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Ambasadorul
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri, la Snagov, pe

Republicii Democratice
Apolinaire Andriatsiafajato, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare in 
calitate de ambasador extraordinar

Madagascar
și plenipotențiar al Republicii De
mocratice Madagascar în tara noas
tră. (Continuare în pagina a V-a).

Ambasadorul Republicii Singapore
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Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a primit.

la Snagov. pe Kemal Siddique, care 
și-a prezentat scrisorile de acreditare 
în calitate de ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Republicii Singa
pore in Republica Socialistă Româ
nia. (Continuare in pagina a V-a).

In întîmpmarea gloriosului jubileu de Ia TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a acordat un interviu pentru ziarul elvețian „Basler Zeitung"

DE MAREA SĂRBĂTOARE
FAPTE DE MUNCĂ DEMNE

Foto : Sandu Cristian

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri, la

Snagov, pe Hans Peter Platz, direc
torul redacției ziarului „Basler Zei
tung" din Elveția.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru ziarul „Basler Zeitung".

Anii unor profunde transformări 
structural - calitative

ue pe întreg cuprinsul țării, 
corespondenții „Scinteii" au 
transmis și ieri noi vești demne 
de toată lauda despre tot atitea 
remarcabile realizări cu care 
oamenii muncii întîmpină marea 
noastră sărbătoare națională 
de la 23 August și Congresul al 
Xlll-lea al partidului.

ÎN AVANS FAȚĂ DE 
GRAFICE. Primul care se înscrie 
la cuvtat este Constantin Căpraru : 

— De aici, de la Schela de foraj 
Scăeni, județul Prahova, unde mă 
aflu acum, am reținut ca o .noutate 
de ultimă oră predarea către secto
rul de extracție a trei sonde înainte 
de termenul fixat in grafice. De la 
inginerul Iulian Balaban, directorul 
schelei.. am aflat că formațiile de 
la foraj au hotărît să lucreze cu 
sporită energie, astfel ca în cinstea 
marii sărbători naționale să mai 
predea beneficiarului încă trei son
de înainte de termen.

— Tot înainte de termen, mai 
exact cu trei luni in avans fată de 
data prevăzută în dan — intervine 
I. D. Kiss — au început să producă 
două noi secții la întreprinderea de 
matrițe și piese din fontă din Odor- 
heiu Secuiesc. Ambele secții sint 
dotate cu mașini ‘ și utilaje de cel 
mai înalt nivel tehnic, fabricate in 
tară. Tinărul colectiv muncitoresc de 
aici s-a angajat ca noile capacități 
de producție să atingă tot în avans 
parametrii proieotati, astfel incit să 
asigure un volum sporit de piese de 
sJBiimb si etansări mecanice necesa
re bunei funcționări â diferite insta
lații din marile, combinate chimice 
ale tării.

De ne Șantierul noului doc de 
reparații pentru navele de mare to
naj, care se construiește la Man
galia, George Mihăescu transniite :

— Trecerea ia betonarea înainte 
de termen a noului dbc uscat a. fost 

’ precedată de excavarea a 300 000 
metri cubi de ipămint si rocă, pre
cum si de amenajarea unui mare 
poligon destinat executării rețelelor 
de armături care vor fi montate 
aici. Noul obiectiv — ne-a spus in
ginerul Vasile Cengher, directorul 
antreprizei de construcții — are o 
lungime de 360 metri, o lățime de 
60 metri si va fi dotat cu macarale 
de mare putere, hale de construcții, 
platforme de montai. El reprezintă 
un obiectiv important al programu
lui ,national de construcții navale, 
inițiat de secretarul general al par
tidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

ANGAJAMENTELE - E- 
XEMPLAR ONORATE. Cores- 
pondentul nostru Gheorghe Susa ne 
anunță că minerii din Maramureș, 
de la Cavnic si Ilba. de la Herja și 
Baia Sprie. de la toate exploatările 
miniere din această parte a tării ra
portează. în cinstea marelui jubileu 
de la 23 August, un succes care-i 
onorează : îndeplinirea angajamen
tului anual la productia-marfă in
dustrială. ridicind la mai bine de 
1 000 de 
reuri 
După 
altul, 
ză la 
feu „Diamant de Maramureș", gene
ricul sub care se desfășoară între
cerea minerilor din această parte a 
tării.

— Angajamentul anual la producția 
fizică a fost îndeplinit si de colec
tivul de la întreprinderea minieră 
Sărmășag — ne comunică Eugen Te- 
glaș din județul Sălaj. Directorul in-

tone cantitatea de mine- 
neferoase extrase peste plan, 
cum se vede, de la un an la 
tot mai multi ontaci candidea- 
obtinerea mult rîvnitului tro-

treprinderii. Aurel Sarea, a ținut 
adauge :

— Este cel mai bun rezultat al mi
nerilor din unitatea noastră și îl ra
portăm cu mindrie secretarului ge
neral al partidului; tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ale cărui chemări si în
demnuri pentru sporirea bazei ener
getice și de materii prime a țării au 
mobilizat 'puternic și colectivul nos
tru. Ca urmare, pină acum s-a extras, 
peste prevederile planului, 10 000 tone 
cărbune.

O contribuție însemnată la sporirea 
bazei energetice și de materii pri
me aduc si colectivele muncitorești 
din industria municipiului Deva. în- 
deplinindu-și cu mult mai devreme 
angajamentele asumate in cinstea 
măreței sărbători de la 23 August — 
ne spune Sabin Cerbu — oamenii 
muncii de aici a,u pus la dispoziția 
economiei naționale, suplimentar. 600 
tone minereu de fier marfă. 200 tone 
metale in concentrate si Peste 80 mi
lioane kWh energie electrică.

întreprindere fruntașă pe tara in în
trecerea socialistă. Prezent miercuri 
dimineață in mijlocul colectivului de 
aici, loan Laza ne anunță că Pro
ducția de energie electrică pe bază 
de cărbune obținută peste prevede
rile planului s-a ridicat ieri la 135 
milioane kWh. Producție realizată_in 
condițiile economisirii a peste 
tone combustibil conventional 
circa 1,7 milioane kWh energie 
trică. Directorul întreprinderii, 
ginerul Sorin Ungur, completează :

—■. La noi, cuvintul de ordine este 
obținerea unei producții sporite de 
energie, cu consumuri specifice 
mai reduse. în cinstea zilei de 23 
August ne-am angajat să întregim 
bilanțul producției 
140 milioane kWh

La mai mult !

700 
și a 
elec-

in-

cit

suplimentare la 
energie electrică.

900 000,

în economia românească
„Succesele pe care le-am obținut în dezvoltarea forțelor de pro

ducție, în construirea unei economii moderne, în creșterea avuției 
naționale a patriei noastre, realizările dobîndite în dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a socialismului au transformat România, 
într-o perioadă istorică scurtă, intr-un stat industrial-agrar, cu o 
industrie modernă în continuă dezvoltare și modernizare, cu un ni
vel de civilizație materială și spirituală tot mai ridicat”.

NICOLAE CEAUȘESCU

La întreprinderea 
de mașini-unelte 

și agregate București 

Un kg» prote de înalt 
nivel tehnic

cu realizarea unor schimbări progre
sive și favorabile in structura eco
nomiei naționale. Astfel, ritmul 
mediu anual de creștere a produc
ției industriale în perioada 1951—1982 
a fost de 11,7 la sută, iar la produc
ția globală agricolă de 4,3 la sută. 
Calculat pe locuitor, venitul natio
nal, care determină posibilitățile de

MAI MULT, MAI BINE, 
MAI ECONOMIC. Ener§eti- 
cienii de pe cele trei mari platfor
me ale întreprinderii clectrocentrale 
Mureș — Iernut, Fintinele și Tirnă- 
veni — care realizează în acest an 
jubiliar aproape o cincime din pro
ducția de energie electrică a țării, în
registrează noi fapte ale muncii și 
hărniciei. Corespondentul nostru 
Gheorghe Giurgiu ne anunță că. pină 
ieri, ei au pulsat în sistemul ener
getic național, peste prevederile pla
nului, mai bine de 350 milioane kWh 
energie electrică. In acest fel, ener- 
geticienii de aici au • rontunjit la 133 
miliarde kWh energie electrică pro
ducția realizată în perioada care a 
trecut de la Congresul al IX-lea al 
partidului.

—Trebuie reținut — a adăugat el 
— că sporirea producției de energie 
electrică a fost însoțită de reducerea 
continuă a consumurilor specifice de 
combustibil. și energie. Numai in pe
rioada care a trecut din acest an 
s-au economisit 260 tone combusti
bil convențional, iar consumul intern 
tehnologic a fost redus’ cu peste 3.5 
milioane kWh energie electrică. E 
o economie, nu ?

Este 1 Cum este și economia rea
lizată de energeticienii de la între
prinderea electrocentrale Oradea,

„DACIA"
rindul său. corespondentul nostru 
Gheorghe Cirstea insistă să-l în
scriem mai repede la cuvînt. De ce 
atîta grabă ?

— Nu eu mă grăbesc, ci construc
torii de autoturisme din Pitești. De 
pe 
șit 
rul 
tei 
lae

una din benzile de montaj a ie- 
autoturismul „Dacia" cu numă- 
900 000. Despre semnificația aces- 
cifre ne vorbește inginerul Nico- 
Matea, directorul întreprinderii :

- Este o mare bucurie pentru 
colectivul nostru muncitoresc să ra
porteze acum. în pragul marii săr
bători naționale, realizarea autotu
rismului cu numărul 900 000. Bucu
rie și mindrie 
întreprinderea 
perioadei celei 
treaga istorie 
Ceaușescu". Ne 
tie ziua de 20 
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. a tăiat pan
glica inaugurală, moment în care s-a 
semnăt „actul de naștere" al autotu
rismului românesc. De la 2 030 de 
autoturisme fabricate în anul de în
ceput am ajuns in 1983 la 81 000, 
iar anul acesta, cind volumul de pro
ducție este și mai mare, realizăm 
mașina în mai multe variante con
structive. Ea a devenit o prezență 
cotidiană pe drumurile noastre, fiind, 
în același timp, tot mai solicitată și 
de parteneri externi din peste 30 de 
țări.

îndreptățite, întrucît 
noastră este creația 

mai rodnice din in- 
a patriei, „Epoca 

amintim cu vie emo- 
august 1968. cind se-

La întreprinderea de mașini- 
unelte si agregate din Capitală 
a intrat în probe funcționale 
prima mașină.de. rectificat ghi- 
dajp (MR.G-1 500), ale cărei 
componente sint în totalitate 
fabricate în tara noastră. Pro
iectul acestei complexe mașini, 
destinate rectificării plane si în 
profil, a fost elaborat de Insti
tutul de cercetare științifică si 
inginerie tehnologică pentru 
mașini-unelte „Titan" din Bucu
rești. iar execuția si montajul 
acesteia au fost realizate in 
hala de utilai greu a întreprin
derii. Mașina este dotată cu 
automat programabil, executat 
de Institutul de proiectări pen
tru automatizări. Prin parame
trii săi tehnico-functionaii. noua 
mașină se situează la nivelul 
celor mai bune produse de acest 
tip care se fabrică azi în lume. 
Dealtfel, la întreprinderea de 
mașini-unelte si agregate din 
București ap si șo<sit primele 
comenzi din partea unor parte
neri externi pentru asemenea 
mașini de rectificat ghidaje.

în fotografie : se efectuea
ză probele funcționale la prima 
mașină de rectificat ghidaje. 
(Ion Marin).

înfăptuirea victorioasă a revolu
ției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă a 
deschis o eră nouă în istoria po
porului român, punînd bazele unui 
proces revoluționar de ample trans
formări politice, economice și socia
le, care aveau sâ schimbe din temelii 
înfățișarea patriei, modul de viață al 
oamenilor.

în această epocă de mari transfor
mări revoluționare au fost lichidate, 
pentru totdeauna, proprietatea capi- 
talisto-moșierească asupra mijloace
lor de producție, exploatarea și asu
prirea de clasă, s-ă realizat o econo
mie socialistă, unitară, s-a asigurat 
înfăptuirea principiilor socialiste de 
repartiție a venitului național, s-a 
trecut cu consecvență la organizarea 
și conducerea pe bază de plan a în
tregii activități economico-sociale. 
Pe fondul.și în condițiile favorabile 
create de aceste schimbări înnoitoa
re in structurile politice și social- 
economice s-a declanșat un proces 
de dezvoltare puternică și susținută 
a forțelor de producție, precum și 
de .transformări structiiral-calitative 
care au condus la schimbarea profi
lului și caracterului economiei româ
nești.

Procesul de edificare a noii orîn- 
duiri și, in acest cadru, de armoni
zare a transformărilor structurale în 
dezvoltarea economiei naționale cu 
cerințele trecerii construcției socia
liste pe noi trepte, superioare, a 
căpătat orizonturi noi și un dina
mism deosebit în perioada care a 
urmat după Congresul al IX-lea al 
partidului. Sub impulsul prodigioa
sei activități teoretice și practice 
desfășurate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care în fruntea partidu
lui și statului militează consecvent 
pentru progresul economico-social al 
țării, procesul de modernizare a eco
nomiei românești a fost așezat pe 
baza unei concepții unitare, coerente 
și de amplă perspectivă, izvorită din 
analiza profund științifică a legită
ților obiective ale dezvoltării socia
le, a condițiilor concrete ale Româ
niei, a aspirațiilor de progres și 
bunăstare ale poporului român.

O caracteristică de bază a evolu
ției economiei românești, in anii so
cialismului, o reprezintă dinamismul 
susținut, creșterea puternică a pro
ducției și venitului național, simultan

A

TINDARDUL PARTIDULUI

Petre POPA

23 August 
1944

23 August 
1984

dezvoltare șl constituie sursa ridică
rii nivelului de trai al populației, a 
crescut intr-un ritm mediu anual de 
7,8 la șută, ridieîndu-se de la Girca 
2 200. lei în 1950 la 28 960 lei în 1983.

Aceste ritmuri au situat și situea
ză România printre țările cu econo
mia cea mai dinamică din lume. 
Potrivit datelor Băncii Mondiale, 
ritmul de creștere a venitului națio
nal in țara noastră, in deceniile 7 și 
8, a depășit de circa 2,4 ori pe cel 
înregistrat în ansamblu de țările in 
curs de dezvoltare și de 2,3 ori mai 
mare în. raport cu țările capitaliste 
dezvoltate, fiind, de asemenea, sen
sibil mai mare in raport cu ritmu
rile înregistrate de celelalte țări so-

cialiste. Ca urmare, potrivit calcule
lor specialiștilor, în ultimele două 
decenii în România dublarea veni
tului național s-a realizat la aproxi
mativ 7 ani, față de 15—20 de ani 
în țările capitaliste dezvoltate (cu 
excepția Japoniei), iar Ia producția 
industrială dublarea acesteia a sur
venit la aproximativ 6 ani, față de 
18 ani în R.F.G., 15 ani în Franța și 
Italia și circa 12 ani în R.D.G. și 
Cehoslovacia.

în ultimii ani, economia mondială 
a fost confruntată, după cum se știe, 
cu puternice fenomene de criză eco
nomică, iar viața internațională a 
fost deosebit de complexă, toate a- 
cestea influențînd într-o măsură mai 
mare sau mai mică dezvoltarea eco
nomică a tuturor statelor. Cu toate 
acestea, în anii actualului cincinal au 
fost obținute rezultate remarcabile 
în dezvoltarea economico-socială. 
„Aceasta demonstrează — sublinia 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la 
Plenara Consiliului Național al Fron
tului Democrației și Unității Socialis
te — atit forța creatoare a poporului 
nostru, cit și justețea politicii parti
dului nostru ; demonstrează că nu
mai și numai socialismul, in care 
poporul este stăpin pe destinele sale, 
poate să asigure înfrîngerea oricăror 
greutăți și mersul înainte in toate 
domeniile de activitate".

Roiul determinant în asigurarea 
dinamismului și în schimbarea struc
turii economiei românești l-a jucat 
politica consecventă a partidului de

Prof. univ.
dr. Gheorghe CREȚOlU

(Continuare in pag. a V-a)
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Prezentul glorios omagiază 

trecutul eroic
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întreprinderi indus
triale funcționează în 
două localități deveni
te orașe prin densita
te. prin structura so
cială a populației si 
nu prin întindere și 
populație numeroasă : 
amindouă la un loc nu 
depășesc cifra de 
10 000 de locuitori. 
Două case de cultură: 
cu activități culturale 
multiple și participa
re largă la Festi
valul național „Cîn- 
tarea României", școli 
pe profil, printre care 
un liceu, biblioteci 
masive și fluent frec
ventate întregesc pa
norama unor localități 
infloritoare.

Frumusețea constă 
nu numai în faptul — 
pomenit mai sus — că 
agricultura nu a fost 
părăsită, ci contopită 
armonios vieții indus
triale — ci și că stră
vechi meserii ale artei 
populare înfloresc în 
satele satelite din care 
orașele și-au recrutat 
muncitorii. Sumănări- 
tul (din satul Sirbești), 
cojocăritul (Vașcău), o- 
lăritul (Cărpinet, Criș- 
tioru), cusăturile ar
tistice. adică alesături- 
le (Cimip, Colești, 
Cîmpani) prosperă, 
vechii meșteri avind 
în preajmă, prin poli
tica noastră culturală 
de revitalizare a artei 
populare, ucenici de 
nădejde.

Partidului, 
rului său 
tovarășul 
Ceaușescu, 
ctitor de țară nouă, i 
se datorează faptul de 
maximă însemnătate 
că după Congresul al 
IX-lea toate așezările 
patriei, din 
nele, s-au 
puternic, 
Este acesta 
mai fericit 
dine de a cinsti eroii 
care au luptat pentru 
eliberarea patriei, pe 
cei ce nu s-au mai în
tors și pe cei care s-au 
reîntors să iși recon
struiască patria, desă- 
virșind-o necontenit

Cind o seamă de 
scriitori au parcurs, 
după 40 de ani, dru
mul de victorii al ar
matei române, de la 
Băneasa la Cărei, iti
nerarele principale ale 
luptelor se 
se Înspicau multiple 
pretutindeni . ; '__
nervilor care cuprind 
in haloul lor întregul 
corp omenesc. Iar in 
acest halou, unul din
tre nodurile cele mai 
fierbinți a fost cuce
rirea cursului superior 
al Crișului Negru ca 
prolog al ofensivei a- 
supra orașului Oradea.

Or, pină la sosirea 
grosului trupelor, pu
ținii soldați din garni
zoana Beiușului. com
panii fărimițate răma
se din lupta cu un 
dușman superior nu
meric și bine înarmat, 
trebuiau sâ țină fron
tul pe loc, cu orice 
preț. Atunci s-au for
mat vestitele batalioa
ne din voluntari veniți 
din toate satele crișe- 
ne : veterani și tineri 
(unii minori), țărani, 
muncitori și elevi care 
au făcut minuni. De
sigur, multi dintre ei, 
fără o instrucție mili
tară corespunzătoare, 
au căzut in lupte, dar 
dușmanul nu a înain
tat nici un pas.

