cu lupta P.C. 
Dominican pentru dezvoltarea demo
cratică și independentă a țării, pen
tru apărarea drepturilor fundamen
tale ale poporului dominican, cu în
treaga luptă a popoarelor din Ameri
ca Centrală,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat pe oaspete și a adresat Partidu
lui Comunist Dominican urări de 
succese în activitatea pe care o des
fășoară pentru înfăptuirea aspira
țiilor de bunăstare și progres ale po
porului dominican.

In timpul convorbirilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, și 
tovarășul Narciso Isa Conde, secre
tar ' generai al Partidului Comunist 
Dominican, au procedat Ia un larg 
schimb de vederi privind preocupă
rile actuale si de perspectivă ale 
celor două partide, preoum si în le

gătură cu unele probleme ale situa
ției internaționale actuale.

S-a exprimat satisfacția față de 
bunele raporturi de prietenie, soli
daritate si colaborare statornicite 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Dominican, re- 
afirmîndu-se. totodată, dorința co
mună de a dezvolta pe mai departe 
aceste relații, în interesul prieteniei 
si colaborării dintre cele două tari si 
popoare, al cauzei păcii, socialismu
lui si progresului social.

în timpul schimbului de vederi a 
fost manifestată îngrijorarea, fată de 
agravarea fără precedent a situației 
politice mondiale ca urmare a ma
nifestărilor politicii de forță și dic
tat. de dominație si asuprire, de în
călcare a principiilor de bază ale 
relațiilor dintre state și, îndeosebi, 
a intensificării cursei înarmărilor. în 
primul rind a înarmărilor nucleare, 
care creează grave pericole pentru 
pacea si libertatea popoarelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că in aceste condiții este ne
cesară, mai mult ca oricînd, conlu
crarea strînsă a tuturor popoarelor 
pentru oprirea încordării internațio
nale. pentru îmbunătățirea climatu
lui. politic mondial, pentru elimina
rea forței si amenințării cu forța din 
relațiile internaționale, pentru opri
rea cursei înarmărilor si trecerea la 
dezarmare, si în primul rind la 
dezarmare nucleară, pentru solutio
narea pe cale pașnică, prin tratati
ve. a tuturor problemelor litigioase 
dintre state, pentru reluarea si con
solidarea procesului destinderii, pen
tru asigurarea păcii si dezvoltarea 
colaborării între toate țările lumii.

în legătură cu situația extrem de 
gravă ce s-a creat în Europa datori
tă amplasării de către S.U.A. a ra
chetelor cu rază medie de acțiune în 
unele țări vest-europene si ca ur
mare a aplicării contramăsurilor nu
cleare anunțate de Uniunea Sovieti

că, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că trebuie să se facă totul 
pentru reluarea tratativelor sovieto- 
americane in vederea realizării unui 
acord care să ducă la eliminarea ra
chetelor cu rază medie de acțiune, a 
tuturor armelor nucleare din Europa 
și din întreaga lume.

în timpul convorbirii s-a subliniat 
necesitatea lichidării subdezvoltării, 
a marilor decalaje dintre țările să
race și țările bogate, a înfăptuirii 
unei noi ordini economice interna
ționale.

A fost relevat, de asemenea, ro
lul pe care îl are pentru țările din 
America Centrală, și în general din 
America Latină, întărirea solidarită
ții și cooperării dintre ele în vede
rea consolidării independentei națio
nale, respectării dreptului fiecărui 
popor de a-și alege liber și indepen
dent propria cale de dezvoltare eco
nomică și socială.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Narciso Isa Conde au evidențiat ne
cesitatea întăririi colaborării si soli
darității partidelor comuniste, socia
liste. mișcărilor de eliberare națio
nală, tuturor forțelor progresiste, 
antiimperialiste. în lupta pentru pace 
și dezarmare, pentru libertate, inde
pendentă. democrație si socialism.

în acest cadru a fost reafirmată 
hotărirea celor două partide de a ac
ționa și în viitor pentru dezvoltarea 
colaborării dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Domi
nican, pe baza principiilor deplinei 
egalițăți, stimei și înțelegerii re
ciproce, a respectării dreptului fie
cărui partid de a-si elabora de sine 
6tătător politica internă și externă, 
strategia și tactica revoluționară, co
respunzător condițiilor istorice, na
ționale și sociale din propria tară.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.
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președintele Republicii Socialiste România

Puternica dezvoltare a forțelor de producție 
-la temelia progresului economico-social

Strîns uniți în jurul Partidului 
Comunist Român, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu întregul popor, oame
nii muncii din județul Galați vor 
sărbători împlinirea a 40 de ani de 
la glorioasa victorie a revoluției' de 
eliberare socială si națională.' antifas
cistă si antiimperialistă. sub semnul 
marilor realizări obținute în opera 
de făurire a vieții noi. libere si fe
ricite pe pămintul multimilenar al 
patriei. Deschizînd o nouă eră în 
procesul luptelor revoluționare din 
România. actul istoric de acum 
patru decenii a asigurat condițiile 
necesare dezvoltării puternice a for
țelor de producție, a creat posibili
tatea trecerii la edificarea noii so
cietăți socialiste in patria noastră.

Un moment decisiv în procesul re
voluționar de edificare a noii orin- 
duiri l-a constituit Congresul al 
IX-lea al partidului, cînd, prin voin
ța unanimă a comuniștilor. în frun
tea partidului a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu 
al ponorului nostru, patriot înflăcă
rat. militant revoluționar, devotat 
trup si suflet cauzei partidului și 
poporului. Tezele, ideile si orientă
rile secretarului general al partidu
lui cu privire la rolul forțelor de 
producție, al dezvoltării lor impe
tuoase în asigurarea victoriei noii 
orînduiri sociale în România si ri
dicarea bunăstării întregului popor 
prezintă o excepțională importantă 
pentru teoria si practica făuririi so

cialismului multilateral dezvoltat. 
„Este necesar — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — să nu 
uităm o clipă faptul că fac
torul hotărîtor în făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate si 
înaintarea României spre comunism 
îl constituie dezvoltarea forțelor de 
producție pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei si tehnicii contem
porane. Cu cit vom realiza mai

tarul nostru general, politică de dez
voltare continuă a forțelor de pro
ducție. Coordonatele de bază ale a- 
cestei strategii privesc dezvoltarea 
prioritară a industriei socialiste, o- 
rientarea sa fermă spre ramurile și 
subramurile de înaltă tehnicitate, 
care valorifică superior resursele de 
materii prime si muncă socială ; 
dezvoltarea armonioasă. proporțio
nală a tuturor ramurilor economiei

Paraschiv BENESCU
prim-secretar al Comitetului județean Galați al P.C.R.

bine si într-un ritm mai intens dez
voltarea bazei tehnico-materiaie, a 
forțelor de producție — inclusiv re
partizarea teritorială a acestora si 
sistematizarea orașelor si satelor — 
cu atît vor fi mai mari succesele în 
înfăptuirea programului de edifica
re a orînduirii noi. in ridicarea tării 
pe noi culmi de progres si civili
zație".

Practic, se poate afirma că la te
melia marilor realizări obținute de 
poporul nostru în cele patru decenii 
care au trecut de la glorioasa vic
torie a revoluției de eliberare socia
lă si națională, antifascistă si antiim- 
perialistă. si îndeosebi dună Con
gresul al IX-lea al partidului. în 
toate domeniile vieții economico- 
sociale a stat si stă politica parti
dului. al cărei promotor este secre-

nationale. asigurarea unui raport 
just între industrie si agricultură ; 
amplasarea rațională a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul, ridi
carea social-economică a tuturor ju
dețelor tării ; . participarea eficientă 
a României la diviziunea internațio
nală a muncii : ridicarea gradului de 
civilizație materială a întregului po
por. Iată de ce comuniștii, toți oa
menii muncii gălăteni poartă o vie 
si nețărmurită recunoștință tovară
șului Nicolae Ceausescu pentru tot 
ceea ce s-a înfăptuit în acești ani în 
județul nostru, ca si în întreaga 
tară, realizări ce încorporează în ele 
gîndirea. acțiunea si îndrumările 
permanente acordate dezvoltării a- 
cestor meleaguri, concepția, de un 
profund umanism, a secretarului ge
neral al partidului cu privire la

amplasarea rațională a forțelor de 
producție pe teritoriul patriei, asigu
rarea dezvoltării economice armo
nioase a tuturor județelor tării.

Județul Galați poate constitui un 
exemplu grăitor al profundelor 
transformări înnoitoare înregistrate 
în cele patru decenii de viată libe
ră. si cu deosebire după anul 1965, 
perioadă cînd am beneficiat din plin 
de roadele politicii partidului de 
.dezvoltare puternică a forțelor de 
producție, ca bază a progresului e- 
conomico-social. De la cincinal la 
cincinal, volumele de investiții rea
lizate în județ au fost mereu mai 
mari, ajungîndu-se ca în anii 1976— 
1980 să se aloce în această direcție 
de peste patru ori mai mult de- 
cit în întreaga perioadă 1945—1965. 
Aceste importante fonduri au fost 
orientate pentru ridicarea la Galați 
a celui mai mare combinat siderur
gic al tării, dezvoltarea si moderni
zarea Șantierului naval, a altor uni
tăți industriale și agricole.

Inaugurat în septembrie 1966. în 
prezenta tovarășului Nicolae 
Ceausescu. — beneficiind de atunci, 
în repetate rînduri. în cadrul vizite
lor de lucru in județ, de sfatul în
țelept si îndrumarea apropiată ale 
secretarului general al partidului — 
Combinatul siderurgic de la Galați 
a avut in acest răstimp un aport de 
seamă la dezvoltarea economiei na
ționale. In prezent, aici se elabo-
(Continuare în pag. a IV-a)

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Participanții la cel de-al XII-lea Forum Național 
al pionierilor, care in acest an a avut loc la Craiova 
sub deviza „Spre comunism înaintăm pe drum de 
glorii", dau glas, din adîncul inimii lor. dragostei 
nețărmurite si profundei recunoștințe a milioanelor 
de pionieri, a tuturor copiilor patriei, față de dum
neavoastră, cel mai iubit fiu .al națiunii noastre, perso
nalitate proeminentă a istoriei poporului român, stră
lucit conducător de partid și de stat, ctitor al Româ
niei moderne, pentru părinteasca grijă cu care ve- 
gheati să creștem odată cu țara, să învățăm și să 
muncim pentru binele si prosperitatea patriei noastre 
libere, demne si independente.

Lucrările Forumului au evidențiat cu putere ma-, 
rile succese obținute de poporul nostru sub condu
cerea clarvăzătoare a partidului, a dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în intîmpi- 
narea celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eli
berare socială si națională, antifascistă si antiimperia
listă de la 23 August 1944 și Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român. Totodată, ele au fost 
profund marcate d<S vibrantul mesai pe care dum
neavoastră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. l-ați adresat pionierilor, șoimilor patriei, 
școlarilor si tuturor copiilor tării cu prilejul împli
nirii a 35 de ani de la înființarea primelor detașa
mente de pionieri din România si constituie pentru 
noi un adevărat si măreț program de educație co
munistă, patriotică si revoluționară, un fierbinte în
demn de a sluji cu patos si devotament revoluționar 
cauza bunăstării si fericirii poporului, independenta și 
suveranitatea patriei.

In această atmosferă de puternică angajare în în
făptuirea sarcinilor edificării socialismului si comu
nismului în tara noastră, noi. purtătorii cravatelor ro
șii cu tricolor, cadrele care ne îndrumă activitatea, 
într-o deplină unitate de gîndire si voință, ne ex
primăm adeziunea fierbinte fată de Hotărirea Plena
rei C.C. al P.C.R. privind realegerea dumneavoastră, 
mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 

^funcția supremă de secretar general al partidului; che-

zăsie sigură a înaintării tării pe noi culmi de civili
zație si progres.

Cu adîncă dragoste, profund respect si prețuire, gîn- 
durile noastre se îndreaptă către tovarășa Elena 
Ceausescu, eminent om politic și savant de renume . 
mondial, pentru deosebita grijă cu care veghează la 
educarea copiilor, pentru aportul inestimabil pe care 
îl aduce la dezvoltarea învătămintului. culturii si știin
ței românești, pentru creșterea contribuției științei ro
mânești la dezvoltarea spiritualității mondiale.

Născuți Iși crescuți în luminoșii ani pe care, cu le
gitimă mindrie patriotică, îi numim „Epoca Nicolae 
Ceaușescu", noi știm că cea mai mare' îndatorire pe 
care o avem este de a ne iubi și sluji, pînă la sacri
ficiul suprem, patria, de a învăța și munci pentru 
a ne forma ca oameni de nădejde, cinstiți, harnici 
și cutezători, spre a duce mai departe, așa cum 
ne-ați îndemnat de atîtea ori, făclia progresului, a 
bunăstării și fericirii pe pămintul patriei, a prieteniei 
și păcii în lume.

Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general, că, respectînd întru totul indicațiile și în
demnurile dumneavoastră, în cadrul celui de-al XII-lea 
Forum Național al pionierilor am realizat o temeinică 
analiză a activității desfășurate în unitățile de pionieri 
de pe întreg cuprinsul tării, am stabilit noi modali
tăți și căi de acțiune, in scopul îmbunătățirii muncii 
din unități și detașamente, pentru intensificarea pro
cesului de educație comunistă, revoluționară, de pre
gătire pentru muncă și viată a pionierilor și șco
larilor.

Pe baza Indicațiilor dumneavoastră, conștient! că 
patria noastră are nevoie de oameni temeinic pregă
tiți, nu vom precupeți nici un efort pentru a învăța, 
pentru a ne însuși cele mai noi cunoștințe în do
meniul științei și . tehnicii, pentru a ne forma ca 
muncitori și specialiști cu o înaltă ținută profesională, 
politică și morală, constructori devotați ai socialismu-

PARTICIPANT!! LA CEL DE-AL XII-LEA 
FORUM NAȚIONAL AL PIONIERILOR

(Continuare în pag. a V-a)

SECERIȘUL GRIULUI SE APROPIE DE ÎNCHEIERE

ATENȚIE MAXIMĂ bunei pregătiri a recoltăru culturilor DE TOAMNĂ!
Despre stadiul reparării mașinilor și celorlalte utilaje agricole în pagina a V-a
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Pornind de la considerentul că dezvoltarea bazei tehnice materiale co
respunzător cerințelor economiei moderne nu este posibila fără o industrie 
electrotehnică și electronică puternică, Comitetul Central a stabilit sarcini 
privind creșterea producției acestui sector intr-un ritm superior celui stabilit 
pentru ansamblul industriei constructoare de mașini. O atenție deosebită se 
va acorda producției de aparatură electronică și a elementelor de automa
tizare, care să permită introducerea largă a automatizării în industrie.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvintarea la Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din industria 

construcțiilor de mașini — 1 iunie 1966)

în răstimpul celor patru decenii 
care au trecut de la mărețul eve
niment istoric de la 23 August 
1944, prin înfăptuirea neabătută a 
politicii partidului nostru de indus
trializare socialistă, economia 
României a cunoscut un ritm sus
ținut de dezvoltare, situindu-se din 
acest punct de vedere printre pri
mele țări din lume. în amplul pro
ces de dezvoltare si modernizare a 
economiei tării, industria construc
toare de mașini și. în cadrul aces
teia. electrotehnica și electronica 
au avut și au un rol hotărîtor în 
promovarea largă a progresului 
tehnic și creșterea eficientei în 
toate ramurile economiei naționale.

Edificarea unei puternice si mo
derne industrii electrotehnice si 
electronice, Îndeosebi după anul

A

1965, are la bază concepția nova
toare, științifică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind indus
trializarea socialistă a tării în con
dițiile revoluției tehnico-știintifice 
contemporane, dezvoltarea priorita
ră a ramurilor de inaltă tehnici
tate ale construcției de mașini. în 
vederea făuririi unei economii 
modeme, de inaltă eficientă. în 
cei 19 ani care au trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidului, 
perioada pe care o numim cu în
dreptățită mîndrie patriotică „Epoca 
Ceaușescu", electrotehnica si elec
tronica românească au cunoscut o 
dezvoltare impetuoasă, înregistrînd 
unul dintre cele mai înalte ritmuri 
de creștere a producției. Dacă pînă 
în 1965 unitățile industriale ale a- 
cestei ramuri erau amplasate în 
cinci orașe și aveau o zestre teh

nică de un nivel nu prea ridicat, 
realizînd produse tradiționale, după 
acest an au apărut pe harta pa
triei numeroase noi întreprinderi 
de profil, dotate cu utilaje și in
stalații dintre cele mai moderne.

La progresul rapid al industriei 
electrotehnice și electronice în a- 
ceastă perioadă, o contribuție esen
țială a adus cercetarea științifică 
românească, orientată permanent 
6pre rezolvarea problemelor majore 
ale dezvoltării și modernizării a- 
cestei ramuri, spre promovarea u- 
lior tehnologii moderne, eficiente, 
mehite să asigure valorificarea su
perioară a materiilor prime și re
surselor energetice, obținerea unor 
produse de înaltă calitate si cu per
formanțe tehnice ridicate. într-o 
structură sortimentală mereu mai 
modernă.

Practic, nu există domeniu al vie
ții economice și sociale în care, 
prin produsele fabricate, să nu fie 
prezentă această ramură de vîrf a 
industriei noastre. Totodată, pro
dusele electrotehnicii și electronicii 
au devenit tot mai cunoscute și 
apreciate pe piața externă. Progre
se noi în dezvoltarea pe un plan 
calitativ superior a industriei elec
trotehnice și electronice se vor face 
prin materializarea programelor 
elaborate de conducerea partidului 
pentru automatizarea, robotizarea 
și' cibernetizarea producției, in 
scopul sporirii productivității mun
cii, creșterii nivelului tehnic al pro
ducției și a eficientei economice, 
ridicării pe o treaptă nouă, moder
nă a întregii noastre activități in 
industrie si în alte sectoare ale eco
nomiei naționale.

Ritm înalt de creștere 
a producției

Dezvoltarea puternică a industriei electrotehnice șl electronice, Indeo- 
»ebi in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, a asigu
rat creșterea impetuoasă a producției și schimbarea structurii ei, ceea ce 
o făcut sâncreașcă substanțial contribuția acestei ramuri la promovarea 
progresului Și, moderniz^Jjițjșgiț «țconq-.
mii jiaționaltK? ehs’wwwtî'i

Forța de muncă—mai numeroasă, 
mai bine pregătită profesional

Creșterea numărului 
personalului muncitor

Dinamica producției din industria 
electrotehnică și electronică

• In perioada 1965-1984, în industria electrotehnică și 
electronică au fost create aproape 135 000 noi locuri de 
muncă.

• In anii 1975-1984 numărul personalului cu studii medii 
a crescut de 1,7 ori, iar cel cu studii superioare de 2,2 ori.

© Comparativ cu anul 1945, producția industriei electro
tehnice și electronice a fost în anul 1965 de 89 de ori mai 
mare, iar în anul 1984 — DE 1 205 ORI MAI MARE.

• Industria electrotehnică și electronică realizează în 
acest an peste 21 la sută din producția industrială a ramurii 
constructoare de mașini.

Evoluții semnificative în structura 
producției industriei electronice
1965 : • 52,4 la sută televizoare • 40,9 la sută radio

receptoare • 6,4 la sută componente electronice • 0,3 la sută 
diverse.

