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/n întîmpinarea Congresului al XIII-Iea al partidului

ADUNĂRILE Șl CONFERINȚELE 
DE DĂRI DE SEAHĂ Șl ALEGERI 
-eveniment de importanță deosebită 

în viața organizațiilor de partid
Trebuie să facem astfel incit adunările și conferințele de partid, la 

toate nivelurile, sa constituie o adevărată școală de educație revoluțio
nară, comunistă, de ridicare a nivelului de combativitate și exigență co
munistă a tuturor comuniștilor! întreaga această activitate trebuie să ducă 
la întărirea unității și spiritului de muncă și luptă al fiecărei organizații, a 
unității politico-organizatorice a partidului nostru.

NICOLAE CEAUȘESCU
Intensa si vasta activitate orga

nizatorică si politico-educativă des
fășurată de organele . si organiza
țiile de partid pentru unirea ener
giilor întregului nostru popor în 
vederea intimpinării cu înfăptuiri 
remarcabile in toate domeniile ac
tivității materiale si spirituale a 
jubileului celei de-a ‘10-a aniver
sări a victoriei revoluției de elibe
rare socială si națională, antifas
cistă si antiimperialistă se ampli
fică in continuare. în perioada pre
mergătoare unui alt eveniment de 
însemnătate istorică în viata parti
dului si poporului, care va ialona 
noi direcții ale dezvoltării Româ
niei socialiste — Congresul al XIII- 
lea al Partidului Comunist Român.

în pregătirea congresului a fost 
dat publicității. proiectul de Direc
tive ale Congresului al XIII-Iea al 
Partidului Comunist Român cu pri
vire la dezvoltarea ecouomico-so- 
cială a României in cincinalul 
1986—1990 si orientările de perspec
tivă pină in anul 2000. document 
programatic aprobat prin hotărirea 
adoptată in unanimitate de Plena
ra C.C. al P.C.R. din 27 iunie a.c.. 
document ce prefigurează amplele 
perspective ale . dezvoltării patriei, 
viitorul ei strălucit.

In cuvintarea la recenta Consfă
tuire de lucru de la C.C. al P.C.R.. 
pe problemele agriculturii, indus
triei si activității de partid, tovară
șul Nicolae Ceausescu, secretarul 
general al partidului, referindu-se 
la dezbaterea proiectului de Direc- 
live. a cerut comuniștilor, oameni
lor muncii din toate unitățile să-și 
spună părerea, să facă propuneri 
pentru îmbunătățirea lor. ast

fel încît. „atunci cînd vor fi 
prezentate Congresului al XIII- 
lea spre adoptare, ele să reprezin
te părerea întregului partid, a în
tregului nostru popor, pentru că 
aceste Directive privesc dezvolta
rea generală a patriei, privesc po
porul nostru, ridicarea gradului de 
civilizație si de bunăstare a națiu
nii noastre socialiste".

în această, amplă dezbatere își 
găsesc ilustrare profundul democra
tism ce caracterizează viata parti
dului și a societății noastre socia
liste, practica promovată de condu
cerea partidului de a se consulta 
sistematic cu comuniștii, cu masele 
largi de oameni ai muncii în toate 
problemele care privesc dezvolta
rea si propășirea tării, munca si 
viata poporului nostru.

în conformitate cu prevederile 
Statutului, potrivit Hotărîrii Ple
narei C.C. al P.C.R. din 27 iunie 
a.c.,- in perioada care precede lu
crările congresului, iricenind cu 
luna septembrie oină la 10 noiem
brie 1984, se vor organiza si des
fășura adunări si conferințe pen
tru dări de seamă si alegeri în toa
te organizațiile partidului. în ca
drul acestora, dezbaterea proiectu
lui de Directive ale Congresului al 
XIII-|ea al partidului va ocupa un 
loc central.

Adunările si conferințele de 
partid prilejuiesc exprimarea sen
timentelor de vie satisfacție, de de
plină adeziune a comuniștilor, a în
tregului nostru ponor la Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 
a.c. privind realegerea de către 
Congresul al XIII-Iea în funcția 
supremă de secretar general al

Partidului Comunist Român a to
varășului Nicolae Ceausescu, cel 
mai iubit si stimat fiu al națiunii 
noastre, conducător încercat al 
partidului și statului nostru, mili
tant de frunte al mișcării comunis
te si muncitorești internaționale, 
promotor al păcii, al făuririi unei 
lumi mai bune si mai drepte pe pla
neta noastră. Se dă astfel expresie 
nemărginitei si profundei recunoș
tințe pe care întregul partid 
și popor o poartă celui care, după 
Congresul al IX-Iea, de cind 
se află la conducerea partidului, 
a conferit strălucire epocii ce-i 
poartă pc drept numele, celui care 
s-a dovedit a fi inegalabilul revo
luționar si patriot, teoretician și 
ctitor de tară nouă, modernă — 
tovarășul Nicolae Ceausescu. Ade
ziunea deplină pentru realegerea 
tovarășului Nicolae Ceausescu in 
cea mai înaltă funcție de conduce
re din partid, hotăririie adoptate in 
acest sens de adunările si confe
rințele de dare de seamă si alegeri 
dau glas convingerii ferme a tutu
ror comuniștilor că acest act fun
damental reprezintă certitudinea 
mersului neabătut al României Pe 
drumul progresului si propășirii, al 
socialismului si comunismului, pu
ternicei lor hotărîri de a milita cu 
fermitate si înaltă răspundere pen
tru înfăptuirea în cele mai bune 
condiții a tuturor obiectivelor 
și sarcinilor pe care Ie va stabili 
Congresul al XIII-Iea al partidu
lui.

Organizarea si desfășurarea adu- 
nări’or generale si conferințelor 
pentru dări de seamă si alegeri re
prezintă o acțiune politico-organi-

zatorică de deosebită importantă 
in viața tuturor organizațiilor de 
partid, un moment de bilanț si. 
totodată, de autoanaliză, de eva
luare exigentă, responsabilă a acti
vității fiecărei organizații de 
partid, a- fiecărui membru al parti
dului, a contribuției proprii, di
recte la înfăptuirea neabătută a 
politicii generale a partidului.

Succesul unei asemenea acțiuni 
politice și organizatorice depinde, 
desigur. într-un înalt grad de ca
racterul de lucru, concret care se 
imprimă dezbaterilor în vederea 
ridicării calității muncii de partid, 
perfecționării ei continue. în cu
vintarea la Plenara C.C. al P.C.R. 
din luna iunie a.c.. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Tre
buie să întărim continuu rolul con
ducător al partidului în toate do
meniile de activitate. Asa cum am 
menționat nu o dată, aceasta tre
buie să .se exprime în felul în 
care fiecare organizație de partid, 
fiecare organism de partid, fiecare 
membru al partidului își îndepli
nește rolul si misiunea ce i s-au 
încredințat în sectorul său de ac
tivitate". îndeplinirea unei ase
menea cerințe solicită în pregăti
rea șî desfășurarea adunărilor si 
conferințelor o muncă laborioasă, 
ordonată, judicios organizată, ast
fel incit să se asigure aplicarea 
neabătută a cerinței formulate de 
secretarul general al partidului ca 
adunările generale din organizați
ile de bază, conferințele de nartid 
să nrîle.fiiiască o largă analiză. în 
s":~it “—'tic autocritic, a între-
(Continuare în pag. a IV-a)

Proiectul de Directive ale Congresului al XIII-Iea al P.C.R.

AMPLU PROGRAM DE FĂURIRE
A UNEI ÎNALTE CIVILIZAȚII SOCIALISTE

Proiectul de Directive ale Con
gresului al XIII-Iea al Partidului 
Comunist Român cu privire la dez
voltarea economico-socialăa Româ
niei in cincinalul 1986—1990 și 
orientările de perspectivă pină în 
anul 2000 oferă un limpede, lu
minos și mobilizator program al 
evoluției României in perioada 
următoare, evidențiază reperele si
gure ale înălțării tării pe noi culmi 
de civilizație și progres. Dat pu
blicității la scurtă vreme după 
sărbătorirea celei de-a 40-a ani
versări a zilei de 23 August — fe
ricit prilej de recapitulare a bilan
țului atit de bogat in rezultate de 
seamă obținute de poporul român, 
sub conducerea înțeleaptă a partidu
lui. in frunte cu secretarul său gene
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— proiectul de Directive des
chide înaintea națiunii noastre 
socialiste orizontul larg si măreț 
al noii etape, deosebit de impor
tante ce urmează a fi străbătută. 
Stadiul atins prin puternica dezvol
tare economică de pină acum oferă 
baza sigură a progreselor viitoare, 
iar siguranța și înțelepciunea cu 
care partidul comuniștilor a condus 
poporul spre bogatele împliniri din 
anii socialismului, caracterul știin
țific al politicii sale garantează că 
mobilizatoarele prevederi ale pro
iectului de Directive pot și vor fi 
transpuse în fapte.

Duoă cum este știut, pe teme
lia puternică a dezvoltării eco
nomiei naționale, a creșterii venitu
lui național, partidul a aplicat și 
aplică cu consecvență un larg și 
cuprinzător program de creștere a 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii. a calității vieții întregului po
por. Acesta constituie — așa cum 
a subliniat in repetate rinduri se
cretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii. tovarășul, 
Nicolae Ceaușescu — scopul per
manent. telul suprem al întregii 
politici a partidului si statului, care 
situează in centrul preocupărilor 
omul, bunăstarea șî fericirea sa.

Aceeași stăruitoare grijă pentru 
om străbate si întreg ansamblul 
proiectului de Directive indiferent 
de domeniul concret la cape se re
feră. Este. astfel, știut că proiec
tul de Directive stabilește sarcini 
deosebit de importante, obiective 
marcante in ceea ce privește dez
voltarea industriei. agriculturii, 
cercetării științifice, a celorlalte 
ramuri si sectoare ale economiei 
naționale. Realizarea acestor obiec
tive nu este un „scop in sine", ci 
reprezintă țelul grandios spre care 
converg aceste prevederi, și anu
me prosperitatea societății, asigu
rarea unor condiții superioare de 
viată pentru întregul popor, a unei 
înalte civilizații socialiste. însăși 
această unitate de scop, finalitatea 
comună a tuturor prevederilor, 
faptul că obiectivele vizind in mod 
direct, nivelul de trai iși trag seva 
din ansamblul realizărilor prevă
zute constituie garanția indestruc
tibilă a realismului prevederilor, 
a faptului că ele nu sint deziderate 
abstracte, ci cotele riguroase si 
sigure, științific determinate, ale 
prosperității.

Se regăsește astfel, cu pregnantă, 
și în proiectul de Directive acea tră
sătură definitorie a întregii poli
tici a partidului nostru, si anume 
umanismul ei. Intr-adevăr, preve
derile proiectului de Directive 
constituie o materializare a prin
cipiilor umanismului socialist.

Această caracteristică fundamen
tală a grandiosului program poar
tă amprenta puternică a gîndirii, 
personalității și rolului de excep
țională însemnătate ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în elaborarea 
întregii politici a partidului, in 
viața șî destinele tării. Se regă
sesc și în acest document sta
tornica grijă fată de om din în
treaga perioadă ce a urmat Con
gresului al IX-lea. atenția oe care 
secretarul general al partidului a 
acordat-o si o acordă ridicării ni-

(Continuare in pag. a III-a)

DESFACERILE DE MĂRFURI CU AMĂNUNTUL
— în procente —
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RĂSPUNS MUNCITORESC

LA INȘUFLEȚIȚOARELE CHEMĂR[

ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

MAI MULT PETROL
pentru dezvoltarea bazei energetice

si de materii prime a țării
Amplul și mobilizatorul program dc muncă al intrcgului nostru 

popor, cuprins in proiectul de Directive ale Congresului al XIII-Iea 
al Partidului Comunist Român cu privire Ia dezvoltarea economico- 
socială a României in cincinalul 1986—1990 si orientările dc perspec
tivă pină in anul 2000. Stabilește ca una din principalele sarcini eco
nomice lărgirea in continuare a bazei dc materii prime și energetice. 
In prezent, eforturile colectivelor de oameni ai muncii din industria 
petrolului sint concentrate spre asigurarea unor producții superi
oare de țiței, conform programelor speciale, dc importanță națională, 
privind dezvoltarea mai puternică a bazei energetice și dc materii 
prime. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia recenta 
Consfătuire dc lucru de la C.C. al P.C.R., in lunile care au rămas 
din acest an se impun măguri susținute pentru Îndeplinirea exem
plară a planului la producția de țiței, pentru recuperarea restanțelor 
apărute.

în grupajul de azi prezentăm acțiunile întreprinse intr-o scrie 
de schele dc producție petrolieră in vederea sporirii nivelului extrac
ției de (iței, obținerii de produse peste plan si recuperării restantelor.

Producții suplimentare 
prin buna exploatare a în
tregului fond de sonde. 
Fundamentarea sarcinilor de plan 
pe acest an la SCHELA DE 
PRODUCȚIE PETROLIERA DRA- 
GAȘANI s-a făcut ținindu-se sea
ma — ani zice, matematic — de 
potențialul productiv al sonde
lor. de baza tehnico-materia- 
lă din dotare și noile investiții 
prevăzute a se. efectua. Subliniem 
de la bun început acest lucru pen
tru a nu lăsa să se înțeleagă că a 
existat vreun coeficient dc tole
ranță intre prevederile planului și 
capacitățile de producție aflate in 
exploatare sau in curs d£ a fi puse 
in funcțiune. Cu toate acestea, iată 
că după cele opt luni care au tre
cut din acest an, planul dc produc

ție a fost depășit cu circa 2 500 tone 
(iței. 67 milioane mc gaze brute și 
70 tone gazolină. Totodată, chel
tuielile totale la 1 000 lei produc- 
tie-marfă au fost reduse cu 75 lei, 
jar cheltuielile materiale cu 25 lei.