Comuna mea natală 
Vașcău, satul Ștei (in 
care s-a născut Miron 
Pompiliu, scriitorul 
prieten al lui Emines- 
cu). precum si satul 
Lunca au fost așezările 
care au dat cei mai 
multi voluntari, odată 
cu tributul de jertfe. 
Și poate că primul o- 
magiu pe care anii so
cialismului îl aduc as
tăzi eroilor de atunci 
este că. printr-o eco
nomie și cultură mo
derne. cele trei așezări 
rurale au devenit ora- 

■șe. Fostul Ștei este as
tăzi orașul Dr. Petru 
Groza, iar Lunca, le
gată de noul oraș, i-a 
devenit o suburbie sui 
generis, cu case în stil 
vilă. Vașcăul este și el 

^oraș. Dar noua ținută

bifurcau,
aidoma

citadină ar fi un sim
plu orgoliu cu care se 
împăunau altădată ati- 
tea tîrguri ponosite 
ce-și spuneau orașe și 
despre care Mihail Sa- 
doveanu scria că sint 
locuri în care nu se 
intimpla nimic. Dim
potrivă, în cazul de 
față, ca și în alte ca
zuri de orașe proaspăt 
ivite pe harta patriei 
— s-au întîmplat lu
cruri mari, mutații 
structurale, fundamen
tale, care au condus, 
prin acumulări, la sal
tul de condiție cu ade-Știința românească - puternică 

forță motrice a progresului 
economico-social al țării

ÎNSEMNĂRI

Monumente ale eroismului in lupta pentru
libertatea patriei

de Al. ANDRITOIU

La Baie Mare, Monu
mentul . eroilor din războ
iul antifascist se inalță 
impunător, lumina lui 
august multiplicindu-și 
efluviile in piatra albă, 
strălucitoare.

La Dealul Florilor, in 
parcul de cultură și odih
nă „23 August", pia
tra monumentului evocă 
glorioase clipe de istorie 
ale anului 1944. aduce 
înaltă cinstire cutezanței 
și bărbăției ostășești, pa- ' 
triotismului înflăcărat. 
Sint deopotrivă omagiați 
muncitorii și țăranii, care 
au venit in sprijinul mi
litarilor români și sovie
tici, participând direct la 
lupte, dind pilde sublime 
de abnegație și curaj.

Prezentul socialist, al 
mărețelor înfăptuiri, se 
constituie in cel mai înalt 
omagiu adus eroilor ce 
au luptat pentru liberta
tea patriei. Viața freamă
tă în jur: orașul mineri
lor, metalurgiștilor și con
structorilor care pulsul 
puternic, sănătos al rit
murilor înalte de crește
re. Aceste ritmuri s-au

dobîndit și aici, in Ma
ramureș, datorită politicii 
științifice a partidului, a 
secretarului său general, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de dezvoltare 
echilibrată, armonioasă a 
tuturor zonelor țării.

In anii construcției so
cialiste, producția indus
trială a județului s-a 
multiplicat de aproape 60 
de ori, numărul lucrăto
rilor din industrie a 
crescut de circa 9 ori, au 
fost construite din fondu
rile statului mai mult de 
53 000 de apartamente. 
Baia Mare, așezarea de 
la poalele Gutiiului, este 
de nerecunoscut. Popu
lația sa a sporit de la 
24 000 de oameni la pes
te 120 000. Municipiul de 
azi aliniază complexe ar
hitectonice remarcabile, 
magazine atrăgătoare, e- 
dificii moderne de învă
țământ, știință,

Piatra 
meatului 
războiul 
flectă cu 
înaltă de

sănătate, 
albă a Monu- 

erollor din 
antifascist re- 
putere lumina 
August.

In decursul celor patru decenii care au trecut de la victoria revolu
ției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din 
August 1944 și, cu deosebire, in perioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea al P.C.R., partidul nostru a acordat un rol de maximă însem
nătate dezvoltării cercetării științifice proprii, alinierii la cele mai avan
sate realizări înregistrate pe plan mondial în acest domeniu. Este meri
tul istoric, de neprețuit al tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, de a fi ridicat menirea științei și statutul slujitorilor 
săi la cel mai înalt nivel, de a fi definit o concepție nouă, revoluționară 
cu privire la roiul științei ca forță nemijlocită de producție, de a fi creat 
condițiile materiale și organizatorice pentru integrarea cercetării cu pro
ducția și învățămîntul, toate acestea asigurînd afirmarea puternică a 
științei ca factor esențial al dezvoltării economico-sociale a patriei.

Evidențiind că omenirea pășește într-o nouă etapă a revoluției teh- 
nico-științifice, la care și țara noastră trebuie să participe activ și să se 
ridice la nivelul celor mai înalte cuceriri ale științei și tehnicii mondiale, 
in cuvîntarea la Plenara C.C. al P.C.R. din 27 iunie, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia : „O atenție deosebită se va acorda științei, teh
nicii și celorlalte sectoare ale cercetării științifice și cunoașterii umane - 
factor determinant pentru făurirea cu succes a socialismului și comunis
mului in România, pentru triumful socialismului și comunismului 
treaga lume".

Pe temeiul marilor progrese în dezvoltarea științei românești, 
sebi din ultimele două decenii, noua etapă pe care urmează 
parcurgem se va caracteriza prin intensificarea impactului științei

în în-

îndeo- 
să o 

. ... și teh
nicii asupra dezvoltării economico-sociale a patriei. Se. atribuie astfel 
întregului detașament al celor ce muncesc pe tărimul științei și tehno
logiei importante răspunderi pentru trecerea la dezvoltarea intensivă a 
activității in toate sectoarele, a automatizării, cibernetizării și robotizării 
producției, pentru ridicarea pe o treaptă nouă, modernă a întregii noastre 
activități industriale și din alte domenii. Este o etapă în care,, pe baza 
afirmării plenare a noii revoluții tehnico-științifice in țara noastră, Româ
nia se va ridica la un nivel superior de dezvoltare și civilizație.

O reflectare a marilor realizări in dezvoltarea științei româ
nești - în paginile II—III.

vărat urbană a locali
tăților.

Căci, fără să-și piar
dă definitiv funcțiile 
agricole, ele s-au in
dustrializat. pentru ca, 
după Congresul al IX- 
lea. să aibă cite o 
platformă industrială 
solidă și frumos di
versificată. Așa este 
întreprinderea de uti
laj. minier din orașul 
Dr. Petru Groza, uzină 
de interes republican. 
La rindul său Vașcăul 
numără, printre alte
le, o fabrică de pre
lucrare a marmurei, 
marmura albă și mul
ticoloră din calupurile 
și plăcile căreia s-au 
înălțat mari construc
ții din țară și 
lume. Orașul Dr. Pe
tru Groza a preluat 
modern, la parame
tri inalti, prelucrarea 
lemnului într-o fabri
că de binale — mese
rie cu tradiție stră
veche. după cum, la 
Vașcău. este prelucra
tă pielea (iară cu tra
diție) in mărfuri fine 
pină la rafinament, dar 
există, adiacent, și a- 
teliere de prelucrare a 
metalelor, un nod e- 
nergetic de înaltă ten
siune. Toate aceste

din

secreta- 
general, 
Nicolae 

inspiratul

toate zo- 
dezvoltat 
armonios, 

modul cel 
și mai a-

ma%25c8%2599in%25c4%2583.de
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De-a lungul anilor construcției 
socialiste și îndeosebi în perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
al P.C.R., de cind în fruntea parti
dului și a țării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, știința româ
nească a cunoscut o amplă și com
plexă dezvoltare, devenind un fac
tor important de accelerare a 
progresului economico-social al 
României.

Cu excepționala sa putere de 
pătrundere și analiză a proceselor 
și legităților dezvoltării sociale, 
care a dat întotdeauna un sens dia
lectic. militant și mobilizator gîn- 
dirii și acțiunii sale politice, to
varășul Nicolae Ceaușescu a de
finit o viziune nouă, cuprinzătoa
re, înaintată cu privire la rolul 
științei ca forță nemijlocită de 
producție, /^ceasta a marcat o 
profundă reașezare revoluționară a 
rolului și locului științei și tehni
cii naționale în ansamblul activi
tății economico-sociale din patria 
noastră.

Pentru întîla oară în Istoria tă
rii, sub conducerea directă a to
varășului Nicolae Ceaușescu a 
fost elaborată și promovată consec
vent o politică de dezvoltare a 
științei orientată ferm spre solu
ționarea problemelor fundamen
tale ale producției materiale, ale 
vieții economico-sociale. La baza 
acestei strategii s-a aflat sl se află 
încrederea nestrămutată a partidu
lui nostru, a secretarului său ge
neral în puterile cercetării științi

fice și tehnice naționale, In capa
citatea ei de a constitui, printr-o 
integrare organică cu invățămintul 
și producția, o puternică forță de 
producție, o sursă însemnată de 
creștere a avuției naționale, ds 
progres și civilizație.

Pe baza liniilor directoare trasate 
de secretarul general ăl partidului, 
activitatea de cercetare științifică 
și dezvoltare tehnologică au cu
noscut profunde îmbunătățiri cu 
caracter organizatoric și structural, 
expresia cea mai elocventă a orien
tărilor în acest sens fiind crearea 
platformelor integrate de cerceta- 
re-învățămint-producție ale chi
miei, fizicii, electronicii, aeronau
ticii și ale altor ramuri de vîrf ale 
economiei naționale. Obiectivele 
cercetării științifice șl ingineriei 
tehnologice au devenit parte inte
grantă a planurilor naționale, a 
programelor de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării.

Cercetarea științifică a benefi
ciat. îndeosebi după Congresul al 
IX-lea al partidului, de importan
te fonduri de investiții pentru dez
voltarea și modernizarea bazei sale 
tehnico-materiale : de asemenea, 
prin grija partidului și statului. în 
acești ani au fost formate noi ge
nerații de specialiști, care, alături 
de reputațl oameni de știință, au 
adus și aduc importante contribuții 
la ridicarea continuă a prestigiului 
științei și tehnicii românești.

Orientarea și concentrarea for
țelor din institutele de cercetare 

științifică și inginerie tehnâlogică 
spre domenii de importanță decisi
vă pentru progresul economiei na
ționale, al întregii societăți, reali
zate sub conducerea și îndrumarea 
directă a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, stră
lucită personalitate a vieții noastre 
politice și științifice, savant de re
nume mondial, au determinat o 
puternică punere în valoare a po
tențialului de creație tehnico-știin- 
țifică proprie, ce aduce în pre
zent o contribuție remarcabilă la 
dezvoltarea tehnologiei și intro
ducerea largă a progresului tehnic 
In toate ramurile economiei na
ționale, la afirmarea continuă a 
științei românești pe plan interna
țional.

Progresele mari în dezvoltarea 
științei în țara noastră, îndeosebi 
din ultimele două decenii, își gă
sesc ilustrarea în zecile de mii de 
produse noi și modernizate realiza
te de industria națională. în tehno
logiile de înaltă eficientă introduse 
în economie, in noile soiuri de plan
te și rasele de animale mai produc
tive din agricultură și zootehnie. în 
valorificarea a noi resurse mate
riale și energetice. în contribuțiile 
aduse la sporirea productivității 
muncii, ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, a gradu
lui lor de competitivitate, la re
ducerea consumurilor de materii 

prime, materiale, energie si com
bustibili, la diminuarea continuă a 
importurilor, la creșterea schimbu
lui de valori materiale și spiritua
le cu alte țări. Sub îndrumarea 
specialiștilor din institutele noas
tre, o deosebită amploare a cu
noscut creația tehnico-științifică de 
masă, puternic stimulată de cadrul 
creat de Festivalul național „Cîn- 
tarea României".

Factor hotărîtor In trecerea la o 
nouă calitate în toate domeniile 
muncii si vieții națiunii, știința în
deplinește un rol de frunte in 
însăși formarea și îmbogățirea 
necontenită a profilului civilizației 
noastre socialiste, al omului nou, 
făuritor conștient al destinului 
său.

Cu deplină încredere In politica 
clarvăzătoare a partidului, avind in 
față amplul și luminosul program 
de activitate creatoare ce va fi 
adoptat de Congresul al XIII-lea 
al partidului, oamenii de știință 
sînt ferm hotăriți să acționeze cu 
șl mai multă energie, creativitate 
și eficiență pentru afirmarea 
plenară a noii revoluții tehnico- 
științifice în țara noastră, pentru 
sporirea contribuției științei româ
nești la desăvîrșirea operei istoric^ 
pe care, sub conducerea partidului, 
poporul nostru o înfăptuiește 
neabătut, cu elan revoluționar, în 
epoca ce poartă cu îndreptățită 
mîndrie numele genialului ei ctitor 
— „Epoca Ceaușescu".

Potențialul uman de cercetare in continuă creștere
Evoluția personalului încadrat 

în activitatea de cercetare științifică
® Din numărul total al lucrătorilor din cercetarea 

științifică, ingineria tehnologică și proiectare, 94 700 AU 
STUDII SUPERIOARE, față de 14 000 in anul 1965 și 
doar 2 100 în anul 1945.

• Dacă în 1950, la 10 000 de oameni cuprinși în 
activitatea de producție reveneau 105 cercetători, în 1965 
s-a ajuns la 128, iar în prezent - la APROAPE 300.

® Numărul cadrelor didactice din invățămintul su
perior integrate în activitatea de cercetare științifică 
este în prezent de 11 400, față de 2 100 in anul 1965 
și de 300 în anul 1945.

® La finele anului 1983 erau înregistrați PESTE 
24 400 INOVATORI și 18 445 INVENTATORI.

• în prezent este în vigoare un număr de brevete de 
invenții românești de APROAPE 14 ORI MAI MARE de- 
cît în anul 1965.

OPERA TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

-opera unui eminent om de știință
Prin prodigioasa activitate da cercetare desfășurată 

într-unul din ceie mai dinamice domenii ale științei — 
chimia - tovarășa academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om de știință, prestigios savant da 
largă recunoaștere și prețuire internațională, a deschis 
noi orizonturi, a adus contribuții originale esențiale pe 
tărimul chimiei macromoleculare, în special in dome
niile pollmerizări'’ stereospecifice, stabilizării cauciucu
lui sintetic, copolimerizării și altele. Lucrările sale ști
ințifice, unanim apreciate pe plan internațional, au 
astăzi o înaltă valoare de referință in ramurile de virf 
ale chimiei moderne. Tradusă in aproape toate lim
bile de circulație mondială, opera științifică a tova
rășei Elena Ceaușescu se bucură In întreaga lume da 
ceie mai calde aprecieri.

Prin strălucita activitate consacrată progresului ne
contenit al științei, promovării susținute, în toate do
meniile construcției socialiste din patria noastră, a ce
lor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice, a 
idealurilor umaniste ale unei științe In folosul omului, 
al bunăstării și fericirii sale, al vieții și păcii, tova
rășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu oferă 
un vibrant și insuflețitor exemplu pentru toți oamenii 
de știință, de activitate creatoare de cea mai înaltă 
calitate și eficiență, de profundă responsabilitate pen
tru cauza creșterii contribuției științei la amplul pro
ces de dezvoltare economico-socială a țării, la afir
marea multilaterală a națiunii noastre în lume.

Realizări de prestigiu ale științei 
și tehnicii românești

Contribuții remarcabile la dezvoltarea și modernizarea 
economiei naționale

Creșterea valorii produselor noi 
și modernizate introduse în fabricație

- în procente -

• In industrie, cheltuielile efectuate pentru cerce
tarea științifică se recuperează din sporul de beneficii in 
mai puțin de un an.

Largă afirmare a creației tehnico-științifice de masă
Creșterea numărului de invenții aplicate

• Pe baza activității de cercetare științifică, dez
voltare tehnologică și introducere a progresului tehnic, 
în intervalul 1981-1984 au fost introduse în producție : 
13 480 TIPURI DE MAȘINI, UTILAJE, APARATE $1 IN
STALAȚII ; 3 025 MATERIALE ; 2 730 BUNURI DE CON
SUM ; 6 010 TEHNOLOGII NO! Șl PERFECȚIONATE, 
SISTEME DE MECANIZARE Șl AUTOMATIZARE.

® Ponderea produselor noi realizate pe baza con
cepției tehnice proprii este in perioada 1981—1984 de 
95 LA SUTĂ, față de 40 la sută în anii 1961—1965.

• In anul 1983, prin aplicarea în producție a re
zultatelor cercetării științifice și ingineriei tehnologice s-a 
obținut o eficiență economică concretizată într-un spor 
de beneficii de 8,25 MILIARDE LEI, in diminuarea con
sumului de energie electrică cu 68 400 MWh.

® Valoarea producției industriale realizată cu 
aportul unităților de cercetare științifică, inginerie teh
nologica și de proiectare ajunge in acest an la 14 MILI
ARDE LEI, față de numai 110 milioane lei in anul 1972.

Platforma de foraj marin „Orizont" - rod al gindirii tehnice a specialiș
tilor din țara noastră — contribuie Ia amplificarea lucrărilor de prospec
tare a zăcămintelor de hidrocarburi din platoul continental românesc al 

Mării Negre

în ultimii ani, in cadrul Festivalului național „Cin- 
tarea României" s-a afirmat tot mai puternic creația știin
țifică și tehnică de masă.

® PESTE 1,7 MILIOANE DE OAMENI Al MUNCI! 
~ au participat la concursul de creație tehnico-științifică 

în perioada 1981-1983.

• In aceeași perioadă au fost rezolvate circa 
200 000 teme de cercetare cu efecte economice deose
bite : obținerea unor sporuri de producție de 14 MI
LIARDE LEI, reducerea costurilor de producție cu 4 MI
LIARDE LEI, înlocuirea unor importuri in valoare de 5 
MILIARDE LEI.

• In anul 1983 s-au aplicat în producție 8 500 DE 
INVENȚII, fiecare cu o eficiență deosebită.

Fructifidnd superior condițiile 
tehnice si materiale create prin 
gri.ia statornică a conducerii parti
dului, mobilizindu-și eforturile de 
creație, oamenii muncii din activi
tatea de cercetare și inginerie teh
nologică. in strinsă colaborare cu 
muncitorii si specialiștii din pro
ducție. au realizat in ultimii ani o 
serie de produse și tehnologii de 
înaltă performanță și eficiență, 
competitive pe plan mondial.

In chimie : cauciucul poliizopre- 
nic. noi sortimente de polietilenă 
cu proprietăți antistatice. materiale 
fotosensibile. anvelope pentru trac
toare și mașini agricole, noi tipuri 
de uleiuri, erbicide. fibre poliamidi- 
ce ; au fost elaborate tehnologiile 
de obținere a izoprenului din lzo- 
pe.ntan, de fabricare a cauciucului 
solpren, de valorificare a cenușilor 
de pirită si altele.

In construcțiile de mașini : petro
lierul de 150 000 tdw. grupul tur
bogenerator de 120—160 MW pen
tru termoficarea urbană, platfor
ma de foraj marin de exploatare 
pentru adincimi pină la 90 metri, 
instalația de foraj tip F 200 III EC 
cu acționare electrică cu curent 
continuu, combina autopropulsată 
de mare capacitate de recoltat ce
reale păioase si porumb C16, 
strungurile carusel cu diametre de 
12 500—16 000 mm. centre de frezat 
vertical cu cap revolver cu co
mandă numerică de conturare, 
calculatoare electronice din fami
liile „Independent" și „Coral" ș.a.

în metalurgie : produse tubulare 
pentru forajul de mare adîncime, 
produse extrudate din aliaje de 
aluminiu pentru industria aeronau
tică. feroaliaje, noi materiale re
fractare ; au fost concepute tehno
logiile de turnare continuă a ote
lului, de turnare sub presiune. în 
lingouri, a oțelului slab aliat si 
altele.

In domeniile minier, petrolier el 
sl geologiei : echipamente de sus
ținere mecanizată, combine de aba
taj, aparatură de carotaj cu con
toare de scintilație ; au fost elabo
rate tehnologiile pentru exploa
tarea. prepararea și prelucrarea 
minereurilor cuprifere sărace de 
la Moldova Nouă și Roșia Poieni ; 
s-au adus contribuții valoroase la 
definitivarea tehnologiei de com
bustie subterană umedă și a Injec
ției de apă pentru creșterea fac
torului de recuperare a țițeiului 
din zăcăminte și altele.

In industria ușoară : noi su
porturi pentru pieile artificiale, 
circa 1140 sortimente de articole 
cu conținut de materiale refolo- 
sibile, produse auxiliare chimice 
pentru industria textilă si încălță
mintei ; au fost elaborate tehnolo
gii de mare eficiență economică 
pentru realizarea de țesături cu 
finisaje speciale cu efect, pentru 
fabricarea sticlei optice, pentru 
confecționarea încălțămintei, apli- 
cînd sudura si imprimarea tn re
lief cu ajutorul curenților de înaltă 
frecvență.