1985: • 24,52 la sută mijloace de automatizare • 15,3 la 
sută bunuri de larg consum electronice • 14,8 la sută mij
loace ale tehnicii de calcul © 14,5 la sută electronică indus
trială • 13,85 la sută componente electronice © 13,45 la sută 
alte produse • 2,58 la sută centrale telefonice • 1 la sută 
roboți și manipulatoare.

Produse competitive, 
cu parametri superiori

• Rețeaua de cercetare din această ramură cuprinde trei 
institute de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru 
industria electrotehnică, electronică, de automatizări și tele
comunicații, precum și șase centre de cercetare.

© Astăzi se exportă în peste 70 de țări o gamă variată 
de produse - de la componente electronice și tehnică de 
calcul la locomotivele diesel-electrice și electrice,

© Corespunzător Programului privind îmbunătățirea nive
lului tehnic și calitativ' al produselor, 66,8 la sută din pro
dusele electronice și electrotehnice se vor situa în anul 1985 
la nivel mondial, urmînd ca pină in anul 1990 ponderea lor să 
crească la 96 la sută, iar 2 pînă la 5 la sută să depășească 
acest nivel.

Dotare tehnică puternică, 
la nivel mondial

• în anul 1984, numărul Întreprinderilor din industria electrotehnică 
șl electronică se ridică Ia 56, față de 17 cite existau în anul 1965 si de 
numai 9 unități cu acest profil — dotate rudimentar — cite erau în anul 
naționalizării principalelor mijloace de producție în tara noastră

• Valoarea fondurilor fixe din această ramură de vîrf a industriei 
este în anul 1984 de aproape 12 ori mai mare față de anul 1965. toate uni
tățile care au fost construite în această perioadă fiind dotate cu mașini 
Și utilaje la nivel mondial.

• Corespunzător cerințelor economiei naționale au fost construite noi 
și numeroase Întreprinderi specializate pentru fabricarea de mijloace de 
automatizare electrotehnice și electronice, componente electronice, elec
tronică industrială, calculatoare electronice, mașini electrice, aparataj 
electric, bunuri de consum electrotehnice și electronice și alte produse.

• Au fost construite și au intrat in funcțiune după anul 1965 : între
prinderea de elemente de automatizare-București, întreprinderea de 
electronică industrială și elemente de automatizare din CIuj-NapoCa, 
întreprinderea de calculatoare-București, întreprinderile de panouri 
electropneumatice. traductoare si de contactoare din Alexandria, Birlad, 
Botoșani. Buzău, Pașcani, Bacău, întreprinderea de conductori electrici 
emailațl-Zalău, întreprinderea de electronică și aparate de măsură 
industrială-București, Fabrica de memorii electronice si componente pen
tru tehnica de calcul-Timișoara, întreprinderea „Tehnotpn“-Iași, între
prinderea de organe de asamblare-Rîmnicu Sărat, întreprinderea de pro
duse electrotehnice-Bistrița, întreprinderea de frigidere-Găești, Centrul 
de cercetare științifică' și inginerie tehnologică „Electroputere“-Craiova, 
Centrul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru semi- 
conductoare-Băneasa, Institutul de cercetări pentru electronică și tehnică 
de calcul-București.

FILE DE ISTORIE

iunie 1981 Tovarășul Nicolae Ceaușescu se află pentru a cincea oară în mijlo 
cui colectivului întreprinderii de cinescoape din Capitală, unitate modernă, dotată cu ma 

șini și utilaje de înaltă tehnicitate.

Contribuții esențiale la promovarea progresului
t&ilovseb ols i S'-’tes ,!.-•* iii

tehnic în întreaga economie...
Ca urmare a dezvoltării și modernizării continue a 

bazei sale tehnico-materiale, industria electrotehnică 
și electronică este in prezent o puternică „furnizoare" 
de progres tehnic pentru toate celelalte ramuri și sub- 
ramuri ale economiei naționale. Produsele sale de

• în prezent, industria de tehnică de calcul 
produce calculatoare din generația 3,5—4. 
Dacă în anul 1980 economia națională avea 
în dotare 497 calculatoare, 208 mini și micro
calculatoare și 1 062 de terminale, la sfîrșitul 
acestui cincinal vor exista 670 calculatoare, 
900 mini și microcalculatoare și 4 000 de ter
minale.

© Industria electrotehnică și electronică 
asigură echipamentele necesare realizării fa
bricilor de ciment, utilajelor chimice și rafină
riilor, furnalelor, laminoarejor, navelor, fabri
cilor din industria alimentară și ușoară, iar în 
ultima perioadă și echipamente pentru cen
trale nucleare electrice și pentru aviație.

® Au fost asimilate complet toate echipa
mentele pentru producția, transportul și dis
tribuția energiei electrice furnizate de gene
ratoarele cu puteri pînă la 330 MW.

înaltă tehnicitate se regăsesc în prezent în zestrea teh
nică a fiecărei unități economice ori sînt destinate 
realizării altor produse intens solicitate de economia 
națională și de partenerii externi,

O Pentru industria de autocamioane, trac
toare și autoturisme se execută întregul sorti
ment de echipament electric, compus din 
peste 200 de produse,

@ în domeniul transportului feroviar, indus
tria electrotehnică și electronică participă, în 
special, prin livrări de locomotive diesel-elec
trice și electrice.

© Pentru dezvoltarea și modernizarea tele
comunicațiilor s-a trecut la fabricația de cen
trale telefonice electronice automate, echipa
mente de semnalizări electrodinamice ș.a.

© Altor ramuri ale economiei naționale li se 
livrează panouri de automatizare, echipa
mente și sisteme de radiocomunicații și tele
viziune cu circuit închis, motoare electrice și 
numeroase alte produse.

...și la ridicarea nivelului de trai al populației
Ramură practic aproape inexis

tentă înainte de 23 August 1944, 
industria electrotehnică și electroni
că și-a adus, în anii construcției 
socialiste și cu deosebire după 
Congresul al IX-lea al partidului o 
contribuție hotăritoare la creșterea 
gradului de înzestrare a populației 
cu bunuri de folosință îndelungată, 
lată cum a evoluat producția cîtor- 
va produse de bază destinate 
populației :

— în mii bucăți —

Produsul î950 1965 1983
Aparate de radio 40 323 842
Televizoare — 101 390
Frigidere — 125 440
Mașini de spălat rufe — 75 362
Aspiratoare — 51 132

Pagină realizată de Virgil GHEORGHIȚĂ.
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INDUSTRIA CHIMICA
ramura nuternica, moderna a economiei româoesii
In industria chimică și petrochimică, pe primul plan sta sarcina creș

terii gradului de prelucrare a petrolului și gazului metan, realizarea de noi 
produse superioare din mase plastice, fibre și fire chimice, dezvoltarea chi
miei fine, realizarea materialelor speciale pentru electronică și alte sectoare 
de activitate. Și în acest sector un accent deosebit va trebui pus pe elabo
rarea de noi tehnologii, care să ducă la o valorificare superioară a materi
ilor prime, a substanțelor utile de care dispunem în țară, pe reducerea con
sumurilor materiale și realizarea unor produse de înaltă calitate.

NICOLAE CEAUȘESCU

Istoria industriei chimice româ
nești — o industrie astăzi viguroa
să, dinamică — a început să se 
leasă cu adevărat în anii socialis
mului. Adică atunci cînd industria
lizarea tării a devenit una din op
țiunile fundamentale ale politicii 
economice a partidului nostru. în 
condițiile dezvoltării fără prece
dent a forțelor de producție in țara 
noastră, industria chimică a deve
nit unul din factorii cei mai dina
mici ai creșterii producției mate
riale, ai progresului tehnic, contri
buind substanțial la impulsionarea 
procesului industrializării moderne 
a României, la creșterea avuției 
naționale și ridicarea bunăstării 
materiale a poporului.

Cu deosebire în anii de după 
Congresul al IX-lea al partidului, 
dezvoltarea industriei chimice a 
ocupat un loc prioritar în ansam
blul politicii de industrializare so
cialistă a tării. Este meritul incon
testabil al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a se fi preocupat stă
ruitor de dezvoltarea accelerată și 
modernizarea continuă a acestei ra
muri de bază a industriei. Secreta
rul general al partidului a stabilit 
cu clarviziune orientarea dezvoltă
rii acestei ramuri în direcția valo
rificării în mai mare măsură a ma
teriilor prime din țară, creșterii 
gradului de prelucrare a acestora 
pe baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii. Iar rezultatele 
obținute prin aplicarea consecventă 
a acestei orientări cutezătoare spre 
dezvoltarea unei industrii chimice
puternice, modeme sînt deosebit'de edified«>â-rl>--' ‘“-4

în ultimii 19 ani, sub Îndrumarea

directă a secretarului general al 
partidului, au fost. construite nu
meroase unități de mare capacita
te, utilate la nivelul tehnicii mo
derne, au fost dezvoltate și moder
nizate unitățile existente. De-a 
lungul acestor ani. pe harta econo
mică a țării au apărut noi com
plexe petrochimice și combinate de 
îngrășăminte chimice, uzine de fi
bre și fire artificiale și sintetice, 
fabrici de anvelope, de prelucrare 
a cauciucului și maselor plastice, 
întreprinderi de medicamente, 
lacuri și vopsele, coloranți. Gran
diosul efort constructiv desfășurat 
pe șantierele chimiei, creșterea 
spectaculoasă a potențialului de 
producție al acestei ramuri sînt 
ilustrate de faptul că în anul 1984 
producția industriei chimice este de 
peste 10 ori mai mare față de 1965 
și de aproape 1 200 ori mai mare 
decît în 1945, în prezent. întreaga 
producție a acestei ramuri din a- 
nul 1945 se realizează în mai pu
țin de o jumătate de zi. Prin rit
mul de creștere a producției, in
dustria chimică este cea mai dina
mică ramură a economiei națio
nale.

Dispunem astăzi de o industrie 
chimică puternică, cu o structură 
modernă a producției. La o serie 
de sortimente, producția pe locui
tor se situează la niveluri compa
rabile cu cele obținute de țări pu
ternic industrializate. La fire și fi
bre sintetice, cauciuc sintetic, mase 
plastice, amoniac, acid sulfuric — 
ca să ne referim doar la cîteva din 
cele mai importante produse care;

s hotărăsc progresul ' îndustfief’' chl-'1 - 
mice, ca și al altor ramuri ale e-

conomiei, cum sînt agricultura, in
dustria ușoară, construcția de ma
șini, transporturile — statisticile 
internaționale situează astăzi țara 
noastră pe locuri de frunte.

Am străbătut în cei 40 de ani de 
construcție socialistă, cu deosebire 
în ultimele două decenii, etape pe 
care, în dezvoltarea industriei chi
mice, alte țări le-au parcurs în 
mult mai mult timp. $i toate a- 
cestea, putem spune cu mîndrie, 
le-am înfăptuit în primul rînd cu 
forțele noastre, prin eforturile în
tregului nostru popor. Faptul că 
dispunem în prezent de puterea e- 
conomică și tehnică de a construi 
mari platforme chimice, cu utilaje 
realizate în cea mai mare parte de 
industria românească, bazîndu-ne 
pe tehnologii moderne elaborate 
de specialiștii români, este efectul 
practic, nemijlocit al aplicării con
secvente a politicii clarvăzătoare a 
partidului nostru, a orientărilor și 
sarcinilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a știut să 
canalizeze uriașa forță creatoare a 
întregului popor spre dezvoltarea 
ramurilor de bază ale industriei, 
purtătoare -de progres tehnic, care 
asigură valorificarea superioară a 
resurselor de materii prime.

Marile progrese ale industriei 
chimice sînt organic legate de ac
tivitatea de cercetare și inginerie 
tehnologică, de rezultatele de pres
tigiu ale școlii românești de chimie, 
al cărui ilustru reprezentant este 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. Implicarea ne- 
nțjjlpcită a cercetătgrporfgj^ ftojr 

■Mffeffffil chimiei îh rfezowâress'Mv<^ 
blemelpr complexe ale dezvoltării

acestei ramuri — orientare revolu
ționară, modernă imprimată activi
tății Institutului central de chimie 
de tovarășa Elena Ceaușescu — a 
determinat creșterea aportului 
creației tehnico-științifice originale 
la progresul rapid al industriei chi
mice, știința românească fiind as
tăzi unul din pilonii de bază care 
susțin ritmul înalt de sporite a pro
ducției, procesul de modernizare și 
ridicare calitativă a acesteia. Lu
crările de cercetare fundamentală 
și aplicativă elaborate de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu în domeniul chimiei 
macromoleculare au asigurat, prin 
valoarea lor de referință, larg re
cunoscută pe plan mondial, întări
rea prestigiului științei românești.

Acum, cînd întregul nostru po
por privește cu satisfacție la ma
rile înfăptuiri obținute sub condu
cerea clarvăzătoare a partidului în 
toate domeniile activității econo
mice și sociale, oamenii muncii din 
industria chimică, puternic anga
jați în realizarea sarcinilor de plan 
din actualul cincinal, își îndreaptă 
cu recunoștință gindul spre secre
tarul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de numele 
căruia se leagă cea mai rodnică eta
pă de dezvoltare a României socia
liste. Iar hotărîrea ca tovarășul 
Nicolae- Ceaușescu să fie reales, la 
cel de-al XIII-lea Congres al 
P.C.R., în funcția supremă de 
secretar general al nartidlilui este 
susținută cu tărie, din adincul ini
milor. de chimiștii țării, în aceasta 

IJnoi,^^n^^p rog res' și' .
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29 iunie 1979. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu inau
gurează rafinăria de la Midia-Năvodari, prima dintre capacitățile de producție intrate în 
funcțiune în cadrul noului combinat petrochimic aflat în construcție pe malul Mării Negre

Cercetarea științifică proprie — factor hotărâtor
ol dezvoltării chimiei din țara noastră s 

lâre^îiiinilfieâMikcrnedscâ ți-a adus o icon--, cercetare au fost realizate PESTE 1 300 DE>L J »■'Cercetdreo’ științifică'^ ,
tribuție decisivă Ia dezvoltarea industriei chimice, la 
procesul de modernizare și diversificare a producției, 
la creșterea calității și competitivității produselor aces-

cercetare au fost realizate PESTE 1 300 DE

In anii de după Congresul al IX-lea
— peste 1800 de obiective 

și capacități noi de producție
Pentru dezvoltarea industriei chimice s-au alocat, în anii construcției 

socialiste și, cu precădere, în perioada de după Congresul al IX-lea al 
partidului, importante fonduri de investiții.

© In perioada 1965-198-4 au fost puse în funcțiune în 
industria chimică peste 1 800 DE OBIECTIVE ȘI CAPACITĂȚI 
DE PRODUCȚIE.

• Pe harta economică a țării au apărut :
— noi complexe petrochimice la Pitești, Borzești, Brazi, 

Rîmnicu Vîlcea, Teleajen, Midia, Timișoara.
— noi combinate de îngrășăminte chimice la Craiova, 

Piatra Neamț, Tîrgu Mureș, Turnu Măgurele, Arad, Slobozia, 
Bacău.

— noi uzine de fibre ți fire sintetice și artificiale la lași, 
Brăila, Săvinești, Popești-Leordeni, Suceava, Dej, Cîmpulung; 
Roman, Vaslui.

— noi fabrici de anvelope la Zalău, Caracal, Drobeta- 
Turnu Severin.

® Incepînd din anul 1981, industria chimică este pre
zentă, prin unități puternice, moderne, în toate județele țării.

Ramură industrială 
cu cel mai înalt dinamism

Prin ritmurile de creștere înregis
trate în anii construcției socialiste 
și, îndeosebi, în perioada inaugura
tă de Congresul al IX-lea al parti

dului, industria chimică este ramu
ra industrială cu cel mai înalt 
dinamism,.

Creșterea producției industriale a ramurii
— în procente —

tei ramuri pe piața externă. Marile realizări în acest 
domeniu au la bază concepția și activitatea .științifică 
remarcabilă a tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, savant de renume mondial, care a 
orientat și îndrumat nemijlocit munca cercetătorilor 
spre elaborarea unor procese tehnologice de înaltă 
tehnicitate, competitive pe plan mondial. In cea mai 
mare parte, tehnologiile aplicate în ultimele trei cin
cinale au fost elaborate în laboratoarele Institutului' 
central de chimie, care grupează toate unitățile de 
cercetare și proiectare din ramură.
• Dacă în cincinalul 1970-1975, 30 la sută 

din producția industriei chimice a fost obți
nută pe baza unor tehnologii proprii, această 
pondere a crescut în perioada 1976-1980 la 
80 la sută ; în actualul cincinal, circa 95 LA 
SUTA din producția industriei chimice se rea
lizează pe baza tehnologiilor originale ro
mânești.
• In anul 1983, ca urmare a activității de

PRODUSE $1 SORTIMENTE NOI, care contri
buie la asigurarea cu substanțe și materiale 
a necesităților întregii industrii, la diminuarea 
efortului valutar al țării.
• Prin aplicarea cercetărilor elaborate de 

specialiștii Institutului de cercetări chimice - 
ICECHIM București, unitate distinsă de cinci 
ori cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socia
liste”, in 1983 a fost obținută în instalații in
dustriale o producție de aproape 800 mili
oane lei și s-a realizat reducerea costurilor de 
producție cu 57 milioane lei.
• Pentru asigurarea materialelor de mare 

puritate și cu înalte caracteristici fizico-chi- 
mice necesare unor sectoare de vîrf ale indus
triei - electronică, aeronautică, energetica 
nucleară - s-au organizat puternice sectoare 
de microproducție. Valoarea producției obți
nute în aceste sectoare s-a dublat in 1983 
față de 1982.

Prezență activă in circuitul economic internațional

Materii prime importante pentru 
dezvoltarea întregii economii
Creșterea în ritm susținut a producției Industriei chimice a făcut po

sibil ca aceasta să furnizeze celorlalte ramuri cantități sporite de materii 
prime și materiale, contribuind astfel la dezvoltarea întregii economii I 
naționale, la progresul general al țării, lată, spre exemplificare, dinamica 
producției la o serie de produse chimice :

Anul
Produsul 1950 1965 1975 1983

Cauciuc sintetic
(tone) 30 820 98 941 147 154

Produse macromo- 
leculare de bază 
(tone) 359 75 497 346 741

•
632 917

îngrășăminte chi
mice (mii tone) 0,6 293 1 729 2 900

Fibre și fire chimice 
(tone) 2 282 20 956 158 549 236 000

Lacuri și vopsele
(mii tone) 2 43 130 150

Industria chimică este prezentă astăzi, prin unități puternice, mo
derne. in toate județele țării. Orașul Victoria, Borzeșți. Pitești. Brazi, 
Tîrgu Mureș, Piatra Neamț, Midia, Timișoara. Bacău, Slobozia. Iași, 
Brăila. Turnu Măgurele — sint doar cîteva din localitățile în care au fost 
construite platforme complexe, cu dotări tehnice de înalt nivel, unde se 
realizează sute de produse chimice. în fotografii : Combinatul chimic din 
Rîmnicu Vîlcea și Combinatul de îngrășăminte Chimice din Arad — dotiă 
dintre unitățile industriei chimice apărute pe harta economică a tării in 
ultimii 19 ani.