Atunci, se pune întrebarea : cum 
se explică producțiile suplimentare 
obținute de acest tînăr și inimos 
colectiv de petroliști ? întrebare al 
cărei răspuns l-am aflat in fantele 
de muncă ale maiștrilor și sondo
rilor Gheorghe Nichifor, Stelian 
Mîndrilă, Nicolae Humă, Nicolae 
Dungan. Dumitru Călinoiu si mul
tor altora. Despre citeva din ac
țiunile întreprinse ne-a vorbit, 
printre alții, inginerul Gheorghe 
Iâcob. șeful brigăzii nr. 1 Băbeni :

— O importantă rezervă de țiței 
am descooerit-o prin efectuarea
(Continuare în pag. a Il-a)

La recoltare - toate forțele satelor!
Buna organizare a activității în fiecare unitate trebuie 
să asigure strîngerea și depozitarea în timp scurt și fără

pierderi a întregii producții
Munca pentru recoltarea culturi

lor de toamnă crește și, in mod fi
resc. trebuie să crească mult in in
tensitate. ținînd deama că lucrări
lor prioritare, ca strîngerea fasolei, 
inului pentru fibră și pentru ulei, 
orzoaicei de primăvară și ovăzului, 
la care culesul trebuia și trebuie 
să se încheie cit mai grabnic, li s-âu 
adăugat cele care privesc floarea- 
soarelui. cartofii, legumele, fruc
tele si. în județele din sudul tării, 
chiar porumbul, iar din zilele ur

mătoare sfecla de zahăr, culturi 
care, in această perioadă, se si
tuează in prim-planul activității 
de stringere si depozitare la timp 
si fără pierderi a roadelor toamnei, 

în această fază a muncii pentru 
recoltare este efectiv nevoie de 
participarea din ce ta ce mai activă 
la cules a tuturor țăranilor coope
ratori, a mecanizatorilor, a, lucrăto
rilor din întreprinderile agricole de 
stat, practic a tuturor locuitorilor 
de la sate.

în acest sens trebuie să-și desfă
șoare acum întreaga muncă poli
tică și organizatorică organele și 
organizațiile de partid de Ia sate, 
consiliile populare, organele agrico
le și consiliile agroindustriale, pen
tru a asigura pretutindeni o puter
nică mobilizare a tuturor forțelor 
din agricultură, a celorlalți locui
tori ai sătelor. astfel incit stringe- 
rea și punerea la adăpost a recol
telor toamnei să se realizeze într-un 
timp cit mai scurt și iară pierderi.

Brigada „Scînteii" transmite din județul Giurgiu
ln pagina a Il-a

mtîlnire cu geniul creator al poporului
Vizitarea expoziției con

sacrate dezvoltării eco
nomice și sociale a 
României din ultimele 
patru decenii, și mai 
ales din „Epoca Nicolae 
Ceaușescu", ne umple su
fletul de o nețărmurită 
mindrie patriotică, dîn- 
du-ne senzația că ne in- 
tilnim in citeva ceasuri 
cu geniul creator al po
porului, cu întreaga lui 
istorie contemporană, cu 
eroii ei fără pereche, 
care au știut că socia
lismul se construiește cu 
muncă asiduă, știință 
înaltă și conștiință revo
luționară.

Efort, știință și conști
ință, această nobilă rela
ție de suflet și voință stă 
înscrisă pe fiecare obiect 
din expoziția care ne în
fățișează progrese spec
taculoase, piese șl utilaje 
ultramoderne, dezvolta
rea armonioasă a jude
țelor, realizările ministe
relor de resort sau din 
mari domenii ale vieții 
noi. socialiste. precum 
invățămîntul. instituțiile 
sociale, nivelul de trai, 
arta, știința și cultura.

In toate sectoarele —

realizări impresionante, 
edificatoare pentru pu
terea de creație și con
strucție a poporului, u- 
nele nevisate in țara 
noastră, pe care unii o 
credeau a fi predestinată 
să rămână: eminamente 
agricolă, tot așa . cum 
considerau masele de ță

întilnesc firesc. intr-o 
sinteză luminoasă în cu
vintele secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
care spunea in cuvinta
rea de la Sesiunea so
lemnă : „S-a dezvoltat, 
in continuare, învățămîn- 
tul, au crescut nivelul de

Însemnări de la Expoziția 
„Dezvoltarea economică și socială 

a României"

rani incapabile să devină 
muncitori de înaltă cali
ficare, in stare să stăpi- 
nească tehnica avansată.

Privesc piese și mașini 
ultramoderne, urmăresc 
evoluția unor ramuri e- 
conomice întregi, văd o 
aparatură bazată pe cele 
mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii și, in lu
ciul lor, văd. ca intr-o 
apă miraculoasă, ■ chipul 
celor ce le-au realizat, 
in laboratoarele, fabricile 
și uzinele țării.'și ele se 
suprapun armonios, . se

calificare și de pregătire 
generală al oamenilor 
muncii, capacitatea lor 
de a stăpini și minui cu 
rezultate tot mai bune 
tehnica modernă din do
tarea economiei națio
nale".

In țara unor genii teh
nice ca Vuia, Vlaicu, Co'n- 
stantinescu, Coandă. în 
țara care a dat lumii 
atițla oameni de - știință 
de primă mărime, in țara 
în care partidul se pre
ocupă atit de susținut de 
formarea omului nou, cu 
un larg orizont de cu

noaștere și o înaltă con
știință revoluționară, 
creșterea continuă a cali
ficării șl a pregătirii ge
nerale a oamenilor mun
cii este o obligație patrio
tică și o datorie de onoa
re a fiecărui constructor 
al socialismului.

Exponatele atit de di
verse și de bogate din 
toate sectoarele de activi
tate, expresie a măies
triei tehnice și a geniului 
creator al poporului nos
tru, reprezintă, totodată, o 
replică zdrobitoare la pe
simismul din trecut al 
unora, dar și o platfor
mă robustă, dătătoare de 
tonic optimism, pentru 
demararea hotărită, pli
nă de încredere, spre 
viitorul luminos al pa
triei noastre, spre împli
nirea idealurilor poporu
lui roman, strălucit con
figurate in proiectul de 
Directive ale Congresului 
al XIII-Iea al partidului 
cu privire la dezvol
tarea economico-socială a 
României in cincinalul 
1986—1990 și orientările 
de perspectivă pină in 
anul 2000.

Ion Dodu BĂLAN
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!n agricultură

LA RECOLTARE -
TOATE FORȚELE SATELOR!

Din zori și pinâ seara tîrziu, folosind întreaga capacitate a combinelor - așa lucrează in aceste zile mecanizatorii și cooperatorii de la C.A.P. 
Slobozia, la recoltarea florii-soarelui

Puternic mobilizați de sarcinile și indicațiile formulate 
de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R., oamenii muncii din agricultura județului Giurgiu 
participă în aceste zile la strîngerea recoltei de toamnă 
de pe cele 175 500 hectare și la pregătirea insămințărilor 
pe cele peste 130 000 hectare cu griu, orz și plante de 
nutreț.

Da ! Așa trebuie 
să se lucreze 

la cules
acum

1

Multe și complexe 
crările agricole din

• toamnă. Pe prim-planul prio
rităților se situează însă re
coltarea fasolei, florii-soare
lui și sfeclei de zahăr, strin- 
sul furajelor și culesul legu
melor, potrivit graficelor zil
nice stabilite. Pe unele su
prafețe din sudul județului a 
început și recoltarea porum
bului.

Cu mijloacele mecanice și 
cu forța de muncă concentra
tă în aceste zile la executarea 
lucrărilor din cimp, zilnic ar 
trebui să se recolteze cel pu
țin 3 400 hectare cu floarea- 
soarelui, 4 000 tone sfeclă de 
zahăr, 1 000 tone legume. Că 
acest lucru este pe deplin 
posibil o dovedesc și realiză
rile din acele unități care, 
imbinind in mod judicios 
munca mecanizată cu cea 
manuală, au reușit .Să încheie 
recoltarea florii-soarelui în 
5—6 zile în loc de 10, cit și-au 
prevăzut prin programul de 
campanie. Iată un exemplu, 
din multe altele, de modui 
în care poate fi „lungită" 
ziua de muncă în agricultu
ră în această campanie. 
Practic, timpul efectiv de 
lucru al combinelor în lan, 
în această perioadă, este de 
10 ore pe_zjj_de . dimineață 

' după ce se ridică rouă și 
pină seara după asfințitul 
soarelui. Ea C.A.P, Slobozia, 
mecanizatorii lucrează însă 
cu combinele cel puțin 12—13 
ore pe zi. Cum ? Asigurînd, 
în primul rînd, funcționarea 
neîntreruptă a combinelor în 
brazdă din prima clipă în 
care pot intra in lan și pină 
la lăsarea întunericului. Dar 
înainte și după acest răstimp 
ei mai lucrează cel puțin trei 
ore pe zi, treierînd staționar 
ceea ce au cules echipele de 
cooperatori. Așa s-a reușit 
la C.A.P. Slobozia să se re
ducă la jumătate campania 
de recoltare a florii-soarelui.

sînt Iu- 
această

exact în starea de după cam
pania din primăvară.

Desigur, față de acest mod 
inacceptabil de lucru ce 
contrastează flagrant cu nor
mele legale care stau la baza 
desfășurării activității in 
agricultură și cu deosebire 
cele stabilite prin Legea or
ganizării producției și a 
muncii în unitățile agricole, 
s-ar impune. nu atit unele 
explicații din partea celor- 
vinovați, cit măsuri ferme și 
eficiente pentru înlăturarea 
rapidă a acestor deficiente. 
Intrucit în ziua respectivă

tau in lan cu multă grijă și nu am reușit să găsim la da-

cooperatorilor din Vlad 
Țepeș rezultă limpede că 
aici perioada optimă de re
coltau-o este depășită de a- 
cum. Spre lauda și cinstea 
lor, cei doi mecanizatori care 
recoltau — Iancu Procopie și 
Dumitru Muticaru — înain-

prin bogăția lor rivalizează 
cu cele mai roditoare grădini 
din țară. Ferma de legume a 
I.A.S. Vedea, condusă de in
ginera Elena Maier, din care 
s-au livrat in acest an legume 
în valoare de 50 000 lei la 
hectar, reprezintă din toate 
punctele de vedere un model 
de ceea ce înseamnă legu
micultura intensivă. Produc
ții bune și foarte bune s-au 
obținut și în alte ferme, in
clusiv la întreprinderea de 
producere a legumelor Uzu- 
nu. cunoscută pină nu de
mult mai ales prin randa
mentul scăzut la hectar si

tate obiective sînt în princi
pal acelea care tin de slaba 
preocupare a celor implicați 
în realizarea instalației. So
luții există și trebuie apli
cate fără întirziere. Nu este 
permis nimănui ca legumele 
să fie lăsate să se irosească!

Unii intr-o zi cit in patru, 
alții in patru cit intr-o zi!

Un raport
nivelul de

in

care arată și
organizare și
unele unități

diferența dintre
de răspundere

agricole

Brigada „Scînteii“ transmite din județul Giurgiu

ÎNNOIREA PERMANENTĂ Șl ÎNALTA 
CALITATE A PRODUSELOR

-la baza bunelor rezultate la realizarea «xportriui

Defecțiuni tehnice 
și organizatorice 

apărute încă din start
Asemenea exemple de 

înaltă răspundere și spirit 
de buni gospodari precum 
cel la care ne-ăm referit 
există multe în județul 
Giurgiu. în rîndurile ce ur
mează ne propunem să insis
tăm însă asupra cauzelor 
care determină nerealizarea 
vitezei zilnice de recoltare a 
florii-soarelui stabilite, nu pe 
ansamblul județului, intrucit 
mai sînt suprafețe unde re
colta nu a ajuns la maturi
tate. ci în cazul acelor uni
tăți în care nu pot fi invoca
te asemenea cauze obiective.

După stadiul do sugra- 
coacera in care se află 
lanul de floarea-soarelui al

își reglau mereu aparatul de 
treier pentru a evita scoa
terea semințelor din capitule, 
în ziua respectivă, Iancu 
Procopie a avut și șansa de 
a-nu avea defecțiuni la com
bină, reușind pină la ora 
16,30 să recolteze 15 buncăre. 
Dar la această oră a fost 
obligat-să-și înceteze lucrul, 
intrucit remorcile trimise cu 
semințe la baza de recepție 
din zonă nu s-au mai întors 
la arie. Celălalt mecanizator 
a recoltat doar 6 buncăre, 
după care a fost obligat să 
iasă din brazdă din cauza 
unei defecțiuni. Așa-zisa 
„asistență tehnică" lipsea cu 
desăvîrșire, cum dealtfel 
lipsea din cimp și îndru
marea de specialitate sau 
controlul factorilor răspunză
tori. Toți aceștia erau repre
zentat! prin delegatul lor, 
Stefan Marin, care răspun
dea de intocmirea actelor 
pentru transportul recoltei la 
bază. Fapt este că, joi, la 
C.A.P. Vlad Țepeș, cu două 
combine s-au recoltat in to
tal 3 hectare cu floarea-soa- 
relui, adică jumătate din cit 
reprezintă capacitatea de 
lucru a unei combine. Tre
cem și pe la cei trei mocani - 
zatori care recoltau și trans
portau furaje. Spre surprin
derea noastră, și aceștia se 
retrăgeau din cimp în plină 
zi din cauza defecțiunii com
binei. Dar despre modul în 
care este folosită aici forța 
mecanică aveam să ne dăm 
seama la una din taberele de 
cimp, unde staționau nu mai 
puțin de 8 tractoare și unde 
cele 4 grape cu discuri, care 
ar trebui să lucreze la pre
gătirea terenului, se aflau

torie pe nici unul din acești 
factori este de așteptat ca 
aceste măsuri să fie luate de 
alte'organe in. drept și da
toare să facă acest lucru.