Sînt doar clteva din zecile de ml! 
de noi produse si tehnologii apli
cate in economia națională ca ur
mare a valorificării creației științi
fice și tehnologice proprii.

Ca rezultat al activității de cercetare științifică, in domeniul agriculturii 
«-au creat noi soiuri și hibrizi de cereale și plante tehnice, mai bine 

adaptați la condițiile climatice și de sol din țara noastră
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Partidul și statul nostru pornesc de la premisa că o condiție indispensabilă a progresului economic și spiritual 
societății noastre este intensificarea cercetării științifice, aplicarea cuceririlor științei și tehnicii moderne 
toate domeniile de activitate. Numai pe baza celei mai înalte științe, a tuturor cuceririlor cunoașterii umane 
poate crea cu succes noua societate, se poate asigura victoria comunismului.

NICOLAE CEAUȘESCU
FILE DE ISTORIE

22 OCTOMBRIE 1974. Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolce Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu efectuează o noua vizită de lucru Io Institutul de cercetări chimice din București, unitate 

de prestigiu o științei românești, de cinci ori distinsă cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste"

Romania - prezență activă 
in creația științifică 

internațională
Dinamica exportului și asistenței teh
nice a unităților de cercetare științifică, 
inginerie tehnologică și de proiectare

- in procente -

• In prezent, România întreține relații în domeniul 
tehnico-științific cu un numâr de 75 DE ȚĂRI ale lumii, 
fața de 19 in 1965.

• in actualul cincinal participăm, în cooperare cu 
alte țări, la rezolvarea a 1 850 obiective de cercetare, din 
care.650 in cadrul C.A.E.R.

: i. n ......................................................... c.J-„ ... 

Programe de lucru cuprinzătoare, de largă perspectivă
Cercetarea științifică, ingineria tehnologică și proiectarea 

sint angajate cu toate forțele in realizarea unor programe 
de o deosebită importanță, elaborate din inițiativa și sub 
directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pro
grame care iși propun soluționarea unor sarcini complexe, 
de mare anvergură, vizind dezvoltarea unor ramuri priorita
re ale economiei naționale, ridicarea pe o treaptă supe
rioară de eficiență și calitate a activității din industrie și 
agricultură, din celelalte domenii :

© Programul-directivă de cercetare științifi
că, dezvoltare tehnologică și de introducere a 
progresului tehnic în perioada 1981 — 1990 și 
direcțiile principale pînă în anul 2000 ;

• Programul-directivă de cercetare și dez
voltare în domeniul energiei pe perioada

1981 — 1990 și orientările principale pină in 
anul 2000 ;

• Programul privind îmbunătățirea nivelu
lui tehnic și calitativ al produselor, reducerea 
consumurilor de materii prime, de combustibili 
și energie și valorificarea superioară o materii
lor prime și materialelor în perioada 1983— 
1985 și pînă în 1990 ;

® Programul privind creșterea mai accen
tuată a productivității muncii și perfecționarea 
organizării și normării muncii în perioada 
1983-1985 și pînă în 1990 ;

® Programul național pentru asigurarea 
unor producții sigure și stabile, pentru crește

rea potențialului productiv al pămîntului, mai 
buna organizare și folosire în mod unitar a te
renurilor agricole, a întregii suprafețe a țării, 
realizarea irigațiilor pe circa 50—60 la sută din 
suprafața arabilă, a lucrărilor de desecări și 
combatere a eroziunii solului ;

® Programul cu privire la valorificarea su
perioară și creșterea bazei de materii prime 
mjnerale și energetice primare ;

® Programul de intensificare a recuperării 
și valorificării resurselor materiale refolosibile, 
pieselor și subansamblelor uzate, a resurselor 
energetice secundare.

r
Strungul carusel cu diametrul de 16 000 mm - o remarcabilă crea
ție a științei și tehnicii românești. Construit în cunoscuta întreprin
dere de mașini-unelte și agregate din Capitală, la realizarea lui 
au colaborat 9 institute de cercetare științifică și de invățămint 
superior și 28 de unități industriale din țară, sub coordonarea 
proiectantului general - Institutul de cercetare științifică și ingine

rie tehnologică pentru mașini-unelte „Titan" din București

0 bază tehnico-materială modernă, puternică
© Volumul total al fondurilor fixe de-care dis

pun institutele de cercetare in prezent se ridică 
la 18,7 MILIARDE LEI, la care se adaugă 1,5 
MILIARDE LEI cît reprezintă valoarea fondurilor 
fixe pentru cercetarea științifică existente în uni
tățile de învățămînt superior.

• îndeosebi după Congresul al lX-lea al parti
dului, s-a acordat prioritate lărgirii și moderni
zării bazei tehnico-materiale, dotării cu aparatură 
și instalații de cel mai înalt nivel tehnic ; in pe
rioada 1966—1984, pentru activitatea de cerce
tare s-au alocat FONDURI DE INVESTIȚII DE 4,3 
ORI MAI MARI decît în perioada 1946-1965.

® CHELTUIELILE PENTRU STIINTĂ SI TEH
NOLOGIE au crescut în perioada 197*6-1980  de 
PESTE 8 ORI față de cincinalul 1961 —1965 și se 
prevede o creștere de APROAPE 2 OR! în cincina
lul 1981 — 1985 față de perioada 1976—1980.

® In prezent, în întreaga tară există 215 IN
STITUTE Șl CENTRE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, 

la care se adaugă 100 DE STAȚIUNI DE CERCE
TARE Șl PRODUCȚIE AGRICOLĂ - față de 110 
și, respectiv, 36 existente în anul 1965 — care își 
desfășoară activitatea sub îndrumarea și coordo
narea Consiliului Național pentru Știință și Teh
nologie și a ministerelor de resort.

îWHaii

Construit din inițiativa și sub directa îndrumare a secretarului generai al partidului, Centrul național de fizică București - Măgurele materializează in modul cel mai concludent conceptul de unitate organică-funcțională a cercetării științifice, invățămintului și producției

Pagini realizate de : Vlalcu RADU și Ioana DABU Foto : Eugen Dichîseanu
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In intimpinarea marii noastre sărbători naționale

In anul 40 al libertății noastre,
remarcabile realizări

in întrecerea socialistă
Publicăm, in continuare, rezultatele obținute în Întrecerea socialistă 

de alte colective fruntașe de oameni ai 
triale, construcții, transporturi, precum 
servicii.

Potrivit punctajului general, stabilit 
prevăzuti in criteriile de organizare a . 
lunii inlie •) pe primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE PE BAZA 

DE HIDROCARBURI
Locui I : întreprinderea electro- 

centrale Timișoara, cu 559,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 8,3 la sută la 
graficul de putere la dispoziția 
sistemului energetic național ; 
unitatea s-a încadrat în prevede
rile de plan privind productivi
tatea muncii ; cheltuielile au fost 
mai mici decît cele prevăzute în 
buget cu 14,8 la sută ; consumul 
de combustibil convențional centru 
producerea energiei electrice si 
termice, precum și consumul pro
priu tehnologic au fost mai mici 
decît cele normate.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Galați, cu 520,9 puncte.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Brăila, cu 333.6 puncte.

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN

Locul I : Schela de producție Pe
trolieră Berea, județul Buzău, cu 
539 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,4 la sută la 
producția fizică. 6,7 la sută la pro
ductia-marfă vindută și încasată. 
6,5 la sută la productivitatea mun
cii. 11,8 Ia sută Ia volumul de 
fluide injectate in zăcămînt pen
tru creșterea factorului final de 
recuperare ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la producția 
netă și la beneficii ; consumurile 
de materii prime si materiale au 
fost mai mici decât cele normate 
cu 4,9 Ia 6Ută. iar cele de energie 
electrică si combustibil cu 2,8 
la sută.

Locul II : Schela de 
gaze, naturale Mediaș, 
Sibiu, cu 532,9 puncte.

Locul III : Schela de ._____ _
petrolieră Țicleni, județul Gorj, cu 
524,8 puncte.

ÎN DOMENIUL 
PRELUCRĂRILOR 

METALURGICE
Locul I s întreprinderea de pre

lucrare a aluminiului Slatina, eu 
529,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4 la sută la pro
ducția netă. 1,3 la sută la pro
ducția fizică., 7,8 la sută la produc- 
ția-marfă Vindută și încasată, 3,9 
la sută 'la'' productivitatea muncii ; 
aepășiri de plan au măi fost obți
nute la' •export' 5' și»4a beneficii '? 
consumurile de energie electrică si 
combustibili au fost mai mici de- 
cit cele normate cu 1,3 la sută.

Locul II : întreprinderea de țevi 
sudate Zimnicea. județul Telor- 
man, cu 434,3 puncte.

Locul III : Uzina „Cablul româ
nesc" Ploiești, cu 430 puncte.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI
ȘI UTILAJE ELECTRICE. 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea „Electro- 
timiș" Timișoara, cu 778,4 puncte.

Principalii indicatori de pian au

producție 
județul

producție

») Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și bene
ficiile sînt calculați pe șase 
luni.

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

indiferent de instrumentul de eco
nomisire utilizat, toți depunătorii 
beneficiază de numeroase drepturi 
și avantaje generale. Unul dintre 
drepturile generale acordate depu
nătorilor îl constituie dreptul de a 
împuternici alte persoane să dis
pună de sumele păstrate Ia CÎE.C.

Astfel, sumele depuse la C.E.C. 
pe librete de economii nominale. în 
conturi curente personale, pe obli
gațiuni C.E.C. cu cîștiguri depuse 
spre păstrare se restituie titularilor, 
precum și persoanelor împuterni
cite în acest scop de aceștia.

Titularul unui instrument de eco
nomisire are oricind posibilitatea 
să ceară înscrierea in acesta a unei 
clauze de împuternicire, prin care 
să acorde dreptul de a dispune de 
sumele economisite și altor persoa
ne (cel mult două) pe care le in
dică pe documentul de depunere. 
In instrumentul de economisire 
respectiv se înscriu de către unită
țile C.E.C. numele, prenumele și 
anul nașterii persoanelor împuter
nicite.

De clauza de împuternicire pot 
beneficia persoanele majore, ea ac- 
ționind numai pe timpul vieții ti
tularului instrumentului de econo
misire. Această clauză poate fi mo
dificată sau anulată oricind.

Dacă la emiterea libretului nu a 
fost introdusă clauză de împuterni
cire. titularul instrumentului de 
economisire poate introduce clauză 
de împuternicire ulterior, cu ocazia 
unei operații de depunere. Persoa
nele care fac depuneri pe numele 
altor titulari pot cere la prima de
punere cu prilejul căreia se emite 
instrumentul de economisire intro
ducerea clauzei de împuternicire 
în favoarea lor sau a altora.

Minorii nu pot fi trecuți la clau
za de împuternicire. Minorii care 
efectuează depuneri pe numele lor 
pot introduce clauză de împuterni
cire numai dacă au împlinit 14 ani.

În afara clauzei de împuternicire, 
valabilă numai pe timpul vieții, ti
tularul unui instrument de econo
misire are dreptul să stabilească 
prin „dispoziție testamentară" un 
număr nelimitat de persoane fizice 
sau juridice care să dispună de su
mele economisite la C.E.C. după de
cesul său. Dispoziția testamentară 
se înscrie in fișa de cont a instru
mentului de economisire. Ea poate 
fi anulată sau modificată oricind 
de titularul deDunerilor.

muncii din întreprinderi indus- 
și din domeniul prestărilor de
pe baza realizării indicatorilor 
intrecerii socialiste. Ia sfîrșitul 

fost depășiți cu : 11,8 la sută Ia pro
ducția netă. 3.2 la sută la produc
ția fizică. 1,4 la sută la productia- 
marfă vindută si încasată si la pro
ductivitatea muncii ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la ex
port si la beneficii ; consumurile de 
materii prime si materiale au fost 
mai mici decît cele normate cu 3.4 
la sută, iar cele de energie elec
trică si combustibili cu 5,5 la sută.

Locul II : întreprinderea de mo
toare electrice Pitești, cu 
puncte.

Locul III : întreprinderea 
trobanat" Timișoara. cu 
puncte.

595,8

,Elec-
552,6

PANOUL FRUNTAȘILOR PE ȘAPTE LUNI ALE ANULUI
IN INDUSTRIA

DE MEDICAMENTE. COSMETICE, 
COLORANTI SI LACURI

Locul I : întreprinderea de me
dicamente București, cu 632,2 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,9 la sută la 

' producția fizică, 1,6 la sută la pro
ducția marfă-vindută si încasată. 
2,8 la sută la Producția netă ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
Ia export, productivitatea muncii și 
beneficii ; cheltuielile totale si ma
teriale la 1 090 lei productie-marfă 
au fost mai mici decît cele plani
ficate.

Locul II : întreprinderea de me
dicamente si colorant! ..Sintofarm" 
București, cu 607,3 puncte ;

Locul III : întreprinderea de 
lacuri si vopsele „Policolor" Bucu
rești. cu 574 puncte.

IN INDUSTRIA CIMENTULUI, 
A MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII.

EXPLOATAREA AGREGATELOR 
PENTRU CONSTRUCȚII

Locul I : Combinatul de lianți 
și azbociment Fieni, județul Dîm
bovița, cu 1 076,5 puncte.

Principalii indicatori de olan au 
fost depășiți cu : 20 la sută la pro
ducția fizică si la productia-marfă 
vindută si încasată., 11.7 la sută la 
productivitatea muncii : depășiri 
de plan au mai fost obținute la 
producția netă, export si bene
ficii.

Locul II s întreprinderea de ma
teriale de construcții „Cesarom" 
București, cu 956,2 puncte.

Locul III : Combinatul de lianți 
si materiale refractare Turda, jude
țul Cluj, cu 812,2 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ 
(BUMBAC)

Locul I s întreprinderea textilă 
Pitești, cu 732,6 puncte.

Principalii indicatori de olan au 
fost depășiți cu : 1,1 la sută la pro
ducția fizică. 3 la sută la produc
tia-marfă vindută si încasată. 1,4 

■ la sută la producția netă, 5.3 la sută 
la livrări de mărfuri la fondul pie
ței ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la export si la beneficii ; 
consumurile de materii prime si 
materiale au fost mai mici decit 
cele normate cu 0,5 la sută, iar cele 
de energie electrică si combustibili 
cu 2,3 la sută.

Locul II : întreprinderea textilă 
„11 Iunie" Cisnădie. județul Sibiu, 
cu 512,2 puncte.

Sub semnul mobilizator al mărețe
lor evenimente din acest. an se des
fășoară și manifestările din ca
drul Festivalului național „Cintarea 
României" in județul Neamț. Pornind 
de la Regulamentul-cadru alcătuit de 
Comisia centrală de organizare a 
festivalului, se caută să se pună in 
valoare, odată cu ideile de ansamblu, 
unele trăsături specifice, individuali
zatoare pentru zona respectivă. Ast
fel S-a născut concursul cultural-ar
tistic „Dialogul hărniciei", ce se des
fășoară in comune. întreprinderi și 
instituții, cu obiective care pornesc 
de la necesitatea atragerii si mobili
zării oamenilor muncii la realizarea 
planurilor anuale, a angajamentelor 
in intrecerea socialistă, prin stimu
larea și permanentizarea tuturor for
melor de activitate cultural-educati- 
vă și artistică, a creației tehnice și 
literar-artlstice, în scopul îmbunătă
țirii activității de educație socialistă, 
al dezvoltării nivelului de conștiință 
și profesional al tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii. Un interes de
osebit se acordă valorificării patri
moniului spiritual local și național, 
păstrării tezaurului cultural tradițio
nal. cultivării dragostei pentru tre
cutul istoric al poporului nostru, 
pentru realizările prezentului.

Concurs cu caracter permanent in 
etapa de masă a festivalului. „Dia
logul hărniciei" se află deja îrt faza 
a doua, la nivelul municipiilor si ora
șelor, al instituțiilor de cultură ama
toare reprezentative. 67 de Unități 
economice și instituții au prezentat 
sute de formații alcătuite din mii de 
oameni ai muncii angrenați intr-o 
activitate cultural-artistică perma
nentă. Despre amploarea acestora 
ne-au vorbit unii dintre organiza
tori. Directoarea Casei de cultură 
din Tg. Neamț, profesoara Maria Bi- 
diuță, remarca atenția ce se acordă 
cultivării unor obiceiuri cu veche 
tradiție în zonă, cum ar fi parada 
măștilor și a teatrelor folclorice sau 
cinstirea unor mari personalități din 
zonă în cadrul „Zilelor Ion Creangă", 
ajunse la a 15-a ediție, sau la „Sa- 
doveniana". cunoscute in Întreaga 
tară. Numeroase formații folclorice, 
cum sînt cele de dans popular bărbă
tesc sau de cobze, teatrul pentru co
pii, preocupat să dramatizeze scrierile 
lui Ion Creangă, dar și numeroase 
alte formații : cor. grup folk, taraf, 
muzică ușoară, brigăzi artistice, gru
puri satirice, cenacluri literare, 
cercuri tehnico-aplicative etc. dove
desc dimensiunile „Dialogului hărni
ciei". care în faza inițială a adunat 
din această zonă aproape 100 forma
ții cu peste 2 500 participant!.

Locul III : întreprinderea Filatu
ra de bumbac Cîmpulung Moldove
nesc, județul ' Suceava, cu 509,0 
puncte.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locui I : întreprinderea de piele. 

Încălțăminte si marochinărie „13 
Decembrie" Sibiu, cu 1160,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6 la sută la pro
ducția fizică. 16 la sută la produc
ția netă. 21,1 la sută la productia- 
marfă vindută si încasată ; depă
șiri de plan au mai fost obținute 
la export, beneficii si la livrări de 
mărfuri la fondul pieței : consu
murile de materii prime si mate
riale au fost mai mici decît cele 
normate cu 0,3 la sută, iar cele de 
energie electrică si combustibili cu 
2,7 la sută.

Locul II : întreprinderea de în
călțăminte „Progresul" București, 
cu 859,7 puncte.

Locul UI : Întreprinderea de 
piele si încălțăminte „Pionierul" 
București, cu 714,1 puncte.
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 

— SUBRAMURA 
INDUSTRIALIZAREA 

LAPTELUI

!n.
3S7

întreprinderea de 
a laptelui Iași, cu

DOMENIUL

Locul I: întreprinderea de indus
trializare a laptelui Galați, cu 733 
puncte.

Principalii indicatori de Plan au 
fost depășiți cu : 11 la sută la pro
ducția fizică. 4,5 la sută la produc
ția netă. 13 la sută la producția 
marfă vindută si încasată ; depă
șiri de plan au mai fost obținute la 
export si la beneficii ; consumuri
le de materii prime si materiale 
au fost mai mici decât cele nor
mate cu 2,5 la sută, iar cele de 
energie electrică si combustibili cu 
2 la sută.

Locul ÎI : 
dustrializare 
puncte.

ÎN
SILVICULTURII

Locui I : Inspectoratul silvic _ 
dețean Vrancea, cu 788,5 puncte.

Principalii indicatori de olan au 
fost depășiți cu : 30,8 ia sută la va
loarea producției unităților silvice, 
14,4 la sută Ia împăduriri si reîm- 
păduriri. 31,8 la sută la masa lem
noasă pusă in valoare, 30,4 la sută . 

Ta producția silvică pe un angajat; 
depășiri de Plan au mai fost ob
ținute la export, beneficii si la li
vrări de mărfuri la fondul pieței.

Locul II : Inspectoratul silvic ju
dețean Sălaj, cu 755,2 puncte.