• Dacă în perioada 1966-1983 
ritmul mediu anual de creștere a 
producției industriale a țării a fost 
de 9,9 la sută, producția industriei 
chimice a sporit intr-un ritm mediu 
anual de 13,4 LA SUTA.

• Față de anul 1965, în 1983 
s-au obținut creșteri importante la 
produsele de bază ale industriei 
chimice :

• acid sulfuric - DE 3,6 ORI
• amoniac de sinteză - DE 11,6 
ORI • îngrășăminte chimice - DE 
9,8 ORI © etilena - DE 26 ORI
• metanol - DE 8,8 ORI • fibre 
și fire sintetice - DE 52 ORI
• materiale plastice și rășini sin
tetice - DE 8,8 ORI • cauciuc 
sintetic - DE 4,8 ORI • detergenți 
- DE 5,3 ORI.

Dezvoltarea puternică a industriei chimice româ
nești în ultimele cincinale, sporirea și diversificarea 
nomenclatorului de fabricație, ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al producției, competitivitatea produ
selor realizate iși găsesc in mod convingător reflecta
rea in creșterea continuă a contribuției acestei ramuri 
la extinderea exportului.

® România exportă în prezent 700 DE PRO
DUSE CHIMICE IN 110 ȚĂRI.

® Ponderea produselor chimice în exportul 
total al țării a crescut de la 1,7 la sută în 
1950 la 7,6 la sută în 1965 și la 25 LA SUTĂ 
în anul 1984.

• Sporirea eficienței în acest domeniu este 
ilustrată de creșterea ponderii produselor chi
mice superior prelucrate în structura exportu
lui acestei ramuri: de la 16,6 la sută în 1980 
la 21,3 la sută în 1983, urmînd ca acestea să 
atingă în 1985 o pondere de PESTE 26 LA 
SUTĂ.
• Pe baza tehnologiilor românești și cu 

utilaje realizate în principal in uzinele specia
lizate din țara noastră, s-au construit com
plexe instalații chimice în India, Pakistan, 
R. D. Germană, Siria, Iordania, Turcia, R. P. 
Chineză, Iran, Egipt, R.P.D. Coreeană ș.a.
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BUNA APROVIZIONARE CU LEGUME SI FRUCTE 
presupune o și mai bună organizare a desfacerii lor

Puternica dezvoltare a forțelor de producție 
- la temelia progresului economico-social

Deși mai tirziu decit in alți ani, 
datorită primăverii capricioase și in
temperiilor verii, grădinile și live
zile intră în marea producție, legu
mele și fructele proaspete capătă 
preponderență tot mai mare în me
niurile zilnice. Cum este si firesc, 
unitățile de aprovizionare si desfa
cere a acestor produse cunosc în a- 
ceste zile o activitate intensă. După 
cum am fost informați la Trustul 
horticol București, numai în cursul 
săptăm'inii trecute, unitățile din Ca
pitală au primit spre a livra popu
lației 6 936 tone de legume și 1 356 
tone de fructe. între care 1 283 tone 
roșii. 2 237 tone cartofi, precum și 
577 tone piersici, 252 tone caise, 264 
tone prune, 230 tone mere etc.

Cum s-au pregătit unitățile 
bucureștene pentru ca anul acesta 
desfacerea acestor căutate și ne
cesare produse ale cimpului și li
vezilor să se desfășoare în condi
ții tot mai bune ?

• Au fost lărgite considerabil și 
modernizate spațiile acoperite din 
piețe, a fost sporit numărul 
punctelor de vînzare • au fost 
luate măsuri pentru a se evita „hal
tele" fructelor și legumelor perisa
bile în depozite ® pentru o a- 
provizionare mai promptă, au fost 
create condiții încît un număr spo
rit de unități horticole din județe 
să-și prezinte și să desfacă produ
sele în piețele Capitalei ® și, nu 
în ultimul rînd, au fost luate mă
suri organizatorice concrete pen
tru mai buna gospodărire a mărfu
rilor și spațiilor de vînzare, pentru 
respectarea strictă a disciplinei, a 
mercurialelor, pentru menținerea 
curățeniei etc;
Rezultatele acestor măsuri le-am 

regăsit și în cursul raidului nostru 
prin unele piețe ale Capitalei.

In piața si hala OBOR — tradițio
nala forfotă de duminică dimineața.

Pe platourile de vînzare. producă
torii etalează un sortiment destul de 
variat de legume și fructe : roșii,

Tinere talente în dialog 
cu marele public

Bejmarea scenă a țării Festiva
lul'! național „Cintarea României" — 
accjllo! unde șe intilnese. zeiii. de. mii 
de jiupitori de muzibă de toate vîrste- 
le,'de toate categoriile', socio-prpfe- 
sioha’le, artiști amatori cu reale apti
tudini sau profesioniști de înaltă 
clasă, un loc distinct îl ocupă arta 
dirijorală. Un domeniu înnobilat do 
pasiunea dirijorilor de cor care dau 
viață acelor ansambluri de amatori 
răspîndite în întreaga tară și 
cara adună laolaltă, prin dragos
tea de cintec. sătenii din Marga 
cu cei din Hideaga sau Buteni, cu 
membrii formațiilor minerești de pe 
Valea Jiului, cu acea corală constăn- 
țeanâ cu nume sonor. „Vox Maris", 
care de mult s-a făcut cunoscută și 
peste hotare... Un domeniu luminat 
de competența și ținuta unor repu
tate ansambluri corale profesioniste 
(corurile filarmonicilor din Cluj- 
Napoca și București, corul Radio- 
televiziunii...) de Ia pupitrul cărora 
baghete consacrate lansează • creații 
românești de ultimă oră. scutură 
colbul de pe partituri clasice nedrept 
uitate... Un domeniu în care arta 
dirijatului de orchestră, mai ales în 
ultimii ani. s-a dovedit a fi intr-un 
reviriment — dacă ne gîndim la de
pistarea și lansarea unor tinere ta
lente ; pentru că pretutindeni în țară 
la pupitrul orchestrelor simfonice, nu 
mai vorbim de teatrele lirice, de 
operetă, pe lingă maeștrii baghetei, 
nume care în ultimele decenii s-au

Primul spectacol în „casă nouă“
Inaugurarea unei 

case de cultură — 
patru sute locuri în 
eala de spectacole, 
peste 30 mii de volu
me în bibliotecă, avînd 
6ală proprie de lec
tură, o încăpere de 
mari dimensiuni des
tinată unei ' expoziții 
foto-documentare per
manent/^ numeroase 
camere pentru cercuri 
de artă, tehnico-apli- 

i cative etc. — reprezin
tă un moment memo
rabil în viața oricărei 
așezări a țării, indife
rent de mărime. în 
comuna Flâminzi, din 
județul Botoșani, viața 
culturală, activitatea 
formațiilor artistice de 
amatori au cunoscut 
o intensificare con
tinuă de-a lungul ce
lor patru ediții ale 
Festivalului național 
„Cintarea României" 
(corul bărbătesc al co
operatorilor, laureat 
al festivalului și al 
mai multor concursuri 
interjudețene, prezintă 
anual cel puțin un 
concert â capella pe 
scena Ateneului Ro
mân, deși ca vîrstă 
n-a depășit-o pe cea a 
unui... preșcolar; for
mația de dansuri „Trei 
generații" este cu
noscută în întreaga 
țară și aplaudată, pînă 
acum, în aproape zece 
țări ale lumii; de a- 
semenea, un ansamblu 
folcloric al elevilor 
școlii generale, căruia, 
odată cu vacanța de 
vară, i s-a creat po
sibilitatea efectuării 
unui turneu în Fran
ța). Noua casă de cul
tură înseamnă un dar 
de cel mai mare preț 
pentru viața spiri
tuală a comunei. Mo
mentul inaugural a 

fost marcat și pe plan 
artistic, printr-un fru
mos spectacol. Noul 
dirijor al corului, pro
fesorul și compozito
rul Gheorghe Cojo- 
caru, a adăugat reper
toriului trei lucrări in 
primă audiție — poe
mul coral „1907“ de 
Gheorghe Bazavan, 
„Slavă ție. Românie" 
de Sabin Pautza și o 
nouă partitură a sa, 
„Primăvara este țara". 
Un reușit colaj de ver
suri — de la Emines- 
cu la Arghezi și de la 
Octavian Goga la Ni- 
chita Stănescu și A- 
drian Păunescu — a 
fost încredințat celor 
mai valoroase talente 
actoricești din locali
tate. „Prefațat" de 
vernisarea expoziției 
permanente „Flăminzi 
— un nume in isto
rie" și întregit cu sec
vențe din filme docu
mentare, ori prezen
tate de formații mu- 
zical-coregrafice, pri
mul spectacol pe sce
na noii case de cul
tură s-a constituit in
tr-un poem veritabil, 
omagiind trecutul nos
tru revoluționar, ac
tul istoric de la 23 
August 1944, precum și 
realizările din epoca 
cea mai fertilă din is
toria poporului — 
inaugurată de Con
gresul al IX-lea al 
partidului.

Dar chiar1 acest e- 
veniment a scos la 
iveală și citeva „ab
sențe" în profilul vie
ții spirituale a locali
tății. „Sală de repeti
ție pentru formația de 
teatru" — indică o in
scripție pe ușa unei 
camere mobilate co
respunzător. O aseme
nea formație nu exis
ta insă in comună.

toare decit în anul 1945, revenind in 
prezent o suprafață arabilă de 54 
hectare ne tractor, precum și un 
număr de aproape 1 300 combine 
autopropulsate pentru păioase. fată 
de numai 4 bucăți cite existau in 
anul 1965. Importante eforturi au 
fost întreprinse îndeosebi în anii din 
urmă. în direcția creșterii suprafe
ței amenajate pentru irigat, prin 
începerea execuției marelui sistem 
Cimpia Covurluiului, care cuprinde 
lucrări hidroameliorative pe mai 
bine de 200 000 hectare. De aseme
nea. numărul specialiștilor agronomi, 
zootehniști. medici veterinari, ingi
neri mecanici a crescut continuu. 
Toți acești factori, la care trebuie 
adăugate, bineînțeles, energia, dă
ruirea și forța de acțiune ale comu
niștilor. ale celorlalți oameni ai 
muncii din agricultura județului, au 
determinat creșterea producției agri
cole globale de peste 2,2 ori, față 
de anul 1965.

Ritmurile înalte de dezvoltare a 
forțelor de producție pe teritoriul 
județului au permis, ca o consecin
ță firească, un accelerat progres și 
ne plan social. Sporirea față de 
1965 cu circa 100 000 de oameni 
a numărului personalului muncitor, 
ceea ce înseamnă aproape dublarea 
nivelului din acel an. a adus un 
plus de bunăstare in fiecare casă, 
venituri mai mari, condiții mai bune 
de viată. Influenta exercitată de 
impetuoasa dezvoltare a forțelor de 
producție asupra calității vieții, a 
bunăstării oamenilor muncii poate fi 
ilustrată prin numeroase date. Iată, 
a dinamică mereu ascendentă a,,cu- 

.constrțictiiar «ie locuinte(-țfev-ji 
'Galați' ’si "Tecuci sQu ridicat cartlert •' 
re moderne, iar în numeroase co
mune — blocuri cu mai multe ni
veluri. In total, zestrea de aparta
mente a județului, din anii socialis
mului. se ridică la peste 81 500. din 
care 70 000 s-au construit după anul 
1965. Aceasta face ca in prezent, de 
pildă, 79 la sută dintre cetățenii mu
nicipiului Galați să locuiască in case 
noi. A crescut puterea de cumpă
rare a locuitorilor județului, volu
mul desfacerilor de mărfuri cu amă
nuntul sporind de peste 3,3 ori față 
de anul 1965, odată cu dublarea nu
mărului unităților comerciale și spo
rirea de peste 3 ori a suprafeței 
comerciale puse la dispoziția popu
lației. în domeniul asistentei sanita
re. anii de după Congresul al IX-lea 
al partidului au marcat dublarea 
numărului de medici și al cadrelor 
medii, construirea unor impunătoare 
edificii, precum Spitalul județean cu
1 300 de paturi, alături de noi dis
pensare si policlinici, investirea de 
sume importante în aparatură medi
cală modernă. în unitățile de creș
tere si ocrotire a copiilor etc. A 
crescut rețeaua de învătămînt de 
toate gradele, grădinițele si școlile 
generale, liceele si școlile profesio
nale. internatele si cantinele școlare 
fiind. în covîrsitoare majoritate, con
struite în anii noștri. O creație a 
socialismului este si școala noastră 
superioară de învătămînt cu o ve
chime de Peste 35 de • ani. în urmă 
cu un deceniu, pe baza indica
țiilor secretarului general al parti
dului. facultățile de aici — cu șapte 
specializări unice pe tară'— au con
stituit Universitatea de la Galați, 
care a dat tării pînă acum aproape 
10 000 absolvenți. Baza materială a 
culturii — biblioteci și case de cul
tură. cinematografe si teatre, muzee 
și cămine culturale, unităti create, 
de asemenea. în cea mai mare parte 
în anii socialismului — este folosită 
judicios în direcția formării omului 
nou. constructor devotat al socialis
mului si comunismului în patria 
noastră.

întreaga activitate politico-organi- 
zatorică de transpunere în practică 
a politicii partidului, succesele ob
ținute de județul nostru au fost po
sibile prin acțiunile continue, mereu 
mai eficiente, intreprinse de orga
nizația județeană de partid — care 
numără in prezent peste 100 000 co-, 
muniști. Galatiu] are acum organi
zații de partid puternice, .care con
duc cu competentă eforturile colec
tivelor de oameni ai muncii pentru 
înfăptuirea hotărîrilor. partidului, a 
recomandărilor si sarcinilor trasate 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. prezent

• Ca-n filme : FERENTARI (80 49 35)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Titanic vals : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Probă de microfon : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Nea Mărin miliardar : VIITORUL 
(10 67 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Cerul n-are gratii : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
® Șapte băieți și o ștrengărită : 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Calculatorul mărturisește : FLA- 
CARA (20 33 40) — 15; 17; 19.
• Străinul ; ARTA (21 31 86) — 0; 12; 
16; 19.
• ștefan cel Mare : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30; 19.
• Campionul : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 20.
• Pianke : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 0; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Căpitanul negru : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Duminică zbuciumată : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Călăreții de dimineață : LIRA 
(31 71 71) — 15,30; 19.
• Nava aeriană : PACEA (50 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.

castraveciori, cartofi, rădăcinoase. 
mere, pere, prune, verdețuri. Un cu- 
vînt bun pentru corectitudinea afișă
rii preturilor, pentru curățenia din
tre platourile de vînzare. Merită 
menționat și efortul organizatorilor 
pieței de a prezenta produsele în 
cele citeva zeci de puncte de vîn
zare, atit în spatiile acoperite, desti
nate producătorilor din județe, cit si 
în cele din hală si din aer liber. Și 
totuși, afluența cumpărătorilor dife
ră vădit de la un punct la altul. în 
interiorul halei, vinzătorii de la opt 
din cele nouă puncte ale I.L.F. sînt 
ignorați de cumpărătorii care se în
dreaptă spre unul din ei care abia

Raid prin piețe ale Capitalei

prididește. La acel punct se vindeau 
vinete. La unul din punctele ..Agro
coop", din spațiul acoperit — la fel, 
deși vinzătorii din hală ai .aceleiași 
unități lucrau... lejer. Explicația ? La 
un singur punct se vindea ardei 
gras. De ce nu se împart cantitățile 
de legume și fructe la toate punctele 
de vînzare spre a se evita aglomeră
rile ? „Cantitățile de asemenea legu
me nu sint satisfăcătoare", incerca 
să argumenteze tovarășul Grigore 
Terteci, șeful unității „Agrocoop". E 
mai curind un pretext decit un ar
gument. Altfel nu se explică altă si
tuație : la punctele de vînzare în 
aer liber, deși cantitățile de prune 
erau suficiente (o dovedeau Chiar sti
vele de lăzi pline), acestea erau re
partizate unui singur vînzător (ghi
nionist ? norocos ?).

Se știe, majoritatea legumelor sint 
perisabile, ele trebuie păstrate în 
condiții cit mai bune și vîndute în 
stare cit mai proaspătă. Leguma veș
tedă în raft sau galantar — acum în 
plină vâră —nu e deloc o carte de 
vizită a spiritului gospodăresc. Și to
tuși. așa se prezintă dovleceii și cas
traveții veștejiți expuși spre vinza- 
re la unul din punctele aceleiași 

scris cu majuscule în istoria artei 
interpretative românești — sări cităm 

, pe Mihai Brediceânu; LMire'dh CfiS-J 
tescu, Mircea Basarab. Iosif Conta,. 
Ludovid'Baci. Nicolae Boboc. ; Emil 
Simon, Ion Baciu. Remus deofgescu. 
Paul Staicu, Ilarion Ionescu-Galați, 
Szalman Lorand. Teodor Costin — 
s-a simțit nevoia unui suflu tînăr, a 
unui puls tînăr. a unor tineri exce
lent -pregătiți ; chiar și pe lingă ti
nerii noștri dirijori care 's-au înscris 
ferm în linia întîi a vieții artistice, 
care s-au impus prin talent, știință, 
virtuozitate, inspirație în concertele 
românești și internaționale (precum 
Horia Andreescu, Ovidiu Bălan, 
Cristian Brincuși. Modest Cichirdan, 
Cristian Mandeal etc.) s-a dovedit că 
există loc și pentru generația ime
diat următoare, pentru cei mai tineri 
muzicieni oare s-au dedicat artei di
rijorale, care prin efortul unor emi- 
nenți pedagogi (așa cum este diri
jorul Constantin Bugeanu) au pă
truns în tainele acestui domeniu mu
zical de excepție. Iar cele șase ediții 
consecutive ale „Festivalului tineri
lor dirijori" — din cadrul marii com
petiții „Cintarea României" — au 
demonstrat că există numeroase ta
lente gata să intre in circuitul vieții 
muzicale. Și să ne aducem aminte — 
argumentînd o dată mai mult atracti- 
vitatea acestui domeniu — de destăi
nuirile lui Enescu : „orchestra e un 
tot pe care poți să-l modelezi pentru 
o cit mai perfectă interpretare..." ;

Deși numai în cadrul 
Filaturii de bumbac 
s-ar fi putut înființa 
cel puțin două. în a- 
ceeași încăpere iși 
poate pregăti repre
zentațiile și o brigadă 
artistică ori chiar 
mai multe. Dar sem
nul grafic din dreptul 
acestui gen e doar o... 
liniuță. Pe ușa altei 
încăperi a „casei" 
scrie : „Cerc de. artă 
plastică". Amatoti sînt 
destui și în acest do
meniu. Numai că... 
„în mod voit am dis
tribuit spațiul noii 
clădiri unor genuri 
artistice ce nu sînt 
încă reprezentate în 
comună — arăta Gh. 
Jaucă. președintele 
Comitetului de cultură 
și> educație socialistă 
al județului Botoșani: 
pentru a determina și 
pe această cale o îm
bogățire a vieții spi
rituale a localității". 
Replica a venit în 
chiar zilele următoare: 
specialiști în domeniu 
se ocupă acum de va
lorificarea cit mai e- 
ficientă și a noilor 
spații create.