Pe jtarcursuî investigației 
.noastre aveam să ne convin
gem că una din principalele 
cauze care impiedică reali
zarea vitezei zilnice planifi
cate la recoltare ține de 
funcționarea necorespunză
toare a combinelor. Din a- 
ceastă cauză, in principal, la 
I.A.S. Prundu, de exemplu, 
în ultimele patru zile abia 
s-a recoltat la un loc atit cit 
reprezintă capacitatea de lu
cru a combinelor într-o zi. 
Considerăm că prima și cea 
mai 
care 
aceea 
normală 
tuturor mașinilor 
jelor.
care trebuie menținută apoi 
în lanuri- atit prin asigu
rarea asistentei tehnice, cit 
mai ales prin prezenta in 
cimp a tuturor specialiștilor 
și cadrelor chemate să asi
gure buna desfășurare a ac
tualei campanii. Nu este 
vorba numai de o prezență 
fizică, ci de una activă, care 
să contribuie la soluționarea 
operativă și eficientă a tutu
ror problemelor care se 
ivesc.

importantă problemă 
trebuie rezolvată este 

a punerii în stare 
de funcțiune a 
.' " și utila- 

Stare de funcționare

calitatea mărfurilor livrate. Aceasta 
dovedește că măsurile întreprinse 
pentiu asigurarea unei producții de 
calitate înaltă se aplică la fiecare 
loc de muncă, că eforturile perma
nente și perseverente in acest sens, 
și-au atins ținta. $i trebuie spus 
că produsele ce poartă emblema 
întreprinderii sint livrate in mai 
multe țări din Europa, Asia și Afri
ca. unele dintre ele l'iind țări 
cu o industrie dezvoltată. Faptul că 
întreprinderea băcăuană își păstrează 
de ani de zile partenerii, iar in ul
timul timp numărul lor a sporit, 
vorbește de la sine despre seriozita
tea cu care se muncește pentru îm
bunătățirea continuă a calității pro
duselor. despre grija pentru ono
rarea promptă, chiar în avans, a 
contractelor încheiate. Interesantă 
ni s-a părut, în acest sens, opinia in
ginerului Costin Plăvan, șeful servi
ciului de control tehnic de calitate : 
„In întreprindere a 1’ost introdus sis
temul de realizare a produselor in re
gim de asigurare a calității, s-au luat 
măsuri ample pentru întărirea com
partimentului de control tehnic de 
calitate, fiecare produs destinat ex
portului fiind urmărit pe fluxul de 
fabricație pe bază de fișe".

înalta calitate a produselor se asi
gură aici și prin eforturile stăruitoa
re depuse de colectivul întreprinderii 
în vederea îmbunătățirii tehnologiilor 
de fabricație. în secția de turnătorie, 
bunăoară, inginerii Radu Drugan și 
Narcis Adam au definitivat reteta de 
obținere a unei fonte speciale din 
care se realizează armături indus
triale cu o rezistentă mult superioa
ră. Tot aici se folosește pe scară 
largă fonta cenușie cu caracteristici 
îmbunătățite.

Calitatea înaltă a produselor reali
zate de metalurgiștii băcăuani ates
tă eforturile lor permanente pentru 
creșterea și diversificarea continuă a 
exportului, pentru stabilirea de re
lații cu noi parteneri de peste hotare, 
pentru consolidarea prestigiului uni
tății pe piețele externe. Iar cele 12 
milioane lei realizate peste plan la 
producția netă și cele 17 milioane 
lei cit reprezintă beneficiile supli
mentare obținute in perioada care a 
trecut din acest an constituie o do
vadă în plus a perseverenței și înal
tei răspunderi cu care se acționează 
aici pentru ridicarea nivelului cali
tativ al întregii activități producti
ve, o expresie a hotărîrii colectivului 
de oameni ai muncii de la întreprin
derea metalurgică din Bacău de a 
traduce neabătut in viață indicațiile 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta Consfătuire de lucru de 
la C.C. al P.C.R., pentru a întimpina 
cu noi și remarcabile fapte de mun
că Congresul al XIII-lea al partidu
lui.

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scînteii”

reținut că alte 16 produse noi se află 
in diferite stadii de realizare pe flu
xul de fabricație, iar pină la finele 
anului vor mai ii asimilate alte 30 
de produse, in vederea oferirii lor 
lâ export. Interesantă ni s-a părut și 
atenția acordată adaptării produ
selor fabricate la normele interna
ționale. ca și la condițiile de climă 
din țările in care sint livrate. Este 
cazul hidrantului de curte și al acce
soriilor pentru instalațiile de iriga
ții. realizate pentru diferite firme din 
Egipt și Siria, ca și al robineților de 
tip fluture cu clapetă, destinați unor 
firme din R.F.G.

Adaptarea operativă a producției 
la cerințele partenerilor din străină
tate este o coordonată de bază

O mare narte din producția reali
zată la întreprinderea metalurgică 
din Bacău, unitate frsntasă în între
cerea socialistă, este destinată ex
portului. Calitatea ireproșabilă a 
produselor, promptitudinea in li
vrări. respectarea cu strictele a ter
menelor contractuale stabilite se 
detașează ca obiective de prim-or- 
din în activitatea colectivului bă
căuan. devenite de multă vreme o 
recunoscută si apreciată ..carte de 
vizită". Dealtfel, așa se explică fap
tul că. in cele opt luni care au trecut 
din acest an, planul la export a fost 
depășit cu 12,5 milioane lei.

Care este explicația acestui rezul
tat de prestigiu? Să-l ascultăm mai 
întîi pe inginerul Neculai Leca. di
rectorul întreprinderii : „Angajați cu 
toate forțele pentru realizarea cu 
prioritate a producției de export, 
sarcină subliniată din nou de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
Consfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R.. în întreprindere au t'ost 
organizate Secții, ateliere și for
mații de lucru specializate. Condu
cereaz lor a fost încredințată unor 
oameni bine pregătiți, aleși din
tre cei mai conștiincioși mese
riași, comuniști de nădejde, cum 
sint maiștrii Ion Bejenaru. Mihai 
Apostol, Constantin Niță si loan 
Soiman. Aceștia, impreună cu tova
rășii lor de muncă de la turnătorie 
si din secțiile de prelucrare si mon
taj, realizează peste 30 de tipodi- 
mensiuni de armături industriale din 
fontă si otel, precum si numeroase 
utilaje destinate industriei siderur
gice. chimiei, industriei alimentare 
sau agriculturii, produse mult soli
citate de partenerii de peste hotare".

înnoirea și modernizarea continuă 
a producției reprezintă o preocupare 
permanentă a specialiștilor din uni
tate. „Piața, în general, și în special 
piața externă, ne cere să-i oferim 
produse tot mai moderne, de inaltă 
tehnicitate și productivitate, cu o fia
bilitate sporită" — ne spunea ingi
nerul Adolf Hanek, șeful atelierului 
de proiectare, specialist cu experien
ță în întreprinderea băcăuană. De la 
el am aflat că; la ora actuală, mai 
mult de jumătate din producția uni
tății o- reprezintă produsele noi și 
modernizate. Au fost asimilate, nu
mai de la Începutul acestui an, 40 
de produse noi, dintre care aproape 
jumătate sint destinate exportului. 
Printre acestea se numără robineții 
clapă-fluture, cu acționare pneu
matică, pentru construcția de nave, 
precum și instalațiile pentru sis
temele mari de irigații. De ase
menea, la începutul lunii august 
au fost expediate unor parteneri 
din Uhiunea Sovietică primele 
clapete de reversie pentru gaze de 
cocserii — utilaje complexe, de înal
tă tehnicitate. Din discuțiile purtate 
cu specialiștii din acest sector am

La întreprinderea 
metalurgică 
din Bacău

avută în vedere de colectivul între
prinderii din Bacău. Dintr-o discuție 
purtată cu inginerul-șef. tovarășul 
Cornel Popa, am reținut citeva ele
mente concludente. Astfel, recent, o 
firmă din Republica Arabă Egipt a 
cerut întreprinderii băcăuane să rea
lizeze hidranții de suprafață in așa 
fel incit aceștia să poată fi montați 
pe conducte la alte adincimi decît 
cele practicate în Europa. Firește, 
condițiile impuse necesitau eforturi 
suplimentare. Fără să piardă timp, 
conducerea întreprinderii, comitetul 
de partid au mobilizat sectoarele de 
specialitate. După o analiză operativă 
s-a decis schimbarea tehnologiei de 
fabricație, a modelelor și a unor re
pere, confecționindu-se noi scule. Pe 
scurt, produsul a trebuit modificat in 
proporție de aproape 40 la sută. Bine
înțeles, comanda a fost onorată in 
termenul cerut de parteiier. Alt 
partener extern a solicitat o seamă 
de modificări la robineții PN-16 tip 
fluture cu clapetă. pentru a putea fi 
montați intr-un timp mai scurt decit 
cel prevăzut în proiect. Totul a fost 
realizat in două luni. Un amănunt 
semnificativ pentru adaptarea produc
ției la cerințele partenerilor de peste 
hotare : in unitate au fost construite 
noi ateliere, au fost realizate și puse 
în funcțiune noi standuri de probe și 
anduranță. în momentul de față me- 
talurgiștii băcăuani sint pe punctul 
de a finaliza tehnologiile de fabrica
ție a altor 6 noi tipodimensiuni de 
armături industriale, solicitate de 
partenerii externi.

Am mai reținut din discuțiile pur
tate un fapt deloc neglijabil. De mul
tă vreme, întreprinderea băcăuană nu 
a mai primit nici o reclamație privind

0 problemă urgentă... 
de mai multi ani

Acum cînd recoltarea faso
lei pentru boabe se apropie 
de sfîrșit se poate face un 
bilanț al producției realizate. 
Este vorba de un bilanț ne
satisfăcător. așa cum dealt
fel au fost și cele din ulti
mii ani. în medie s-a.u obți
nut la hectar doar 500 kg fa
sole. adică de 3—4 ori mai 
puțin decit ar trebui să se 
realizeze în mod normal pe 
terenurile fertile din aceas
tă parte a Bărăganului. 
„Fierberea" este mare in ju
rul acestei recolte scăzute, 
mai mare poate ca niciodată, 
Nu este intenția noastră de 
a-i justifica in nici un fel 
pe producători, pentru aces
te rezultate necorespunzătoa
re. Ne facem însă o datorie 
supunind atenției organelor 
în drept una din cauzele 
principale pe seama cărora 
pun aceste recolte slabe spe
cialiștii din unitățile agrico
le: lipsa unei semințe auten
tice. cu o valoare biologică 
cit de cît acceptabilă. Pro
blema nu este nouă, și nici 
specifică doar județului Giur
giu. De aceea surprin
de faptul că în analize
le ce se fac pe marginea'a- 
cestei chestiuni se ignoră 
tocmai acest lucru fun
damental. De ce alte argu
mente., mai au nevoie orga-, 
nele agricole și specialiștii 
care se ocupă de această pro
blemă pentru a fi convinși 
că redresarea culturii de fa
sole în țara noastră trebuie 
să înceapă cu crearea unui 

.fond valoros de semințe, cu 
punerea la punct a agroteh
nicii specifice acestei cul
turi ?

Citeva concluzii. Campa
nia agricolă de toamnă in 
județul Giurgiu este abia la 
început. O primă analiză a 
activității desfășurate în a- 
ceste zile de început a fost 
făcută si în cadrul plenarei 
comitetului județean de 
partid desfășurate joi și vi
neri. Cu acest prilej a fost 
dezbătut si programul gene
ral de desfășurare a întregii 
campanii de toamnă, au fost 
stabilite măsurile tehnice si 
organizatorice ce se impun 
pentru executarea in perioa
dele stabilite a tuturor lu
crărilor. Important este ca 
pretutindeni să fie create 
toate condițiile pentru ca a- 
ceste măsuri să-și găsească 
o concretizare practică.

MAI MULT PETROL
pierderile financiare ne care 
le înregistra.