Locul III: 
municipiului 
puncte.

jU"

Inspectoratul silvic al
București. cu 742,2

DOMENIUL

ge-

ÎN
CONSTRUCȚIILOR 

INDUSTRIALE
Locul I : Trustul antrepriză 

neraiă de construcții industriale 
Brăila, cu 402,1 puncte.

Principalii indicatori de olan au 
fost depășiți cu : 19,7 la sută la pro
ducția netă de constructii-montaj. 
3,5 la sută la producția terminată. 
4.1 la sută la productivitatea mun
cii. Depășiri de pian au mai fost 
obținute la beneficii ; cheltuielile 
materiale Ia 1 000 lei producție de 
constructii-montaj au fost mai mici 
decît cele planificate cu 5,6 ia sută ;

Dimensiunile manifestării au fost 
reliefate și de Ghcorghe Irimia, di
rectorul Casei de cultură a sindicate
lor din municipiul Roman. „Dialogul 
hărniciei" prilejuiește apariția unor 
formații noi, in întreprinderi si insti
tuții, care au astfel posibilitatea să 
apară in public, să se „rodeze" in cit 
mai multe spectacole, o posibilitate 
de a menține emulația culturală si 
artistică. Prin activitatea casei de 
cultură s-au fixat definitiv unele ac
țiuni așteptate si prețuite de local
nici. Se remarcă si a.ici un efort de 
individualizare a programelor prin 
inițiative merituoase. Zilele educației 
politice si ale culturii socialiste „Ro-

man ’84", de pildă, au Cumulat de-a 
lungul unei decade acțiuni de o mars 
diversitate din domeniul vieții poli
tice. al mișcării ideilor, al cunoaște
rii și inovării tehnice sau al vieții 
de spectacol. în aceeași categorie se 
înscrie și „Salonul cultural-artistic 
romașcan", replică actuală, evident 
mult mai cuprinzătoare, la ceea ce 
realiza la începutul veacului societa
tea culturală „Miron Costin". Dar nu 
numai replică, ci și continuitate, pen
tru că in cadrul salonului, literatura, 
arta plastică, muzica, teatrul sau fil
mul trăiesc prin cenacluri, cercuri 
sau formații o viată remarcabilă. 
Intr-un edificiu cu multe din atri
butele modernității, cum este casa de 
cultură de aici, deplin armonică cu 
chipul actual al localității, cu un 
program răspunzînd celor mai diver
se solicitări, ar fi poate loc mal mult 
si pentru spectacolele colectivului 
dramatic, ale cărui forță si statut de 
teatru muncitoresc merită să fie cu
noscute si apreciate nu numai în alte 
localități, chiar si in Capitală, cum 
s-a întimplat nu demult, ci in pri
mul rînd aici, locul său de naștera 
și afirmare, așa cum au posibilitatea 
toate celelalte formații ale muni
cipiului.

„Dialogul hărni iei" ne-a prilejuit 
cunoașterea nemijlocită a diversității 
și calității repertoriilor înscrise în 
concurs. S-au af’at față în față, pa

Dialogul talentului 
și al hărniciei

consumurile de ciment, combusti
bili și carburanți au fost mai mici 
decît cele normate.

Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții 
Brașov, cu 399 puncte.

Locul 
generală 
Iași, cu

industriale

antrepriză 
industriale

de

au 
la

III : Trustul 
de construcții 
392,4 puncte.
ÎN DOMENIUL

TRANSPORTURILOR RUTIERE
Locul I : întreprinderea de utilaj 

• transport și utilaje construcții Ro- 
vinari, cu 947,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 23,6 la sută la 
producția netă in activitatea de 
transport, 11,6 la sută la producti
vitatea muncii. 24,8 la sută la ve
nituri brute, 29,2 Ia sută la par
cursul mărfurilor și la indicele de 
utilizare a unei tone capacitate din 
parcul de autovehicule marfă ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la volumul mărfurilor transportate 
și la beneficii ; consumul de carbu
ranți a fost mai mic decît cel nor
mat cu 16,8 la sută.

Locul II : întreprindere» de 
transport specializat pentru agri
cultură și industria alimentară 
Brașov, cu 843,7 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transporturi auto Caraș-Severin, cu 
482,1 puncte.
ÎN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE.

• ACHIZIȚII ȘI DESFACERE 
A MĂRFURILOR

Locul I : Uniunea județeană » 
cooperativelor de producție, achizi
ții, desfacere a mărfurilor și 
credit Gorj, cu 1092,9 puncte.

Principalii indicatori de plan 
fost depășiți cu : 2,8 la sută
intrări la fondul de stat, 1,1 la sută 
la producția industriei mici, 2,4 la 
sută la prestări servicii pentru 
populație, 3,1 Ia sută la desfaceri 
de mărfuri cu amănuntul, 2.2 la 
sută la beneficii, 13.3 la sută la 
producția proprie in alimentația 
publică ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la export și la livră
rile de mărfuri la fondul pieței ; 
cheltuielile de circulație Ia 1 000 lei 
desfacere au fost mai mici decît 
cele planificate cu 1,5 la sută.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor de producție, achizi
ții,! desfacere a mărfurilor și ds 
credit Neamț, cu 965,7 puncte.

Locul III : Uniunea județeană a 
cooperativelor de producție, achi
ziții, desfacere a mărfurilor și de 
credit Cluj, cu 831 puncte.

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 
ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE
Locul I : întreprinderea județea

nă pentru recuperarea și valorifi
carea materialelor refolosibils Hu
nedoara, cu 401 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 20 la sută Ia vo
lumul total al materialelor refo
losibile colectate ; volumul fizic al 
materialelor refolosibile colectate a 
fost depășit cu 27 la sută la oțel, 
26 la sută la fontă, 13 la sută Ia 
cupru, 10 la sută la bronz, 20 la 
sută la plumb ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la beneficii ; 
cheltuielile de circulație au fost 
mai mici decît cele planificate cu 
15 la sută.

Locul II : întreprinderea județea
nă pentru recuperarea și valorifi
carea materialelor refolosibile Ma
ramureș, cu 285,3 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea și valori
ficarea materialelor refolosibile 
Satu Mare, cu 229 puncte.

(Agerpres)

aceeași scenă, formațiile Casei de 
cultură a sindicatelor și ale Clubului 
tineretului din Piatra Neamț, unități 
reprezentative pentru cultura jude
țului, cu numeroase premii in faza 
finală a Festivalului național „Cîn- 
tarea României". Au deschis dialogul 
și competiția directorii celor două 
instituții, Dumitru Luca și Constan
tin Sandu, care apreciau, la sfîrși- 
tul spectacolului, că prin fața spec
tatorilor au trecut peste 500 de ar
tiști amatori, de toate genurile, vîr- 
stele și profesiile. Aprecierea ni s-a 
părut a defini exact dimensiunile vie
ții artistice amatoare din municipiu, 
calitatea ei. rezultat al talentului, dă-

ruirii celor de pe scenă, dar șl al 
unei organizări corespunzătoare, al 
unei continue căutări a oamenilor 
dotați și a punerii lor în ipostaza 
fertilă spiritual de a sa manifesta 
public. Casa de cultură a sindicate
lor se poate mîndri pe drept cu re
alizările Casei tehnicii, a cărei bi
bliotecă tehnică, cu peste 40 000 vo
lume, 15 000 titluri de reviste tehni
ce, 600 microfilme, concentrează o 
bogăție de informație rar întilnită. 
Dotată cu un terminal legat de Cen
trul teritorial de calcul. Casa tehni
cii are merite recunoscute in Im
pulsionarea interesului pentru teh
nica de vîrf, pentru consultare sau 
confruntare de idei în sprijinul 
științei și al producției. Legate de 
acestea se dovedesc a fi și activită
țile cineclubului de aici, ca și ale nu
meroaselor cercuri tehnico-aplicative.

La fel de importante sînt activită
țile cultural-artistice ș! politico-edu
cative. Pe lingă numeroasele simpo
zioane. mese rotunde, întîlniri, se
siuni de comunicări, avînd ca scop 
prezentarea politicii interne si exter
ne a partidului nostru, marile pro
grame de dezvoltare ale tării, educa
ția științifică, materialist-dialectică. 
ateistă, cultivarea dragostei de patrie, 
viața culturală și artistică umple co
tidian spațiul casei de cultură. „Stu
dioul de teatru și poezie" îsi prezin
tă programele cu regularitate. For-

Dezbateri constructive, la obiect, 
cu multe propuneri pentru îmbunătățirea

activității economice
Adunarea generală a reprezentan

ților oamenilor muncii de la Schela 
de producție petrolieră Videle, si
luind în centrul dezbaterilor sarci
nile ce revin colectivului de aici 
din programul stabilit de conducerea 
partidului pentru dezvoltarea bazei 
de materii prime și energetice a tă
rii. a constituit un autentic forum 
democratic al autoconducerii mun
citorești, desfășurîndu-se intr-un 
climat de Înaltă exigență și respon
sabilitate. Luările de cuvînt au fost 
scurte, la obiect, constructive, fiecare 
dintre participants la dezbateri fă- 
cind o propunere, atrăgînd atenția 
asupra unei probleme încă nesolu- 
tionate.

Tonul critic și autocritic al dezba
terilor l-a dat, în primul rînd, darea 
de seamă prezentată in cadrul adu
nării. Evidențiind că în ultima pe
rioadă s-au obținut o serie de rezul
tate bune — intre care sporirea pro
ducției zilnice de țiței cu aproape 
200 tone față de prima lună a anu
lui — darea de seamă a insistat cu 
deosebire asupra neajunsurilor care 
s-au manifestat in activitatea sche
lei. precum și asupra măsurilor ce 
se impun pentru sporirea produc
ției de țiței la nivelul real al posi
bilităților și cerințelor economiei 
naționale. S-a subliniat, de aseme
nea, că nici consiliul oamenilor mun
cii și nici biroul său executiv nu au 
întreprins acțiuni suficient de ener
gice pentru recrutarea, pregătirea 
și stabilizarea forței de muncă, ast
fel ea formațiile de intervenții să 
dispună permanent de efectivele ne
cesare aducerii sondelor eu debit mic 
sau inactive, intr-un timp cit mai 
scurt, la parametrii maximi de ex
ploatare.

— Din această cauză — spunea 
Dumitru Bărbulescu. șeful brigăzii 
nr. 3 — unele formații de interven
ții s-au descompletat, oamenii au 
fost mutați dintr-un schimb 'in altul 
și nu toate lucrările au fost de cea 
mai bună calitate. Nu-i mal puțin 
adevărat că și absențele nemotivate 
dovedesc că disciplina lasă încă de 
dorit în unele sectoare. - E nevoie 
deci să completăm formațiile de in
tervenții, să întărim ordinea si dis
ciplina la toate locurile de muncă 
și atunci rezultatele vor fi din nou 
Ia nivelul pe care il dorim cu toții.

în cadrul dezbaterilor s-a subliniat 
că atit conducerea schelei, cit și șe
fii brigăzilor de producție trebuie 
să acționeze cu mai multă perseve
rență pentru asigurarea forței de 
muncă si ridicarea calificării oame
nilor, pentru organizarea mai bună a 
activității, astfel ca numărul sonde
lor ce așteaptă intervenții să fie cit 
mai mic. Un rol important în acest 
sens il au și Îmbunătățirea activității 
de reparații la utilajele de inter
venții, precum și aprovizionarea rit
mică cu piese de schimb, repere și 

' siubăiisatnble.'', "în acest " 'context, 
1 Ghcorghe Nuțtl/ șeful atelierului me
canic. a arătat că șefii; de brigăzi 

l| trebuie să se preocupe mai mult de. 
modul In care sînt exploatate utila
jele. deoarece unele dintre ele sînt 
trimise la reparat intr-o stare teh
nică inadmisibilă. Dovedind înaltă 
răspundere pentru Îndeplinirea sar
cinilor de plan pe acest an. ajți vor
bitori au pus un accent deosebit, in 
spiritul exigențelor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu. pe întă
rirea răspunderii in muncă a brigă
zilor de producție, completarea aces
tora cu personaj și dotarea lor cu 
diferite utilaje necesare, pe îmbu
nătățirea calității și creșterea opera
tivității în execuția lucrărilor de 
probe la sondele noi.

— Este bine că forajul a fost 
orientat în așa fel incit să fie puse 
cu prioritate in valoare zăcămintele 
cele mai productive — spunea Flo
re» Zainea, șeful brigăzii nr. 4. Se 
impune însă o mai mare grijă pentru 
efectuarea forajului conform tehno
logiilor. pentru respectarea norme
lor de calitate la execuția lucrărilor

mația de operetă, un nucleu al aces
tui gen cu real potențial, formațiile 
de muzică ușoară și soliștii, grupul 
de dans tematic, grupul satiric sau 
ansamblul folcloric, cu o nouă for
mație de dansuri, recitatori si mimi, 
pun în valoare un important poten
țial artistic amator,' îl aduc in fața 
publicului care știe sări prețuiască 
și să-l ajute. Și chiar dacă nu a fost 
pe scenă, merită amintit cenaclul li
terar „Petrodava" pentru cele trei 
decenii de existentă puse in slujba 
literelor pletrene.

Clubul tineretului al comitetului 
municipal U.T.C. și-a adaptat activi
tatea în funcție de solicitările tinere
tului. Precumpănesc acțiunile edu
cative specifice vîrstei : pregăti
re profesională în cercuri tehni
co-aplicative. educație civică, mora
lă, pregătire pentru viață etc. Nu 
lipsesc, desigur, activitățile cultura
le, artistice și distractive. Un an
samblu de datini și obiceiuri cu fru
moase succese, un teatru poetic, un 
grup satiric, formație de dans tema
tic, formație de muzică ușoară și so
liști, toate au fost prezente pe scenă, 
armonizîndu-și vocația tinerească 
spre noutate, inedit, fantezie, cu ri
goarea muncii temeinice, a exercițiu
lui îndelungat, a finisării fiecărui 
număr ca unicat.

Fără indoială, meritele, reușitele 
concursului au fost recunoscute ca 
atare de juriu. Cei doi parteneri 
aflați pe aceeași scenă au reprezen
tat, de fapt, o parte însemnată a 
forțelor artistice ale municipiului, 
exprimind un sector deosebit de im
portant al muncii cultural-educative. 
De aceea și exigențele se cer a fi 
pe măsura factorilor implicați. Unele 
din acestea țin chiar de alcătuirea 
repertoriului, de pregătirea unor nu
mere din program. Formațiile de 
muzică ușoară, de pildă, contează 
prea mult pe aportul de decibeli al 
tehnicii moderne, pe cînd soliștii cu 
repertoriu clasic îl refuză complet, in 
detrimentul audiției ; grupurile sa
tirice, slujite de oameni talentați, 
nu par a fi ajuns la un repertoriu 
cu mesaj limpede exprimat, ca sî 
teatrul poetic sau recitatorii, al căror 
repertoriu poate fi substanțial îmbo
gățit prin apelul la registrele poliva
lente ale marii noastre poezii, clasi
ce șl contemporane, patriotice si mi
litante. Sînt sugestii ce pot duce mal 
departe, imbogățlndu-le, realizările 
acestor instituții de cultură, ale unor 
pasionați și harnici slujitori amatori 
ai vieții spirituale din județul 
Neamț.

E. VASUESCU 
C. BLAGOVICI

DIN HOTĂRÎREA ADUNĂRII GENERALE
• Pentru creșterea gradului de recuperare a țițeiului din zăcăminte 

se va extinde combustia subterană și injecția cu apă.
• Vor fi date în exploatare, pină la sfirșitul anului, încă 63 

sonde noi.
• Se va trece la extinderea folosirii pompelor de fund cu etanșare 

dublă și se vor executa 100 operații de combatere a viiturilor de nisip, 
in vederea stabilizării producției de țiței pe zăcămintele vechi.

• Pentru asigurarea debitelor optime de extracție, la 50 de sonde se 
vor efectua peste 200 operații geologotchnice de intensificare a afluxului de fluid.

• în vederea îmbunătățirii procesului de separare a țițeiului de apă, 
se vor construi noi decantoare de mare capacitate, parcuri și rezervoare.

© Se vor executa 400 operații de mărire a elementelor pentru pom
paj in vederea îmbunătățirii regimului tehnologic de funcționare a sondelor.

• în vederea reducerii duratei de oprire a sondelor, 50 dintre aces
tea, aflate in zone greu accesibile, vor ii echipate cu instalații fixe de 
intervenție.

• Vor fi recuperate, recondiționate și refolosite piese de schimb șl 
aubansamble in valoare de peste 15 milioane lei.

• Se va asigura automatizarea, modernizarea și dispecerizarea a 100 
sonde vechi.

de probe Ia toate sondele noi. Nu
mai așa se pot preveni defecțiunile 
ce apar la unele sonde abia intrate 
în exploatare.

Din dezbaterile ce au avut loc în 
continuare in legătură cu punerea in 
funcțiune a noi sonde s-au conturat 
și alte propuneri eficiente. Pe 
această bază, petroliștii teleormăneni 
s-au angajat să dea în exploatare, 
pînă la sfîrșitul anului, încă 63 de

La Schela de 
producție petrolieră

Videle

sonde, hotărînd să scurteze termenul 
de efectuare a probelor de produc
ție cu două-trei zile la fiecare 
sondă.

Un loc distinct în cadrul dezbate
rilor din adunarea generală l-au 
ocupat problemele privind apli
carea unor tehnologii moderne pen
tru creșterea factorului final de re
cuperare a țițeiului în zăcăminte. 
Cei 70 000 mc fluid extras zilnic in 
perimetrul schelei arată clar comple
xitatea tehnică si tehnologică, volu
mul mare de muncă ce trebuie de
pus pentru a se realiza, prin pom
paj, producția planificată de țiței- în 
acest sens, Vasilc Dochia, șeful bri
găzii nr. 8. Constantin Nicolcscu, 
maistru principal, si Aur Niță, ope
rator principal, au făcut propuneri ce 

rvizează extinderea injecției cu apă 
®i a combustiei subterane, mărirea 
numărului' de adiționări, fisurări 
acide, tratamente tensioactive. inten
sificarea operațiunilor de combatere: 
a viiturilor de nisip.

Cu aceeași înaltă exigentă și în 
același spirit constructiv au fost 
dezbătute și problemele referitoare 
ia economisirea materiilor prime si 
materialelor, a energiei electrice și 
combustibilului. gospodărirea lor 
judicioasă, cu înaltă răspundere.

tv
13,00 Telex
15,05 Pentru sănătatea întregului po

por (III)
13.20 Studioul tineretului
16.20 Ecran de vacantă (desene ani

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

semnul anului Jubiliar
20.20 Socialismul in conștiința țării. Cu 

poporul, pentru popor
20,40 Te dințăm, frumoasă tară ! (co

lor). Melodii populare
21,00 Film serial pentru tineret : „Eroii

cinema
• Salutări de la Aglgea : SCALA
(11 03 72) — 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Acțiunea „Autobuzul" î VICTO
RIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 
18; 20.
® Cartierul veseliei : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 16; 
20.
® Cu tine viata e frumoasă — 9;
11.15; 13.30; 15,45; 18, Tinerețea pa
triei, tinerețea noastră — 20 : LU
MINA (14 74 16).
• Aventurile maimuței Nukl — 9;
10,45; 12,30; 14,15, Revanșa — 16; 18;
20 : DOINA (16 35 38).
• Pădurea spinzuraților t CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 12; 16; 19.
• Străinul: DACIA (50 35 94) — 9;
12; 16; 19.
• Șapte băieți șl o ștrengărită : LIRA 
(317171) — 15,30; 17,45; 20. la grădină
— 20,30.
• Evadarea : FERENTARI (80 49 85)
— 15,30: 17,30; 10,30.
• Probă tie microfon : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Cerul n-are gratii : VIITORUL 
(10 67 40) — 15,30: 17,30; 19,30.
• Actorul și sălbaticii : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 12; 16; 19.
® B.D. la munte și la marc : POPU
LAR (35 15 17) — 15: 17,15; 19.30.
• Ca-n filme : MUNCA (2150 97) — 
15; 17,15; 19,30.
• Imposibila iubire : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30; 19.
• Insula Wolmi : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Lupii mărilor : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 20, FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Departe de Tipperary : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
• Locotenent Cristina : UNION

1 (13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
IS; 20.
• Planke : DRUMUL SĂRII (31 28 IS)
— 15,30; 17,45; 20.
• Salutări cordiale de pe Terra s
COTROCENI (49 48 48) - 15; 17,15;
10,30.
• Lovitură fulgerătoare s PACEA
(60 30 65) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Călăreții de dimineață : FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9; 12; 16; 19.
• Nava aeriană : FLACARA (20 33 40)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Răfuieli personale : ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Legenda călărețului singuratic :
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină — 20,45.

i® Cineva ca tine : PATRIA (11 86 25) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.