„Odată cu celelalte 
localități ale patriei, 
comuna Flăminzi va 
cunoaște în anii ur
mători o intensă dez
voltare" — arăta to
varășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu în prima 
vizită de lucru efec
tuată pe aceste me
leaguri, in octombrie 
1968. Viitorul prefigu
rat atunci e astăzi o 
realitate evidentă. In
clusiv in privința vie
ții cultural-educative a 
oamenilor de aici.

Silvestri A1LENEI 
corespondentul 
„Scînteii" 

unități „Agrocoop" din Obor, al că
rei sef încearcă zadarnic să ne con
vingă de „inevitabilitatea" unor 
ațari situații, pe care le consideră 
„amănunte". De bună seamă, nu 
aceste „amănunte", constituie speci
ficul unității respective, dar : a) ele 
știrbesc din prestigiul unității, b) 
dacă sint „amănunte", de ce nu sînt 
înlăturate ? Căci, după cum vom ve
dea, aceste „finisări" organizatorice 
și gospodărești sînt nu numai posi
bile, ci foarte necesare.

...Alt „vad" de tradiție al legume
lor și fructelor din Capitală — „PIA
ȚA. UNIRII". Locurile de vînzare 
sint drămuite pur și simplu la cen-

timetru. dovadă a preocupărilor fac
torilor de răspundere de a valorifi
ca fiecare spațiu comercial, cit de 
mic. Și totuși, descongestionarea 
pieței, prin preluarea unei părți a 
fluxului de marfă de către platoul 
din vecinătate, ar spori spațiul de 
manevrare și vînzare ■ a produselor. 
Ne referim la faptul că la numai qî- 
teva sute de metri se află o piață 
aproape pustie — „Moșilor", Aproa
pe, pustie, dacă nu ținem seama de 
două borcane cu borș si cîțiva pro
ducători care au „uitat" să afișeze 
prețurile. Chiar să nu se poată face 
nimic pentru a se atrage aici produ
cătorii, descongestionînd astfel Piața 
Unirii ? Greu de crezut !

...„BERCENI", „SUDULUI", „PRO
GRESUL", „REȘIȚA", „NORILOR" 
— piețe fără vechi tradiții, dar 
care-și cîștigă tot mai mult prestigiu 
și ...cumpărători. Citeva din cantită
țile de legume si fructe procurate de 
bucureșteni săptămina trecută din 
aceste' piețe : 282 tone cartofi, 139
tone roșii, 105 tone ceapă, 10 tone 
ardei gras. 10 tone’ vinete, 53 tone 
piersici. 24 tone prune etc.

Și duminica trecută în piețele 
„Berceni" și „Progresul" pe care

„cinci orchestra e pătrunsă de ide-ea 
. pe care o urmăresc, cind mă,, pricepe.

țând se identifică cu mine, cina ifi-.. 
strumentele- cele mai-lextreme reu- 

" i^esc-să-'traducă in sunațg i intențiile 
mele. în momentele acestea simt o 
senzație plăcută, intensă, ceva ce nu 
se poate descrie. Ceva ce trebuie 
simțit".

Aflat la cea de-a șasea ediție, 
„Festivalul tinerilor dirijori" și-a îm
plinit și de data aceasta misiunea. 
In trei seri de concert, opt tinere 
baghete au propus spre audiție, unor 
săli pline, unui public deosebit de 
exigent și pasionat în același timp 
de caracterul de competiție nedecla
rată al manifestării (numeroși erau 
melomanii care au urmărit toate 
edițiile!) — 11 partituri din litera
tura românească și universală. 11 
momente la care și-au dat concursul 
virtuozi de talie internațională, A. O. 
Popa și Mihaela Martin, la care s-au 
ascultat si pagini clasice și roman
tice (care sînt permanente pe afi
șele de concert), si cea mai nouă 
partitură concertantă a unui tînăr 
compozitor. Sabin Pautza. Astfel, s-a 
detașat — 'fiind considerat revela
ția festivalului — Gheorghe Costin, 
printr-o tălmăcire maiestuoasă, ar
monioasă. împlinind matur „Eroica" 

•beethoveniană, intr-o concepție cla
ră. cu siguranță în construcție ; o 
prezentă interesantă privind adîn- 
cirea ideilor, a contrastelor în uver- 
tura-fantezie „Romeo si Julieta" de 
Ceaikovski s-a dovedit Liviu Bu- 
iuc ; un muzician interiorizat, cu o 
mină sigură, cu experiența orches
trei in țesătura zig-zagată a poemu
lui lui Gershwin — a fost Gheorghe 
ChicuUță ; concisă, la obiect, dove
dind pregătirea și calitățile de com
pozitoare, s-a impus Carmen Cirneci 
în piesa de vibrație de esență ro
mânească . (frumos cîntată de stu
denta conservatorului ieșean) — 
Concertul pentru violă si orchestră 
„Jocuri III" de Sabin Pautza. Sur
priza festivalului : Ovidiu Dan Chi- 
rilă — o prezentă tonică, o baghetă 
care antrenează, convinge, care s-a 
exprimat alert și colorat in suita 
„Spărgătorul de nuci" de Ceaikov
ski. Cu O atitudine de poet-muzician, 
mai mult interesat de fluxul muzi
cii decit de datele exacte, a desfă
șurat Simfonia a Il-a de Brahms. 
Florin Totan ; de asemenea. Mihai 
Diaconescu, in suita „Arleziana" de 
Bizet, desenind cu ușurință ideile, a 
realizat firesc comunicarea cu or
chestra ; și. în fine. Constantin Arcu 
— la început de drum, dar cu o sen
sibilitate aparte, propunînd uvertu
ra „Egmont" de Beethoven, dezvă
luind seriozitatea pregătirii sale.

Fără îndoială. „Festivalul tinerilor 
dirijori" (unicat în viata internațio
nală prin consistenta lui. prin al
cătuirea lui specială foarte strînsă) 
este o prezentă în viata muzicală a 
tării. Cît privește ediția actuală, pu
blicul a considerat-o „specială", „săr
bătorească", de la excelenta partici
pare a Filarmonicii din Ploiești (or
ganizatoare, alături de Colegiul cri
ticilor muzicali — A.T.M., de Comi
tetul județean de cultură si educa
ție socialistă Prahova, de Radiotele- 
viziunea română) — care și-a do
vedit saltul spectaculos pe care sub 
bagheta lui Horia Andreescu l-a fă
cut în ultimii ani și pînă la expozi
țiile de cărți, de discuri, de emisiuni 
filatelice datorate unui entuziast 
animator al vieții culturale — prof. 
Alexandru Bădulescu. „Se spune că 
la poalele Caraimanului — afirmă 
primarul orașului Bușteni, Marin Mi- 
litaru — este un excelent cadru pen
tru creație. Mari muzicieni, scriitori 
s-au inspirat din frumusețile Văii 
Prahovei, dar dragostea de artă este 
acum mai vie ca niciodată. Dovadă, 
acest festival despre care publicul 
cere informații cu 5—6 luni înainte, 
o minunată pledoarie pentru promo
varea tinerei școli românești de in
terpretare in arta dirijorală". 

le-am vizitat, afluenta .de cumpără
tori a fost mare, iar cantitățile de 
produse vîndute — considerabile. 
Dar — lucru demn de consemnat — 
nu au existat aglomerări. Tovarășul 
Adrian Serafim, de la secția comer
cială a sectorului 4. ne-a explicat 
acest lucru (și altele dealtfel), in ci
teva cuvinte : „Extinderea experien
ței magazinului «Fortuna» din piața 
Berceni, responsabil Ion Hîldan". 
Care constă in : e Extinderea cen
trelor de vînzare dotate — toate — 
cu același sortiment de produse. 
Ceea ce sporește . operativitatea vin- 
zărilor și responsabilitatea lucrători
lor ® Participarea nemijlocită a 
responsabililor de unități la recep- 
ționarea produselor său la comisiile 
de stabilire a perisabilităților, ceea 
ce asigură de la bun început corec
titudinea în stabilirea calității și res
ponsabilitate pentru modul de păs
trare a acestora O Resortarea perio
dică a produselor perisabile ® Mă
suri drastice, mergîndu-se pînă la 
destituiri din post, împotriva celor 
ce dau dovadă de neglijentă față de 
menținerea calității produselor ® 
Prelungirea orarului de lucru la 
punctele de vînzare a produselor 
perisabile (inclusiv duminica după- 
amiază și lunea).

Desigur, măsurile enunțate mai sus 
nu constituie nici pe departe un pla
fon al îmbunătățirii activității de 
desfacere a fructelor și legumelor, 
chiar în piețele vizate. Ele nu sînt 
nici „descoperiri" în acest domeniu, 
ci acțiuni la îndemîna oricărui gos
podar din comerț. Dar ele trebuie în
mulțite și generalizate. Mai ales în 
aceste zile cînd. după cum sîntem 
informați de Direcția generală co
mercială a consiliului popular mu
nicipal, se așteaptă sporuri conside
rabile ale cantităților de ardei gras, 
vinete, roșii, fructe, care trebuie să 
ajungă la consumatori operativ și în 
stare cît mai proaspătă. Cînd sezo
nul cumpărăturilor pentru consumul 
zilnic este aproape de îmbinarea cu 
sezonul aprovizionărilor de iarnă.

Laurențiu DUȚĂ

AU APĂRUT

Numere cu caracter omagial ale publicațiilor editate 
pentru gărzile patriotice

în cinstea celor două mărețe eve
nimente ale acestui an — cea de-a 
4(l-a aniversare a gloriosului act is
toric de la 23 August 1944 și cel 
de-al XIII-lea Congres al partidu
lui — numărul festiv al „Revistei 
gărzilor patriotice" și „Suplimentul" 
ei ilustrat prezintă un bogat și va
riat material publicistic si literar. 
Din cuprinsul revistei și. al supli- .

; mentulyi șgmnalăm articolele,- evo
cările ,sj convorbirile cu pârticipânți

,, la epopeea ' insurecției, care pun în' : 
evidentă' profundele sem'hifibgțlF'SG2-''’ 
cial-politice ale revoluției de eli
berare socială și națională, antifas

Noi amenajări în stațiunea 
balneoclimaterică Slănic Moldova

Tot mai mulți oameni ai muncii 
iși petrec concediul de odihnă sau 
iși îngrijesc sănătatea in cunoscuta 
stațiune balneoclimaterică Slănic 
Moldova. De la tovarășul Mihai 
Ghibilic, directorul întreprinderii 
balneare, am aflat că, în actualul 
sezon estival, toate cele 20 de iz
voare cu ape minerale recomandate 
in tratarea unor afecțiuni ale 
aparatului digestiv au fost amena
jate și modernizate. Stațiunea dis
pune de instalații de apă minerală 
pentru cură internă, instalații 
pentru pneumoterapie și fiziotera
pie, saună, bazine cu apă minerală 
încălzită, sală de gimnastică și un 
sanatoriu subteran cu 500 de locuri 
in mina de la Tîrgu Ocna, pentru 
tratarea astmului bronșic . și bron
șitei cronice. Zilnic, la nouă bază 
de tratamente se fac cite 10 000 de 
proceduri, acestora adăugîndu-li-se 
și cele efectuate la bazele amena
jate la hotelul „Perla" și pavilio
nul U.G.S.R. Nu de mult a fost 
dată în folosință și o mofetă pen
tru tratarea afecțiunilor circulato
rii periferice.

Au fost îmbunătățite condițiile 
de confort, masă și agrement. S-au

teatre
® Teatrul Național (14 71 71, sala 
Atelier) : Fata din Andros — 19,30.
@ Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, rotonda Ateneului Român): 
„Muzica românească : patru decenți 
de împliniri" — spectacol de sunet șl 
lumină. Recital Tudor Braniște — 
vioară — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(14 75 46, la complexul sportiv „Lacul 
Tei") : O zi de odihnă — 20,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 20; (rotonda scrii
torilor din Cișmlglu) : August elibe
rator — spectacol de sunet și lumină 
— 21.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Anonimul venețian — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Constelația 
Boema — 19,30; (grădina Cărăbuș);

(Urinare din pag. I)
rcază 62 la sută din producția de 
cocs a tării. 64 la sută din cea de 
fontă, aproape jumătate din produc
ția de otel si in jur de 43 la sută 
din producția de laminate. Eficienta 
economică a activității combinatului 
poate fi evidențiată si de faptul că. 
la această dată, fondurile fixe puse 
in funcțiune aici sint amortizate în 
proporție de 87 la sută, anticipin- 
du-se că. în următorul cincinal, 
combinatul siderurgic gălățean va 
restitui la buget totalitatea fonduri
lor investite. inclusiv cele pentru 
dezvoltarea si modernizarea sa in 
anii 1986—1990.

Dezvoltarea si modernizarea Șan
tierului naval a permis acestuia să 
execute pînă în prezent peste 200 de 
nave maritime de diferite capacități 
si destinații, totalizind mai bine de 
1.5 milioane tdw. Intre produsele de 
mare complexitate si nivel tehnic 
ridicat care se construiesc aici se 
află platformele de foraj marin, na
vele specializate in transportul auto
vehiculelor, trailerelor și conteinere- 
lor și altele.

Politica partidului de orientare a 
investițiilor spre puternica dezvol
tare a forțelor de producție pe te
ritoriul județului se regăsește și in 
noile unități industriale intrate în 
ultimii ani în funcțiune : întreprin
derea navală de elice INETOF, 
întreprinderea de construcții meta
lice Tecuci ș.a. ; în întreprinderile 
mai vechi, cu • tradiție, dar care au. 
fost dezvoltate si modernizate : La
minorul de tablă.. „Textila". între
prinderea de sîrmă, cuie și lanțuri 
etc. ; în întreprinderile care au că
pătat un profil nou, în acord cu ce
rințele economiei naționale : între
prinderea mecanică navală, între
prinderea mecanică de echipamente 
hidraulice s.a. ; în extinderea capa
cităților unităților cu profil alimen
tar, de industrie ușoară, materia
le de construcții, exploatarea și 
prelucrarea lemnului, chimie etc.

Dezvoltarea puternică a forțelor de 
producție s-a manifestat cu preg
nantă si in agricultură. Avem astăzi 
în județ de 13 ori mai multe trac- 

cistă si antiimperialistă. semnificații 
puternic luminate de concepția re
voluționară a partidului nostru, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. privind apărarea 
patriei ca operă și cauză a întregu
lui popor.

Grupajele de reportaje. însem
nări. informații și fotografii redau 
imaginea raportului muncitoresc, re
voluționar al luptătorilor din gărzile 
patriotice, relevînd avîntul creator și 
succesele» $b'£eWeâbile în jîreduWîî 
cu care ei întîmpină apropiatul ju
bileu și înaltul forum al partidului.

modernizat o serie de case de 
odihnă, iar alte două au fost ame
najate pe masivul Măgura de 
lingă Tirgu Ocna. De curind a fost 
dat in folosință un nou restaurant- 
cantină. Pentru completarea fondu
lui de masă la cantinele-restaurant, 
întreprinderea balneară și-a orga
nizat o mare gospodărie anexă și a 
fost pusă in funcțiune o secție in
dustrială pentru prepararea pro
duselor zaharoase și băuturilor'ră
coritoare.

Pentru petrecerea timpului liber 
intr-un mod cît mai plăcut și util, 
edilii stațiunii au amenajat o casă 
de cultură cu sală de spectacole, 
bibliotecă, club și altele. Aici iși 
desfășoară activitatea un teatru 
popular cu stagiune permanentă și 
un cinematograf. Terenurile de 
sport, plaja din Poiana Urșilor, ca
banele de pe masivele Pufu și 
Cerbu, păstrăvăria, cascada Slăni- 
cului și campingul din Poiana 
Chereches sînt alte puncte de 
atracție pentru cei care vin la odih
nă sau să-și îngrijească sănătatea 
la „Perla Moldovei", cum mai este 
denumită, pe bună dreptate, sta
țiunea Slănic Moldova. (Gheorghe 
Baltă).

Minispectacoi de divertisment și film 
— 19,45.
i® Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.
• Teatru! evreiesc de stat (20 39 70): 
Intre caftan și smoking — 18,30.

cinema
• Tinerețea patriei, tinerețea noastră:
SCALA (11 03 72) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Evadarea : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Clipa: CENTRAL (14 12 24) — S; 
12; 16; 19.
• Actorul șl sălbaticii : LUMINA 
(14 74 16) - 9; 12,15; 16; 19,15.
• Alarmă in Deltă — 9; 10.45; 12,30;
14,15, Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte — 16,30; 19 : DOINA
(16 35 38).
• B.D. la munte șl la mare : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19.
• B.D. în alertă : UNION (13 49 04) 
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.

UN TABLOU SEMNIFICATIV
® Investițiile alocate pentru dezvoltarea județului Galați 

au sporit în acest an de 265 de ori față de cele din 1945 
și sînt de aproape 3 ori mai mari decît cele alocate în 
anul 1965.

• în 1984, în comparație cu 1945, producția industrială 
a județului crește de 244 de ori, iar față de 1965 de peste 
15 ori.

• In comparație cu 1945, fondurile fixe au cunoscut o 
creștere de 26 ori, iar față de 1965 valoarea lor este mai 
mare în acest an de peste 5 ori.

• Numărul personalului muncitor este astăzi de peste 7 
ori superior celui din 1945, iar față de anul 1965 de 2 ori.

• Producția agricolă a județului este de 12 ori mai mare 
decît cea din anul 1945 și a crescut de 2,2 ori față de 1965.

• Populația școlară a sporit de aproape 3 ori față de 
1945, iar numărul medicilor a crescut de 4 ori față de același 
an. Numărul locuitorilor la un medic este astăzi de 658 față 
de 1 436 în anul 1945.

• în perioada 1945-1984 s-au construit în județ peste 
81 500 apartamente, din care 70 000 în perioada 1965-1984. 
In ultimii 20 de ani s-au mutat în apartamente construite din 
fondurile statului de 6,1 ori mai multe familii decît în anii
1945-1964.

ii

în repetate rînduri. împreună cu to- . 
varăsa Elena Ceaușescu. în mijlocul : 
comuniștilor, al oamenilor muncii din j 
județ. Pentru toate acestea subliniez j 
încă o dată recunoștința vie pe care ” 
noi. gălătenii. o purtăm secretarului » 
general al partidului, pentru îndru- I; 
mările si sprijinul permanent acor- I
date comitetului județean, comuniști- ,
lor si colectivelor de muncă din ! 
județ cu prilejul vizitelor de lucru 
efectuate, pentru soluțiile preconiza- I 
te pentru rezolvarea unor probleme , ! 
de maximă importantă, pentru aten- ;; 
tia manifestată în mod constant ; 
fată de dezvoltarea economică si în
florirea județului.

La îndemnurile conducătorului [ 
partidului si statului nostru, comu
niștii. toti oamenii muncii din județ I* 1 
si-au mobilizat toate forțele in sco- 
pQl îndeplinirii ritmice a sarcinilor •
din planurile în profil teritorial, I
pentru utilizarea activă a capacită
ților importante de producție, a re- li
surselor de muncă si a resurselor !'
naturale pe care le avem. Progra- |-
mele proprii întocmite pentru eres- j
terea productivității muncii, ridi- !'
carea calității produselor. încadrarea 
în consumurile normate si economi- ' 
sirea metalului, a altor materii pri- ,■ 
ine si materiale. în scopul asimilării f 
unui volum sporit de piese si sub- 
ansamble de schimb, al valorificării 
resurselor energetice refolosibile. în' '
alte domenii au menirea să contri
buie la sporirea eficientei întregii ' 
activități economice.