în momentul de față, in 
grădinile județului se află, 
după aprecierea organelor 
de specialitate." "aproximativ 
23 000 tone tomate în stare 
coaptă.. Deci roșii care pen
tru a • putea fi valorificate 
trebuie grabnic recoltate, 
transportate și vindute popu
lației sau trimise spre prelu
crare in fabrici. Este adevă- 
raț, nu au apărut cazuri de 
depreciere a producției din 
cauza supracoacefii tomate
lor, dar dacă va continua să 
se mențină actualul ritm 
scăzut de valorificare a to
matelor pericolul devine ine
vitabil. Una din căile impor
tante de valorificare a to
matelor ar trebui să o con
stituie industrializarea lor pe 
plan local, în cadrul Fabricii 
de conserve din 
Săptămina aceasta 
miercuri și pină vineri la 
prînz, linia pentru produce
rea- pastei de tomate a stag
nat din cauza unor defecți
uni. astfel incit ritmul de 
prelucrare a scăzut aproape 
la jumătate. Dar admițînd că 
această linie va funcționa în 
viitor la întreaga capacitate, 
tot nu va Putea prelucra nici 
măcar 20 la sută din produc
ția de tomate care ar trebui 
acum valorificată zilnic. Iată 
de ce este absolut necesar 
să fie întreprinse măsurile 
tehnice necesare pentru pu
nerea grabnică în funcțiune 
și a celei de-a doua linii de 
producere a pastei de toma
te. obiectiv de investiții a 
cărui finalizare se tărăgă
nează de 2—3 ani de zile, in- 
vocindu-șe tot felul de cauze 
obiective, din care în reali-

(Urmare din pag. I)

Giurgiu, 
însă, de

Cum este valorificată 
producția 

de legume ?
într-un an mai puțin 

prielnic legumelor, în jude
țul Giurgiu pot fi întilnitein 
această toamnă grădini care

Unul din miile de oameni 
pentru care activitatea în a*  
gricultură cunoaște o singu
ră lege : legea producțiilor 
maxime. Și face pentru a- 
ceasta lucrul cel mai firesc, 
dar cel mai important și, a- 
nume, își face în mod exem
plar datoria. Este vorba de 
inginera Elena Maier care in 
ultimii trei ani, adică, in pe
rioada de cînd a terminat 
facultatea, a asigurat în fer
ma pe care o conduce la 
I.A.S. Vedea realizarea unor 
producții de legume de 2-3 
ori mai mari decît cele pla
nificate. De unde se înțele
ge că nu atit timpul de cînd 
lucrezi ci spiritul de răspun
dere, pasiunea și priceperea 
sînt cele care dau omului 
capacitatea de . a obține 
ceea ce dorește, ceea ce 

vrea de la pămînt

Aici, la întreprinderea pentru industrializarea legumelor și fructelor Giurgiu, mașinile care se văd in fotografie - și 
zilnic zeci de alte mașini - pur și simplu stau. Stau pentru că „stă" și fabrica, pe de o parte din cauza defecțiunilor 
liniei de producere a pastei de tomate, iar pe de altă parte pentru că o altă linie nu a intrat - deși trebuia 

să intre de 'mult — in funcțiune

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP
Petre CR1STEA

Fotografii :
Sandu CRISTIAN

unor lucrări de anvergură în ve
derea reactivării mai multor son
de. Bunăoară, pentru creșterea de
bitelor medii s-au executat'in ul
timele luni nu mai puțin de 31 ope
rații de îmbunătățire a parametri
lor de pompaj, ceea ce a adus un 
plus de 63 tone țiței, in vreme ce 
prin schimbarea a 12 duze am mai 
ciștigat peste 1 300 tone țiței. La fel 
am putea vorbi despre cele 12 re
trageri și cementări, ca și despre 
cele 16 operații de adiționare și re- 
perforări ori despre . acidizările și 
consolidările de strat. Iată și un 
alt exemplu. Pentru creșterea fac
torului de recuperare a . țițeiului 
din zăcămînt am continuat expe
rimentarea unui ingenios sistem 
de combustie subterană. în acest 
scop, s-au injectat peste 3,4 milta 
oane mc de aer in strat, urmind ca. 
în perioada următoare, să începem 
injectarea de apă sărată Ia sonda 
2 803, în spatele frontului de com
bustie. Astfel de operațiuni vor fi 
executate și la sondele 700 și 2 365.

Măsurile luate vin să confirme 
nreocuoările petroliștilor din aceas
tă zonă — socotită nînă nu de mult 
ca epuizată de hidrocarburi — toc
mai pentru menținerea in funcțiune 
și la parametri de producție ridi
cați a întregului fond de sonde. 
Aceasta este una din explicațiile 
faptului că, pe întreaga perioadă 
ce a trecut din acest an, coeficien
tul planificat de exploatare a son
delor a fost permanent depășit. 
Și tot astfel se poate înțelege de 
ce normele de lucru aplicate ri
guros în cadrul sistemului de acord 
global la activitatea de intervenții 
au fost îndeplinite în proporție de 
105.2 la sută. Să vedem ce-i pre
ocupă in continuare pe petroliștii 
din Drăgășani pentru ca activitatea 
lor în perspectiva imediată, pină la 
sfirșitul acestui an și in anul viitor 
să aibă asigurate cele mai bune 
condiții tehnice și organizatorice.

— în spiritul indicațiilor și orien
tărilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvintările 
rostite Ia sesiunea solemnă și la 
consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. — ne spune ing. Corneliu 
Amzăr, directorul schelei — am 
adus îmbunătățiri substanțiale 
programului de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice, prin a căror aplicare 
se asigură îndeplinirea și depășirea 
planului pe acest an. precum și 
pregătirea corespunzătoare a pro
ducției pentru anul 1985. Am sta
bilit, bunăoară, ca in următoarele 
două luni să se efectueze 45 ope
rații de spălări și deblocări cu 
freza cu clapă la sondele din sec
toarele Băbeni si Stoilesti. în
tregul colectiv de oameni ai 
muncii de la schela de pro
ducție petrolieră Drăgășani, în 
frunte cu comuniștii, acționează în 
așa fel în aceste zile incit să in- 
timpine cel de-al XIII-lea Congres 
al partidului cu rezultate cît mai 
bune în producție. Angajamentul 
nostru prevede ca, pină la deschi
derea lucrărilor marelui forum al 
comuniștilor, să se obțină supli
mentar 5 000 tone țiței, 150 milioa
ne mc gaze brute si 100 tone gazo
lină.

Restanțele vor fi recupe
rate într-un timp cît mai 
SCUrt Luind cunoștință de pre
vederile proiectului de Directive ale 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui. oamenii muncii de la SCI-IELA

DE PRODUCȚIE PETROLIERA 
BOLDEȘTI și-au sporit eforturile 
pentru Îndeplinirea in cît mai bune 
condiții a sarcinilor ce le revin in 
această perioadă. Acțiunile intre- 
prinse se dovedesc cu atit mai ne
cesare cu cit in perioada care, a 
trecut din acest an planul la pro
ducția de țiței nu a fost realizat 
integral. „întregul colectiv — ne 
spune directorul schelei, inginerul 
Nicolae Metea — este puternic mo
bilizat și se fac eforturi mari pen
tru realizarea unor producții zilnice 
sporite de țiței in vederea recupe
rării restanțelor acumulate. Rezul
tatele din luna august și din pri
mele zile ale lunii septembrie sint 
în progres evident față de perioa
dele anterioare. Practic, producția 
medie zilnică a ajuns ia 1 550 de 
tone țiței. Și mai imbucurător este 
faptul că brigada complexă con
dusă de inginerul Ion Ștefan și 
maistrul Ion Mihalcea, ca urmare 
a măsurilor luate pentru injectarea 
apei in zăcămintul sondelor vechi, 
reușește de mai bine de o lună de 
zile să extragă 10—12 tone de țiței 
in plus pe zi fată de sarcinile ce 
îi revin. Tocmai de aceea s-a ho- 
tărit ca acest procedeu să fie apli
cat. iu trei luni mai devreme decit 
se stabilise inițial, la un nou zăcă- 
mint. Dealtfel, trebuie spus că, 
datorită măsurilor luate pentru 
creșterea factorului final de recu
perare, urmează să se obțină su
plimentar față de programele în
tocmite circa 5 000 tone de țiței. 
De asemenea, ne-am propus să 
mărim numărul de adiționări, re- 
perforări, tratamente cu diferite 
substanțe tensioactive. astfel incit 
in perioada următoare, debitul son
delor să crească și mai mult. Vom 
mai efectua, pînă la sfîrsitul anu
lui. peste 1 000 de asemenea ope
rații. care vor asigura un scor de 
producție de 3 500—4 000 tone ți
ței".

După cum ne-a relatat la rîndul 
lui secretarul comitetului de partid 
al schelei, tovarășul Toma Cirstoaie, 
în aceste zile se acționează intens 
și pentru punerea in exploatare, 
înainte de termen, a sondelor nou 
săpate. Brigăzile complexe nr. 1 și 
2. conduse ‘ de inginerii Cornel 
Danțov și Nicolae Coman, au și 
preluat recent 5 sonde noi de la 
sectorul de foraj. „Probele de pro
ducție se fac acum din mers — 
ne spune secretarul comitetului de 
partid — printr-o colaborare strin- 
să între oamenii de la foraj, cei de 
la producție și chiar de la inter
venții. Angajamentul tuturor este 
ca sondele noi să înceapă să pro
ducă cu 15—20 de zile înainte de 
termenele prevăzute. în felul a- 
cesta. in luna septembrie, produc
ția medie zilnică va putea crește 
cu cel puțin 25 tone țiței. Pentru 
aceasta, formațiile de la lucrările 
de probe lucrează zi si noapte".

O altă direcție de acțiune pentru 
creșterea producției de țiței o con
stituie organizarea mai bună a lu
crărilor de intervenții la sonde. 
Timpul de punere din nou în pro
ducție a unor sonde nisipate sau 
oprita accidental'este acum redus 
aproape la jumătate față de primul 
trimestru al anului ca urmare a 
măsurilor energice luate in ve
derea întăririi disciplinei și dotării 
formațiilor de lucru cu tot ce este 
necesar.

Rezultatele obținute pînă acum 
sînt considerate insă de întregul 
colectiv al schelei numai un început 
pentru creșterea și mai accentuată 
a producției de țiței. Petroliștii de

la Boldești sînt ferm hotărîți să 
muncească in continuare și mai 
bine, astfel incit, așa cum s-a sub
liniat la recenta Consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R., restan
tele la producția de țiței să fie 
recuperate într-un timp cit mai 
scurt.

Sondele noi — forate și 
puse în funcțiune cît mai 
repede cu putință. In perioa' 
da care a trecut de la începutul 
anului, la SCHELA DE FORAJ 
DIN GHELINȚA planul de forai a 
fost realizat in proporție de numai 
70 la sută, ceea cc echivalează cu o 
restantă de 9 000 metri. Cauzele ră- 
minerilor in urrrtă sint multiple, 
atit de ordin obiectiv, cît si su
biectiv. Astfel, sondele sint situa
te intre munți, in văi abrupte. îm
pădurite; iar straturile geologice 
sint deosebit de dure. In plus, anul 
acesta condițiile meteorologice au 
fost mai grele : au căzut zăpăzi 
mari, s-a imprimăvărat tirziu. iar 
timpul mai cald a fost insolit, de 
ploi torențiale, care au cauzat alu
necări de teren. Nu-i mai puțin 
adevărat insă că s-au manifestat 
si o serie de neajunsuri in organi
zarea muncii, in aprovizionarea 
sondelor cu materiale, precum și 
in gospodărirea acestora.

Cu toate acestea s-au obtinut si 
o serie de rezultate bune in acti
vitatea economică a schelei. Astfel, 
au fost reduse substanțial cheltuie
lile de forai prin recuperarea a 200 
mc fluid de forai : s-au recuperat 
si recondiționat piese si subansam- 
ble in valoare de aproape 1 milion 
Iei peste prevederi s.a.

La adunarea generală a oameni
lor muncit la care a fost analizată 
activitatea colectivului de muncă 
ce primul semestru al anului si au 
fost trasate sarcinile semestrului 
II. petroliștii din Ghelința și-au 
luat angajamentul ca. pină la fi
nele anului, să recupereze restan
tele Înregistrate, să realizeze inte
gral planul pe anul 1984. Ca ur
mare. în semestrul II urmează să 
înceapă lucrările de forai la 15 
sonde noi. iar 5 sonde trebuie să 
fie predate brigăzii complexe de 
exploatare a schelei de extracție 
Comănesti. Angajamentul petroliș
tilor este ca oină la sfirsitul anului 
să dubleze viteza de forai fată de 
prima parte a anului. Acest lucru 
va fi posibil prin organizarea e- 
xemplară a muncii, nrin intărirea 
disciplinei, nrin creșterea gradului 
de calificare si instruire a lucră
torilor si in special a sondorilor.

Eforturile nroprii ale petroliști
lor trebuie să fie însoțite insă si 
de un spriiin mai substantial din 
partea furnizorilor de materiale. La 
ora actuală se resimte lipsa pre
venitoarelor de erupție si sapelor 
fabricate de întreprinderea „1 Mai" 
Ploiești, precum si alte materiale 
procurate prin baza de aprovizio
nare Dărmănești. iudetul Bacău. 
Petroliștii de la Ghelința, însuflețiți 
de recenta cuvintare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R.. de 
atmosfera de puternic entuziasm 
generat de apropierea Congresului 
al XIII-lea al partidului, se anga
jează să îndeplinească integral sar
cinile ce le revin in acest an.

Palianos MARIA 
Ion STANCIU 
Constantin CĂPRARU 
corespondenții „Scînteii"
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Proiectul de Directive ale Congresului al X]HMea al Partidului Comunist Român |
deschide întregului popor ample perspective pentru

0 NOUĂ CALITATE A VIEȚII, 0 PUTERNICĂ ÎNFLORIRE 
A CIVILIZAȚIEI SOCIALISTE

„Ca rezultat al dezvoltării producției materiale și creșterii eficienței economice în toate 
sectoarele de activitate se va asigura sporirea cu aproape 50 la sută a venitului național, creîndu-se,
pe această bază, condițiile 
nivelului general de trai, a

dezvoltării economico-sociale, tot mai intense, a patriei, ridicării 
gradului de civilizație și bunăstare a poporului44

NICOLAE CEAUȘESCU

înalta calificare, inaTta prmluctivitate, la baza rttâri nivelului de trai
CREȘTEREA NUMĂRULUI PERSONALULUI MUNCITOR

— în procente —
© Populația țării în anul 1990 se estimează la 

24 milioane de locuitori, din care 48 la sută va 
reprezenta populația ocupată în economie.

O Populația ocupată în economia națională 
va fi în 1990 de 11,5 milioane persoane, din care 
circa 73 la sută vor lucra în ramurile neagricole.

© Aceste perspective impun formarea profe
sională a unui număr de aproape 2 milioane de 
oameni.

© Ridicarea nivelului de pregătire a întregii 
populații va determina o modificare calitativă în 
caracterul diviziunii muncii, contribuind atît la 
afirmarea personalității umane, cît și la satisfa
cerea în condiții superioare a intereselor și cerin
țelor generale ale societății.