— Este adevărat că, uneori, calita
tea materialului tubular primit de la 
furnizor lasă de dorit, dar cred că 
este cazul să privim cu mai multă 
seriozitate lipsurile ce ne aparțin —• 
remarca inginerul Constantin Pier- 
șunaru, director tehnic. De ce să nu 
recunoaștem că de multe ori fileturile 
țevilor nu slnt protejate așa cum 
trebuie. Noua calitate și creșterea 
eficientei înseamnă, implicit, și o 
nouă atitudine față de muncă, fer
mitate pentru înlăturarea propriilor 
noastre lipsuri. înseamnă chibzuință 
maximă in tot ce facem. Eu zic că 
așa trebuie să privim lucrurile și 
atunci, cu siguranță, rezultatele 
noastre vor fi mai fructuoase.

Adunarea generală a făcut o ana
liză amănunțită și asupra modului 
în care se pregătesc condițiile pen
tru ca, în perioada de toamnă-iarnă. 
întregul parc de sonde să funcțione
ze la potențial maxim. In acest con
text, s-a insistat în mod deosebit 
asupra necesității ca la fiecare loc de 
muncă să se inițieze acțiuni pentru 
revizuirea instalațiilor electrice și 
mecanice, a centralelor termice, pen
tru refacerea drumurilor și căilor ds 
acces la sonde, izolarea conductelor 
și curățirea rezervoarelor de tiței-

Prin profunzimea dezbaterilor, prin 
consistenta propunerilor formulate 
și a măsurilor adoptate in adu
narea generală, colectivul din 
această schelă petrolieră dovedește 
că este hotărît să redreseze cit mai 
repede activitatea productivă si să 
întîmpine cu rezultate tot mai bune 
cele două mari evenimente politics 
ale anului : a 40-a aniversare a re
voluției de eliberare socială si na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă și Congresul al XIII-lea al 
partidului. Desigur, esențial este i 
acum ca tot ce s-a stabilit în adu
narea generală să fie neîntirzia' 
dus la bun sfîrșit. pentru valorifi 
carea deplină a resurselor si posibil, 
tăților de care dispune acest colecții - 
de petroliști.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Sclnteii"

•I

nu au virată* *'  (color). Premieră pe 
tară. Producție * Studioului d® 
film TV. realizată in Centrul da 
producție cinematografică „Bucu
rești". Cu : Rodica Horobeț. Cris
tina Deleanu, Constantin Dlplan, 
Gheorghe Dlnlcă, Vlrgil Andrles- 
cu, Dorel Vlșan, Valentin Urites- 
cu, Coste! Constantin, Paul La- 
vric, Dana Dogaru, Emil Hossu. 
Elena Bog, Aurel Glurumia, Eva 
Papp și copiii : Ștefan Bănică, 
Antonie Ionut, Tiberiu Soare, 
Eduard Balaus, Mlhal MItoșeru. 
Scenariul: Franclsc Munteanu. Re
gla : Mihai Constantlnescu. Epi
sodul 1

• Teatrul National (14 7171, sala 
mică) : Papa dolar — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Ivan Vasllievici — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital 
de pian Dan Atanasiu — 19.
® Teatru! de operetă (14 80 11, la Tea
trul de vară Herăstrău) : Stelele Ope
retei — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 10,30; (Rotonda scriitorilor 
din Clșmlglu) : August eliberator — 
spectacol de sunet șl lumină — 21.
® Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 20.
® Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Hotel „Zodia gemenilor" —
19.30.
® Teatrul satirlc-muzlca! „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : Con
stelația Boema — 19,30; (grădina Că
răbuș) : Minispectacol de divertis
ment și film — 19,45.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 09) : Bucuroși de oaspeți —
18.30.
• Teatru! evreiesc de stat (20 39 70) ; 
Arca bunei speranțe — 18,30.

21,50 Revista Ilterar-artistică Tv. Patru 
decenii de cultură socialistă

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

• Lanțul amintirilor t BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 12.15; 16: 19,15.
• Bătălia de pe Neretva : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 12,15; 16,30; 19.30.
• Omul șl tiara: FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 12; 16; 19. AURORA (35 04 66) — 
9; 12; 16; 19.
® Cobra se întoarce : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9: 11,15; 13,30: 15,45: 18; 
20.
® Roiul: GRIVITA (17 08 38) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
® Marfă furată : GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TO
MIS (21 49 46) — 9; 11,15; .13,30; 15,45; 
18; 20, la grădină — 20,45.
• Par și impar : MELODIA (11 13 49) 
-- 9; 11,15; 13,30;' 15,45; 18; 20.
® Rocky II : GLORIA (47 46 73) —
0; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Yankeii: COSMOS (27 54 95) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19.
• Salamandra : GRADINA ARTA 
(21 31 36) — 20,45.
• Îmi sare țandăra : GRADINA AU
RORA (35 04 66) — 20,45.
•La Nord prin Nord-Vest : GRADI
NA CAPITOL (16 29 17) — 20,30.
O Adio, dar rămîn cu tine : GRADI
NA FEROVIAR (50 51 40) — 20,45.
• Cuscrii : GRADINA GLORIA 
(17 46 75) — 20,45.
• Febra aurului : GRADINA MO
DERN (23 71 01) — 20,45.
• Afacerea Plgot : PARC HOTEL 
(17 08 58) — 20,45.

teatre
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Cil prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Adunare festivă consacrată
„Zilei presei române" DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Ambasadorul Republicii Democratice Madagascar
(Urmare din pag. I)

înminind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul APOLINAIRE AN- 
DRIATSIAFAJATO a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușeseu un 
mesaj de înaltă considerație, mare 
stimă, prietenie și fraternitate din 
partea președintelui Republicii De
mocratice Madagascar. Didier Ratsi- 
raka, împreună cu urări de prospe
ritate și progres pentru poporul ro
mân.

In cuvintarea prezentată cu acest 
prilej de ambasador, după ce sint 
evidențiate bunele legături dintre 
România și Madagascar, se dă o înal
tă apreciere rezultatelor dobîndite 
da poporul român în dezvoltarea 
multilaterală a patriei. în acest con
text este apreciată contribuția pe 
care România a adus-o și o aduce 
la formarea viitoarelor cadre malga- 
șe. Este exprimată, de asemenea, 
aprecierea Republicii Democratice 
Madagascar față de politica externă 
a României îndreptată spre o largă 
colaborare si înțelegere 
nală.

internatio-

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru mesajul ce i-a fost 
adresat și a transmis, la rîndul său, 
președintelui Republicii Democrati
ce Madagascar salutări prietenești, 
împreună cu urări de progres și pros
peritate pentru poporul malgaș.

In cuvintarea de răspuns a șefului 
statului român, după ce se subliniază 
că țara noastră este angajată într-un 
vast proces de dezvoltare economică 
și socială, se arată: „România socia
listă acordă o atenție deosebită evo
luției situației internaționale, actio- 
nind cu fermitate pentru a contribui 
la soluționarea pe cale politică a 
problemelor complexe ale lumii con
temporane. in interesul dezvoltării 
libere, neîngrădite, a tuturor națiu
nilor. al progresului și păcii în lume. 
Considerăm că în actualele împreju
rări internaționale nu trebuie precu
pețit nici un efort pentru înlătura
rea pericolului de război, pentru 
oprirea cursei înarmărilor si trece
rea la dezarmare. în primul rînd la 
dezarmarea nucleară, pentru re
glementarea numai si numai pe cale

pașnică, prin tratative, a tuturor pro
blemelor litigioase dintre state, pen
tru eliminarea forței și amenințării 
cu forța din relațiile internațio
nale".

Subliniind bunele relații care s-au 
Statornicit și se dezvoltă intre cele 
două țări și popoare și reafirmind 
dorința României de a imprima un 
curs mereu ascendent si de a da un 
conținut tot mai bogat colaborării 
bilaterale. în spiritul convorbirilor și 
hotăririlor la nivel Înalt, președin
tele Nicolae Ceaușeseu a urat Succes 
deplin ambasadorului malgaș in mi
siunea încredințată si l-a asigurat de 
întregul sprijin al Consiliului de 
Stat, al guvernului și al său per
sonal.

După ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare a avut loc o con
vorbiră cordială intre președintele 
României si ambasadorul malgaș.

La solemnitatea prezentării Scriso
rilor de acreditare șl la convorbire 
au participat Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, si Dumitru 
Apostoiu. secretar prezidențial si al 
Consiliului de Stat.

Miercuri dimineața a avut loc tn 
Capitală adunarea festivă consacrată 
„Zilei presei române". Organizată de 
Consiliul ziariștilor, adunarea a re
unit redactori șefi, redactori și co
respondenți ai presei centrale și pe
riodice, ai Agenției române de 
presă Agerpres și Radioteleviziunii, 
activiști de partid și de stat, ai unor 
organizații de masă și obștești, mun
citori tipografi.

în continuare, s-a desfășurat Sim
pozionul dedicat celei de-a 40-a ani
versări a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român, cu tema „Concepția tovară

șului Nicolae Ceaușeseu despre pre
să și rolul ziaristului in societate, te
melia întregii activități gazetărești în 
țara noastră. Presa, factor activ de 
mobilizare a oamenilor muncii In 
transpunerea în viață a politicii in
terne și ■externe a partidului și sta
tului nostru".

In încheiere, participanții Ia adu
narea festivă și la simpozion au 
ado-ptat. intr-o atmosferă de puter
nică angajare patriotică, o telegra
mă adresată tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. in care se spune :

UNIUNEA SOVIETICĂ

Se extinde rețeaua de conducte 
pentru gaze naturale

(Urmare din pag. I)
de

Ambasadorul Republicii Singapore
_ acreditare. 

SIDDIQUE a
Prezentind scrisorile 

ambasadorul KEMAL 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu un mesaj prietenesc și 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire din partea președintelui Re
publicii Singapore. Chengara Veetil 
Devan Nair, de prosperitate și bună- 
tare poporului român prieten.

In cuvintarea prezentată de amba
sador se evocă bunele raporturi din
tre România și Singapore și se sub
liniază importanța deosebită a vizi
tei șefului statului român în Singa
pore. care a deschis noi și largi 
perspective extinderii în continuare 
a raporturilor româno-singaporeze 
pe multiple planuri. După ce se evi
dențiază că România și Singapore 
sint in egală măsură preocupate de 
pacea și securitatea internațională, 
în cuvîntare se exprimă, totodată, 
dorința Republicii Singapore de a 
dezvolta și în viitor conlucrarea pe 
plan internațional cu România, pen
tru a-și aduce astfel o contribuție tot

mal mare la rezolvarea marilor pro
bleme care confruntă în prezent 
omenirea.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru mesajul ce i-a 
fost adresat și a transmis, la rîndul 
său. președintelui Republicii Singa
pore calde urări de sănătate si fe
ricire, de pace și progres poporului 
singaporez prieten.

In cuvintarea de răspuns a șefu
lui statului român se subliniază : 
„Acționînd susținut pentru realizarea 
planurilor sale de dezvoltare econo
mică și socială. România militează 
ferm, pe arena internațională, pen
tru o politică de pace, destindere și 
colaborare, pentru așezarea raportu
rilor dintre state pe baza trainică a 
principiilor deplinei egalități in 
drepturi, independenței șj suverani
tății naționale, neamestecului In tre
burile interne și avantajului reciproc, 
ale renunțării la forță și la amenin
țarea cu forța".

în continuare. în cuvîntare este 
evocată vizita șefului statului român

în Republica Singapore, care a des
chis perspective dintre cele mai bune 
amplificării raporturilor dintre cele 
două țări și popoare.

Exprimind convingerea că relațiile 
dintre România și Singapore se vor 
dezvolta tot mai mult, in interesul 
popoarelor român și singaporez. al 
promovării politicii de pace, inde
pendență. colaborare și înțelegere in 
întreaga lume, președintele Nicolae 
Ceaușeseu a urat noului ambasador 
succes deplin în muncă și l-a asigu
rat de întregul sprijin din partea 
Consiliului de Stat, a Guvernului 
Republicii Socialiste România și a sa 
personal.

După ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare a avut loc o con
vorbire cordială între președintele 
României și ambasadorul singaporez.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor de acreditare Si la convorbire 
au participat Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, și Dumitru 
Apostoiu. secretar prezidențial si al 
Consiliului de Stat.

TELEGRAMĂ
Tovarâșul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
lui Ange Edouard Poungui. prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Populare Congo, o telegramă de

felicitare cu prilejul bufnirii tn aceas
tă funcție. în telegramă se exprimă 
convingerea că cei doi prim-miniștri 
vor .acționa împreună pentru dezvol
tarea si diversificarea raporturilor de 
prietenie si cooperare intre cele două 
țâri si popoare.

Cronica zilei

I"

r
zilei de 23 August

La Bacău a avut loc simpozionul 
omagial dedicat celei de-a 40-a ani
versări a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă de la 23 
August 1944. la care au luat parte 
muncitori, ingineri și tehnicieni, 
activiști de partid și de stat, oa
meni de știință și cultură.

Intr-o atmosferă vibrantă, de pu
ternică angajare patriotică, parti
cipants au adresat o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, în care se spune :

în cei 40 de ani eroici, în care au 
avut loc mari prefaceri revoluțio
nare in tara noastră, sub conduce
rea Partidului Comunist Român, 
un moment istoric cu profunde 
semnificații I-a reprezentat alege
rea dumneavoastră, mult stimate Și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușeseu, 
Ia Congresul al IX-lea, în fruntea 
partidului, deschizindu-se astfel o 
nouă epocă in istoria patriei și P°" 
porului. In această perioadă, care a 
intrat in conștiința poporului drept 
„Epoca Ceaușeseu", orașele și sa
tele patriei noastre au cunoscut o 
înflorire fără precedent. Cu deose
bită bucurie și mindrie patriotică a 
fost subliniat, în cadrul simpozio
nului, faptul că in acești ani jude
țul Bacău s-a dezvoltat în ritmuri 
deosebite, industria, agricultura, 
întreaga viață economico-socială a 
locuitorilor săi ridicindu-se la înăl
țimea anilor glorioși pe care îi 
trăim.

Pentru tot ceea ce ati făcut și fa
ceți spre binele și fericirea poporu
lui român, ne exprimăm, alături de 
întregul popor, deplina adeziune la 
propunerea privind reinvestirca 
dumneavoastră, mult Iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușeseu, 
la Congresul al Xlll-lea, In func
ția supremă de secretar general al 
partidului și vă asigurăm că și in 
viitor vom acționa cu responsabi
litate și dăruire pentru a ne înde
plini exemplar sarcinile ce ne re
vin, însuflețiți in permanentă <le 
exemplul strălucit pe care ni-I ofe
riți în slujirea cu devotament a 
cauzei partidului și poporului nos
tru.

In Capitală se desfășoară faza 
finală a concursului „Ani de glorii, 
ani de lumină". Desfășurat în faze 
de masă și Intre județe, concursul 
antrenează în finala sa pe cîstigă- 
torii etapelor anterioare, reprezen*  
tind municipiul București, județele 
Alba, Dolj. Ialomița. Iași. Mureș. 
Prahova, Satu Mare. Timiș si Vran- 
cea. El este rezervat tinerilor 
muncitori, țărani și intelectuali, 
studenților, elevilor si pionierilor, 
tematica sa fiind axată ne cunoaș
terea tradițiilor de luptă ale po
porului român pentru libertate, 
unitate si independentă națională, 
a semnificațiilor majore, pe plan 
Intern și internațional, ale actu
lui istoric de la 23 August 1944. a 
i ea mărilor obținute de întregul 

^nostru popor, sub conducerea

partidului, in edificarea socialismu
lui in România.

Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România găzduiește ex
poziția „Lupta poporului român 
pentru eliberare socială si națio
nală ilustrată in grafica româ
nească". înscrisă în seria mani
festărilor cultural-artistice ce mar
chează sărbătorirea a patru de
cenii de la înfăptuirea revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă. expozi
ția reunește aproape 100 de lucrări. 
Creațiile prezentate, realizate in 
ultimii 40 de ani. surprind aspecte 
majore ale construcției socialismu
lui in tara noastră, evenimente 
care au deschis calea împlinirii 
idealurilor de dreptate și libertate 
ale poporului român. Un loc dis
tinct in expoziție il ocimă lucră
rile ce oglindesc transformările 
survenite in viata poporului nostru 
după istoricul Congres al IX-lea 
al partidului, creații cu un profund 
mesaj patriotic si umanist.

Sub genericul „Revoluția de eli
berare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă — te
melia marilor realizări obținute de 
poporul român sub conducerea 
P.C.R. in construcția socialismului, 
in afirmarea' ideilor de libertate, 
independentă, suveranitate, pace si 
progres in lume", in intreprinderi 
și instituții din județul Brăila au 
loc simpozioane la care participă 
numeroși oameni ai muncii — la- 
minoriști, constructori, țărani co
operatori și mecanizatori, tineri si 
virstnici.

In unitățile economice din muni
cipiul Brăila și orașul Făurei, in 
consilii unice agroindustriale brăi- 
lene au fost organizate expoziții 
documentare care, prin intermediul 
unor panouri, grafice si imagini 
foto , înfățișează marile izbinzi ale 
poporului român, ale oamenilor 
muncii de pe aceste meleaguri in 
cei 40 de ani ai libertății noastre 
pe drumul construcției socialiste.

..Revoluția de eliberare socială si 
națională, antifascistă si antiimpe- 
riaiUstă din august 1944 — confir
mare strălucită a justei concepții 
a P.C.R. privind lupta Întregului 
popor pentru apărarea patriei" 
a fost tema simpozionului desfășu
rat la casa de cultură din Segar- 
cea, județul Dolj. Un simpozion pe 
terna „Instaurarea regimului de
mocrat-popular — obiectiv impor
tant al revoluției de eliberare so
cială si națională antifascistă si 
antiimperialistă din _ țara 
a fost găzduit 
din Craiova.

în foaierul 
din Tg. Mureș______ _
cărții românești, manifestare afla
tă la cea de-a X-a ediție, in ca
drul căreia sint prezentate Princi
palele apariții editoriale din ulti
mii ani. La loc de frunte sint ex
puse operele secretarului general 
al partidului, reunite sub genericul 
„Din gindirea social-politică a to
varășului Nicolae Ceaușeseu".

(Agerpres)

Cu prilejul Zilei naționale a Repu- 
hlicii Gaboneze, miercuri dupâ-amia- 
ză a avut loc în Capitală o manifes
tare culturală organizată de Institu
tul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, în cadrul căreia au 
fost prezentate aspecte ale dezvol
tării econoniieo-sociale a acestei țări.

Au participat membri al conducerii 
I.R.R.C.S. și Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și Africa, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, un numeros public.

Au fost prezenți Jacques Mombo, 
ambasadorul Republicii Gaboneze la 
București, și membri ai ambasadei.

*
Cu prilejul ediției de toamnă a 

Tirguiui internațional de la Leipzig, 
ce se va desfășura in perioada 2—8 
septembrie 1984, Ia Ambasada R.D. 
Germane din București a avut loc, 
miercuri, o conferință de presă, in 
cadrul căreia au fost înfățișate prin
cipalele acțiuni ale acestei manifes
tări economice internaționale.