Organele si organizațiile de partid t 
din agricultură îsi intensifică efor
turile pentru mobilizarea oamenilor 
nMjn<șiivide.~. la. sate, ;la-,.iealizarea„o- 
b'îefetiveldf' Privind1 înfăptuirea nbii 
revoluții agrare. îndeplinirea pro
gramelor naționale privind creșterea 
potențialului productiv al pămîntu- 
lui. mai buna organizare si folosire < 
a terenurilor agricole, a întregii su
prafețe a județului, realizarea iri
gațiilor. în scopul obținerii de re
colte mari si stabile. în orice condi
ții climatice, pentru realizarea in
tegrală a livrărilor la fondul de stat, 
a programelor de autoconducere si 
autoaprovizionare teritorială.

Spiritul revoluționar al comuniști
lor. eficienta muncii organizatorice 
si politico-educative a organizațiilor ,. 
de partid, răspunderea cu care ele 
acționează pot fi ilustrate si de. re
zultatele cu care oamenii muncii se 
prezintă la marea sărbătoare de la 
23 August. Bilanțul pe primele 7 luni 
ale anului arată că industria gă- 1 
lăteană a realizat peste plan aproa
pe 1 600 tone cocs, peste 80 000 tone ' 
fontă, circa 42 000 tone otel. în jur 
de 10 000 tone laminate, alături de 
importante cantități suplimentare de 
profile formate la rece, produse ale 
industriei electrotehnice, utilaj teh
nologic pentru metalurgie, mașini și 
utilaje agricole, prefabricate din be
ton. produse alimentare etc. S-a ob
ținut astfel un plus de aproape 180 
milioane lei la productia-marfă in
dustrială. care a crescut cu circa 12,4 ;
la sută fată de aceeași perioadă a 
anului trecut. în toate uzinele com
binatului siderurgic s-au înregistrat 
producții medii zilnice ridicate, su
perioare cu 19—25 la sută celor din 
aceeași perioadă a anului anterior. 
Peste 95 la sută din sporul de pro
ducție a fost realizat pe seama ridi
cării productivității muncii, care a 
crescut cu circa ,12 la sută în com
parație cu aceeași perioadă din, 1983.

Urmînd neabătut calea deschisă do 
Congresul al IX-lea. urmîndu-1 cu 
credință, cu elan patriotic si revo
luționar pe marele cîrmaci al Româ
niei socialiste de azi. comuniștii, toti 
oamenii muncii gălăteni. asemenea 
întregului popor, se angajează să 
facă totul, și ne mai departe, pen- 
t.ru îndeplinirea sarcinilor ce ne re- - 
vin. pentru sporirea aportului iude- •. 
tului la înflorirea generală a patriei. 
Ne exprimăm, totodată, profunda sa
tisfacție si acordul deplin. într-un • 
singur glas cu întregul partid, cu 
întreaga națiune, fată de Hotărîrea 
Plenarei Comitetului Central al 
partidului privind realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu în suprema 
funcție de secretar general al parti
dului. văzînd în acest important act 
politic garanția sigură a înfăptuirii 
neabătute a Programului partidului, 
a obiectivelor ce vor fi stabilite de 
Congresul al XIII-lea.

Smaranda OȚEANU

• Lanțul amintirilor : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 12.15; 16; 19,15.
• Salutări cordiale de pe Terra : 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18; 20.
• Răfuieli personale : COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
• Cineva ca tine : PATRIA (11 86 35)
— 9; 11,30; 14; 16,15; 18,15; 20,15.
• Lovitură fulgerătoare : STUDIO
(59 53 15) — 10; 12; 14; 16; 18; 30, 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11;
13,15; 15,15; 17,30; 19,45, Ia grădină — 
20,45.
• Lupii mărilor: FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, MELODIA (11 13 49) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
O Marfă furată: FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 20,45, AURORA (35.04 66) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină
— 20,45.
• Legenda călărețului singuratic t
DACIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Omul și fiara : GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 12; 16; 19, TOMIS (21 49 46) — 
9; 13; 16; 19.

t.ru
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu deosebită satisfacție mesajul de felicitare si urările pe 
care ați avut bunăvoința să mi le adresați cu ocazia sărbătorii naționale a 
Elveției. în numele Consiliului Federal am onoarea de a vă mulțumi in 
modul cel mai sincer.

încheierea lucrărilor 
Forumului Național al Pionierilor
Marti s-au încheiat la Craiova lu

crările celui de-al XII-lea Forum 
Național al pionierilor, amplă ma
nifestare politico-educativă a auto- 
conducerii și democrației pionierești, 
care a avut loc sub genericul „Spre 
comunism înaintăm pe drum de 
glorii".

Desfășurindu-și lucrările in clima
tul de puternică, efervescentă crea
toare. în care întreaga noastră na
țiune se pregătește să întimpine cu 
noi fante de muncă marile eveni
mente socia,l-politice si istorice ale 
acestui an jubiliar cu adinei' sem
nificații în conștiința întregii noas
tre națiuni — cea de-a 40-a aniver
sare a Revoluției de eliberare socia
lă si națională, antifascistă și an
ti imperialistă si Congresul al 
XlII-lea al partidului — Forumul 
National al pionierilor s-a consti
tuit intr-o nouă si elocventă ma
nifestare a dragostei si recunoștin
ței pe care : cea mai tînără genera
ție a tării o poartă partidu-

Telegrama adresată
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
lui și comunismului, apărători fermi ai mărețelor 
cuceriri revoluționare ale poporului nostru.

Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, învățind de la comuniști, de la părinții 
și frații noștri mai mari, care inaltă patria pe culmi- 
le socialismului, ne aducem, și noi contribuția la în
florirea țării, fiind prezenți pe șantierele de muncă 

■ patriotică, în agricultură, participind cu însuflețire la 
acțiunile de stringere a materialelor refolosibile, a 
plantelor medicinale, a fructelor de pădure, ferm con
vinși că în acest fel ne îndeplinim o importantă înda
torire patriotică. în acest scop, pe baza experienței 
dobîndite pină în prezent, acționăm pentru înfăptuirea 
Programului privind participarea tinerei generații la 
realizarea obiectivelor de dezvoltare economico-socială 
a țării și a Programului unitar privind educarea co
munistă, revoluționară, prin muncă și pentru muncă 
ă tinerei generații din patria noastră.

Continuînd și amplificînd bogatele tradiții ale miș
cării revoluționare de copii și tineret din țara noastră, 
Organizația Pionierilor, sub îndrumarea Uniunii Tine
retului Comunist, va desfășura și în continuare ample 
acțiuni de educare patriotică, revoluționară a pionie
rilor și școlarilor, de cunoaștere și prețuire a luptei 
și. muncii înaintașilor, a istoriei partidului și poporului 
român.

Noi, copiii României socialiste, vă mulțumim din 
adincul inimilor noastre, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, pentru strălucita dum- 
lO'-v . . .

neavoastră activitate pusă în slujba apărării păcii, a 
întăririi colaborării și înțelegerii intre popoare. Fiind 
pe deplin conștienți de înalta valoare a îndemnurilor 
dumneavoastră, vom intensifica activitățile pe care le 
dedicăm păcii și prieteniei cu toți copiii lumii, parti
cipind cu elanul vîrstei noastre la marile acțiuni de
clanșate in intîmpinarea Anului International al Tine
retului. care, sub deviza „Participare-Dezvolțare- 
Pace", va. spori tot mai mult contribuția tinerei ge
nerații la instaurarea păcii și colaborării în lume.

însuflețiți continuu de strălucitul exemplu de muncă 
și viață pe care ni-1 oferiți, exprimăm incă o dată cele 
mai calde mulțumiri, sentimentele de nețărmurită dra
goste și recunoștință ale șoimilor patriei și pionieri- 

' lor. ale tuturor copiilor țării, față de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cirmacj cutezător al destinelor prezentului nostru so
cialist, pentru condițiile tot mai bune pe care le asi- 

, gurați copilăriei noastre fericite și ne angajăm solemn 
să învățăm și să muncim cu responsabilitate, să nu 
precupețim nici un efort pentru a i’i demni de încre
derea pe care ne-o acordați.

Angajindu-ne de a vă urma fără preget pentru în
făptuirea hotărîrilor ce vor fi adoptate de Congresul 
al XlII-lea al Partidului Comunist Român, vă rugăm, 
cu deosebită dragoste și respect, să primiți înflăcăra- 
tele noastre urări de multă sănătate și putere de 
muncă in fruntea partidului și statului pentru cauza 
bunăstării și fericirii poporului nostru, pentru indepen
dența și suveranitatea patriei, pentru pace și securitate 
în lumea întreagă.

Simpozioane dedicate marii sărbători naționale de la 23 August 
și Congresului ai XlII-lea al partidului

Recoltarea culturilor de toamnă
pregătită din timp, în mod exemplar!

LEON SCHLUMPF
Președintele Confederației Elvețiene

locțiitorii președintelui Con- 
Național. membrii Comisiei 
de cenzori si aii fost de- 
pionierii care fac parte din 
Organizației Șoimii Patriei, 
atmosferă de puternic en- 

si vibrantă angajare patrio-

lui si poporului, tovarășului Nicolae 
Cejausescu. secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii, cel mai iubit și 
stimat părinte și îndrumător al co
piilor și tineretului, tovarășei Elena 
Ceaușescu. pentru excepționalele 
condiții de viată si educație de care 
se bucură in' tara noastră.

în cadrul Forumului Național au 
fost aleși pionierii membri ai Consi
liului Național al Organizației Pio
nierilor.
siliului 
centrale 
semnați 
Comisia

într-o 
tuziasm . ____ .
tică, participanții la Forumul Națio
nal al pionierilor au adresat
o telegramă tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. z

Deva s-a 
de ani de 
socială și 
antiimpe-

rea unei lumi a demnității și înțele
gerii internaționale.

Vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că bucovinenii. însuflețiți de exem
plul dumneavoastră de dăruire revo
luționară, nu-și vor precupeți efor
turile. consacrîndu-și priceperea si 
abnegația Pentru a da viată hotărî
rilor de partid și de stat, marilor 
sarcini ce ne revin acum, la finele 
acestui cincinal, intîmpinînd, așa 
cum se cuvine, marile sărbători ale 
poporului român.

★
în organizarea Consiliului de edu

cație politică și cultură socialistă al 
județului Hunedoara, la ~ 
desfășurat simpozionul „40 
la revoluția de eliberare 
națională, antifascistă si 
rialistă din august 1944".

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la simpozion au 
adresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. în care se arată :

Pentru noi. participanții la sifnpo- 
zionul care a reliefat o tumultuoasă 
perioadă a luptei și izbînzii poporu
lui român, ca și pentru toti oamenii 
muncii care trăiesc și muncesc pe 
aceste înfloritoare plaiuri hunedo-

laje agricole, lucrări care trebuie e- 
fectuate cu maximă răspundere spre 
a se asigura atit funcționarea irepro
șabilă a acestora, cit si evitarea ori
căror pierderi de produse. Care este 
stadiul acestor lucrări ? Potrivit da
telor furnizate de Ministerul Agricul
turii. pînă la începutul acestei luni, 
combinele ce vor fi folosite la recol
tarea florii-soarelui au fost reparate 
în proporție de 74 la sută, stadiul a- 
cestor lucrări fiind avansat in ju
dețele Argeș, Vrancea, Dolj, Vaslui, 
Satu Mare si sectorul agricol Ilfov. 
Mult sub media pe tară se situează 
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii din județele Constanta, 
Giurgiu si Brăila. O atentie cu to
tul deosebită trebuie acordată repa
rării. mijloacelor mecanice destinate 
recoltării porumbului — cultura cu 
cea mai mare pondere în campania 
agricolă de toamnă. Pînă la data 
amintită, echipamentele pentru re
coltarea porumbului au fost repara
te în proporție de 64 la sută, iar 
combinele C.A.R.P.—4 — de numai 
38 la sută. Cele mai mari restante la 
repararea acestor utilaje există în 
județele Brăila, Constanta. Galați, 
Giurgiu. Olt. Teleorman si Timiș — 
la echipamentele de recoltat porumb 
și în județele Brăila, Constanta, Că
lărași. Dîmbovița, Giurgiu, Olt, Te
leorman si Timiș — la combinele 
C.A.R.P.—4.

De bună seamă, terminarea nein- 
tîrziată a reparațiilor este condițio
nată nemijlocit de asigurarea unor 
piese de schimb de strictă necesita
te. In 1984, mai mult decît in alți 
ani, în stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii și în centrele spe
cializate de reparații sînt 
multe piese de schimb recuperate și 
recondiționate. Totuși.
cale nu pot fi suplinite piesele de 
schimb care, potrivit contractelor în
cheiate. urmează să fie livrate de 
unitățile industriale de profil. Or, 
acum, in plină campanie de reparare 
a utilajelor care vor fi folosite la

folosite
pe această

în județele Galați și Hunedoara 
s-a încheiat recoltatul griului de pe 
toate suprafețele cultivate.

In telegramele adresate cu acest 
prilej tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, de comitetele de partid 
ale acestor județe se arată că. in 
prezent, se desfășoară o susținută 
activitate pentru livrarea integrală 
a cantităților de grîu la fondul de 
stat, finalizarea celorlalte ■ lucrări 
de sezon — eliberarea terenurilor 
și însămînțarea culturilor duble, 
strîngerea și depozitarea furajelor, 
întreținerea culturilor, executarea 
ogoarelor de vară, recoltarea inului 
pentru ulei și fasolei.

Hotăriti să întîmpine cele două 
evenimente ale acestui an cu rezul
tate deosebite, oamenii muncii din 
agricultura celor două județe se 
angajează să acționeze în conti
nuare cu spirit de răspundere pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor ce le revin, sporindu-și astfel 
contribuția Ia înfăptuirea progra
melor de dezvoltare și modernizare 
a agriculturii, la înflorirea conti
nuă a scumpei noastre patrii.

rene, exemplul dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
eroica dumneavoastră muncă ne sint 
un permanent și însufletitor îndemn, 
într-o impresionantă comuniune de 
suflet și simțire dăm glas, și cu acest 
prilej, sentimentelor de neasemuită 
bucurie cu care este susținută pe 
pămint hunedorean hotărîrea Ple
narei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român din 27 iunie 
cu privire la realegerea dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de către Congresul al 
XlII-lea ih suprema funcție de 
secretar general al partidului'. Vedem 
în această istorică opțiune 
sigură a înfăptuirii 
programe de devenire și 
României socialiste.

Vă încredințăm, mult 
stimate tovarășe secretar 
minerii, siderurgiștii. 
constructorii,, lucrătorii _______
toti creatorii bunurilor materiale și 
spirituale din județul Hunedoara sînt 
angajați cu răspundere pe frontul 
muncii, argumentînd prin fapte ho
tărîrea lor de a înfăptui neabătut 
Programul partidului, pentru a adău
ga noi Împliniri izbinzilor cu care 
tara se prezintă la gloriosul jubileu 
al libertății sale si la cel de-al 
XlII-lea forum comunist.

chezășia 
cutezătoarelor 

înflorire a

iubite și 
general, că 

energetici enii, 
ogoarelor.

recoltare în toamnă există rămineri 
în urmă la livrarea a numeroase re
pere. Bunăoară. întreprinderile 
„Tractorul" și „Rulmentul" dir Bra
șov, întreprinderea de tractoare din 
Miercurea-Ciuc au restante la livra
rea unor piese de schimb pentru 
tractoare, iar întreprinderea ..Semă
nătoarea" din Capitală — la un șir 
de repere pentru combinele de re
coltat porumb. Restante la livrarea 
anumitor repere are și întreprinde
rea mecanică din Medgidia. Iată de 
ce problemele legate de asigurarea 
pieselor de schimb necesare repară
rii utilajelor ce vor fi folosite în 
campania de toamnă trebuie să 
constituie obiectul unei analize a- 
profundate din partea tuturor facto
rilor de răspundere implicați, care 
au datoria să ia imediat măsurile ce 
se impun pentru urgentarea livrări
lor. De asemenea, este necesar ca 
printr-o temeinică organizare a mun
cii in ateliere să fie respectate gra
ficele de reparații la fiecare utilaj, 
și, concomitent, să se treacă la re- 
cepționarea lor, astfel incit să existe 
certitudinea că ele vor funcționa cu 
înalt randament.

Eforturile materiale și de muncă 
depuse pentru obținerea recoltei în 
acest an sînt mari si. de aceea, este 
în interesul oamenilor muncii din 
agricultură, al întregului popor ca ea 
să fie strinsă în timp scurt și fără 
pierderi. Ca atare. încă din aceste 
zile, organele și organizațiile de 
partid au datoria de a urmări ferm 
ca organele de specialitate și cadrele 
de conducere din unitățile agricole 
să acționeze cu stăruință și răspun
dere pentru pregătirea judicioasă a 
campaniei de recoltare. Cu cit pre
gătirile vor fi mai temeinice, pînă 
în cele mai mici amănunte, cu atit 
va exista garanția că roadele toam
nei vor fi strinse în timp scurt, 
fără pierderi și păstrate în cele mai 
bune condiții.

loan HERȚEG

JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ 1984

Noi succese ale
Q9P reprezentanților României

• O campioană olimpică la atletism: Doina Melinte e Palmaresul lielterofi- 
lilor noștri s-a îmbogățit cu încă o medalie de argint, cucerită de Vasile Groapă 

® Handbaliștii români - la a patra victorie consecutivă

Atletele românce au dominat cursa

de 800 de metri

Doina Melinte

LOS ANGELES 7 (Agerpres). — La 
Los Angeles, unde Jocurile Olimpi
ce de vară sint în plină desfășura
re. după încheierea competițiilor de 
înot si gimnastică, punctul de atrac
ție a devenit stadionul „Memorial 
Coliseum", gazda întrecerilor de atle
tism. Aici a fost înălțat luni seara 
pe cel mai înalt catarg tricolorul ro
mânesc?’ in semn de salut pentru vic
toria semifondistei Doina Melinte, in 
cursa de 800 metri, succes de răsu
net. care confirmă o dată mai mult 
clasa deosebită a alergătoarelor pe 
distante medii din România, ilustra
tă de-a lungul anilor de numeroa
se atlete de valoare, multiple cam
pioane și medaliate la marile com
petiții. inclusiv la Jocurile Olimpi
ce. Ca o dovadă în plus a acestui 
fapt, locul trei si medalia de bronz 
au revenit unei alte sportive ro
mânce, Fita Lovin.

La startul probei feminine de 800 
metri,’,ș-ț.au','aliniat atlete '.cretțitatejMr'.’ 
performante;-excelente in acest ah 
Doina Melinte (România) si Kim 
Gallagher (S.U.A.), două semifondis- 
te cu sprint foarte puternic. Fita 
Lovin (România), Ruth Wysocki 

, (S.U.A.) și Gabriella Dorio (Italia), 
redutabile în cursele cu trenă sus
ținută. Din start, in frunte se in
stalează americanca Ruth Wysocki, 
care încearcă să impună un ritm 
convenabil compatrioatei sale Kim 
Gallagher, cunoscută pentru finișul 
deosebit de rapid. La jumătatea 
cursei. însă, trece în frunte itaiian-

A șaptea medalie obținută

de halterofilii noștri
..Gersten Pavilion" 
întrecerea ridicăto-

Pe scena sălii 
din Los Angeles 
rilor de haltere a continuat cu con
cursul rezervat categoriei 100 kg, 
antepenultima a competiției, în ca
drul căreia lotul reprezentativ român 
a obtinut incă o medalie de argint, 
prin Vasile Groapă, cu un total de 
382,5 kg.