© în perioada 1991—2000 se va asigura gene
ralizarea celei de-a doua trepte a liceului, întregul 
tineret va fi cuprins în învătămîntul de 12 ani.

• în cincinalul 1986—1990 se va asigura men
ținerea nivelului de trai realizat și creșterea veni
turilor populației, a retribuției reale pe măsura 
sporirii venitului național și a productivității mun
cii, a dezvoltării generale a societății.

© Vor spori, de asemenea, veniturile reale 
ale țărănimii provenite din munca în cooperati
vele agricole si din gospodăriile personale, ca ur- 
mare ,a creșterii prpdțsțțiși ..agricole. . . , M

025-035

Creșterea si testarea serviciilor pentru cetâteni
• Creșterea cu 68—76 

la sută a prestărilor de 
servicii pentru populație 
în următorul cincinal va 
contribui hotărîtor la

VOLUMUL PRESTĂRILOR DE SERVICII

îmbunătățirea continuă a wiffloi’ de locuit
• în cincinalul viitor 

vor continua să se îm
bunătățească condițiile 
de locuit prin realizarea 
a 725 mii locuințe noi.

© în perioada 1991— 
2000 va fi soluționată pe 
deplin problema locuin
țelor, asigurîndu-se, în 
medie, pentru fiecare ce
tățean o suprafață locui
bilă de 14 metri pătrați.

© Se va încheia pro
cesul de organizare teri
torială și de sistematiza
re a tuturor localităților 
țării. Ca rezultat al aces
tui proces, al ridicării e- 
conomice și sociale a tu
turor localităților, se va 
realiza o apropiere tot 
mai mare a condițiilor de 
muncă și de viață de la 
sate de cele de la orașe.

CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE

creșterea gem 
gradului de civi 
calității vieții.

© Un accent deosebit 
se va pune pe diversifi
carea prestărilor, acor- 
dîndu-se prioritate servi
ciilor mai intens solici
tate de populație.

© Se va dezvolta, în 
continuare, rețeaua co
mercială, asigurîndu-se 
amplasarea judicioasă a 
unităților în pas cu dez
voltarea localităților, a 
județelor.

— in procente —

Tot mai multe bunuri de consum 
de calitate la dispoziția populației

© Vor fi introduse în fabricație bunuri de fo
losință îndelungată cu caracteristici tehnice și 
funcționale superioare, cu consumuri mai reduse 
de materiale și energie.

© Produsele alimentare vor fi realizate în con
formitate cu prevederile programului de alimen
tație științifică a populației.

© în industria textilă și de tricotaje se va ex
tinde producția de articole ușoare, cu un grad su
perior de finisaj, neșifonabile, într-o bogată gamă 
coloristică.
• în producția de confecții și tricotaje se va 

pune accentul pe diversificarea structurii sorti
mentale.

© Se vor asimila produse noi în domeniile în
călțămintei, blănăriei și marochinăriei.

© Se va extinde gama articolelor de ceramică 
fină, porțelan, sticlă.

• în vederea ușurării muncii în gospodăria 
casnică, producția de preparate și semipreparate 
culinare va crește de aproape 2 ori.

• Va spori producția de alimente dietetice, cu 
conservare îndelungată și ambalate în vid.

INVESTIȚII SOCIAL-CULTURALE

APROAPE

135
MILIARDE LEI

1986 -1990

Amplu program de făurire a unei înalte civilizații socialiste
(Urmare din pag. I)
velului de civilizație al întregului 
popor, consecventa cu care a ur
mărit și urmărește asigurarea 
bunăstării și fericirii tuturor celor 
ce muncesc din tara noastră.

Continuitatea acestei nobile pre
ocupări iși găsește o elocventă 
expresie in proiectul de Directive, 
care confirmă din nou justețea 
politicii partidului de dezvoltare 
puternică și în ritm înalt a în
tregii economii naționale. Așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în magistrala sa cu- 
vîntare la aniversarea zilei de 
23 August, „fără’ acest efort nu am 
fi putut obține marile realizări în 
construcția socialistă pe care le 
avem astăzi. Țara noastră ar fi 
continuat să rămină o tară slab 
dezvoltată — ceea ce ar fi avut 
mari repercusiuni negative asupra 
destinelor poporului nostru, a ni
velului său general de viată".

Tocmai pe temelia sigură a dez
voltării economice generale, pro
iectul de Directive prevede obiec
tivul strategic de a se asigura si in 
cincinalul 1986—1990 „menținerea 
nivelului de trai realizat si creș
terea veniturilor populației, a re
tribuției reale ne măsura sporirii 
venitului national si a productivi
tății muncii, a reducerii costurilor

de producție si îndeosebi a chel
tuielilor materiale". De asemenea, 
vor spori veniturile reale, din 
muncă, ale țărănimii.

în legătură cu creșterea venitu
rilor populației, a retribuției reale 
și veniturilor reale, se cuvine rele
vat că in proiectul de Directive 
este prevăzută asigurarea unei sta
bilități corespunzătoare a prețuri
lor cu amănuntul și a tarifelor pen
tru servicii, indicele acestora ur- 
mind să se încadreze strict în limi
tele planificate. Iată cum, în condi
țiile în care in numeroase țări ale 
lumii au loc o inflație galopantă, 
creșteri vertiginoase, de la o săp- 
tămînă Ia alta, ale prețurilor, feno
mene care afectează puternic si 
știrbesc grav puterea de cumpă
rare a maselor largi de oameni ai 
muncii, la noi se prevede, cu certi
tudine, asigurarea stabilității aces
tora pentru perspectiva unui întreg 
cincinal, in general, trebuie spus 
că proiectul de Directive. în tota
litatea sa, inspiră incredere și op
timism, permite înțelegerea certă a 
scopurilor pentru care muncim, 
descifrarea certă a perspectivelor 
spre care ne 'îndreptăm, încrederea 
certă în eficacitatea mijloacelor de 
acțiune pentru realizarea acestor 
perspective. De aici și caracterul 
puternic mobilizator al proiectului 
de Directive, țelurile preconizate 
Însuflețind pe fiecare om al muncii

să depună toate eforturile pentru 
traducerea lor în viață.

Grija deosebită manifestată de 
conducerea partidului și a statului, 
în mod deosebit in perioada ce a 
urmat Congresului IX, pentru con
strucția de locuințe iși găsește ex
presie, in continuare, în mobiliza
toarele prevederi ale proiectului de 
Directive. Investițiile alocate pen
tru construcții de locuințe, învăță- 
mint, cultură, ocrotirea sănătății, 
educație fizică și sport vor însuma 
în cincinalul următor aproape 135 
de miliarde lei, realizîndu-se 725 
mii de noi locuințe. Pe această 
bază, în perioada 1991—2000 urmea
ză a fi soluționată pc deplin pro
blema locuințelor, asigurîndu-se, in 
medie, pentru fiecare cetățean o 
suprafață locuibilă de 14 metri pă- 
trati. Totodată, se va încheia pro
cesul de sistematizare a tuturor lo
calităților tării, element de seamă 
al viitorului chip al patriei care, in 
strînsă împletire cu ridicarea eco
nomică și socială a tuturor localită
ților, va determina o apropiere tot 
mai mare a condițiilor de muncă si 
de viată de Ia sate de cele de la 
orașe — trăsătură esențială a pro
cesului înaintării spre comunism.

Concomitent cu reperele realis
te, sigure, ale creșterii nivelului de 
viață materială, proiectul de Direc
tive conturează prin obiective pre
cise, cuprinzătoare, un orizont tot

mai larg, luminos, al vieții spiri
tuale a oamenilor muncii, a tuturor 
cetățenilor, un adevărat program al 
creării de condiții superioare pen
tru înflorirea personalității umane.

La loc de frunte se situează 
crearea unor posibilități deosebite 
pentru instruire, educație, recreare. 
Aproape 2 milioane de persoane 
vor fi formate din punct de vedere 
profesional în cincinalul viitor, în 
vreme ce programele de perfecțio
nare a pregătirii profesionale a 
personalului muncitor existent vor 
cuprinde, în fiecare an, în jur de 
3 milioane de oameni. Aceluiași 
scop îi este consacrată și perspec
tiva cu totul deosebită a generali
zării în perioada 1991—2000 a în- 
vățămîntului dc 12 ani, măsură 
fără precedent în istoria școlii ro
mânești, la înălțimea măreției și 
condițiilor pe care le poate oferi 
societatea noastră.

Pe baza creșterii mai accentuate 
a productivității muncii, se contu
rează condițiile pentru generaliza
rea treptată, în întreaga economie, 
a săptămânii de lucru de 44 de 
ore, ceea ce va crea noi și supe
rioare posibilități de consacrare a 
mai mult timp pentru studiu, cul
tură, activități cultural-artistice, 
sportive și turistice. într-un cuvint.

condiții optime pentru dezvoltarea 
armonioasă a personalității umane.

în același sens, alte prevederi 
vizează dezvoltarea culturii și ar
tei socialiste, stimularea talentelor 
și energiilor creatoare ale între
gului popor, participarea tot mai 
largă la Festivalul național al mun
cii și creației „Cintarea Româ
niei", la „Daciada". Toate acestea 
concură în vederea creșterii con
științei socialiste a maselor și a 
formării omului nou.

Proiectul de Directive conturea
ză perspective deosebite pentru 
viața întregii națiuni socialiste. E 
vorba de obiective realiste, științi
fic determinate, pe deplin posibile, 
îndeplinirea lor depinde de munca 
plină de abnegație a fiecăruia, de 
spiritul de răspundere și devota
mentul cu care fiecare acționează 
în amplul front al muncii crea
toare, al construcției viitorului de 
aur al patriei. Tocmai de aceea, 
este datoria tuturor organizațiilor 
de partid, a fiecărui comunist să 
studieze, să aprofundeze și să 
popularizeze obiectivele preconiza
te de partid, stimulind dezbaterea 
lor creatoare și apoi materializarea 
lor în viață, transformarea acestor 
însuflețitoare perspective în reali
zări concrete spre binele si feri
cirea întregului popor.

k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
In perioada 1986—1990, investițiile alocate pentru construcții de 
locuințe, invățâmint, cultură, ocrotirea sănătății, educație fizică 

și sport vor insuma aproape 135 miliarde lei

Peitru sănătatea, pentru 
îmbogățirea vieții spiritinrie 

ale poporului
© Se va îmbunătăți în continuare SISTE

MUL DE OCROTIRE Â SĂNĂTĂȚII, prin folo
sirea mai bună a bazei materiale existente.

© înfăptuirea programului de creștere mai 
accentuată a productivității muncii va crea 
condițiile pentru generalizarea treptată, în 
întreaga economie, a SĂPTĂMÎNII DE LUCRU 
de 44 ORE.

© Activitatea de TURISM Șl AGREMENT 
va căpăta o amploare deosebită, paralel cu 
asigurarea unor condiții tot mai bune de 
odihnă și recreare pentru oamenii muncii.

• Se vor crea, în continuare, condiții pen
tru DEZVOLTAREA CULTURII Șl ARTEI SO
CIALISTE, înflorirea întregii vieți spirituale a 
poporului, se va intensifica activitatea de for
mare a oamenilor muncii în spiritul înaltului 
umanism al societății noastre.

Pagină realizată de S. ANDON și R. ȘERBAN
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ADUNĂRILE Șl CONFERINȚELE 
DE DĂRI DE SEAMĂ Șl ALEGERI
(Urmare din pag. I) 

tovarășul Nicolae 
general al 

Deosebit de important

gii activități desfășurate de fiecare 
organizație și să se tragă concluzi
ile necesare pentru munca viitoa
re. Tocmai în scopul întăririi spi
ritului de muncă al fiecărei orga
nizații, al fiecărui comunist, dă
rile de seamă, dezbaterile — por
nind de la realitățile locului sau 
domeniului de activitate al orga
nizației. de la modul de înfăptuire 
a sarcinilor stabilite de Congresul 
al XII-lea și Conferința Națio
nală. de plenarele C.C. al P.C.R.. 
a hotărîrilor organelor superioare 
și a celor proprii, avînd mereu ca 
puncte de reper ale activității vi
itoare cerințele care decurg din 
proiectul de Directive ale Congre
sului al XlII-lea — trebuie să 
aducă în prim-planul atenției și 
preocupării comuniștilor proble
mele majore ale activității econo- 
mico-sociale. stabilindu-se căile de 
urmat, modul efectiv de aplicare a 
hotărîrilor de partid și a legilor 
tării, a orientărilor si indicațiilor 
date de 
Ceaușescu, secretarul 
partidului.
este ca dările de seamă să supună 
atenției comuniștilor modul in care 
au fost îndeplinite sarcinile econo- 
mico-sociale prin folosirea meto
delor și formelor muncii organi
zatorice și politico-educative, pro
prii activității de partid, să re
flecte felul in care a fost pusă in 
valoare capacitatea politico-organi- 
zatorică a acestora, să examineze 
întreaga activitate de pe poziții 
de partid, intr-un spirit revoluțio
nar, de relevare a experienței 
bune, care se cere a fi amplificată, 
de manifestare deschisă a criticii si 
autocriticii constructive, a intran
sigentei fată de neajunsuri, evi- 
tîndu-se generalitățile. tratarea 
abstractă a problemelor, tendința 
de tehnicizare și de prezentare în 
chip de raport administrativ a pro
blemelor muncii de partid — o 
muncă vie. dinamică. înfăptuită 
cu oamenii. în folosul împlinirii 

lor. prin intermediul 
lor revoluționare.

a vorbi de buna desfă- 
alegerilor de partid și 
pregătire a Congresu- 

tovarășul Nicolae

idealurilor 
conștiinței

„Pentru 
șurare a 
de buna . 
lui — sublinia 
Ceaușescu — trebuie să ne propu
nem, in primul rînd, să facem ca 
organizațiile de partid — de la 
toate nivelurile — să acționeze cu 
întreaga răspundere pentru înde
plinirea roiului lor de forță poli
tică conducătoare, de unire a efor
turilor tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, a 
întregului popor pentru desfășu
rarea in cele mai bune condiții a 
activității și realizarea planului de 
dezvoltare economico-socială. Nu
mai astfel ne vom pregăti temei
nic și alegerile se vor desfășura în 
bune condiții".