România — participantă tradițio
nală la Tirgul 
prezenta, prin 
treprinderl de 
gamă largă de
meniul industriilor construcțiilor 
mașini, chimice, de prelucrare 
lemnului, textile și confecțiilor, 
nurilor de larg Consum.

(Agerpres)

de la Leipzig — va 
intermediul unor tn- 

o 
do- 

de 
a 

bu-

comerț exterior, 
noi produse din

(Urmare din pag. I)
țării. Și
român a

de Muzeul
noastră" 
Olteniei

NaționalTeatrului
s-a deschis Salonul

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 15 AUGUST 1984

Extragerea I : 24 22 34 29 8 6

Extragerea a Il-a : 31 18 15 12 7 17
Fond total de cisttguri : 848 487 lei. 

din care 19 578 lei. report la cate
goria I.

industrializare socialistă a 
in acest domeniu poporul 
fost confruntat cu probleme com
plexe și cu greutăți decurgind din 
situația moștenită de la vechea orân
duire socială, agravate mult de ur
mările celiii de-ăl doileâ război mon
dial. Revoluția industrială în Apus 
se declanșase du peste un secol și 
jumătate mai înainte. Cu toate că, 
in perioada interbelică, industria 
țării noastre cunoscuse o dezvoltare 
mai accentuată, aceasta nu răspun
dea cerințelor de progres economico- 
social, atit nivelul cit și structura 
producției industriale situind Româ
nia cu mult In urma țărilor dezvolta
te și neputind asigura cerințele re
producției lărgite și ale consolidării 
independenței economice a țârii. 
Potrivit datelor Enciclopediei Româ
niei (pentru anul 1934), volumul pro
ducției industriale pe locuitor era in 
România de 13,5 or! mai mic in 
raport cu Statele Unite, de aproape 
12 ori mai mic față de Anglia, de 
aproape 8,5 ori mai mic decît în Ger
mania și de 7,3 ori mai mic față de 
Franța. La principalele produse, in 
anul de virf al dezvoltării capitalis
te a României, 1938, decalajele față 
de aceste țări erau de la citeva zeci 
pină la peste 100 de ori la 1, ceea 
ce făcea pe autorii aceleiași lucrări 
să consemneze că „industria mijloa
celor de producție nu este tntr-atit 
de dezvoltată in tară la noi și, ca a- 
tare, importul utilajului nostru in
dustrial rămine pe primul plan da 
importanță-. De notat că șase ra
muri ale industriei producătoare de 
mijloace de producție — energia 
electrică și termică (ramură care de
ținea 1,1 la sută din producția in
dustrială), construcțiile de mașini și 
prelucrarea metalului (10,2 Ia sută), 
industria chimică (2,7 la sută), me
talurgia feroasă (4,1 la sută), meta
lurgia neferoasă (2,6 la sută) și 
industria materialelor de construcții 
(1,2 la sută) — produceau împreună 
doar cu puțin mai mult de 2/3 din 
valoarea producție! industriei ali
mentare, iar peste nouă zecimi din 
totalul mașinilor și utilajelor, necesa
re utilării economiei naționale, pro
veneau din import la prețuri care 
depășeau de 8—10 ori pe cele ob
ținute de România în schimbul unei 
tone de produse exportate, constind 
din materii prime de bază șl pro
duse agricole neprelucrate sau cu 
grad scăzut de prelucrare.

în numele ziariștilor, al tuturor celor ce militează pe tărimul publi
cisticii revoluționare din Republica Socialistă România, ne manifestăm 
satisfacția deosebită și mindria patriotică pentru tot ceea ce poporul 
român a înfăptuit, sub conducerea partidului, a dumneavoastră personal, 
in perioada istorică inaugurată de Congresul al IX-lea, pentru orizontu
rile înnoitoare pe care hotârîrilc acestuia le-au deschis procesului de 
construire a noii orînduiri. Fără egal in istoria neamului românesc, re
marcabilele înfăptuiri ale acestei perioade — numită cu deplină îndrep
tățire „Epoca Nicolae Ceaușeseu" — poartă pecetea inconfundabilă a 
gindirii creatoare și faptei dumneavoastră novatoare, a spiritului militant 
pe care ii promovați in întreaga, activitate, a pasiunii revoluționare și 
impresionantei energii cu care acționați pentru propășirea patriei nonstre 
socialiste, pentru creșterea rolului și prestigiului ei in viața interna
țională.

In spiritul orientărilor și Îndemnurilor dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușeseu, ziarele și revistele, radioul și televiziunea 
din România isi fac un titlu de mindrie din a reflecta mărețele realizări 
infâ,ptuite de poporul nostru, sub conducerea partidului, profundele pre
faceri revoluționare de ordin politic, social și economic din anii construc
ției socialiste, și îndeosebi din ultimele două decenii, din a înfățișa izbîn- 
zile și năzuințele, idealurile luminoase ale oamenilor muncii de la orașe 
și safe.

Folosim prilejul acestei adunări sărbătorești pentru a ne exprima deo
sebita prețuire și profunda recunoștință față de tovarășa Elena Ceaușeseu. 
eminentă personalitate a științei și culturii românești, față de contribuția 
adusă, din inalta sa funcție politică, Ia sprijinirea și îndrumarea perma
nentă a presei și Radioteleviziunii române.

în climatul de puternică efervescență creatoare in care întregul popor 
se pregătește să intimpine cu noi și strălucite succese in muncă aniver
sarea actului istoric de la 23 August 1944 și lucrările celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului, ne exprimăm, din adincul inimilor noastre, totala 
aprobare, adeziunea fierbinte și via satisfacție pentru istorica hotărire a 
Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea dumneavoastră, de către Con
gresul al XIII-lea. in funcția supremă de secretar general al Partidului 
Comunist Român — vibrantă expresie a voinței tuturor comuniștilor, a 
întregului partid, mărturie pregnantă a încrederii nețărmurite a poporu
lui nostru in politica internă și internațională a partidului. în deplin con
sens cu întreaga națiune, vedem in această realegere chezășia înfăptuirii 
ferme a hotăririlor istorice care vor fi adoptate la congres, garanția 
întăririi continue a independenței și suveranității noastre naționale, a 
înaintării neabătute a României pe drumul socialismului și comunismului.

Ca activiști ai partidului în domeniul politico-ideologic, ne angajăm 
să milităm, și in viitor, cu toată consecvența pentru a face larg cunos
cută politica partidului și a statului, pentru a asigura ca toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționalitate, toți cetățenii țării să înțeleagă 
profund obiectivele acestei politici și rolul hotărîtor care le revine in 
înfăptuirea ei. pentru a contribui la întărirea și mai puternică a unității 
întregului popor in jurul partidului. în același timp, presa română con
sideră drept o misiune a sa dintre cele mai importante și de răspundere 
aceea de a explica și face tot mai bine cunoscute în țară și peste hotare 
politica externă a României socialiste, inițiativele și propunerile sale 
constructive pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, 
în primul rind la dezarmare nucleară, salvgardarea păcii, soluționarea 
trainică a tuturor problemelor care confruntă astăzi omenirea, punind în 
lumină acțiunile energice pe care dumneavoastră, sidmatc tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu, strălucit promotor al idealurilor de libertate și inde
pendență. de pace și progres ale popoarelor de pretutindeni. Ie desfășu
rat! in spiritul înțelegerii, prieteniei și colaborării intre toate națiunile lumii.

Conștiențî de înalta răspundere pentru sarcinile încredințate presei 
în vasta operă de construcție socialistă, sîntem hotăriți ca, urmind stră
lucitul dumneavoastră exemplu, să muncim astfel incit ziarele, revistele, 
rădioteleviziunea să contribuie într-o măsură oreseîndă la mobilizarea 
tuturor forțelor și energiilor creatoare ale națiunii noastre socialiste pen
tru realizarea neabătută a programelor de dezvoltare economică și socială 
a patriei. înarmînd pe toți oamenii muncii. întregul ponor cu concepția 
revoluționară a partidului, cu orientările dumneavoastră înnoitoare, cu 
minunata perspectivă a ridicării societății românești pe noi culmi ale 
progresului, asa cum este ea prefigurată in ProgTamul partidului.

Cn aceiași prilej. In holul sălii de omagiază a 40-a aniversare a liber- 
marmură a Casei Scînteii a fost «Jesg.. , tații patriei, .marile împliniri ale so- 
chisă o expoziție intitulată „Presa ’ cialismului în România".

Județele Sibiu și Vaslui 
au încheiat secerișul griului

Oamenii muncii din agricultura 
județelor Sibiu si Vaslui au încheiat 
secerișul griului de De întreaga su
prafață cultivată. Raportîndu-se acest 
succes, in telegramele adresate C.C. 
al P.C.R.. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, co
mitetele județene de partid respective 
subliniază că in prezent se acționea
ză cu toate forțele la eliberarea te
renurilor de produsele secundare, in- 
sămințarea culturilor succesive, exe
cutarea arăturilor de vară si strân
gerea furajelor, efectuarea celorlalte

lucrări agricole de sezon. Este ex
primat. totodată, angajamentul lu
crătorilor ogoarelor din cele două 
județe de a munci cu inaltă respon
sabilitate pentru a întâmpina cu noi 
si importante succese cele două mari 
evenimente din viata patriei — a 
40-a aniversare a revoluției de eli
berare socială si națională, antifas
cistă si antiimperialistă. si cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului, adu- 
cîndu-si astfel contribuția la înfăp
tuirea programelor de dezvoltare e- 
conomico-socială a tării, la înflo
rirea României socialiste.

Se desfășoară din 
plin lucrările de Insta
lare a unui nou gazo- 
duct, cu o lungime de 
peste 3 000 km, care 
va face legătura Intre 
uriașul zăcămint de 
gaze Urengoi, din Si
beria apuseană, șl ora
șul Eleț, din partea 
europeană a Uniunii 
Sovietice.

Acesta este ultimul 
dintre cele șase mari 
gazoducte care por
nesc din Urengoi și a 
căror construcție a fost 
prevăzută pentru ac
tualul cincinal. Lun
gimea lor totală este 
de aproximativ 20 000

km. Patru dintre 
ele, inclusiv gazoduc- 
tul pentru export Si
beria—Europa de vest, 
au șt fost date in ex
ploatare, iar construc
ția celei de-a cincea 
magistrale înaintează 
intr-un ritm susținut. 
Astfel, programul pri
vind instalarea, por
nind de la Urengoi, a 
unui mănunchi de 6 
„artere- gazeifere de 
mare capacitate se a- 
propie de finalizare, 
constituind o impor
tantă etapă in înfăp
tuirea programului de 
dezvoltare accelerată 
a industriei gazelor a

U.R.S.S. tn anii ’80. 
Dacă in perioada 1976— 
1980 sporul extracției 
de gaze in Uniunea 
Sovietici însuma 146 
miliarde de metri cubi, 
in anii 1981—1985 se 
prevede un spor de a- 
proape 200 miliar
de de metri cubi. Prin
cipala bază de extrac
ție a gazelor naturale 
rămine Siberia apu
seană, ale cărei rezer
ve considerabile 
putea sâ acopere 
timp îndelungat 
cerințele interne 
continuă creștere,
și extinderea exportu
lui.

vor 
un 

atit 
tn 

Cit

R.D. GERMANĂ

Amplu program de construcții de locuințe
In R.D.G. se află In 

curs de înfăptuire un 
amplu program de 
construcții de locuințe. 
Din anul 1971 pină in 
prezent s-au construit 
peste 2 milioane de a- 
partamente. Succese 
însemnate au fost do- 
bîndlte in acest dome
niu la Berlin, unde, din 
anul 1971 încoace, s-au 
construit si moderni
zat peste 190 000 de a- 
partam.ente. Numai in 
ultimii trei ani au fost 
date in folosință in ca
pitala R.D.G. 62 000 a- 
partamente. Aproape 
fiecare al doilea apar
tament construit in 
1984 la Berlin se află 
in cartierul Marzahn. 
Acest cartier, a cărui 
construcție a început

In anul 1979, a deve
nit cel mai mare șan
tier de construcții de 
locuințe din R.D. Ger
mană. Numărul locui
torilor săi s-a triplat 
din 1979, ajungind să 
depășească in prezent 
150 000. Paralel cu cele 
45 000 de apartamente 
existente, in Marzahn 
au fost înălțate și nu
meroase edificii cu 
destinație socială.

Planul de construcții 
de locuințe al R.D. 
Germane pe anul în 
curs prevede construi
rea și modernizarea 
unul număr de 200 000 
de apartamente. Care 
vor permite îmbunătă
țirea condițiilor de lo
cuit pentru mai mult 
de 500 000 de persoane. 
Realizarea acestui plan

de anvergură se asi
gură printr-un grad 
ridicat de industriali
zare a muncii pe șan
tiere și prin folosirea 
pe scară Uirgă a ele
mentelor prefabricate 
din beton. Tehnica 
modernă este introdu
să și in unitățile de 
producere a prefabri
catelor. Astfel, la Com
binatul de panouri 
prefabricate din orașul 
Zwickau, operațiunile 
de sudură sint execu
tate cu ajutorul unui 
mecanism care func
ționează in regim au
tomat șl care poate fi 
utilizat la sudarea car
caselor metalice pen
tru construcții, asigu- 
rlnd, totodată, obți
nerea unor lucrări de 
inaltă calitate.

R.P. MONGOLĂ

Noi amenajări pentru
?n condițiile de cli

mă excesiv continen
tală a R.P. Mongole, 
asigurarea necesarului 
de apă reprezintă o 
cerință esențială pen
tru dezvoltarea in con
tinuare a zootehniei și 
a cultufilor agricole. 
Tocmai de aceea, in 
cursul actualului cin
cinal, se acordă o a- 
tenție deosebită dez
voltării sistemelor de 
irigații si asigurării 
surselor de apă nece
sară adăpării turmelor 
de animale.

Un sistem ingenios, 
cu 80 de instalații hi
drotehnice, pentru ali
mentarea cu apă a 
unei suprafețe de 2 000 
de hectare de terenuri 
agricole și de finețe, a

funcțiune 
gospodă- 

„Harhira" 
Ubsunur.

fost dat In 
pe teritoriul 
riei de stat 
din aimacul 
Instalațiile de aici nu 
consumă 
watt-oră 
electrică 
kilogram 
bil, fiind 
care 
apei.

Specialiștii mongoli 
din acest domeniu de 
activitate desfășoară 
in prezent lucrări de 
amenajare a unor noi 
sisteme de irigații si 
de forare a unor noi 
pufuri in vederea uti
lizării apelor freatice. 
In cursul actualului 
cincinal se realizează 
șase mari sisteme de 
irigații pentru «u-

1000 
heeta- 
siste-

nici un kilo- 
de energie 

și nici un 
de combusti- 
puse în miș- 

de presiunea

irigații
prafețe Intre 
și 3 000 de 
re și mai multe
me pentru suprafețe 
mai mici. In urma 
executării acestor lu
crări, suprafețele iri
gate se vor dubla față 
de anul 1980. Vor fi 
asigurate, totodată, cu 
apa necesară adăpării 
animalelor 10—12 mili
oane de hectare de 
pășuni. Aproape tn 
toate aimacele s-au 
elaborat proiecte pen
tru folosirea apelor 
freatice. Alocațiile pre
văzute in acest cinci
nal pentru asigurarea 
necesarului de apă al 
culturilor agricole șt 
al zootehniei se ridică 
la 800 ■■ milioane de 
tugrici.

ii

De la Inspectoratul
Avtnd In vedere prevederile De

cretului Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, prin 
care duminică, 19 august 1984, este 
declarată zi lucrătoare, în această zi

General al Miliției 
este permisă circulația tuturor auto
turismelor proprietate personală, 
indiferent de caracterul par sau 
impar al numerelor de Înmatriculare.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 17, 18 și 19 august. In tară z 
Vreme in curs de încălzire ușoară. Ce
rul va fi schimbător. Vor cădea averse 
izolate de ploaie, îndeosebi în zonele 
de deal și de munte. Vîntul va sufia 
slab pină Ia moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 6 și 16

grade. Izolat mal coborite tn estul 
Transilvaniei, Iar maximele Intre 18 șl 
23 de grade, mal ridicate In ultimele 
zile, tn sudul țării. Local, tn centrul 
țării și tn zona de munte se va semna
la ceață. In București : Vreme tn curs 
de încălzire ușoară. Cerul va fl schim
bător, favorabil aversei de ploaia, În
deosebi după-amlaza. In primele sile. 
Vîntul va sufla slab pină Ia moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
13 șl 16 grade, tar maximele Intre 2S st 
28 de grade, mal ridicate la «Ursitul 
intervalului.

Pornind de la această situație, 
partidul a situat în centrul politicii 
de dezvoltare economică a țării, încă 
la începutul procesului de edificare 
a noii orinduiri sociale, politica de 
industrializare a țării ca factor ho- 
tăritor al schimbării profilului și ca
racterul economiei românești.

Strategia generală, ca și politica 
concretă de infăptuire a acestui pro
ces s-au ridicat pe o treaptă calita
tiv superioară tn perioada care a 
urmat Congresului al IX-lea al 
partidului, pe baza concepției funda
mentate in opera secretarului gene
ral al partidului care, în temeiul

românească asigură circa 87 la sută 
din mașinile și utilajele necesare 
realizării programelor de investiții și 
are un rol hotărîtor in modernizarea 
bazei tehnico-materiale a agricultu
rii. Relevind rolul și posibilitățile 
create de industria noastră. Ia Ple
nara C.C. al P.C.R. din iunie a.c., 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu a sub
liniat : „Practic nu există ramură de 
activitate in care industria româ
nească să nu se poată angaja să pro
ducă orice utilaje la nivelul tehnicii 
mondiale. Aceasta este marea cuce
rire a revoluției socialiste in tehni
că, dar mai cu scamă in crearea unei

Anii unor profunde transformări 
structurakalitative în economie
unei analize profund științifice a 
stadiului atins, a contradicțiilor ți 
răminerilor în urmă și lipsurilor ma
nifestate in primele trei cincinale, 
precum și a tendințelor imprimate 
de revoluția tehnico-științifică con
temporană^ a imprimat un nou curs 
procesului de dezvoltare industrială 
a țării. Schimbarea calitativă funda
mentală determinată pe baza promo
vării acestei politici o reprezintă 
transformarea industriei In ramură 
conducătoare și hotăritoare a econo
mici românești. Semnificativ pentru 
intensitatea deosebită a procesului de 
industrializare în ultimele două de
cenii este faptul că, dacă In perioada 
1950—1965, ponderea industriei in ve
nitul național a crescut cu numai 4,9 
puncte procentuale, in perioada care a 
urmat Congresului al IX-lea al parti
dului, contribuția industriei a spo
rit cu circa 10 puncte procentuale. 
Ca urmare a schimbărilor mari inter
venite In structura producției indus
triale. prin dezvoltarea prioritară a 
ramurilor și subramurilor determi
nante pentru modernizarea economiei 
și pentru promovarea progresului 
tehnic, a crescut continuu si rapid 
contribuția industriei la utilarea 
tehnică a economiei și In general la 
satisfacerea necesităților economiei 
naționale. Edificator în această 
privință est8 Zaptul că industria

clase muncitoare in stare să producă 
această tehnică de inali nivel!".