Chiar de la început spectatorii și-au 
concentrat atenția asupra vest-ger- 
manului Rolf Milser si a românului 
Vasile Groapă, care s-au detașat de 
la primul stil de ceilalți 14 haltero
fili calificați în prima grupă valo
rică. La „smuls", Rolf Milser, fost 
campion mondial, ia avantaj, ridi- 
cind haltera in greutate de 167,5 kg, 
fată de 165 kg reușite de Vasile 
Groapă. La stilul „aruncat", sportivul 
român izbutește să egaleze recordul 
național, cu 217,5 kg. dar principalul 
său adversar realizează aceeași per
formantă si se clasează pe primul 
loc, la o diferență de numai 2,5 kg. 
Rezultatul înregistrat la stilul „arun
cat" de cei doi halterofili — 217,5 kg 
— reprezintă, totodată, record o- 
limpic egalat.

Victorie înaintea meciului derbi

la handbal

in mod 
goluri), 
(cite 3 
ai for- 
Matsui

în penultima etapă a turneului o- 
limpic masculin de handbal, selec
ționata României a intîlnit formația 
Japoniei, pe care a invins-o cu sco
rul de 28—22 (12—11). Golgeterul e- 
chinei române a fost Vasile Stingă, 
care a înscris 11 Roluri, dintre cei
lalți jucători evidentiindu-se 
special Marian Dumitru (7 
Cornel Durau și Iosif Boros 
Roluri). Principalii realizatori 
matiei nipone au fost Gamo. _____
și Yamamoto, cu cile 5 goluri fie
care.

în celelalte două jocuri ale gru
pei A. selecționata Iugoslaviei a în
trecut cu 25—11 (12—6) echipa El
veției. iar formația Islandei a dis
pus cu 19—15 (7—7) de cea a -Alge
riei.

13,00
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15,25
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ca Gabriella Dorio, care este crono
metrată cu 57”28/100. Aflate în ex
pectativă. sportivele românce încep 
să accelereze ritmul, colaborind tac
tic. iar Doina Melinte declanșează 
un sprint prelungit la ieșirea din ul
tima turnantă, urmată de Gallagher 
și Fita Lovin. Sprintul impetuos al 
Doinei Melinte nu poate fi contra
carat de atleta americancă, aceasta 
resemnîndu-se in final cu poziția a 
doua, pe care însă a trebuit să si-o 
anere cu toate tortele in fata ata
cului Fiței Lovin, sosită la mai pu
țin de o jumătate de metru de cîști- 
gătoarea medaliei de argint.

Iată clasamentul final al probei fe
minine de 800 metri, primele trei 
locuri : 1. Doina Melinte (România) 
— l’57”60/100 — campioană olimpică; 
2. Kim Gallagher (S.U.A.) — 1’58” 
63/100 ; 3. Fife Lovin (România) — 
l’58”83/100.

★
Dacă victoria româncei Doina 

Melinte la 800 metri a fost prevă
zută de majoritatea specialiștilor, în 
schimb proba similară masculină s-a 
încheiat cu o mare surpriză, meda
lia de aur revenind unui „outsider", 
sportivul brazilian Joaquim Cruz. în
registrat cu timpul de 1’43”. Victo
ria lui Cruz a fost decisă pe ultima 
sută de metri, cînd, lansat într-un 
sprint irezistibil, a reușit să-i întrea
că pe principalii favoriti. englezul 
Sebastian Coe. recordmanul mondial 
al probei, și americanul Earl Jones. 
Un alt candidat la medalia de aur, 
englezul Steve Ovett, s-a situat pe 
locul opt cu un timp modest : 1’52” 
28/100.

O altă surpriză a fost înregistrată 
în finala probei feminine de arun
care a suliței, in care pe primul loc 
s-a clasat concurenta engleză Tessa 
Sanderson (69.56 m). în timp ce de
ținătoarea recordului mondial, fin
landeza Tiina Lillak (69 m), a tre
buit să se mulțumească cu medalia 
d<e argint., cea. .de bronz , fiind obli- . 
nută Ge englezoaica Fatima Whit-' 
bread (67.14 m).

-kîz henrii ■■■..• aoba ob c.-rx:
CuAoscutuV ■ • american > Qwl/ -i.

Ijowjar^.^btinutoa doua mxjcfețlie xl-ș: 
aur. terminind învingător in proba 
de săritură in lungime, cu perfor
manța de 8,54 m, realizată încă din 
prima încercare. Dealtfel, Lewis a 
efectuat numai două sărituri, ne- 
vrind să riște o accidentare in per
spectiva cuceririi celorlalte două ti
tluri Ga 200 m si ștafeta 4X100 m) 
pe care si le-ă propus pentru a e- 
gala recordul compatriotului său 
Jesse Owens. Locurile următoare au 
fost ocupate de australianul Gary 
Honey si italianul Giovanni Evange- 
listi — ambii cu 8,24 m.

Clasamentul final al categoriei 
100 kg se prezintă astfel : 1. Rolf 
Milser (R. F. Germania) — 385 kg 
(167,5 kg plus 217,5 kg) ; 2. Vasile 
Groapă (România) — 382,5 kg (165 kg 
plus 217,5 kg) ; 3. Pekka Niemi (Fin
landa) — 367,5 kg (160 kg plus 207,5 
kg) ; 4. Kevin Roy (Canada) — 357,5 
kg ; 5. Ken Clark (S.U.A.) — 353.5 
kg ; 6. Franz Langthaler 
— 350 kg.

înaintea ultimelor două 
concurs, halterofilii români 
rit la actuala ediție a
Olimpice șapte medalii, dintre 
două de aur, 
de bronz.

(Austria)

zile de 
au cuce- 
Jocurilor 

care 
unapatru de argint și

*

transmit în
des-

agențiile 
în urma 
suedez Tho-

După cum 
ternationale de presă, 
calificării luptătorului 
mas Johansson (categoria peste 100 
kg), care fusese clasat pe locul doi, 
medalia de argint a fost atribuită 
iugoslavului Refik Memisevici. iar 
cea de bronz sportivului român 
Victor Dolipschi.

înaintea ultimei etape, care pro
gramează astăzi, 8 august, partida 
derbi a grupei dintre echipele Româ
niei si Iugoslaviei, pe primul loc al 
clasamentului se află neînvinsă e- 
chipa României, cu 8 puncte, urma
tă de Iugoslavia — 7 puncte. Islan
da — 5 puncte. Elveția — 4 puncte. 
Algeria si Japonia — zero puncte.

în grupa B conduce Danemarca, cu 
8 puncte (golaveraj 97—79). 
de R.F. Germania 
(94—77). Suedia — 4
— 4 puncte, S.U.A. și
— zero puncte.

Rezultate tehnice :
Suedia 26—19 ; Spania 
17—16 ; R.F. Germania — Coreea de 
Sud 37—25.

urmată 
puncte 
Spania 
de Sud

— 8 
puncte. 
Coreea

Danemarca — 
S.U.A.
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Nota 10 pentru
Invitația solemnă „Vă rugăm 

să vă ridicați în picioare pen
tru a asculta Imnui de Stat al 
României!" a fost rostită pină acum 
de 16 ori la Olimpiada de la Dos An
geles — in săli, stadioane sau in 
fața tribunelor de pe malul lacului 
Casitas, cu prilejul festivităților de 
premiere cu aur a bravilor sportivi 
români, î.n special a minunatelor 
noastre gimnaste și canotoare. Iar 
intonarea Imnului țării avea in a- 
cele clipe solemne și semnificația 
îndeplinirii angajamentului sporti
vilor noștri — acela, atit de fier
binte, de a face totul pentru gloria 
culorilor României.

Din nou s-au distins pe tărim 
olimpic reprezentantele prestigioa
sei noastre școli de gimnastică fe
minină, continuatoarele tradiției de 
aur statornicite la Jocurile Olimpi
ce de cea mai reputată gimnastă 
a tuturor timpurilor — Nadia Co- 
mâneci. Astăzi, demna urmașă a 
Nadiei, din fruntea formației noas
tre, este Ecaterina Szabo, triplă 
medaliată cu aur la probele indi
viduale, cu o a patra medalie de 
aur pe echipe, fapt care atestă 
limpede evoluția continuu ascen
dentă a. gimnasticii romanești și 
creșterea rezultatelor acesteia chiar 
la. competiția cu cel mai înalt pres
tigiu internațional x — Jocurile 
Olimpice.

Ne-o reamintim pe Ecaterina 
Szabo cînd era de-o șchioapă in 
grupa „mică" a antrenoarei Maria 
Elorescu-Cosma de la Clubul spor
tiv școlar Onești, grupă in care se 
mai aflau Lavinla Agache și Cris
tina Grigoraș. Pe-atunci, instruirea 
ei la diferitele aparate semăna mai 
mult a joacă. Copila fără astimpăr 
se juca „de-a Nadia“ ore in șir la 
birnă și la prea înaltele paralele, 
pînă clnd toate acestea s-au trans
format in antrenamentul cel mai 
serios cu putință, de fapt funda
mentul solid al marilor succese de 
astăzi. Dar tot ceea ce făcea de pe 
atunci mica gimnastă se înscria in 
concepția metodologică a școlii 
noastre de pregătire precoce a ta- 
lentglqr^ „astfel,,,,marele talent 
și-a arătat, rodnicia î.n rezultate de „ 
răsunet. Mai intii, de. două ori cam--, ■ 
pioână absolută a Europei la. ju
nioare. apoi, anul trecut, in toam
nă, campioană mondială la senioa
re — azi, prima performeră a gim
nasticii noastre și a celei mondiale.

...Cînd Simona era mică, foarte 
mică, tatăl ei, tehnician la I.O.R., 
i-a construit in curte o birnă, o 
birnă de gimnastică destul de ase
mănătoare cu acelea pe care fetița

ALTE REZULTATE
în turneul olimpic de fotbal, la 

Palo Alto, echipa Braziliei a reușit 
o calificare in extremis după ce s-a 
chinuit literalmente cu modesta for
mație a Canadei. Scorul a fost egal 
(1—1) și după prelungiri, astfel că 
sud-americanii au intrat in semifinale 
în urma executării loviturilor de la 
11 m, cîștigînd cu 4—2. în schimb, 
selecționata Iugoslaviei a jucat ex
celent la Pasadena în meciul cu for
mația R.F. Germania, pe care l-a 
ciștigat confortabil cu scorul de 5—2 

a

cu

al

(2—2). Aripa stingă Țvetkovici 
înscris trei goluri.

în semifinale vor juca Franța 
Iugoslavia și Italia cu Brazilia.

în prima zi a turneului final 
competiției olimpice de polo pe apă, 
selecționata Iugoslaviei, una dintre 
principalele favorite, a învins cu 
scorul de 9—fi (3—1, 0—2, 3—2, 3—1) 
formația Australiei. Un meci echili
brat a fost cel dintre echipele Spa
niei și R.F. Germania, încheiat la 
egalitate : 8—8 (2—1, 2—2, 1—4, 3—1). 
Selecționata S.U.A. a ciștigat la li
mită, cu 8—7, partida disputată cu 
formația Olandei.

Turneul" olimpic masculin de bas
chet a programat meciurile din sfer
turile de finală, în care echipa Ca
nadei a reușit să elimine pe una din
tre favorite, formația Italiei, in fața 
căreia a ciștigat cu scorul de 78—72 
(37—43). Alte rezultate : Iugoslavia 
— Uruguay 110—82; Spania — Aus
tralia 101—93 ; S.U.A. — R.F. Germa
nia 78—67. în semifinale, programate 
la 8 august, Iugoslavia va întîlni Spa
nia, iar S.U.A. va juca împotriva 
Canadei.

Turneul olimpic de box l-a avut 
printre spectatori luni seara pe fos
tul campion mondial Cassius 
care a urmărit cu viu interes 
de la categoria semimijlocie

Clay, 
meciul 
dintre

CAIAC-CANOE:
Calificări ale sportivilor noștri 

în fazele superioare ale competiției
DOS ANGELES 7 (Agerpres). — 

Competiția olimpică de caiac canoe 
a continuat, marți, pe lacul Casitas 
cu serii în probele de 1 000 metri. La 
canoe dublu echipajul român Ivan 
Patzaichin — Toma Simionov a 
ciștigat prima serie in 3’47”60/100 (cel

vremea
Instltutul de meteorologie și hidro

logie comunică, timpul probabil pentru 
zilele de 9, 10 șl 11 august. In țară : 
Vremea va fi în general caldă. Cerul 
va, fi variabil, cu innorări mal accen
tuate în primele zile in regiunile din 
vestul, sud-vestul și centrul țarii, unde 
vor cădea ploi locale care vor avea 
mai ales caracter de averse însoțite 
de descărcări electrice și Izolat de 
grindină, iar pe alocuri cantitățile do 
precipitații pot depăși 20 de litri pe 
metrul pătrat în 24 de ore. In celelalte

la joaca pe birna din curte ?i 
la înalta performantă de la 

au trecut cițiva ani, 
Simona Păuca a par- 
metodologic al școlii 
gimnastică, traseu pe 
il străbătuseră atitea

urmașele Nadiei
le vedea la televizor, cînd evoluau 
marile campioane ale României, Și 
Simona se juca zilnic pe birnă 
,.de-a Nadia". Asta a fost la în
ceput, pentru că, mai apoi, joaca 
s-a transformat in școală de gim
nastică adevărată. Tatăl a du3-o de 
mină la Clubul sportiv școlar nr. 2 
București, de-acolo, in 1981, la un 
club reputat — ,,Dinamo" — și iată 
că, peste numai un an, i s-au des
chis și porfile lotului reprezentativ 
de junioare. Adică, la Onești, sediul 
junioarelor, după cum senioarele 
își desăvirșesc pregătirea la Deva. 
Mergind pe aceste urme ale Na
diei, a apărut și primul succes in 
biografia sportivă a Simonei Pău
ca : campioană balcanică — la se
nioare ! — in 1983. Nu de mult, in 
ianuarie 1984, Simona a fost pro
movată in rindurile renumitei for
mații a României și, cu această 
formație minunată, i-a fost dat de
butantei să cucerească prima me
dalie olimpică de aur pe echipe, 
întrecere in care ca, debutanta, a 
avut un aport deosebit ; vă reamin
tiți, firește, de acel „10“ la birnă 
— exerciții liber alese și de impor
tanța acelei note in realizarea ma
rii victorii.

De la joaca pe birna din curte fi 
pînă l._ ‘ 
Los Angeles 
timp in care 
curs traseul 
românești de 
care anterior ____________
celebrități mondiale de la Nadia 
incepind, pină la Ecaterina Szabo, 
traseu pe care-l vor urma alte ti
nere talente, azi încă neștiute de 
marele public — de exemplu. Eu
genia Golea de la Clubul sportiv 
școlar nr. 2, Daniela Silivaș de la 
„Cetatea" Deva sau Aurelia Dobre 
de la „Dinamo" București....

Citeva cuvinte de laudă pentru 
tehnicienii care și-au concentrat 
eforturile pentru ca Simona cea 
mică să parcurgă drumul de la 
joaca pe birnă pină la măiestria de 
nivel mondial: Iulia Rotărescu — 
antrenoare lă Clubul sportiv școlar 
nr. 2,Emilia Liță și Elorea Stefă- 
'fiescui'‘‘^‘'iari^brțâAuĂlt'n\,Dinamo" 
Bucurefttij‘„ jAfățipțsidj~ antre-' 
noare 'cbirfdbhâtoare' ii lotului re
prezentativ de junioare de la 
Onești, Adrian Goreac, Maria Flo- 
rescu-Cosma și Octavian Belu — 
antrenorii lotului reprezentativ de 
senioare. Acestora tuturor le mul
țumim astăzi pentru vestita Păuca 
Simona — campioană olimpică la 
Los Angeles — in virstă de nici 
15 ani.

La Suceava a avut loc un simpo
zion dedicat celei de-a 40-a aniver
sări a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă și Congresului al XlII-lea al 
Partidului Comunist Român, organi
zai de comitetul județean de partid.

In încheierea manifestării. într-o 
atmosferă de puternică însuflețire și 
angajare, participanții au adoptat o 
telegramă adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, in care se spune :

Si cu acest prilej sărbătoresc, toți 
cei prezenți au dat glas adeziunii 
unanime față de hotărîrea Plenarei 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român din 27 iunie 1984. ca 
la cel de-al XlII-lea Congres, dum
neavoastră. mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, să fiți re- 
învestit în suprema funcție de secre
tar general al partidului, convinși 
fiind că prezența dumneavoastră in 
fruntea Partidului Comunist Român, 
a țării, reprezintă chezășia cea mai 
elocventă pentru înfăptuirea marilor 
obiective socialiste ale patriei. în 
drumul ei victorios spre comunism, 
certitudinea întăririi independenței, 
suveranității naționale, spre afirma-

în aceste zile, în județele din nor
dul si centrul tării se recoltează griul 
de pe ultimele suprafețe si există 
toate condițiile ca, pînă la sfîrșitul 
săptămînii în curs, cea mai mare 
parte din producția realizată să fie 
transportată si depozitată. Concomi
tent. continuă recoltarea altor culturi 
agricole, fiecare din ele avînd în
semnătatea lor pentru economia na
țională. Pînă în seara zilei de 6 au
gust. mazărea pentru boabe a fost 
strînsă de pe 87 la sută din supra
fața cultivată, fasolea — de pe 13 
la sută, inul pentru ulei — de pe 
28 la sută, iar inul pentru fibră — 
de pe 26 la sută. Este, de asemenea, 
în curs de desfășurare culesul legu
melor si fructelor de sezon. Printr-o 
temeinică organizare a muncii, prin 
buna folosire a mijloacelor mecani
ce si a forței de muncă, toate aces
te produse trebuie recoltate si trans
portate la locurile de destinație, reș- 
pectindu-se întocmai sarcinile de li
vrare prevăzute, asigurindu-se astfel 
o bună aprovizionare a populației si 
a industriei cu materii prime.

Tot in aceste zile trebuie însă în
cheiate pregătirile pentru recoltarea 
culturilor tirzii : floarea-soarelui, 
porumbul, sfecla de zahăr, cartofii 
și altele. Prin urmare, se încheie o 
campanie agricolă — cea de vară — 
si nu peste multă vreme va începe 
alta — cea de toamnă, care, prin 
complexitatea ei si prin volumul pro
duselor care urmează să fie strinse 
si transportate, necesită din partea 
organelor județene de partid, con
siliilor populare, organelor agricole și 
conducerilor de unitâti agricole ma
ximă responsabilitate pentru termi
narea neintîrzlată a reparării utila
jelor de recoltare si de transport si 
pregătirea din timp a spatiilor de 
depozitare.

în cadrul pregătirilor pentru strin- 
gerea în cele mai bune condiții a 
culturilor de toamnă, o atentie deo
sebită trebuie acordată revizuirii și 
reparării combinelor si celorlalte uti-

Valeriu MIRONESCU

ol JOC.

americanul Mark Breland și tînărul 
pugilist român Rudei Obreja. Așa 
cum relatează agenția France Pre- 
sse, deloc impresionat de reputa
ția de puncheur a adversarului său 
(campion mondial de amatori), Ru
dei Obreja a dat o replică puterni
că. Breland nu a reușit nici un mo
ment să-l pună in reală dificultate pe 
curajosul boxer român și victoria la 
puncte i-a fost acordată americanu
lui grație unor serii de „jaburi" cu 
ambele mîini, relativ bine ajustate.