Arătind că activitatea de partid 
se reflectă in primul rînd în felul 
cum sc realizează planul de dez
voltare economico-socială, cum se 
înfăptuiește politica generală a 

.partidului > în- toate domeniile, că 
rezultatele bune din industrie si 
agricultură, din cercetare sau din 
alte sectoare sînt și 
muncii de partid — 
neajunsurile care s-au manifestat 
oglindesc lipsurile din 
organelor

rezultatele 
așa cum

activitatea 
____ și organizațiilor 

partid — în cuvintarea rostită
de 
la 

recenta Consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a stabilit cu rigoarea si 
perspicacitatea ce-i sînt caracteris
tice direcțiile principale de ur
mat. obiectivele de însemnătate 
majoră, determinante pentru ridi
carea eficienței și realizarea unei 
calități noi. superioare în agricul
tură și industrie, în întreaga acti

vitate, asupra cărora să-și concen
treze preocuparea organele si or
ganizațiile de partid, subliniind 
necesitatea de a se acționa cu 
toată fermitatea pentru incetăteni- 
rea, pretutindeni, in toate dome
niile. a spiritului revoluționar, co
munist de muncă.

Pornind de la aceste indicații si 
orientări, pentru a răspunde cît 
mai bine sarcinilor stabilite. în
treaga activitate desfășurată se 
cere a fi mereu raportată la exi
gentele formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea 
de lucru pe problemele muncii 
organizatorice si politico-educative 
din august 1983 de la Mangalia, 
avindu-se in atenție analiza res
ponsabilă a măsurilor luate pentru 
perfectionarea stilului și metode
lor de muncă ale organelor si or
ganizațiilor de partid. în asa fel 
incit activitatea acestora să se de
finească prin dezvoltarea continuă 
a capacității lor politico-organiza- 
torice. de mobilizare și unire a 
tuturor forțelor în scopul înde
plinirii exemplare — in industrie 
și agricultură, in toate sectoarele 
de activitate — a sarcinilor de plan 
pe acest an și pe întregul cincinal, 
care să constituie baza trainică a 
pregătirii viitorului cincinal, prin- 
tr-un puternic spirit revoluțio
nar. de luptă și fermitate, com
bativ față de lipsuri și neajunsuri, 
asigurîndu-se dezvoltarea demo
crației interne de partid, întărirea 
controlului și a disciplinei de 
partid și, în acest fel. ridicarea ca
lității și eficientei întregii munci 
organizatorice și politico-educative, 
în acest scop este necesar ca in 
dările de seamă și în dezbateri să 
se acorde o atenție deosebită ana
lizei modului în care se respectă 
prevederea statutară de a se în
credința fiecărui comunist sarcini 
concrete și obligația acestuia de a 
raporta periodic in fața organelor 
și organizațiilor de partid de felul 
cum le-a îndeplinit, conținutului 
discuțiilor individuale, astfel ca a- 
ceastă metodă eficace a muncii de 
partid să-și atingă importantul ei 
scop educativ. Totodată, un loc 
distinct in dările de seamă și în 
dezbaterile din adunările si con
ferințele de partid îl va ocupa a- 
naliza exigentă a activității orga
nizațiilor de masă și obștești, a 
modalităților de conducere și în
drumare a acestora, a felului în 
care se achită de sarcinile încredin
țate comuniștii din conducerea or
ganizațiilor sindicale, ale U.T.C., de 
femei și altele.

Unei temeinice și aprofundate a- 
nalize se cer a fi supuse activi
tatea ideologică și politico-educa- 
tivă. preocuparea pentru aplicarea 
în viată a hotăririlor Congresului 
al XII-lea și Conferinței Naționa
le ale partidului, a indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu cu
prinse in Expunerea prezentată lă 
Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 
1—2 iunie 1982, a altor documente 
de partid care vizează acest dome
niu deosebit de important al activi
tății de partid. Prin analiza exigen
tă a muncii politico-ideologice și 
cultural-educative de masă, a efi
cienței formelor și mijloacelor, de 
muncă folosite, a înrîuririi lor a- 
supra conștiinței comuniștilor, a 
celorlalți oameni ai muncii de Ia 
orașe și sate, in perioada de pre
gătire, ca și în cea de desfășurare, 
adunările generale și conferințele 
de partid trebuie să determine pre
tutindeni creșterea nivelului po
litico-ideologic. ridicarea conștiin
ței revoluționare a comuniștilor, 
intensificarea activității politico- 
educative pentru formarea con
științei înaintate, socialiste a omu
lui no,u.

Moment de bilanț și de relevare 
a experienței pozitive, de analiză 

aprofundată a activității vaste a 
organelor și organizațiilor de partid, 
„desfășurarea alegerilor de partid 
trebuie să aibă loc in spiritul celei 
mai largi democrații interne de 
partid — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta Consfătuire 
de lucru de la C.C. al P.C.R. A- 
ccasta presupune ca atît dările de 
seamă, cit și discuțiile să permită 
o largă analiză a activității, astfel 
ea fiecare comunist să poată să-și 
spună deschis părerea asupra tu
turor problemelor privind politica 
internă și externă a statului nos
tru". Pentru desfășurarea în acest 
spirit a adunărilor și conferințelor, 
pentru ca ele să constituie o ade
vărată școală de educație revolu
ționară. de ridicare a nivelului de 
combativitate și exigență comu
nistă al tuturor membrilor partidu
lui. este necesar să se asigure ca 
dezbaterile să aibă loc într-un 
climat propice pentru exprimarea 
deschisă, curajoasă a opiniei co
muniștilor față de problemele care 
preocupă organizația, colectivitatea 
din care fac parte, acordîndu-se 
maximă. atenție propunerilor care 
se fac, stabilirii căilor și mijloace
lor concrete de aplicare a lor. de 
perfecționare a muncii organiza
torice și politico-educative spre a-i 
conferi o eficacitate cît mai ridi
cată. Tocmai în acest scop, în ca
drul adunărilor și conferințelor de 
partid trebuie să fie aduse în a- 
tentia comuniștilor realitățile exis
tente. experiența bună, ca și măsu
rile practice de îmbunătățire con
tinuă a muncii, de înlăturare a ne
ajunsurilor, combătindu-se cu fer
mitate tendințele de a se prezenta 
stările de lucruri în mod înfrumu
sețat sau de a se recurge la fel de 
fel de justificări, la autocritici for
male. care nu țin seama de forțe
le și posibilitățile reale ale 
organizațiilor respective, atitudini 
care se situează la polul opus spi
ritului de exigentă comunistă, 
combativității si principialității 
partinice — trăsături caracteristi
ce activității organizațiilor de 
partid, comuniștilor.

Potrivit prevederilor statutare, 
ale normelor democrației interne 
de partid, un atribut deosebit de' 
important al adunărilor si confe
rințelor îl reprezintă alegerea 
membrilor organelor de partid, a 
delegatilor la conferințe si desem
narea celor care urmează a fi 
propuși sore a fi aleși in organele 
imediat superioare.

In cuvintarea rostită la recenta 
Consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R. ne problemele agriculturii, 
industriei si activității de partid, 
tovarășul Nicolae Ceausescu a 
subliniat în mod deosebit exigen
tele înalte de care trebuie să se 
dea dovadă în cadrul adunărilor si 
conferințelor de partid pentru a- 
legerea in birourile organizațiilor 
de bază si în comitetele de partid 
a celor mai buni dintre cei mai 
buni comuniști, din rîndul mun
citorilor. țăranilor, al celor care 
lucrează nemijlocit în producție si 
care in activitatea de oină, acupn 
au demonstrat că pun măi presus 
de toate interesele întregului po
por'. politica partidului, că fac to
tul pentru realizarea acestei poli
tici. pentru a servi interesele ge
nerale ale tării. Aceștia trebuie să 
fie cei mai buni revoluționari, care, 
prin forța exemplului lor. prin pa
siune si abnegație comunistă, prin 
exigentă și fermitate, se situează 
în primele rînduri ale luptei pen
tru înfăptuirea Programului parti
dului. au o temeinică pregătire po
litică. ideologică si profesională, 
manifestă inițiativă si curaj în pro
movarea noului, dovedesc spirit de 
dreptate, principialitate, modestie 
în relațiile cu oamenii, bucu- 

rindu-se de încrederea si stima co
muniștilor. a celorlalți oameni ai 
muncii, au o comportare exempla
ră in societate, la locul de muncă, 
în familie, în viața de zi cu zi.

Relevînd necesitatea de a se acor
da o atentie deosebită comitetelor 
de partid din unități, comune si 
orașe, alegerii celor măi buni co
muniști in aceste organe de con
ducere, pentru ca ele să-și înde
plinească cît mai bine marea răs
pundere ne care o au in desfă
șurarea muncii politico-educative 
si in conducerea întregii activități, 
secretarul general al partidului 
sublinia : „îndeosebi atrag atenția 
asupra alegerii secretarilor comu
nali si secretarilor adjunct! comu
nali. Trebuie să punem buni acti
viști de partid, buni revoluționari, 
avînd în vedere răspunderile mari 
care revin comitetelor comunale de 
partid". De cadrele care vor fi a- 
lese în aceste organe vor depin
de în mare măsură capacitatea de 
organizare si mobilizare a tuturor 
forțelor de la sate de către orga
nizațiile de partid comunale, rezul
tatele în înfăptuirea noii revoluții 
agrare, luarea tuturor măsurilor 
pentru obținerea de producții si
gure. înalte si stabile in toate sec
toarele activității agricole.

De o înaltă răspundere și exi
gență trebuie să se dea dovadă la 
desemnarea de candidați pentru 
organele ierarhic superioare și de
legați la conferințele de partid — 
pentru ca aceștia, prin calitățile ce 
le au, să prezinte garanția că vor 
fi in măsură să rezolve sarcinile ce 
le vor primi, că-și vor putea în
deplini mandatul încredințat in 
cele mai bune condiții că. reprezen- 
tînd organizația din care fac parte 
la conferința de partid, pot să-și 
aducă o contribuție de substanță la 
ridicarea nivelului dezbaterilor, la 
stabilirea celor mai judicioase mă
suri politice și organizatorice pe 
care le va stabili conferința res
pectivă. Este, de asemenea, impor
tant ca, în cadrul adunărilor și con
ferințelor, participanții să aleagă 
în fiecare organ de conducere și ca 
delegați un număr corespunzător 
de membri de partid din rîndul fe
meilor și al tinerilor cu reale per
spective de dezvoltare si afirmare, 
al naționalităților conlocuitoare, 
astfel îneît structura organelor ale
se să reflecte corespunzător com
poziția socială, pe sexe, vîrstă și 
naționalități a partidului. O / ex
presie a afirmării cu vigoare 
a democrației interne de partid o 
reprezintă și cerința stabilită prin 
hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 27 iunie a.c., potrivit căreia nu
mărul candidaților propuși trebuie 
să fie mai mare decît al celor care 
urmează să fie aleși in componența 
organelor de partid cu cel puțin o 
treime, ceea ce, firește, va da posi
bilitate participanților la adunări și 
conferințe să aleagă in birourile 
organizațiilor de bază și în comi
tetele de partid pe cei pe care-i 
consideră cei mai buni.

Intensa activitate politico-organi- 
zatorică desfășurată in perioada 
organizării și desfășurării adunări
lor și conferințelor de partid, ca și 
in perioada următoare va asigura 
întărirea și mai puternică a legătu
rilor partidului cu masele largi 
populare — garanția îndeplinirii in 
bune condiții a sarcinilor din toate 
domeniile de activitate — manifes
tarea și mai viguroasă a rolului 
conducător al fiecărei organizații de 
partid, a capacității și forței sale 
de a uni toate energiile creatoare 
țne,s,pam.enilormuncii pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor 
care-i revin... Aplicarea măsurilor^
pe care și le-au stabilit adunările 
generale și conferințele de partid, 
rezultatele ce se vor obține vor re
prezenta cea mai vie și conclu
dentă ilustrare a vOintei și hotăririi 
ferme a organizațiilor de partid, 
a comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră de a în- 
tîmpina Congresul al XlII-lea cu 
realizări exemplare în întreaga ac
tivitate, de a milita cu fermitate 
revoluționară pentru înfăptuirea 
neabătută a istoricelor hoțărîri pe 
care le va adopta marele forum al 
comuniștilor.

A 40-A ANIVERSARE A VICTORIEI REVOICJIEI SOCIALISTE ÎN BULGARIA

Adunarea festiva din Capitală
Cu prilejul celei de-a 40-3 aniver

sări a victoriei revoluției socialiste 
în Bulgaria, vineri după-amiază a 
avut loc in Capitală o adunare fes
tivă organizată de Comitetul muni
cipal București al P.C.R., Consiliul 
municipal București al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste si A- 
sociația de prietenie româno-bulgară.

Au participat tovarășii Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
Stefan Birlea, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Comitetului 
de Stat al Planificării. Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. loan Totu. membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al 
guvernului. Emilia Sonea, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale. 
Mihai Burcă, vicepreședinte al Con
siliului Național al F.D.U.S.. Con
stantin Oancea. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, numeroși oa
meni ai muncii din întreprinderi și 
instituții bucureștene.