Dezvoltarea susținută și moderni
zarea industriei românești, ca și a 
întregii economii naționale au fost 
însoțite de reducerea treptată a de
calajelor față de țările dezvoltate din 
punct de vedere economic și de îm
bunătățirea locului ocupat de Româ
nia in economia mondială și in di
viziunea internațională a muncii. La 
numeroase produse industriale si 
agricole. România s-a apropiat sau a 
egalat nivelurile realizate pe locuitor 
în prezent de țări dezvoltate din 
punct de vedere economic. Se apre
ciază că.. în timp ce în populația 
mondială. România reprezintă in 
prezent 0,5 la sută, ponderea ei In 
producția industrială mondială este 
de circa 1,5 la sută (față de 0,30 cit 
reprezenta Înainte de război), intr-o 
serie de ramuri industriale impor
tante (metalurgie, construcții de ma
șini, chimie și prelucrarea țițeiului, 
confecții, pielărie si încălțăminte) 
ponderea țării noastre fiind sensibil 
mai mare in raport cu această medie. 
Pe această bază s-a schimbat locul 
tării noastre in ierarhia mondială a 
țărilor producătoare la multe pro
duse. Astfel, dacă în 1948 la produc
ția de energie electrică România era 
pe locul 33 in lume, iar Ia otel pe 
locul 24. astăzi ea se numără printre

primele 20 de țări la primul indicator 
și printre primele 10 țări la cel de-al 
doilea.

Schimbări calitative au avut loc și 
In domeniul agriculturii. Așezată pe 
temelia proprietății socialiste asupra 
mijloacelor de producție, această ra
mură de bază a economiei naționale 
a cunoscut, mai ales in ultimii 19 
ani, un proces de continuă dezvolta
re și modernizare, atit in ceea ce 
privește baza tehnico-materială. cit 
și in domeniul producției și al for
melor de organizare. Edificatoare în 
această privință sint creșterea Înzes
trării tehnice a muncii, la un tractor 
fizic revenind astăzi 59 de hectare, 
față de peste 2 800 in 1938. Sporirea 
cantității de îngrășăminte ce revin 
la un hectar teren arabil este, de 
asemenea, relevantă : de la 0,6 kg in 
1950 Ia 118 în 1983.

Orientarea fermă spre făurirea 
unei economii moderne a im
plicat și opțiunea pentru alocarea 
unei părți importante din venitul 
național pentru acumulare, ca sursă a 
mijloacelor necesare pentru făurirea 
unei puternice baze tehnico-materia
le. precum și pentru așezarea aces
teia pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii mondiale, prin 
dezvoltarea puternică a ramurilor și 
subramurilor care asigură promova
rea largă a progresului tehnic in toa
te sectoarele economiei naționale, 
precum și prin dezvoltarea puternică 
a cercetării științifice proprii.

în anii socialismului, și îndeosebi 
în perioada care a trecut de la Con
gresul al IX-lea, au fost realizate 
vaste programe, de investiții. prin 
care s-au creat un puternic potențial 
productiv și o puternică bază ma
terială pentru activitățile social-cul- 
turale. Astfel, volumul total al in
vestițiilor planificat pentru acest an 
este de 40 de ori mai mare in ra
port cu 1950.

Realizările și transformările din 
economie se constituie intr-un pu
ternic stimulent pentru activitatea 
creatoare viitoare, pentru înfăptuirea 
obiectivelor și sarcinilor prevăzute 
în documentele ce vor fi supușe 
dezbaterii Congresului al XIII-lea 
cu privire la dezvoltarea economico- 
socială a tării in următoarea etapă. 
Reinvestirea tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu în inalta funcție de 
secretar general al partidului repre
zintă garanția îndeplinirii exemplare 
a acestor obiective și sarcini, a pro
gresului economico-social necontenit 
al României socialiste.

BUZĂU

Echipa României, 
campioană olimpică, 

participă 
la naționalele 
de gimnastică

Campionatele naționale de gim
nastică sportivă se vor desfășura la 
această ediție. ‘ intre 17—19 august, 
sub semnul cinstirii istoricei ani
versări din August.

întrecerea echipelor feminine va 
fi dintre cele mai spectaculoase. 
S-au înscris la acest concurs 12 echi
pe ale cluburilor si alte două for
mate din gimnaste înscrise indivi
dual. Fiecare echipă va fi alcătuită 
din 4 sportive, însă numai notele 
primelor 3 vor conta in clasament.

Va fi o luptă sportivă deosebit de 
frumoasă pentru titlul național pe 
echipe și la individual între „Di
namo" București. „Cetatea" Deva, 
C.S.Ș. Onești și C.S.Ș. Sibiu, formații 
care au in rindurile lor mal multa 
membre ale lotului reprezentativ 
lărgit. Astfel. „Dinamo" va alinia 
sigur pe Simona Păuca și Laura Cu- 
tina, proaspete laureate olimpice, 
dar și pe foarte tînăra Aurelia Dobre, 
una dintre „speranțele" gimnasticii 
noastre feminine. „Cetatea" Deva 
este favorita întrecerii pe echipe, 
pentru că va avea in frunte pe re
numitele Ecaterina Szabo și pe La- 
vinia Agache, alături de aceste mari 
gimnaste românce fiind Înscrisă Da
niela Silivaș, o altă „speranță". 
Acest club va mal alinia o formație, 
compusă din sportive încă neconsa
crate. dar pline de talent, cum este 
de exemplu. Georgiana Leu. Pu
ternice sint și echipele C.S.Ș. Sibiu 
(cu Mihaela Stănulet și surorile 
Renciu) și C.S.Ș. Onești (cu Cristina 
Grigoraș și Mirela Barbălată). Re- 

• marcăm, de asemenea, dintre cele
lalte echipe concurente — C.S.Ș. nr. 
2 București (cu talentatele Lenuța 
Rus și Eugenia Golea din Iotul re
prezentativ lărgit). „Triumf" Bucu
rești. C.S.M. Baia Mare. Petrolul, 
Farul și S.C. Bacău.

La masculin, sint înscrise 9 forma
ții. cu Steaua și Dinamo București 
în întrecerea pentru primul loc. 
(Valeriu Mironescu).
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Manifestări consacrate
DELHI

marii sărbători naționale

ORIENTUL MIJLOCIU

a poporului român
în diferite țâri ale lumii au loc manifestări consacrate celei de-a 40-a 

aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din România. Sînt reliefate, cu acest prilej, mărețele 
realizări obținute de poporul român in toate domeniile, politica de pace 
și colaborare internațională a României socialiste, personalitatea proemi
nentă a președintelui Nicolae Ceaușescu, activitatea sa neobosită pentru 
soluționarea problemelor lumii contemporane.

MOSCOVA 15 — Trimisul Ager
pres, Simion Morcovescu, transmi
te : La Ambasada României din 
Moscova a fost organizata o con
ferință de presă. In expunerea pre
zentată au fost evidențiate impor
tanța actului istoric de la 23 Au
gust 1944 in viața poporului român, 
succesele remarcabile obținute de 
țara noastră, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, in anii edi
ficării socialismului, relevîndu-se 
realizările înregistrate îndeosebi in 
perioada de cind tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se află in fruntea parti
dului și. statului. Au fost puse in 
evidență inițiativele țării noastre, 
personal ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu. in direcția promovării 
unei politici de prietenie, pace 'și 
securitate internațională, contribu
ția activă a României la rezolvarea 
constructivă a problemelor com
plexe ce confruntă lumea contem
porană, in favoarea destinderii, în
tăririi încrederii și securității inter
naționale.

A fost evocdtă în acest cadru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și Uniu
nea Sovietică, relevindu-se impor
tanța vizitei efectuate recent in 
U.R.S.S. de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și a convorbirilor cu to
varășul Konstantin Cernenko, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.. pentru dezvol
tarea, pe baze reciproc avantajoa
se, a colaborării și conlucrării din
tre România și U.R.S.S., dintre 
P.C.R. și P.C.U.S.

Opere ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii. Socialiste 
România, au fost expuse la loc de 
frunte in cadrul standului organi
zat cu acest prilej in saloanele am
basadei.

O expoziție documentară de foto
grafii a prezentat imagini ilustrind 
dezvoltarea industriei, agriculturii, 
științei și tehnologiei, aspecte din 
viața social-culturală a României 
socialiste.

dență națională, precum șl cursul 
ascendent al relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre România și Ita
lia, relații care au căpătat valențe 
noi in toate domeniile de activitate 
după vizita președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu in Italia. De ase
menea, vorbitorul a evidențiat ini
țiativele și contribuția însemnată a 
președintelui României la lupta 
pentru apărarea păcii și securității 
popoarelor, oprirea cursei înarmă
rilor, îndeosebi in domeniul nu
clear, pentru realizarea dezarmării 
și extinderea cooperării internațio
nale.

Președintele administrației pro
vinciei Frosinone, prof. Massimo 
Struffi, a reliefat concepția pre
ședintelui ' Nicolae Ceaușescu, evi
dențiind activitatea neobosită a 
șefului statului român in slujba 
păcii, dezarmării și colaborării po
poarelor. ’

In cadrul manifestărilor a fost 
inaugurată o expoziție de carte ro
mânească, în care la loc central fi
gurează operele apărute in Italia 
din gindirea social-politică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, din ac
tivitatea științifică a tovarășei 
academician doctor, inginer Elena 
Ceaușescu. Totodată, a avut loc 
vernisajul, unor expoziții de pictură 
și grafică, de turism și artizanat 
romanesc.

BERNA 15 (Agerpres), — In lo
calitatea Zurzach din Elveția a avut 
loc vernisajul expoziției de pictură 
pe sticlă ..Rapsodia română".

tn luările de cuvint a fost expri
mată înalta- apreciere la adresa 
României și a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a politicii active de in
tegrare in cultura universală a va
lorilor tradiționale — spirituale și 
materiale — ale poporului român. 
Au participat primarul orașului și 
membri ai consiliului municipal, 
reprezentanți ai corpului diplomatic 
acreditați' in Elveția, oameni de 
cultură și artă, un numeros public.

Ședința Biroului Politic
SOFIA 15 (Agerpres). — Biroul 

Politic al C.C. al P.C. Bulgar a dat 
o înaltă apreciere intilnirii dintre to
varășul Todor Jivkov, secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
și tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist. Român, președintele Republicii 
Socialiste România, care a avut loc 
Ia 29 iulie a.c. — transmite agenția 
B.T.A.

Biroul Politic al C.C. al P.C.B. 
subliniază cu satisfacție că și aceas
tă intilnire, desfășurată in atmosfe-

aniversării Zilei independenței

R. P. BULGARIA

al C.C. al P.C. Bulgar
a relațiilor frățești 
contribuie Ia dez-

ra tradițională 
bulgaro-române, 
voltarea in continuare pe multiple. 
planuri a prieteniei și colaborării 
dintre cele două partide, țări și po
poare, la întărirea comunității socia
liste, a păcii și socialismului in lume.

Exprimind satisfacția realizării eu 
succes a înțelegerilor la cel mai înalt, 
nivel. Biroul Politic al C.C. al P.C.B. 
a recomandat organelor corespunză
toare și organizațiilor să-și intensi
fice eforturile in vederea îndeplinirii 
sarcinilor stabilite in cadrul intilnirii 
celor doi conducători de partid și de 
stat.

Intilnire consacrata dezvoltării 
si intensificani activitat» științifice

SOFIA 15 (Agerpres). — La Varna 
a avut Ioc o intilnire a tovarășului 
Todor Jivkov. secretar general al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
cu oameni de știință bulgari. Au fost 
dezbătute cu acest prilej măsuri pri
vind dezvoltarea și intensificarea ac
tivității științifice, transmite agen
ția B.T.A.

DELHI 15 (Agerpres). — India își 
va spori eforturile pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru reducerea 
și lichidarea arsenalelor nucleare și 
asigurarea păcii în întreaga lume — 
a declarat primul ministru. Indira 
Gandhi, in cadrul unui miting, or
ganizat Ia Delhi, cu prilejul marcării 
Zilei independenței.

La rîndul său, președintele Zail 
Singh, intr-o alocuțiune transmisă 
de posturile indiene de radio, a ca
racterizat situația internațională deo
sebit de complexă in care India săr
bătorește 37 de ani de la obținerea 
independentei. Cursa înarmărilor nu
cleare — a precizat șeful statului 
indian — constituie o amenințare 
reală la adresa întregii omeniri. Pen
tru a înlătura definitiv acest peri
col și a menține năeea se impună 
instituirea unei noi ordini interna
ționale. in care fiecare țară să se 
poată afirma in mod liber, să-și hotă-

arască de sine stătător destinele, 
menționat vorbitorul.

• Comunicatul publicat de două formațiuni poJitico-mllitare 
libaneze • Israelul refuză accesul UNIFIL într-o zonă din 
sudul Libanului • Reuniune consacrată situației refugiaților 

palestinieni
BEIRUT 15 (Agerpres). — Mem

brii guvernului libanez continuă 
eforturile în vederea elaborării unui 
program de reforme politice in Li
ban — a anunțat o sursă oficială li
baneză citată de agenția M.E.N. în 
același timp. miercuri, la Beirut, 
două principale forțe politico-mili- 
tare libaneze — mișcarea „Amal". 
condusă de Nabih Berri. si Partidul 
Socialist Progresist (druz). condus de 
Walid Joumblatt — au dat publici
tății un comunicat comun in care se 
exprimă hotărirea de a mobiliza toa
te forțele pentru încetarea ocupației 
israeliene. asigurarea unității Liba
nului. adoptarea de reforme politice 
și anularea confesionalismului poli
tic. Totodată, comunicatul reafirmă 
sprijinul grupărilor „Amal" și P.S.P. 
lată de programul politic al Guver
nului de Uniune Națională.

BEIRUT 15 (Agerpres). — Autori
tățile israeliene au refuzat să acorde 
unor reprezentanți ai Forței Interi
mare a O.N.U. din Liban (UNIFIL)

autorizația de a verifica la fața lo
cului informațiile potrivit cărora Is
raelul a anexat o parte din teritoriul 
sud-libanez pentru a-și institui con
trolul asupra izvoarelor rîului 
Wazzani, a declarat agenției France 
Presse Timor Goksel, purtătorul de 
cuvint al UNIFIL. După cum a re
levat el, răspunsul repetat al autori
tăților israeliene a fost că „zona este 
interzisă". Desfășurarea unei anche
te in regiunea respectivă a fost ini
țiată in urma demersurilor unor ofi
cialități libaneze, ca șl apariției unor 
informații de presă privind anexarea 
de facto a zonei respective de către 
Israel.

AMMAN 15 (Agerpres). ■ 
Amman au început lucrările 
reuniuni consacrate situației 
giaților palestinieni aflați in
arabe, la care participă reprezentanți 
ai Iordaniei. Siriei. Libanului. Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei 
și Ligii Arabe.

• La 
unei 

refu
tările

s s ■
Luind cuvintul, Todor Jivkov 

referit la cele mai importante pro
bleme pe care trebuie să le rezolve 
știința bulgară in actuala etapă. El 
a vorbit despre creșterea aportului 
științei Ia progresul tehnic, la con
strucția societății socialiste dezvol
tate.

s-a Precizări la Beijing privind problemei©
R. P. POLONA

Rezultate pozitive 
în procesul 

dezvoltării economice

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — Ro
lul determinant al Partidului Co
munist Român in organizarea și 
conducerea revoluției de la 23 Au
gust 1944, contribuția României la 
războiul antihitlerist, însemnătatea 
actului istoric al eliberării sociale 
și naționale, marile transformări de 
ordin politic, economic și social 
realizate in România in cei 40 de 
ani de viață liberă au fost reliefate 
in cadrul unei conferințe de presă, 
desfășurate la Ambasada ' română 
din Varșovia. Au fost subliniate 
succesele remarcabile obținute de 
poporul român in toate domeniile de 
activitate de cind in fruntea parti
dului și statului nostru se află to
varășul Nicolae Ceaușescu. cel. mai 
iubit fiu al poporului român, ctitor 
al României socialiste, libere și 
independente, personalitate mar
cantă a lumii contemporane.

HELSINKI 15 (Agerpres).Ca
pitala Finlandei găzduiește m aces
te zile o expoziție de pictură și 
sculptură contemporană româneas
că. In alocuțiunile rostite la ver
nisaj s-a evidențiat însemnătatea 
istorică a mărețului act de la 23 
August 1944 pentru destinele po
porului român, pentru dezvoltarea 
socialistă, independentă și suverană 
a României. Au luat parte repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Ministerului Educației, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
Finlanda, oameni de artă și cul
tură, membri ci conducerii Asocia
ției de prietenie Finlanda-Româ- 
ma, ziariști.

ROMA 15 (Agerpres). — In loca
litatea italiană Alatri, din provin
cia Frosinone, au fost deschise Zi
lele prieteniei romăno-italiene. La 
sediul primăriei, in prezența auto
rităților locale si provinciale, pri
marul orașului Alatri, Francesco 
Pfiorini, a evocat lupta poporului 
român pentru libertate și indepen-

PARIS 15 (Agerpres). — Sub aus
piciile municipalității din Mont
pellier și ale universității din. acest 
oraș s-a desfășurat o manifestare 
culturală dedicată sărbătorii, națio
nale a poporului român. A fost pre
zentată conferința. „A 40-a aniver
sare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August", 
urmată de filme documentare infă- 
țișind realizările obținute de po
porul nostru în dezvoltarea econo
mică și socială, a culturii și artei.^

CONFERINTA INTERNAȚIONALA ASUPRA POPULAȚIEI,5 J

A fost evidențiat dreptul fiecărui stat de a elabora propria 
sa politică demoqraiică în strînsă legătură cu condițiile 

și necesitățile specifice
CIUDAD DE MEXICO 15 (Ager

pres). — în capitala Mexicului s-au 
încheiat lucrările „Conferinței in
ternaționale asupra populației", reu
niune organizată sub egida O.N.U. 
După nouă zile de dezbateri, parti- 
cipanții din aproape 150 de state, 
între care și România, au adoptat, 
prin aclamații, două documente : 
Planul de acțiune pentru următorul 
deceniu și Declarația de la Ciudad 
de Mexico.

Declarația de Ia Ciudad de Mexi
co evidențiază dreptul fiecărui stat 
de a elabora propria sa politică de
mografică în strînsă legătură cu 
condițiile și necesitățile specifice. 
Cuprinzind recomandări pentru vii
toare acțiuni in domeniul popu
lației, ea subliniază necesitatea asi
gurării păcii, dezarmării și secu-

rității, factori indispensabili pentru 
realizarea programelor demografice, 
a planurilor de dezvoltare economi
că și socială din fiecare țară. în 
același timp, relevă că, intr-un 
mare număr de țări, perioadele de 
instabilitate economică, creșterea 
șomajului, datoria externă excesivă, 
stagnarea și reducerea creșterii eco
nomice au determinat o sporire a 
numărului persoanelor care trăiesc 
in condiții de sărăcie absolută. în
deosebi în țările in curs de dezvol
tare, 
țiază 
rării 
mită 
nale 
cială. ____
curs de dezvoltare, pentru ridicarea 
standardului de viață in aceste state.

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — Po
trivit datelor difuzate de Direcția 
centrală de statistică din R.P. Polo
nă, care au in vedere timpul de lu
cru comparabil, producția în sectorul 
socialist al industriei a. crescut in 
luna iulie cu 4,3 la sută in raport cu 
aceeași lună a anului trecut. în pri
mele șapte luni ale anului, transmi
te agenția P.A.P., sarcinile din planul 
economie central anual au fost 
îndeplinite in proporție de 58,8 
Ia sută. Productivitatea muncii pe 
o persoană ocupată in sectorul 
cialist .al

Taiwanului și
BEIJING 15 (Agerpres). — „Dorim 

să avem convorbiri cu autoritățile 
taiwaneze si să depunem eforturi co
mune pentru a contribui la reunifi- 
carea patriei" — a declarat Deng 
Yingchao, președintele Comitetului 
Național al Conferinței Consultative 
Politice Populare a R.P. Chineze, la 
o intilnire cu un grup de oameni de 
știință — informează agenția China 
Nouă. El a adăugat că, după reunifi-

Hong Kongului
care, afacerile Taiwanului vor fi ad
ministrate de populația de acolo, 
precizind că intre problema Taiwa
nului și cea a Hong. Kongului-există 
o deosebire fundamentală. Revenirea 
Taiwanului la China este „o proble
mă internă a Chinei", iar in ce pri
vește Hong Kongul, se pune proble
ma „redobindirii suveranității asu
pra lui".