La categoria grea, o victorie sur
prinzătoare a obținut Giorgios Ste
fanopoulos (Grecia), învingător prin 
K.O. asupra unuia dintre favoriti, 
britanicul Douglas Young, iar ugan- 
dezul Owiny l-a întrecut prin K.O. 
tehnic pe neozeelandezul Kenny.

în limitele categoriei mijlociemică, 
vest-germanul Zielonka a ciștigat 
la puncte întîlnirea cu argentinianul 
Gustavo Olio, în timp ce Frank Tate 
(S.U.A.) și-a adjudecat victoria la 
puncte în fața italianului Romolo 
Casamonica.

Primul titlu olimpic din cadrul 
competiției de sărituri în apă a re
venit sportivei canadiene Sylvie 
Bernier, învingătoare în proba de 
trambulină, cu un total de 530,70 
puncte. Pe locurile următoare s-au 
situat Kelly McCormick (S.U.A.) — 
527,46 puncte, Christina Seufert 
(S.U.A.) — 517,62 puncte, Li Yihua 
(R. P. Chineză) — 506,52 puncte, Li 
Qiaxian (R. P. Chineză) — 487,68
puncte și Elsa Tenorio (Mexic) — 
463,56 puncte.

Competiția de judo a programat 
întrecerile de la categoria 71 kg, în 
finala căreia Ahn Byeong Keun 
(Coreea de Sud) I-a învins prin 
„koka" pe Ezio Gamba (Italia). Me
daliile de bronz au fost cucerite de 
brazilianul Luis Onmura și englezul 
Kerrtith Brown.

mai bun timp al zilei), calificîndu-se 
în finală. De asemenea, a obținut 
calificarea în finală la canoe simplu 
Costică Olaru cu 4T5”Ș6/100 — a! 
treilea timp al seriilor.' La caiac 
simplu Vasile Dîba s-a calificat 
pentru semifinale.

in 
regiuni, aversele șl descărcările elisi- 
trice vor fi izolate. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat, cu intensificări de 
scurtă durată în primele zile. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
10 și 20 de grade, Izolat mai coboritc 
in centrul țării, iar cele maxime între 
22 și 32 de grade, pe alocuri mai ri
dicate. Local se va produce ceață. La 
București : Vremea va fl în general 
caldă, cu cerul schimbător. Vor cădea 
ploi care vor avea mai ales caracter 
de aversă însoțite și de descărcări 
electrice în primele zile. Vintul va 
sufla slab pînă la moderat, cu inten
sificări de scurtă durată. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 15 șl ÎS 
grade, Iar cele maxime între 27 și 38 
de grade, mai ridicate în partea a doua 
a intervalului.
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Concepția președintelui Ifata Ceausescu h privire la căile soluționării prohienielor 
economice grave care contată onnirea 
prezentată la Conferința Generală a O.N.U.D.I.
VIENA 7 (Agerpres) — în cadrul 

dezbaterilor generale ale celei de-a 
IV-a Conferințe Generale a Organi
zației Națiunilor Unite pentru Dez
voltare Industrială (O.N.U.D.I.). ale 
cărei lucrări se desfășoară la Viena, 
reprezentanții mai multor țări mem
bre — Brazilia, Venezuela, Zambia, 
Senegal, China, India, R.F.G., Po
lonia — au prezentat pozițiile guver
nelor lor privind problemele coope
rării internaționale în domeniul dez
voltării industriale și rolul și contri
buția O.N.U.D.I. la industrializarea 
țărilor în curs de dezvoltare.

în ședința plenară din 7 august, 
concepția României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu privire Ia si
tuația economică pe plan mondial, 
Ia căile și mijloacele de soluționare 
a problemelor grave care confruntă 
popoarele lumii, de depășire a fe
nomenelor de criză, de reducere și 
eliminare treptată a decalajelor din
tre țările industrializate și cele în 
curs de dezvoltare, de instaurare a 
noii ordini economice internațio
nale a fost prezentată pe larg de 
șeful delegației române.

Subliniind importanța 
România o acordă 
O.N.U.D.I. — reuniunea 
majoră organizată în

pe care 
conferinței 
economică 

acest an sub 
egida O.N.U. — reprezentantul ro
mân a arătat că lucrările sînt mar
cate de menținerea și amplificarea 
crizei economice mondiale, de esca
ladarea — fără precedent — a cursei 
înarmărilor, care pune în grav pe
ricol pacea și securitatea mondială. 
Realitățile contemporane demon
strează în ce măsură industriali
zarea țărilor în curs de dezvoltare, 
progresul lor economic și social sînt 
afectate de criza actuală. Barierele 
comerciale, amplificarea tendințelor 
și practicilor protecționiste, datoria 
externă și politica dobinzilor înalte, 
reducerea masivă a volumului asis- 
tenței financiare pentru dezvoltare, 
sporirea cheltuielilor militare, care 
depășesc 800 miliarde de dolari, 
apasă greu asupra situației, deja 
precare, a țărilor 
dezvoltare. în aceste 
arătat reprezentantul țării noastre — 
procesul de industrializare a țărilor 
în curs de dezvoltare este serios 
afectat, fapt demonstrat de ponderea 
scăzută — de numai 11,9 la sută —a 
acestor țări în producția industrială 
mondială.

în concepția președintelui Româ
niei — a subliniat vorbitorul — 
starea negativă din economia mon-

în curs de 
condiții — a

dială reclamă instaurarea unei coo
perări reale, între toate țările, ba
zată pe principiile egalității și echi
tății, singura în măsură să contri
buie Ia soluționarea problemelor 
majore și urgente care confruntă 
toate țările, în primul rînd pe cele 
în curs de dezvoltare.

Actuala conferință a O.N.U.D.I. 
este chemată să examineze și să 
adopte măsuri și acțiuni concrete, 
menite să contribuie Ia accelerarea 
procesului de industrializare a țări
lor în curs de dezvoltare.

în continuare au fost prezentate 
principalele domenii care, în con
cepția României, vor trebui să-și gă
sească o reflectare amplă și cores
punzătoare în concluziile și reco
mandările conferinței, cum sînt : 
creșterea substanțială a asistenței 
financiare pentru sprijinirea efortu
rilor țărilor în curs de dezvoltare, 
soluționarea globală a problemei da
toriei externe prin reducerea sub
stanțială și chiar anularea datoriilor 
țărilor celor mai puțin dezvoltate, 
reducerea datoriei pentru celelalte 
țări în curs de dezvoltare, stabilirea 
unor dobînzi minime, eșalonarea pe 
termen lung a datoriei, fără dobînzi 
sau cu dobînzi simbolice, oprirea 
tendințelor protecționiste și elimi
narea practicilor discriminatorii, a- 
sigurarea accesului larg al tuturor 
țărilor la cuceririle științei și teh
nicii moderne, sprijinirea țărilor în 
curs de dezvoltare în formarea de 
cadre și combaterea racolării de 
specialiști din aceste țări, diversifi
carea si permanentizarea unei largi 
cooperări economice și tehnice între 
țările în curs de dezvoltare.

Reprezentantul român a înfățișat 
pe larg realizările și experiența 
țării noastre în dezvoltarea econo
miei, subliniind că la baza creșterii 
continue a capacității economice se 
află politica de industrializare, care 
contribuie hotărîtor la realizarea 
progresului multilateral al țării, la 
consolidarea independenței și su
veranității naționale, la participarea 
crescîndă a României la diviziunea 
internațională a muncii. Referin- 
du-se la importanța programelor 
O.N.U.D.I. pentru sprijinirea efortu
rilor de industrializare ale țărilor în 
curs de dezvoltare, el a prezentat o 
serie de propuneri concrete pentru 
promovarea cooperării internaționale 
în sectoare prioritare, cum 
formarea de specialiști, știința 
tehnologia, resursele energetice 
industrializarea.
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„Ratele înalte ale dobinzilor și protecționismul 
— principalele cauze ale dificultăților țărilor 

în curs de dezvoltare"
Document prezentat de „Grupul celor 77"

unor rate înalte ale dobinzilor. con
comitent cu mărirea ajutorului de 
dezvoltare acordat oficial țărilor din 
lumea a treia. în special în domeniul 
industrializării. Totodată, proiectul 
lansează un apel la operarea unor 
modificări în „actualele structuri e- 
conomice internaționale inechitabi
le" și afirmă că țările dezvoltate tre
buie să dea dovadă de voință politică 
în această problemă.

„Măsurile economice nu trebuie să 
fie utilizate ca instrument de exer
citare a presiunilor politice și eco
nomice sau pentru imixtiunea în tre
burile interne ale țărilor în curs de 
dezvoltare" — subliniază documentul. 
Se relevă, de asemenea, că pacea va 
fi întotdeauna pusă în pericol dacă 
nu , există dezvoltare.

în cadrul celei de-a patra Confe
rințe generale a O.N.U.D.I., care se 
desfășoară la Viena. „Grupul celor 
77“ a prezentat un document în care 
subliniază că ratele înalte ale do- 
bînzilor și intensificarea protectio- 
nismului de către statele occidentale 
industrializate stau la baza 
tăților economice ale țărilor 
treia — transmite agenția 
„Creșterea protecționismului 
le industrializate împiedică realizarea 
unei diviziuni a muncii mai juste și 
mai echitabile, ceea ce. la rîndul său, 
stă în calea dezvoltării potențialului 
țărilor în curs de dezvoltare*1 — 
arată documentul.

Un proiect de rezoluție prezentat 
de „Grupul celor 77“ cheamă na
țiunile industrializate să pună capăt 
politicii protecționiste si practicării

dificul- 
lumii a 
Reuter, 
în tări-
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Manifestări consacrate 
marii sărbători naționale 

a poporului român

r ■ ' j

Noi manifestări organizate in diferite țâri ale lumii omagiază cea 
de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială ți națională, 
antifascistă ți antiimperialistă in România. Aceste acțiuni prilejuiesc 
evocarea marilor succese pe care poporul român le-a obținut în toate 
sferele de activitate, îndeosebi după anul 1965, de cînd destinele 
patriei noastre sint conduse de tovarășul Nicolae Ceauțescu.

PHENIAN 7 (Agerpres). — La
Phenian, în 
tăți, au fost oferite 
studiu al poporului — instituție de 
învătămint și cultură din capitala 
R.P.D. Coreene — opere ale to
varășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. Volumele cuprind 
concepția originală, creatoare a 
conducătorului partidului si statu- 

. lui nostru cu privire la făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România si proble
matica majoră a lumii contempo
rane.

Au fost donate, de asemenea, lu
crările științifice 
academician doctor inginer Elena 
Ceausescu, precum 
lucrări istorice. __ ______
tehnico-știintifice și din alte do
menii.

Rectorul Palatului de studii a 
evidențiat semnificația istorică a 
actului de la 23 August 1944. rela
țiile de strînsă prietenie și colabo
rare româno-coreene. Au fost evo
cate rezultatele deosebjt de rodnice 
ale dialogului din iunie 1984. de la 
București, dintre conducătorii par
tidelor si popoarelor noastre, to
varășii Nicolae Ceaușescu si Kim 
Ir Sen. pentru dezvoltarea. în con
tinuare, a conlucrării dintre cele 
două 
si în

La 
Gion 
învățămîntului 
ședințe al Asociației de prietenie 
coreeano-română. funcționari supe
riori din Ministerul • Afacerilor 
Externe, ziariști, un numeros pu
blic.

RABAT 7 (Agerpres). — Sub pa
tronajul Ministerului marocan al 
Culturii. în sălile Galeriei națio
nale de artă „Bab Rouah" din Ra
bat a avut loc prezentarea unei 
selecții reprezentative de carte so- 
cial-politică si de artă din. tara 
noastră. La loc de cinste au fost 
expuse opere ale 
Nicolae Ceaușescu, 
Republicii Socialiste 
lucrări 
străini 
șefului statului român.

Luînd cuvîntul cu acest prilej. 
Said Belbachir, ministrul culturii 
al Marocului, a evidential marea 

^însemnătate a evenimentului și a

cadrul unei festivi- 
Palatului de

ale tovarășei
si .numeroase 

cultural-artistice.

țări, atît pe plan bilateral, cît 
sfera vieții internaționale, 
festivitate au participat Pak 
Ham, adjunct al ministrului 

superior, vicepre-

apartinînd 
consacrate

tovarășului 
președintele 
România, și 

unor autori 
personalității
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Dezvoltarea

relevat, totodată, dezvoltarea co
laborării în diferite domenii dintre 
țările noastre, la temelia căreia 
stau orientările stabilite la întîlni- 
rile la nivel înalt româno-maro- 
cane.

Au fost de fată funcționari su
periori din ministerele afacerilor 
externe si culturii, reprezentanți ai 
conducerilor unor partide politice 
din Maroc, oameni de cultură și 
artă, membri ai corpului diploma
tic. ziariști, un numeros public.

(Agerpres). — La 
inaugurată o expo-

BERLIN 7
Potsdam a fost . ......
zitie de carte științifică româneas
că. în care la loc de frunte sînt 
prezentate lucrările tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceausescu.

în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej au fost evocate semnificația 
actului istoric .de la 23 August 1944 
și realizările remarcabile obținute 
de poporul român în edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

La vernisaj au participat repre
zentanți ai Editurii Academiei de 
știinte a R. D. Germane si ai Edi
turii Academiei Republicii Socia
liste România, un numeros public.

LONDRA 7 (Agerpres). — In 
orașul Nottingham din Marea Bri- 

. tanie s-a desfășurat, în organizarea 
filialei din localitate a Asociației de 
prietenie Marea Britanie-România, 
o manifestare dedicată țării noas
tre. '

Cu acest prilej, Brian Johnson, 
secretarul filialei, a rostit o cuvîn- 
tare, în care a subliniat semnifica
ția istorică a actului de la 23 Au
gust 1944 pentru poporul român și 
a evidențiat realizările obținute de 
România în ultimele patru decenii. .

DESCHIDEREA CONFERINȚEI 
MONDIALE A POPULAȚIEI

CIUDAD DE MEXICO 7 (Ager
pres).— Cea de-a două „Conferință 
mondială a populației" și-a deschis 
lucrările în capitala Mexicului. Parti
cipă delegații din peste 150 de state, 
membre ale Națiunilor Unite, intre 
care și din România, reprezentanți 
și invitați din partea unor organizații 
și organisme din structura O.N.U.

Inaugurînd lucrările la „Palatul de 
arte frumoase" din Ciudad de Me
xico. președintele țării-gazdă, Miguel 
de. la Madrid 
încrederea în 
lor de a-și 
viață, într-un 
ciproc și de cooperare internaționa
lă". EI a relevat că „progresele în
registrate în procesul de dezvoltare 
pe plan mondial sint insuficiente, 
iar pentru majoritatea țărilor per
spectivele actuale privind Comerțul 
și cooperarea economică internațio
nale sînt departe de a . fi satisfăcă
toare. După o recesiune fără pre
cedent — a spus președintele Me
xicului — țările în curs de dezvol
tare, care luptă pentru redresarea 
economiilor lor. se lovesc de restric
țiile protecționiste ale statelor in
dustrializate, de ratele foarte ridica
te ale dobinzilor și de grave proble
me de finanțare a planurilor lor de 
dezvoltare".

în încheiere, președintele Mexicu
lui a reafirmat necesitatea de a se 
da „noi impulsuri, de a se depune 
eforturi sporite pentru triumful 
cauzei păcii, cooperării internaționa
le. justiției în lume și cauzei dez
voltării".

La rîndul său, Rafael Salas, secre
tarul general al conferinței, pre
ședintele Fondului Națiunilor Unite 
pentru activitățile în domeniul popu
lației, a menționat că ..obiectivul ac
tualei reuniuni este de a realiza un 
consens, așa cum s-a ajuns la prima 
Conferință mondială a populației de 
la București, cînd a fost adoptat un 
Plan de acțiune ce a devenit baza 
strategiilor în materie de populație 
pentru multe țări ale lumii".

Hurtado, a reafirmat 
„capacitatea ponoare- 
depăsi condițiile de 
cadru de respect re-

ORIENTUL MIJLOCIU
CARACAS. 7 (Agerpres). — în 

sala Filarmonicii din Caracas a 
avut loc un concert de gală de mu
zică românească dedicat celei de-a 
40-a aniversări a victoriei revolu
ției de eliberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimperialistă 
de la 23 August.

Au participat reprezentanți ai 
Congresului, Ministerului de Ex
terne, corpului diplomatic, oameni 
de cultură.

în întîmpinarea marelui eveni
ment a fost organizată, totodată, o 
săptămînă a filmului românesc. J

• Consultări pentru normali
zarea situației din Liban
• Reuniunea Comitetului 

Central al „Al Fatah“

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT*

BEIRUT 7 (Agerpres). — La Beirut 
au continuat marți consultările poli
tice pe marginea planului de secu
ritate pentru regiunea de munte din 
apropierea capitalei libaneze. Postul 
de radio Beirut a anunțat că pre
ședintele Libanului, Amin Gemayel, 
l-a primit pe Nabih Berri, liderul 
organizației politico-militare șiite 
Amal, membru al guvernului de uni
une națională, cu care a discutat une
le aspecte asupra cărora există încă 
puncte de vedere diferite în sinul 
cabinetului.

FESTIVAL AL FILMULUI PEN
TRU COPII ȘI ȚINERET. In locali
tatea italiană Giffoni Valle Piana 
a avut loc Festivalul internațional 
al filmului pentru copii și tineret. 
Țara noastră a participat cu filmul 
„Vreau să știu de ce am aripi", al 
regizorului Nicu Stan, care a fost 
distins cu premiul special „Plache
ta de aur" a festivalului.

ȘASE LUNI ÎN COSMOS. La 7 
august s-au împlinit 6 luni de cînd 
cosmonauții sovietici Leonid Kizim, 
Vladimir Soloviov și Oleg Atikov 
evoluează la bordul laboratorului 
orbital sovietic „Saliut-7“. într-o 
declarație făcută agenției TASS, 
Gheorghi Beregovoi, comandantul

Centrului de pregătire a cosmonau- 
ților de lîngă Moscova, a arătat că 
„Saliut-7“ asigură posibilitatea unei 
evoluții îndelungate a omului in 
Cosmos.

CONVORBIRI ÎN PROBLEMA 
CIPRIOTA. La Viena s-au înche
iat convorbirile de două zile dintre 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, și reprezentanții 
comunităților cipriote, greacă și 
turcă. Secretarul general al O.N.U. 
și-a exprimat speranța că docu
mentul de lucru înmînat celor două 
părți va fi în măsură să faciliteze 
reluarea negocierilor directe între 
cele două comunități pentru o so
luționare a problemei Ciprului.