Au fost prezenți ambasadorul R.P. 
Bulgaria la București, Todor Stoicev, 
și membri ai ambasadei.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Populare Bulgaria și 
Republicii Socialiste România.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Nicolae Croitorii, secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R.

Despre semnificația celei de-a 40-a 
aniversări a victoriei revoluției so
cialiste în Bulgaria a vorbit tova
rășul loan Totu.

Data de 9 Septembrie 1944 — a 
spus vorbitorul — reprezintă un mo
ment de însemnătate crucială pentru 
destinele poporului bulgar. înscris 
cu litere de aur in cronica luptelor 
purtate pentru înfăptuirea idealuri
lor de libertate națională si socială, 
acest eveniment a marcat începutul 
procesului revoluționar de cea mai 
mare cuprindere și profunzime în 
viata poporului bulgar.

în înfăptuirea actului revoluționar 
de la 9 Septembrie 1944. rolul prin
cipal l-a avut Partidul Comunist 
Bulgar, care a elaborat strategia și 
tactica luptei, a unit sub steagul 
Frontului Patriei forțele antifasciste 
si. democratice din Bulgaria, a or
ganizat si condus masele populare 
în lunta pentru sfărimarea dictatu
rii monarho-fasciste si instaurarea 
puterii’ populare.

Este bine cunoscut că în anul 1944 
pe plan international s-au petrecut 
schimbări importante în favoarea 
forțelor antifasciste si antiîmperia- 
liste. îndeosebi ca rezultat al mari
lor victorii obținute de armata so
vietică. care a dus greul celui de-al 
doilea război mondial, precum si al 
luptei celorlalte țări din coaliția an
tifascistă. al mișcării de partizani, si 
acțiunilor maselor populare din di
ferite țări, care au săvîrsit acte de 
eroism fără precedent în istorie.

Victoria revoluției de eliberare so
cială si națională, antifascistă si an- 
tiimperialistă de la 23 August în țara 
noastră si participarea României cu 
întregul său potential militar, ală
turi de armata sovietică, la lupta 
împotriva mașinii de război hitleris- 
te au exercitat o puternică înriu- 
rire asupra desfășurării evenimente
lor.. în „întreg» spațiul sud-european. 
scurtind considerabil durata războ
iului. ' ■ v

Victoria revoluției socialiste în 
Bulgaria a deschis calea unor pro
funde transformări revoluționare și 
edificării noii orînduiri. care au 
schimbat din temelii înfățișarea tă
rii. în cele patru decenii care au 
trecut de la istoricul act de la 9 Sep
tembrie 1944. Bulgaria s-a transfor
mat dintr-o tară agrară înapoiată 
într-un stat socialist înfloritor, c.u .o 
industrie si o agricultură moderne. 
Republica Populară Bulgaria dispu
ne de o industrie dinamică, si o a- 
gricultură dezvoltată cunoaște o bo
gată viată științifică si culturală. 
Toate aceste realizări sînt rodul 
muncii creatoare, al talentului, hăr
niciei si priceperii poporului bulgar. 

condus cu măiestrie de Partidul Co
munist Bulgar.

Arătind că oamenii muncii din 
România urmăresc cu sentimente de 
adincă prețuire activitatea creatoare 
a~ poporului bulgar, câ se bucură 
sincer de marile sale înfăptuiri, 
vorbitorul a relevat că poporul ro
mân a sărbătorit recent, intr-o at
mosferă de puternic entuziasm și 
avint creator, strîns unit în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cea 
de-a 40-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă, prilej de 
însuflețitor bilanț al transformărilor 
uriașe petrecute în viața țării, în
deosebi în perioada pe care po
porul nostru o numește cu îndrep
tățită ’ mîndrie Epoca Ceaușescu.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Cel de-al XlII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, care va avea 
loc în noiembrie anul acesta, va 
elabora planul de dezvoltare econo
mico-socială în cincinalul 1986—1990 
și va trasa direcțiile principale ale 
dezvoltării României pină în anul 
2000. Obiectivul fundamental al pla
nului cincinal următor va fi dez
voltarea puternică, in continuare, a 
bazei tehnico-materiale, înfăptuirea 
în linii generale a Programului parti
dului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, crearea 
condițiilor necesare trecerii, în peri
oada următoare, la realizarea fazei 
superioare a societății socialiste, la 
construcția comunismului în Româ
nia.

Punind în lumină intensa activitate 
internațională a partidului și statu
lui nostru, vorbitorul a evidențiat 
însemnătatea deosebită ce se acordă 
relațiilor cu țările socialiste, și in 
primul rînd cu cele vecine. Țara 
noastră a participat și participă ac
tiv la dezvoltarea și perfecționarea 
activității in cadrul C.A.E.R., care 
are un rol deosebit în afirmarea re
lațiilor socialiste ca model de relații 
noi intre state, bazate pe principiile 
respectării independenței și suvera
nității fiecărei țări, deplinei egalități, 
neamestecului in treburile interne, 
colaborării internaționale echitabile, 
reciproc avantajoase. România so
cialistă acționează pentru dez
voltarea și mai puternică a rela
țiilor cu țările în curs de dez
voltare, precum și cu țările neali
niate și extinde, totodată. în spiritul 
principiilor coexistenței pașnice, re
lațiile cu țările capitaliste dezvolta
te. cu toate statele lumii, fără de
osebire de orînduire socială.

Referindu-se la principalele pro
bleme ale vieții internaționale ac
tuale, vorbitorul a menționat că 
partidul și statul nostru acționează 
cu consecventă pentru soluționarea 
problemei fundamentale a epocii 
contemporane — oprirea cursei înar
mărilor. trecerea la dezarmare nu
cleară. reluarea cursului sbre des
tindere, înțelegere și colaborare intre 
state — considerind că este necesar 
să se oprească amplasarea rachetelor 
americane in Europa și. totodată, a- 
plicarea contramăsurilor anunțate de 
U.R.S.S., să se facă totul pentru 
reluarea negocierilor în vederea rea
lizării unui acord cu privire la eli
minarea tuturor rachetelor cu rază 
medie de acțiune din Europa și, 
apoi, a tuturor armelor.

România acționează pentru 'trans
formarea Balcanilor într-o zonă a 
păcii? bunei» vecinătăți și colaboră
rii. fără arme nucleare si fără baze 
militare străine și sprijină realizarea 
unor asemenea zone denuelearizate 
și. în alte părți ale Europei și ale 
lumii. Sîntem convinși că. acționînd 
unite, popoarele, forțele înaintate, 
progresiste și antiimperialiste i de 
pretutindeni pot opri cursul pe
riculos al evenimentelor, pot asigura 
triumful politicii de pace și destin
dere. de independentă si colaborare 
între toate națiunile.

Evocînd vechile și puternicele tra
diții ale prieteniei si colaborării 
româno-buigare, vorbitorul a relevat 
că românii și bulgarii s-au prețuit 
și stimat întotdeauna, istoria fiind 
martora unor emoționante mani

festări de frăție și întrajutorare în 
efortul pentru o viață mai bună, 
pentru eliberarea națională și socială.

Punind in evidență forța solidari
tății internaționale dintre mișcările 
muncitorești și socialiste din cele 
două țări, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bulgar 
în bătăliile duse împotriva reacțiunii 
și exploatării, a fascismului, pentru 
apărarea intereselor vitale ale oame
nilor muncii, vorbitorul a subliniat 
că. in anii edificării orînduirii noi, 
socialiste, relațiile de prietenie și 
colaborare dintre România și Bulga
ria, dintre partidele și popoarele 
celor două țări au cunoscut o pu
ternică dezvoltare și aprofundare in 
toate domeniile de activitate. în asi
gurarea unei asemenea evoluții me
reu ascendente a raporturilor româ- 
no-bulgare, rolul hotăritor, determi
nant il au intîlnirile, devenite tradi
ționale, dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov.

întilnirile fructuoase la nivelul cel 
mai înalt româno-bulgar conferă per
manent dimensiuni tot mai ample 
colaborării multilaterale dintre cele 
două țări, pe plan politic, economic, 
tehnico-științific, cultural și in alte 
sfere de activitate, constituind mo
mente deosebit de importante pe li
nia adincirii prieteniei româno- 
buigare.

Partidul Comunist Român și Gu
vernul Republicii Socialiste România 
sinț hotărite să dezvolte și să diver
sifice și in viitor colaborarea dintre 
țările noastre, dind expresie dorinței 
poporului român do a amplifica tot 
mai mult relațiile de prietenie fră
țească româno-buigare, corespunză
tor intereselor ambelor popoare, pre
cum și ale tuturor popoarelor din 
Balcani, ale socialismului, • păcii, 
securității și înțelegerii in Europa și 
în întreaga lume.

în încheiere, vorbitorul a adresat 
tuturor comuniștilor și oamenilor 
muncii bulgari calde felicitări pen
tru realizările remarcabile obținute 
în construirea societății socialiste 
dezvoltate și urări de succes deplin 
în transpunerea în continuare în 
viată a hotăririlor Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Bulgar, pentru înflorirea Bulgariei 
socialiste.

Stoicev, 
importanța 
a revolu- 
9 Septem-

A vorbit apoi Todor 
care, referindu-se la 
politică fundamentală 
ției socialiste, de la 
brie in Bulgaria, a arătat că ea 
a deschis perspective clare pen
tru dezvoltarea rapidă a poten
țialului economic, transformarea re
voluționară a societății, pentru pro
gresul și prosperitatea tării vecine 
și prietene. Ambasadorul a făcut o 
amplă trecere în revistă a succese
lor deosebite înregistrate de oamenii 
muncii bulgari, sub conducerea parti
dului comunist, arătind că efortu
rile susținute și importantele rea
lizări pe linia înfăptuirii hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al P. C. 
Bulgar asigură dezvoltarea continuă 
a tuturor domeniilor vieții economi
ce și sociale, sporirea nivelului de 
trai si de civilizație al întregului 
popor, edificarea societății socialiste 
dezvoltate în Bulgaria.

Evocînd legăturile tradiționale de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două popoare, vorbitorul a subliniat 
importanta hotărițpare a întilnirilor 
și convorbirilor, dintre tovarășii 
Todor Jivkov, . secretar general al 
Comitetului Central' al Partidului, 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului .de Silit al Republicii Popu
lare Bulgaria, și Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român,. președintele Republicii 
Socialiste România, pentru amplifi
carea și întărirea în continuare. a 
conlucrării româno-buigare pe toate 
planurile.

în Încheiere, ambasadorul Todor 
Stoicev a dat glas satisfacției pentru 
cursul ascendent al dezvoltării ra
porturilor româno-buigare și a ex
primat convingerea că acestea se vor 
extinde și aprofunda in viitor, ca un
exemplu de colaborare fructuoasă si 
tovărășească dintre două țări vecine 
și prietene.

REPUBLICA POPULARA BULGARIA sociale si de clasă a societății, par
ticiparea eficientă la inteecrarea eco
nomică socialistă. întărirea capacită
ții de apărare a tării.

— patruzeci de ani de avint continuu 
pe drumul socialismului

Republica Populară Bulgaria sărbă
torește anul acesta cea de-a 40-a ani
versare a victoriei revoluției socia
liste. Acesta este un jubileu glorios 
al celui mai important eveniment din 
existența milenară a statului bulgar. 
Așa cum a subliniat secretarul ge
neral al C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, Todor Jivkov, în istoria de 
treisprezece secole a Bulgariei nu 
există o altă perioadă care să poată 
fi comparată cu anii ce au trecut de 
la 9 Septembrie 1944. Atît din 
punctul de vedere al profunzimii și 
amplorii prctaoerilor esentigle din 
viața țării și a maselor populare, cit 
și din punctul de vedere al perspec
tivelor ce se deschid în fața acestora.

în anii care s-au scurs s-au înregis
trat un avint neîntrerupt și multila
teral al patriei noastre socialiste, un 
șir amplu de realizări și succese în 
muncă. Sub conducerea Partidului 
Comunist Bulgar și a Comitetului 
său Central dimitrovist. în această 
scurtă perioadă istorică au fost 
rezolvate cu succes sarcinile perioa
dei de trecere. a,u fost puse bazele 
noii orinduiri sociale, Bulgaria pășind 
în etapa făuririi societății socialiste 
dezvoltate.

Ceea ce a realizat Republica Popu
lară Bulgaria în dezvoltarea sa în 
anii de după 9 Septembrie 1944 
echivalează cu rezultatele unei în
tregi epoci. Aceasta constituie do
vada cea mai elocventă a uriașelor 
succese economice obținute în anii 
puterii populare. îndeosebi după is
torica plenară din aprilie 1956 a C.C. 
al P. C. Bulgar.

în perioada de după anul 1948 pro
dusul social a crescut de peste 18 
ori. iar venitul national de peste 13 
Ori. Din punct de vedere al ritmu
lui creșterii economice. Republica 
Populară Bulgaria se situează de 
mal mult timp pe unul din prime
le locuri in lume. Numai in decurs 
de zece ani — in perioada dintre 
Congresul al X-lea si Congresul al 
XII-lea (1971—1981) — venitul națio
nal a crescut de peste două ori. In
dustria, a devenit si s-a afirmat tot

Todor BOJINOV
membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, 
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mai mult ca ramură de frunte a e- 
conomiei naționale. în comparație cu 
anul antebelic 1939. producția indus
trială a crescut de 84 de ori. Din
tr-o tară agrară înapoiată. Republi
ca Populară Bulgaria s-a transfor
mat intr-un stat industrial-agrar. cu 
o agricultură socialistă modernă, de 
înaltă productivitate si eficientă.