In sprijinul eforturilor de industrializare 
ale statelor în curs de dezvoltare

în context, documentul eviden- 
necesitatea extinderii coope- 
internaționale, menită să per- 

realizarea programelor națio- 
de dezvoltare economico-so- 

in primul rind in țările in

GENȚI1LE DE PRESA

COMITETUL O.N.U. PENTRU 
DECOLONIZARE a aprobat o serie 
de recomandări referitoare la in
dependența teritoriului Bermuda, 
situat in Oceanul Atlantic, in apro
piere de coastele S.U.A., cerind 
Marii Britanii să permită locui
torilor de aici să-și exercite 
dreptul lor inalienabil la indepen
dență. Comitetul a exprimat covin- 
gerea sa fermă că prezența bazelor 
și instalațiilor militare pe terito
riul Bermudei constituie un obsta
col major in calea exercitării unui 
asemenea drept. In aceeași ședin
ță, comitetul a adoptat recoman
dări și in privința altor teritorii, 
cum ar fi insulele Virgine, Mont
serrat. Turks și Caicos, reafirmind 
dreptul populației locale la auto
determinare și independență.

iat recent între S.U.A., Marea 
Britanie. Franța. R.F.G.. Itaiia, 
Belgia. Japonia si Olanda, privind 
exploatarea resurselor teritoriale 
submarine. După cum a declarat 
secretarul general al Comisiei pre
gătitoare a Autorității internațio
nale privind resursele teritoriilor 
submarine. Satya Nandan (Fiji), 
„Grupul celor 77“ vede in acest 
acord o încălcare a „literei si spi
ritului" Convenției Națiunilor Uni
te asupra dreptului mării. înche
iată in 
ciat că 
de a se 
asupra 
tinaere
de dezvoltare, celorlalte state ale 
lumii.

decembrie 1982. El a apre- 
acordul este o tentativă 

substitui Convenției O.N.U. 
dreptului mării, aduce a- 
intereselor țărilor in curs

..GRUPUL CELOR 77" a dat pu
blicității, la Geneva, o declarație 
in care respinge un acord inche-

LA PHENIAN a avut loc o con
ferință națională care a dezbătut 
problemele dezvoltării invățămintu- 
lui in R.P.D. Coreeană in etapa

-----------------------
I

industriei a sporit 
luna iulie cu 4.8 la 

ianuarie-iuiie
sută, iar 

cu 5,3

so- 
in 
în
Iaperioada

sută. Livrările de animale pentru 
tăiere au depășit cu 7.1 la sută nive
lul inregistrat in aceeași lună a anu
lui 1983.

Exportul a inregistrat in 
nie, comparativ cu nivelul 
1983, o creștere de 28,2 la

luna iu- 
din iunie 
sută.

actuală, informează agenția A.C.T.C. 
Intr-un mesaj adresat participan
telor la conferință de tovarășul 
Kim Giăng II, membru al Prezidiu
lui Biroului Politic, secretar al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, sînt 
evidențiate problemele privind îm
bunătățirea calității invățămintului 
obligatoriu de 11 ani, necesitatea 
intensificării educației politico- 
ideologice in școli, concomitent cu 
îmbunătățirea invățămintului teh
nic, a dezvoltării invățămintului 
superior, prin legarea armonioasă 
a studiului cu practica, perfecțio
narea continuă a invățămintului de 
toate gradele in R.P.D. Coreeană.

ORGANIZAREA DE ALEGERI 
GENERALE ÎN URUGUAY. Gu
vernul Uruguayan a anunțat orga
nizarea de alegeri generale la 25 
noiembrie anul acesta. Electoratul 
Uruguayan este chemat in fața ur
nelor pentru a alege președintele și 
vicepreședintele țării, precum și 
membrii parlamentului — infor
mează agenția U.P.I. Organizarea 
alegerilor — primele din ultimii 
13 ani — a constituit unul dintre 
principalele subiecte ale dialogului 
purtat între reprezentanții forțelor 
armate uruguayene și cei ai Parti
dului Colorado, Uniunii Civice și

Proiect de rezoluție la Conferința generală a O.N.U.D.l.
VIENA 15 (Agerpres). — In cadrul 

Conferinței generale a O.N.U.D.I., 
ce se desfășoară la Viena, „Grupul 
celor 77“ a prezentat un proiect de 
rezoluție in care consideră că insti
tuțiile financiare, in special Banca 
mondială și Agenția Internațională 
pentru Dezvoltare, „trebuie să garan
teze un mai mare flux de resurse 
financiare pentru sectorul industrial 
al lumii a treia”.

Proiectul de rezoluție cere, de a- 
sc.menea, extinderea perioadelor de 
rambursare a datoriei externe a ță
rilor în curs de dezvoltare, renego- 
cierea acestei datorii în condiții e-

chitabile și adoptarea de politici 
comerciale care să țină cont de ne
cesitatea sporirii exporturilor state
lor debitoare.

Semnarea unui tratat
marocano

Frontului Amplu, alianță de opozi
ție din care face parte și Partidul 
Comunist.

ÎN REZOLVAREA PROBLEMEI 
NAMIBIENE. Organizația Poporu
lui din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) nu va accepta o so
luție care nu respectă Rezoluția 4'35 
a. Consiliului de Securitate al 
O.N.U. cu privire la accesul la 
independență al Namibiei — a de
clarat. in cadrul unei conferințe de 
presă Ia Lusaka, noul secretar ge
neral al S.W.A.P.O., Andimba Toi
vo J a Toivo.

DECES. Unul din cei mai popu
lari; scriitori ai Marii Britanii din 
secolul nostru, John Boyton Priest
ley, a incetat din viață in noaptea 
de marți spre miercuri, in virstă 
de 89 de ani. la domiciliul său din 
Stratford-upon-Avon. Autor a nu
meroase romane, piese de teatru, 
eseuri. J. B. Priestley a zugrăvit 
in opera sa, ca și prin articole de 
presă, situația șomajului și alte 
necazuri ale omului simplu și a 
fost un adversar hotărit al 
lor nucleare, fiind unul din 
brii fondatori ai Campaniei 
Dezarmare Nucleară din 
Britanie.

arme- 
menț- 

pentru 
Marea

RABAT 15 (Agerpres). — Un tra
tat care instituie o „Uniune de sta
te" între Maroc și Jamahiria Arabă 
Libiană Populară Socialistă 
semnat în localitatea 
Oujda. informează 
mun dat publicității 
zitei întreprinse in 
Conducătorul Marii 
1 Septembrie al Jamahiriei 
Libiene Populare Socialiste, colonel 
Moammer El Geddafi. difuzat de 
agenția marocană de presă M.A.P. 
Prin instituirea 
state, subliniază 
Hassan al Il-lea. 
mer El Geddafi 
rească în 
strinse care există intre țările

a fost 
marocană 

comunicatul co
la încheierea vi- 
aceasta tară de 
Revoluții de la 

Arabe

acestei uniuni de 
comunicatul, regele 
și. colonelul Moarn- 
urmăresc să intă- 

continuare raporturile 
lor.
‘.■.JT©

R.F. GERMANIA

Demonstrație 
împotriva activității 

neonaziste
BONN 15 (Agerpres). — Sub devi

ze ca „Naziști — afară din orașul 
nostru !“, „Nu fascismului !“, „Să fie 
curmate activitățile neonaziștilor 1". 
in orașul vest-german Recklinghau
sen a avut loc o demonstrație de pro
test împotriva unei adunări a ele
mentelor neonaziste, desfășurata în 
piața centrală a localității. Demon
stranții au cerut să se ia măsuri ho- 
tărite pentru interzicerea tuturor’ ac
tivităților neonaziștilor in R.F.G.

28. Activitate perseverentă pentru creșterea rolului și întărirea contribuției O.N.U.• e

la soluționarea marilor probleme ale contemporaneității
Pornind de la faptul că Organizația Națiunilor Unite oferă 

cadrul organizatoric pentru dezbaterea democratică și soluționa
rea problemelor care confruntă lumea contemporană și pentru par
ticiparea activă a popoarelor la rezolvarea lor, la întreaga viață 
internațională, România militează ferm pentru îmbunătățirea acti
vității și ridicarea rolului O.N.U., pentru creșterea aportului său la 
promovarea cursului destinderii, la instaurarea unui climat de 
pace și colaborare pe planeta noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Angajat cu toate forțele — după 

Istoricul act de la 23 August 1944 — 
tn făurirea si edificarea unei socie
tăți noi. intr-un uriaș efort de dez
voltare economico-socială. poporul 
român și-a exprimat in același timp 
atașamentul profund fată de cauza 
păcii, securității si colaborării in
ternaționale, condiție de bază a des
fășurării grandioasei sale opere con
structive. în lumina acestui dezide
rat vital. România socialistă a acor
dat o atenție deosebită Organizației 
Națiunilor Unite, căreia, prin însăși 
menirea sa. ii revine un rol de ex
cepțională însemnătate pentru reali
zarea nobilelor idealuri de pace. în
țelegere. colaborare, dreptate și e- 
galitate între toate națiunile lumii.

Poziție principială, profund 
consecventă. După cum cu‘ 
noscut. O.N.U. a fost creată. în 1945. 
într-o lume care trăia din plin tra
gedia celui de al doilea război mon
dial. Consecință a politicii promova
te de fascism și bazate pe forța 
brutală, ne disprețul fată de dreptu
rile fundamentale ale statelor și po
poarelor. Pronuntindu-se pentru 
crearea Organizației Națiunilor Uni

te. popoarele au dorit ca aceasta, 
învătind din eșecurile Ligii Națiu
nilor. din slăbiciunile și lipsa de e- 
ficientă a acesteia, să devină un 
forum mondial investit cu autorita
te si in măsură să asigure .izbăvi
rea omenirii de ororile unor noi 
războaie, să asigure rezolvarea pe 
cale pașnică a litigiilor, dezvoltarea 
unor relații prietenești. -Întemeiate 
pe egalitatea in drepturi între na
țiuni. Acestea sint temeiurile, rațiu
nile profunde ale interesului și ata
șamentului nedezmințit al României 
socialiste față de O.N.U., față de 
principiile și telurile organizației.

în definirea poziției sale față 
de Organizația Națiunilor Unite. 
România socialistă a pornit și 
poriiește de la cerința imperioasă a 
democratizării vieții internaționale, a 
sporirii contribuției tuturor statelor 
— indiferent de mărime, orinduire 
socială, potential economic si mili
tar. nivel de dezvoltare — la solu
tionarea problemelor cardinale ale 
lumii contemporane. Aceasta se 
impune cu atit mai mult in zilele 
noastre, cind nici una din proble
mele internaționale maiore nu poa
te fi soluționată in „cerc restrins". 
de către citeva state sau de un grup

de state. Constituie unul din marile 
merite ale tovarășului Nicolae 
Ceausescu de a fi fundamentat ne
cesitatea participării active, cu 
drepturi egale, fără nici un fel de 
discriminări, a tuturor statelor la 
discutarea și soluționarea marilor 
probleme ale vieții internaționale, 
ca o cerință legică, obiectivă. Or, 
prin vocația sa universală, prin fap
tul că reunește cvasitotalitatea sta
telor lumii. Organizația Națiunilor 
Unite reprezintă singurul cadru 
existent și general recunoscut pen
tru căutarea in comun a soluțiilor 
celor mai judicioase ale problemelor 
internaționale. în conformitate cu 
interesele tuturor popoarelor, tribu
na cea. mai largă și de cea mai înal
tă autoritate, de la care fiecare na
țiune își poate afirma si susține in
teresele.

Participare marcantă, ini
țiative Constructive. Nutrind 
încrederea nestrămutată în faptul 
că națiunile lumii dispun, cu condi
ția de a acționa unite, de forța ne
cesară pentru salvgardarea Păcii, a- 
firmarea idealurilor libertății si in
dependentei naționale. România a

militat cu neabătută consecventă 
din prima zi a intrării sale in O.N.U.
— 14 decembrie 1955 — pentru ca 
marele for internațional să-si aducă 
efectiv la îndeplinire misiunea pen
tru care a fost creat.

Participarea președintelui Româ
niei la sesiunea jubiliară din 1970, 
expunerea sa cu acel prilej, cuvin- 
tările rostite sau mesajele adresate 
cu ocazia unor conferințe sau se
siuni ale unor organisme internațio
nale care tin de sistemul O.N.U. e- 
videntiază in mod pregnant atenția 
deosebită pc care tara noastră, con
ducătorul ei au acordat-o si o acor
dă Organizației Națiunilor Unite, 
creșterii rolului ei in viata interna
țională.

Analele organizației au consem
nat. astfel, multiple initiative con
structive ale României in probleme 
de asemenea importantă cum ar fi 
îmbunătățirea relațiilor de bună ve
cinătate dintre statele europene a- 
partinind unor sisteme social-poli- 
tice diferite ; înfăptuirea dezarmă
rii, și in primul rind a dezarmării 
nucleare : consecințele economice și 
sociale ale cursei înarmării și efec
tele sale profund dăunătoare asupra 
păcii și securității in lume ; întă
rirea securității internaționale : re
ducerea bugetelor militare ; înche
ierea unui tratat universal de nere- 
curgere la forță si Ia amenințarea 
cu forța ; rolul științei și tehnolo
giei moderne in dezvoltarea națiu
nilor si necesitatea de a întări coo
perarea economică si tehnico-stiinți- 
fică între state ; proclamarea Anului 
Internațional al Tineretului, sub de
viza : participare, dezvoltare, pace
— și lista este departe de a fi com
pletă.

Sînt toate acestea dovezi elocven
te că România socialistă se numă
ră printre membrii cei mai activi ai 
O.N.U.. ceea ce a făcut ca țara 
noastră să se bucure în cadrul or

ganizației de o deosebită considera
ție și prețuire.

Sporirea eficienței O.N.U.
— cerință majoră a lumii 
contemporane. Pornind tocmai 
de la rolul pe care O.N.U. este che
mată să-I joace in viața internaționa
lă. România a militat si militează 
statornic pentru creșterea continuă 
a eficientei sale. îri acest sens, tara 
noastră a subliniat cu fermitate si 
consecventă necesitatea absolută a 
respectării de toti si fată de toți a 
obiectivelor și principiilor funda
mentale ale Cartei O.N.U.. privind 
apărarea păcii, independentei si su
veranității statelor, egalitatea lor 
deplină în drepturi, nerecurgerea, 
in nici o împrejurare, la forță 
și la amenințarea cu forța. Or, 
de-a lungul celor aproape patru 
decenii de existență a Națiunilor U- 
nite. realitățile au arătat că mai 
există state care consideră semnătura 
prin care se obligă să respecte o- 
biectivele și principiile Cartei un 
simplu act formal. în nu puține ca
zuri — si România a subliniat aceas
ta ca un aspect profund regretabil
— între state membre ale organiza
ției au avut loc ciocniri, conflicte, 
războaie.

în același timp, țara noastră, a avut 
și are în vedere și un alt considerent 
în demersurile sale constante pentru 
sporirea rolului și eficienței O.N.U. 
România a apreciat faptul că orga
nizația a adoptat, în decursul timpu
lui, un număr apreciabil de rezoluții 
de certă însemnătate în probleme a- 
cute ale vieții internaționale ; tot-, 
odată, țara noastră și-a exprimat re
gretul că nu puține din aceste rezo
luții nu au fost traduse in viață, au 
rămas simple documente de arhivă. 
Nu Încape îndoială că dacă rezolu
țiile adoptate și-ar fi găsit aplicarea 
consecventă in practică, înfățișarea,

climatul politic și viața planetei ar 
fi arătat altfel, popoarele ar fi trăit 
intr-o lume mai sigură și mai paș
nică. Insistențele, demersurile neo
bosite ale României in sprijinul spo
ririi rolului și .eficienței O.N.U. por
nesc tocmai de la necesitatea înlătu
rării discrepanțelor care există intre 
recunoașterea pe hirtie a principiilor 
și scopurilor organizației și realită
țile, faptele vieții internaționale — 
ca un deziderat vital al comunității 
națiunilor lumii.

’ Sint cunoscute eforturile perseve
rente ale țării noastre pentru asigu
rarea universalității organizației, ast
fel incit ea să cuprindă toate statele. 
Odată cu realizarea, practic, a cvasi- 
universalității O.N.U., cu aceeași te
nacitate a acționat și acționează țara 
noastră pentru creșterea sferei de ac
țiune a organizației și implicarea ei 
tot. mai activă in dezbaterea și solu
ționarea a absolut tuturor probleme
lor acute ale omenirii. In acest scop, 
țara noastră a propus organizației, 
așa cum se știe, documentul de larg 
ecou : „POZIȚIA ROMÂNIEI CU 
PRIVIRE LA ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI 
DEMOCRATIZAREA ACTIVITĂȚII 
O.N.U., LA ÎNTĂRIREA ROLULUI 
SAU ÎN REALIZAREA COLABORĂ
RII ÎNTRE TOATE STATELE, FĂRĂ 
DEOSEBIRE DE ORÎNDUIRE SO
CIALA, A UNEI LUMI MAI BUNE 
ȘI MAI DREPTE, A UNEI PĂCI 
TRAINICE", care cuprinde un șir de 
propuneri vizind creșterea rolului și, 
mai ales, a eficienței organizației in 
viața internațională.

România consideCă, în mod firesc, 
că O.N.U. este locul cel mai indicat 
pentru abordarea problemelor celor 
mal importante ale contemporaneită
ții. Din păcate insă, lucrurile nu se 
petrec astfel, și este de ajuns să ne 
referim la o problemă de asemenea 
însemnătate cum este cea a dezar
mării. Pe lingă faptul că dezbaterile 
din cadrul unor organisme ale O.N.U., 
cum ar fi Conferința de la Geneva,

nu au dus Ia nici un rezultat concret, 
un șir de aspecte esențiale ale pro
blematicii dezarmării au fost, după 
cum se știe, abordate în afara cadru
lui organizației. De asemenea, O.N.U’ 
nu a fost sau nu este implicată in
tr-un efort hotăritor pentru regle
mentarea unor focare de conflict, 
cum ar fi cel din Orientul Mijlociu, 
care amenință grav pacea lumii.

în același timp, țara noastră mili
tează pentru implicarea mai activă 
a organizației in problematica eco
nomică și socială mondială, in solu
ționarea aspectelor-cheie ale crizei 
pe care o traversează economia mon
dială. in dezvoltarea colaborării e- 
conomice, tehnice și științifice din
tre state, în lichidarea subdezvoltării 
și. instaurarea noii ordini economice 
internaționale, bazate pe egalitate și- 
respect reciproc. România subliniază 
că. în condițiiile cind devine tot mai 
evident că adîncirea decalajelor eco
nomice, problema subdezvoltării re
prezintă adevărate „bombe sociale" 
care amenință perspectivele păcii și 
stabilității mondiale, este de necon
ceput ca aceste probleme să nu-șl 
găsească abordarea in cadrul O.N.U.

Este convingerea fermă a Româ
niei.- exprimată în repetate rinduri 
de secretarul general ai partidului, 
președintele Republicii, că, prin îm
bunătățirea activității sale, O.N.U. va 
putea contribui tot mai eficient la 
eforturile popoarelor, ale forțelor 
înaintate de pretutindeni pentru fău
rirea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Tocmai în acest spirit, așa cum a- 
rată tovarășul Nicolae Ceaușescu,- po
porul român iși manifestă hotărirea 
de a nu precupeți nici un efort și 
de a acționa cu consecvență pentru 
înfăptuirea neabătută a înaltei me
niri care revine O.N.U., pentru creș
terea continuă a aportului său la 
marea cauză a păcii, colaborării și 
progresului în lume.

Nicolae PLOPEANU
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