I

TUNIS 7 (Agerpres) — Comuni
catul dat publicității la Tunis, la în
cheierea lucrărilor Comitetului Cen
tral al „Al Fatah“, desfășurate sub 
conducerea lui Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei — transmis de agenția 
M.E.N, — informează că s-a ajuns 
la un acord privind organizarea unei 
noi conferințe a organizațiilor pa
lestiniene, care să se desfășoare la 
Alger, în a doua jumătate a lunii 
august. C.C. al „Al Fatah“ s-a pro
nunțat, de asemenea, pentru convo
carea în 
reuniuni 
lestinian 
totodată.
unei conferințe arabe la nivel înalt.

luna septembrie a unei 
a Consiliului Național Pa- 

(parlamentul), reliefînd, 
necesitatea organizării
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VOINȚA UNANIMA A POPOARELOR

S4 TRIUMFE RAȚIUNEA, 
SĂ PREVALEZE 

INTERESELE PĂCII!
UNIUNEA SOVIETICA: Săpîămînă de acțiune 

pentru interzicerea armei atomice
MOSCOVA 7 (Agerpres). — în 

Uniunea Sovietică s-a inaugurat 
Săptămina de acțiune pentru inter
zicerea armei atomice și de solida
ritate cu victimele bombardamen
telor atomice, transmite agenția 
TASS. La Moscova, Leningrad, in 
capitalele republicilor unionale, în

alte orașe se desfășoară mitinguri 
și adunări ale reprezentanților opi
niei publice, în cadrul cărora vor
bitorii se pronunță cu fermitate 
pentru lichidarea tuturor mijloace
lor de distrugere în masă. în pri
mul rînd 
nucleare.

R.F. GERMANIA: Numeroase 
în favoarea opririi
7 (Agerpres). - împlinirea 
ani de la căderea bombei 
asupra orașului japonez 

comemorată în

BONN 
a 39 de 
atomice 
Hiroshima a fost 
R.F.G. prin diverse manifestații or
ganizate în mai multe orașe ale țârii 
de către Partidul Ecologist. Condu
cerea partidului a adresat cu a- 
ceastă ocazie o scrisoare guver
nului vest-german cerîndu-i să con
tribuie la stoparea cursei înarmă
rilor, în special a celor nucleare.

pentru lichidarea armelor

cursei
demonstroții 
înarmărilor

HI-La Hanovra, oraș înfrățit cu 
roshima, bombardamentul și victi
mele sale au fost evocate in diver
se manifestări, printre care una or
ganizată de mișcarea „Medicii a- 
vertizează împotriva morții atomice". 
Alte acțiuni au avut loc la Stutt
gart, Frankfurt pe Main, Koln, Ham
burg, 
unde 
cleare 
shing

Kiel și la baza Mutlangen, 
sînt staționate rachete nu- 
americane de tipul „Per

s'',

GRECIA : Uriaș lanț viu în jurul Acropolei
ATENA 7 (Agerpres). — Mii de 

persoane aparținind unor mișcări 
de luptă pentru pace din Grecia au 
format, luni seara, un uriaș lanț 
uman făcind să circule din mină in 
mină o „torță a păcii" în jurul 
Acropolei din Atena pentru a mar
ca, astfel, împlinirea a 39 de ani de

la. explozia primei bombe atomice 
asupra Hiroshimei. Ei au exprimat, 
totodată, dorința și necesitatea im
perioasă de a se trece neîntârziat la 
dezarmare generală și totală, in 
primul rînd la dezarmare nuclea
ră, pentru instaurarea, unui climat 
de pace și înțelegere in lume.'

MAREA BRITANIE: Poziția Partidului laburist 
dezarmăriiîn domeniul

LONDRA 7 (Agerpres). — Parti
dul laburist din Marea Britanie a 
dat publicității un document, care 
reprezintă poziția acestei forma
țiuni politice în problemele apără
rii si dezarmării. în esență, docu
mentul evidențiază opțiunea labu
riștilor pentru o apărare a Marii 
Britanii bazată pe arme conven
tionale. pronuntindu-se pentru 
crearea unei Europe lipsite de 
arme nucleare si pentru 
tarea celor două blocuri militare.

Partidul laburist . va îndepărta 
rachetele nucleare americane de pe 
solul britanic, va anula programul 
„absurd si periculos" al rachetelor 
„Trident" si va desființa actualul 
sistem de rachete ..Polaris". Labu
riștii vor acționa pentru 
uhei politici a N.A.T.O. 
acceptarea principiului

. . .
JAPONIA: Un film-avertisment asupra pericolului 

„iernii nucleare"
TOKIO 7 (Agerpres). — In legă

tură cu împlinirea a 39 de ani de 
la bombardamentele atomice ame
ricane de la Hiroshima și Nagasaki, 
compania națională de televiziune 
din Japonia, N.H.K., a prezentat un 
film in două părți asupra efecte
lor utilizării eventuale a numai 20 
la sută din arsenalul nuclear exis
tent azi in lume. Prima parte a avut 
titlul „Pămintul arde" și a înfăți
șat o imagine a ceea ce s-ar în- 
timpla dacă o bombă nucleară de 
o megatonă ar exploda deasupra 
orașului Tokio. A doua parte, inti-

desfiin-

instituirea 
bazate pe 
de a nu

factor de întărire a încrederii, securității și păcii
relațiilor economice, a colaborării și cooperării 

pe multiple planuri constituie, în zilele noastre, o cale importantă 
a întăririi încrederii internaționale, un aport de seamă la cauza des
tinderii și păcii. Oamenii au nevoie nu de bombe atomice, nu de ra
chete, ci de tot mai multe bunuri - și la aceasta poate contribui 
într-o măsură importantă desfășurarea largă și neîngrădită, în con
diții de deplină egalitate, a relațiilor economice dintre toate națiu
nile lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU

crederii reciproce, a destinderii in. 
temationale.

O caracteristică fundamentală a 
politicii externe românești promova
te de-a lungul celor patru decenii 
care au trecut de la actul istoric de 
la 23 August 1944 și. în mod deose
bit. după Congresul al IX-lea al 
P.C.R., de cînd în fruntea partidu
lui și apoi a statului se află to
varășul Nicolae Ceaușescu, sînt ex
tinderea și diversificarea continuă a 
colaborării economice cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orindui- 
re socială, de mărime, potential sau 
grad de dezvoltare. Este profund 
semnificativ, în această privință, 
faptul că, în prezent. România între
ține relații economice cu peste 150 
de state.

Cerință obiectivă a pro
gresului, bază materială a 
destinderii. Aceste repere ale afir
mării tot mai puternice a României 
pe scena economică mondială, parti
ciparea sa tot mai intensă la circuitul 
internațional de valori materiale re
prezintă un corolar firesc, pe terenul 
practicii, al concepției teoretice, 
largă cuprindere, a 
ncral al 
publicii, 
portanta 
nomice 
tră. Strălucită sinteză a gîndirii 
creatoare, rezultat al unei profunde 
examinări, in spiritul materialismu
lui dialectic și istoric, a evoluțiilor

. de 
secretarului ge- 
președintele Re
ia rolul și im- 

relațiilor eco-

partidului, 
cu privire 

extinderii 
dintre state in epoca noas- 

Strălucită

și tendințelor fundamentale din lu
mea contemporană, această concep
ție se înscrie ca o contribuție de mare 
valoare la patrimoniul ideilor politi
ce, economice și sociale novatoare 
ale umanității.

în viziunea președintelui Româ
niei. participarea tuturor 
diviziunea internațională 
răspunde unei necesități 
datorită interdependentei 
accentuate dintre economiile națio
nale, creșterii gradului de complexi
tate a producției; rolului tot mai im
portant al științei și tehnicii, ca fac
tor dinamizator al progresului. Este 
o realitate de necontestat că accele
rarea dezvoltării economice, a pro
gresului general al fiecărei țări de
pinde. intr-o mare măsură, pe lîngă 
efortul propriu, de intensificarea 
schimburilor sale externe, de pro
movarea cooperării tehnico-știintifice 
și a schimburilor comerciale interna
ționale. De aceea, în concepția tării 
noastre, colaborarea economică dintre 
state poate aduce o importantă con
tribuție la soluționarea.unor probleme 
care se pun cu atîta acuitate la 
scară mondială, cum sînt cele legate 
de criza economică, comercială și fi- 
nanciar-valutară. de criza energetică, 
a materiilor prime si alimentară, de 
lichidarea subdezvoltării, a decala
jelor dintre state și edificarea noii 
ordini economice internaționale.

România, președintele ei conside
ră. în același timp, că dezvoltarea 
schimburilor și a cooperării are nu 
numai importantă economică, ci și o

țărilor la 
a muncii 
obiective, 
tot mai

deosebită însemnătate politică, prin 
faptul că extinderea lor contribuie 
Ia întărirea încrederii între state, 
„țese" legături de conlucrare pașnică, 
apropie popoarele. între colaborare 
și destindere. între lărgirea schimbu
rilor economice și securitate există 
o relație strînsă. o interacțiune re
ciprocă : destinderea și securitatea 
creează condiții pentru lărgirea co
laborării și, invers, prin colaborare 
și cooperare se adîncește destinde
rea, ceea ce întărește securitatea.

Prin urmare, asa cum subliniază 
consecvent tara noastră, desfășu
rarea cît mai largă a colaborării e- 
conomice internaționale constituie 
un factor de mare importantă pen
tru întărirea păcii mondiale. Dealt
fel. dacă economicul e forma con
centrată a politicului, este firesc ca 
orice contribuție la dezvoltarea unor 
relații economice sănătoase să con
stituie, în același timp, un aport la 
crearea unui climat politic de des
tindere si pace. Iar în decursul is
toriei s-a dovedit nu o dată că pen
tru toate popoarele lumii este infi
nit preferabil să schimbe între ele 
bunuri materiale și nu proiectile, 
să-si trimită unul altuia mărfuri si 
nu rachete. Dezvoltarea unor relații 
economice reciproc avantajoase în
tre state îngustează terenul pentru 
manifestări de ostilitate, de tensiu
ne ; colaborarea economică fruc
tuoasă duce la o mai bună cunoaș
tere între popoare, la aprecierea 
muncii fiecăruia, ceea ce este de 
natură să contribuie la întărirea în-

Cu fermitate împotriva 
oricăror discriminări și con
diționări în schimburile eco
nomice $înt' a<l€Văruri confirmate 
si de manifestarea inversă a rela
ției colaborare economică — secu
ritate internațională. Ridicarea de 
obstacole în calea schimburilor eco
nomice atrage după sine inevitabil 
fenomene de neîncredere, animozita
te si tensiune. Există, în fapt, un 
adevărat cerc vicios : atunci cînd se 
ivesc divergente politice se recurge 
din păcate la practica nocivă de a 
le transpune si în 
ceea ce agravează 
sensiunile politice, 
spirală deosebit de 
deteriorează nu î 
dintre țările în cauză, ci și climatul 
international pe un plan tot mai 
larg.

De aceea, România consideră că 
disensiunile politice dintre state nu 
trebuie transferate în domeniul re
lațiilor economice dintre ele. Dim
potrivă. colaborarea economică se 
cere a fi stimulată, deoarece ea duce 
cu timpul la atenuarea contradicții
lor politice, la pași spre o înțele
gere reciprpcă, la perspective de des
tindere. Pornind de la aceste reali
tăți, România socialistă condamnă cu 
hotărîre si consecventă practicile 
sancțiunilor, condiționărilor, embar
gourilor. dezvăluind consecințele lor 
nocive, militind pentru renunțarea la 
ele.

sfera economică, 
si mai mult di- 
Este vorba de o 

: periculoasă, care 
numai raporturile

în mod deosebit, asemenea practici 
au consecințe profund negative 
sînt absolut 
constituie, de fapt, forme flagrante 
de amestec în treburile interne ale 
altor state, ingerințe care nu pot să 
nu ducă la agravarea climatului poli
tic, la animozitate și stări de tensiune, 
contravenind astfel flagrant inte
reselor păcii. Restricțiile, condiționă
rile. limitările, embargourile, culmi- 
nînd cu forma cea mai ascuțită a 
acestora, blocadele economice, au

_ si
inadmisibile, intrucît

dus nu o dată în trecut la situații 
deosebit de critice în relațiile in
ternaționale, însăși viața demon- 
strînd necesitatea stringentă a lichi
dării lor.

Dealtfel, însăși viata a arătat că 
asemenea practici nici nu își gă
sesc eficienta scontată. într-o Iunie 
atît de diversă cum este cea de as
tăzi — în care există state cu orin- 
duiri sociale diferite, cu poziții po
litice atît de diverse, cu potențiale 
economice si militare din cele mai 
variate, cu interese distincte și sis
teme de relații internaționale pro
prii. embargourile, condiționările 
vor prezenta inerente fisuri, nu-și 
vor atinge ținta, iar mai devreme sau 
mai tîrziu va trebui să se renunțe 
la ele. Experiența postbelică a ară
tat că, nu o dată, cei ce au recurs la 
asemenea practici au fost nevoiti să 
le retragă, dar în urma lor au ră
mas sechele de neîncredere. într-a- 
devăr, acționînd ca o frînă în calea 
schimburilor economice normale, 
practicile de acest gen împiedică 
dezvoltarea pe baze stabile, sigure 
și într-o perspectivă largă a rela
țiilor comerciale și a cooperării între 
state, dăunează progresului general, 
repercutindu-se pînă la urmă nega
tiv nu numai asupra celor împotriva 
cărora au fost îndreptate, ci și asu
pra celor care le-au promovat.

Tocmai de aceea se recunoaște tot 
mai mult că securitatea si coope
rarea sînt strîns legate între ele. O 
dovadă elocventă este si evoluția 
politică din Europa, unde ideea secu
rității continentului a fost. în pro
cesul cristalizării ei. strîns asociată 
cu aceea a cooperării economice in- 
tereuropene. Așa s-a născut însăși, 
reuniunea general-europeană, a cărei 
titulatură — Conferința pentru secu
ritate și cooperare in Europa — înge
mănează cele două laturi, iar Actul 
ei final le include într-un tot unitar.

în deplin acord cu aceste orientări 
de principiu. România promovează 
largi relații de colaborare și coope
rare economică cu toate statele lu
mii, indiferent de orînduirea lor so
cială. în centrul activității sale eco
nomice internaționale, țara noastră 
situează dezvoltarea colaborării mul-

tilaterale cu toate țările socialiste, 
în același timp. România extinzin- 
du-și relațiile economice cu țările în 
curs de dezvoltare și nealiniate, cu 
celelalte state ale lumii, inclusiv cu 
țările capitaliste dezvoltate.

La baza relațiilor sale economice 
cu toate statele lumii, România 
așază statornic și neabătut prin
cipiile independenței și suveranității 
naționale, deplinei egalități în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc. Garan
tarea respectării integrale a acestor 
principii, ca un ansamblu unitar și 
indivizibil, constituie. în concepția 
României, condiția sine qua non a 
afirmării și valorificării virtuților 
esențiale ale colaborării economice 
internaționale, asigurării unui pro
gres mai rapid al fiecărei țări, a 
unui. climat de pace și înțelegere 
între popoare.

Propuneri în consens cu 
cerințele progresului gene
ral. România consideră- că respec
tarea unei asemenea condiții este 
cu atît mai necesară astăzi, cînd — 
după o perioadă în care au cunoscut 
o evoluție ascendentă — relațiile 
economice internaționale sînt afec
tate de un șir de fenomene nega
tive, legate nu numai de persistența 
și amploarea crizei economice mon
diale, ci și de creșterea încordării 
internaționale, de tendințele reve
nirii la vremurile „războiului rece“, 
de recrudescența politicii de forță 
și imixtiune în treburile altor țări.

Astfel, este o realitate faptul că, în 
ultima vreme, comerțul și colabora
rea se ’ciocnesc de un șir de piedici 
și opreliști ; s-au multiplicat măsu
rile protecționiste, de restrîngere, 
sub diferite pretexte, a accesului la 
piețele internaționale ; politica cre
ditelor și a dobinzilor înalte, practi
cile discriminatorii și. în general; re
lațiile inechitabile dintre state au 
agravat considerabil situația țărilor 
în curs de dezvoltare, au adîncit și 
mai mult decalajele dintre țările bo
gate și sărace — ceea ce afectează 
raporturile economice normale și. în

utiliza primul arma nucleară. Ime
diat ce se va fi realizat acest lu
cru. Partidul laburist va face pre
siuni asupra alianței nord-atlantice 
pentru angajarea de negocieri cu 
țările membre ale Tratatului de la 
Varșovia in vederea creării unei 
zone lipsite de arme nucleare în 
Europa. „Pentru a duce la capăt 
acest proces. Partidul laburist va 
cere N.A.T.O. să-și retragă toate 
armele sale nucleare cu rază me
die de acțiune din Europa si să 
transforme toate mijloacele aerie
ne militare pentru o utilizare ne
nucleară" — relatează agenția 
Reuter.

Platforma laburistă In domeniul 
apărării si dezarmării va fi pre
zentată conferinței anuale a parti
dului. din luna octombrie.

tulată „Pămintul îngheață", înfăți
șează, cu argumentele a 100 de sa- 
vanți din întreaga lume și cu mij
loacele ficțiunii cinematografice, 
„iarna nucleară" ce ar urma unui 
conflict implicînd utilizarea unor 
astfel de arme. După cum se știe, 
oamenii de știință au arătat că 
pulberea care s-ar ridica in aer 
după o explozie nucleară ar opri 
accesul spre Terra a 95 la sută din 
razele Soarelui, provocind scăderea 
temperaturii sub zero grade și pu- 
nind sub semnul întrebării formele 
de viață de pe Pămînt.

același timp, accentuează instabilita
tea politică, sporește 
lume.

De aceea. România 
fermitate — la O.N.U. 
mele sale specializate, 
internaționale — pentru a se pune 
capăt oricăror practici discriminato
rii și restrictive, pentru instaurarea 
unui comerț liber și echitabil, pen
tru eliminarea măsurilor de natură a 
limita schimburile economice dintre 
state. în acest sens. România susți
ne. alături de celelalte țări membre 
ale „Grupului celor 77“, necesitatea 
ca statele dezvoltate să se angajeze 
să nu introducă noi opreliști și res
tricții., să renunțe la practicile comer
ciale incompatibile cu angajamentele 
internaționale pe care și le-au asu
mat. să efectueze adaptările necesare 
pentru a facilita exporturile pe pie
țele lor a produselor provenite din 
țările în curs de dezvoltare, să îm
bunătățească sistemul generalizat de 
preferințe și să-1 aplice în mod con
secvent și nediscriminatoriu.

în același timp, țara noastră se 
pronunță pentru ușurarea poverii 
datoriei externe a statelor în curs 
de dezvoltare și reglementarea cores
punzătoare a nivelului dobinzilor, 
acordarea de credite în condiții 
avantajoase pentru statele subdez
voltate și sporirea ajutorului oficial 
pentru dezvoltare, stabilirea unui 
raport just, echitabil între prețul ma
teriilor prime și cel al produselor 
prelucrate, asigurarea accesului larg, 
neîngrădit la cuceririle științei, faci
litarea transferului de tehnologie, a 
livrărilor de mașini și utilaje per
fecționate.

în concordantă cu aceste cerințe 
fundamentale. România, așa cum a 
arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
va acționa neabătut și în continuare 
pentru intensificarea colaborării re
ciproc avantajoase cu toate statele 
lumii, pentru crearea condițiilor fa
vorabile în vederea promovării unui 
comerț cu adevărat liber, a unei co
laborări egale în drepturi. în con
cordanță cu interesele păcii și pro
gresului tuturor popoarelor.

tensiunea în

militează cu 
și în organis- 
în alte foruri <
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