Una din cele mai mari cuceriri din 
Patria noastră în anii puterii popu
lare este transformarea socialistă a 
agriculturii. Ceea ce s-a realizat în 
acest domeniu poate fi pe drept numit 
o mare victorie a socialismului, un 
triumf al politicii agrare a Partidu
lui. Agricultura este aproape în în
tregime cooperativizată. volumul 
producției a crescut de două-trei ori. 
iar recolta ne unitatea de suprafață 
de cite va ori.

Si în alte ramuri si activități re
zultatele obținute sînt impresionan
te. în anul 1983 s-au produs 43 de 
miliarde kWh energie electrică, ceea 
ce înseamnă de 160 de ori mai mult 
decit cantitatea de energie electri
că realizată in 1939. Capacitatea to
tală a centralelor electrice a sporit 
de 85 de ori. numai centrala atomo- 
electrică de la Kozlodui avînd o ca
pacitate echivalentă cu a tuturor 
centralelor electrice care existau la 
noi în anul 1963.

S-a construit o bază modefnă me
talurgică. Producția de otel a cres
cut de 471 de ori. iar cea a lami
natelor din metale neferoase de 808 
ori.

S-a făurit. într-un ritm accele
rat. o puternică industrie construc
toare de mașini, care astăzi produ
ce aproximativ de 1 500 de ori mai 
mult decit în anul 1939. în ultimii 
25 de ani. această industrie si-a'du
blat capacitatea de producție, la fie

care cinci ani. S-au dezvoltat rapid 
noile direcții ale acestei importante 
subramuri ca : electronica și elec
trotehnica. mașinile și utilajele de 
transportat și ridicat, construcțiile 
navale si altele.

Producția industriei chimice s-a 
mărit de aproximativ 700 de ori în 
comparație cu 1939.

Un impuls puternic au cunoscut in
dustria ușoară si cea alimentară, in
dustrii tradiționale în tara noastră.

Aceste mari succese sint rezulta
tul activității constructive a oame
nilor muncii si al politicii econo
mice juste a Partidului Comunist 
Bulgar, a Comitetului său Central, 
personal a conducătorului de frunte 
al partidului și statului, tovarășul 
Todor Jivkov, care de trei decenii se 
află la cîrma tării și îndrumă neobosit 
dezvoltarea noastră ascendentă.

Succesele noastre sînt de necon- 
cenut si ar fi fost imposibile fără 
activitatea de integrare si colabo
rare cu Uniunea Sovietică si cu ce
lelalte țări socialiste. Cu ajutorul so
vietic s-au creat 97 Ia sută din fon
durile de producție ale industriei 
siderurgice, 74 la sută ale metalur
giei neferoase. V2 la sută ale indus
triei chimice si cauciucului. 68 la 
sută ale industriei termice. în an
samblu, în industrie, 43 la sută din 
fondurile de producție sînt rea
lizate cu ajutorul frățesc al 
Uniunii Sovietice. Dezvoltarea 
impetuoasă a economiei naționale in 
anii de după 9 Septembrie 1944 a creat 
mari posibilități pentru creșterea 
schimbului de mărfuri. Astăzi R.P.B. 
are relații comerciale cu 113 țări 
din întreaga lume, fiind un partener 
comercial serios și căutat. Comerțul 
exterior crește mai rapid decit pro
ducția industrială, și venitul national. 

în ultimele două decenii schimbul 
de mărfuri a crescut de peste 10 ori, 
creșterea volumului de mărfuri ex
portate fiind superioară celui al 
mărfurilor importate.

Profundele transformări economi- 
co-sociale care au 'avut loc in anii 
puterii populare si ritmul înalt al 
creșterii economiei au creat premi
se si condiții reale in vederea creș
terii permanente a nivelului de trai 
al poporului. Salariul mediu in 1983 
este de cinci ori mai mare decît în 
1948. iar veniturile reale ale oame
nilor muncii au crescut numai în pe
rioada 1952—1983 de peste cinci ori. 
Toate acestea, împreună cu crește
rea producției de mărfuri de larg 
consum, permit o satisfacere mai de
plină a necesităților populației. în 
concordantă cu politica socială a 
partidului.

în obținerea tuturor succeselor 
remarcabile in dezvoltarea econo
mică și socială a tării. în condițiile 
realizării programului P.C.B. de 
construire a societății socialiste dez
voltate, o importanță hotărîtoare 
au rezultatele în construirea bazei 
tehnico-materiale a societății socia
liste dezvoltate, aplicarea noului me
canism economic in conducerea acti
vității economice și perfecționarea 
conducerii sociale, în concordantă cu 
actuala etapă de dezvoltare a socie
tății noastre.

I
Partidul Comunist Bulgar a acor

dat întotdeauna o deosebită atentie 
construirii bazei tehnico-materiale a 
socialismului în tara noastră. Partea 
cea mai importantă — baza tehnico- 
materială a producției — are o în
semnătate hotărîtoare pentru viața 
oamenilor șl este elementul funda
mental pe care se clădește progresul 
economic si social al fiecărei țări. 
De starea bazei tehnico-materiale 
depind probleme atît de importante 
ca productivitatea muncii in econo
mia națională, dezvoltarea sferei 
neproductive, dezvoltarea structurii

Crearea bazei tehnico-materiale a 
noii societăți in Bulgaria a început 
după victoria revoluției socialiste, 
prin naționalizarea industriei si 
cooperativizarea agriculturii. Strate
gia economică stabilită de plenara 
din aprilie a C.C. al P.C.B. (1956) de 
industrializare socialistă (crearea în
tr-un timp rapid a industriei grele 
ca bază a dezvoltării eficiente a în
tregii economii), de dezvoltare sta
bilă a agriculturii și de acumulare 
economică a dat roade bogate în edi
ficarea bazei tehnico-materiale a 
Bulgariei de astăzi.

La sfîrsitul anului 1983. fondurile 
de bază ale tării au ajuns la 94,3 
miliarde leva. ■ respectiv de peste 
9 ori mai mult decît a dispus tara 
la sfîrsitul anului 1952. Numai fon
durile productive de bază au ajuns 
la 64,5 miliarde leva, adică de peste 
14 ori mai mult in comparație cu
1952. Aceste date caracterizează nu 
numai creșterea bazei materiale de 
producție a tării, ci si dinamica fon
dului de dotare si a mecanizării 
muncii, precum si îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă ih 
întreprinderile economice socialiste. 
Ca rezultat al orientării investițiilor 
în primul rînd în sfera de produc
ție. cit si pentru construirea de noi 
capacități de producție, precum și 
reconstruirea celor existente, au 
avut loc nu numai schimbări canti
tative, ci și profunde schimbări ca
litative în structura economică a 
tării. Proporția forței de muncă ocu
pate în agricultură in 1983 a scăzut 
la 21.9 la sută fată de 81.9 la sută în 
1948. Iar a forței de muncă din in
dustrie a crescut de la 7,9 la sută la 
36,7 la sută. în 1983, industria â 
realizat 55,9 Ia sută din venitul na
țional al țării, iar agricultura 17,2 la 
sută. La sfirșitul anului 1983, indus
tria dispunea de fonduri industriale 
de bază în valoare de peste 35 mili
arde leva, ceea ce reprezintă aproxi
mativ 56 la sută din fondurile de 
bază ale producției materiale. Aces
tea s-au mărit de 32 de ori în com
parație cu anul 1952.

într-un ritm accelerat se dezvoltă 
asemenea ramuri industriale de bază 
ca energetica, metalurgia, construc
țiile de mașini, chimia, în care sînt 
concentrate 60 la sută din fonduri. 
O atenție deosebită acordă parti
dul dezvoltării electronicii, produc
ției de mașini cu comandă electro

nică, cu program numeric, de roboți 
industriaii, chimizării 'economiei na
ționale, folosirii pe scară largă a 
biotehnologiilor, care au o mare im
portanță pentru dezvoltarea actuală 
și viitoare a țării in condițiile apli
cării realizărilor progresului tehni
co-științific contemporan. Imaginea 
bazei tehnico-materiale actuale a 
industriei R. P. Bulgaria este dată de 
marile combinate și uzine, care își 
schimbă continuu structura.

O importanță primordială pentru 
asigurarea permanentă și stabilă a 
economiei socialiste a R. I’. Bulgaria 
are construirea bazei proprii de 
energie și materii prime.

Energetica, ramură care satisface 
necesitățile țării, se dezvoltă pe baza 
cărbunelui cu putere calorică scăzută 
existent în țară, cît și prin dezvol
tarea cu prioritate a centralelor ato- 
moelectrice. Peste 60 la sută din 
energia electrică produsă este reali
zată pe baza acestor surse energe
tice. Se pregătește darea în funcțiune 
a unui nou bloc cu o capacitate de 
1 000 megawați la Centrala atomo- 
electrică de la Kozlodui, primul reac
tor de acest tip care se construiește 
în afara granițelor U.R.S.S., într-o 
țară socialistă. Cu această nouă 
capacitate, energia electrică produsă 
de centralele atomoelectrice va re
prezenta peste 30 la sută din produc
ția de energie electrică a țării.

Siderurgia și metalurgia neferoa
selor se dezvoltă pe baza minelor 
sărace in metale feroase și neferoa
se de care dispune tara. Cu o pro
ducție de aproximativ 400 kg lami
nate de oțel pe cap de locuitor, 
Bulgaria se află printre țările cu o 
producție metalurgică dezvoltată. 
Metalurgia neferoaselor satisface pe 
deplin necesitățile de zinc, plumb și 
laminate de metale neferoase grele.

O importanță hotăritoare pentru 
reorganizarea bazei tehnico-materia
le, în concordanță cu realizările pro
gresului tehnico-științific, au crea
rea și dezvoltarea accelerată a ramu
rilor purtătoare de progres tehnic — 
construcțiile de mașini, electronica, 
chimia.

Aceste ramuri, mai ales în ultimii 
20 de ani. se dezvoltă intr-un ritm 
de 2—2.5 ori mai înalt decît ritmul 
mediu ai dezvoltării industriei. Ele 
reprezintă baza automatizării si chi
mizării activităților productive ale 
tării.

în ultimii ani, în afară de produc
țiile . în care R. P. Bulgaria este 
specializată, se dezvoltă si noi di
recții. se realizează o nouă speciali

zare — respectiv în producția roboți
lor industriali, de sisteme mobile 
automatizate de producție, produse 
ale biotehnologiilor avansate. <

O importanță hotărîtoare pentru 
creșterea eficienței bazei tehnico- 
materiale și a structurii economici 
are realizarea consecventă a concen
trării și specializării producției la 
scara întregii țări. Programarea 
științifică a acestor procese este ve
riga de bază a politicii economice 
si tehnico-stiintifice a partidului 
pentru intensificarea multilaterală a 
producției sociale. Ca rezultat al 
abordării științifice complexe a pro
blemelor structurale ale economiei, 
s-au obtinut schimbări radicale ca
litative in productivitatea muncii si 
folosirea eficientă a resurselor în 
diferite mari combinate, activități si 
ramuri.

II
Aplicarea consecventă a noului 

mecanism economic în economia na
țională are o însemnătate generală in 
edificarea societății socialisto dez
voltate. Este vorba, înainte de toate, 
de dezvoltarea si perfectionarea in 
Continuare a relațiilor socialiste de 
producție. O mare contribuție în 
clarificarea teoretică a multor pro
bleme nerezolvate oină acum si în 
aplicarea lor practică a adus tova
rășul Todor Jivkov printr-o serie de 
remarcabile lucrări și mai ales prin 
prelegerile prezentate în 1983 în fata 
cursantilor si profesorilor de la Aca
demia de stiinte sociale si de con
ducere socială de pe lingă C.C. al 
P.C. Bulgar. în aceste prelegeri 
a fost făcută o analiză marxist- 
leninistă a întregii dezvoltări 
a societății socialiste in R.P. Bulga
ria. inclusiv a dezvoltării economice 
și a fost fundamentat teoretic noul 
mecanism economic al etapei actuale 
a construirii societății socialiste dez
voltate.

în primul rînd, au fost analizate 
problema proprietății socialiste și 
problema proprietarului și a celui 
căruia i se încredințează gospodă
rirea avuției socialiste, precum și 
relațiile intre ei.

în ăl doilea rînd, a fost funda
mentată necesitatea folosirii mai de
pline a relațiilor marfă-bani existen
te în mod obiectiv în condițiile so
cietății socialiste.

Marele experiment social efectuat 
în anii de după al IX-lea Congres
(Continuare în pag. a V-a)
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu cea mai vie recunoștință vă mulțumim pentru mesaiul de felicitare si 
urările amabile pe care Excelenta Voastră ni le-a transmis cu prilejul Zilei 
naționale a Republicii San Marino. Vă adresăm, la rindu! nostru, cele mai 
călduroase urări de pace și prosperitate poporului român prieten si fericire 
personală Excelentei Voastre.

GLORIANA RANOCCHINI 
GIORGIO CRESCENTINI

Căpitani regenți ai Republicii San Marino

A apărut ■.

NICOLAE CEAUSESCU
Cuvîntare la Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. pe problemele 

agriculturii, industriei și activității de partid
EDITURA POLITICA

MAREA SĂRBĂTOARE NAȚIONALĂ A POPOBM

PRIETEN AL R. P. D. COREENE
Tovarășului KIM IR SEN

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Recepție cu prilejul aniversării victoriei revoluției 
socialiste in Bulgaria Cu prilejul Zilei naționale a Braziliei

Cu prilejul celei de-a 40-a aniver
sări a victoriei revoluției pocialiste 
în Bulgaria, ambasadorul acestei 
țări la București, Todor Stoicev, a 
oferit, vineri, o recepție.

Au participat tovarășii Constantin 
Dăscălescu. Manea Mănescu, Emil 
Bobu, Gheorghe Pană, Ion Pățan. 
Ștefan Andrei, Ștefan Bîrlea. Ion 
Stoian. loan Totu. Constantin Radu. 
Ion M. Nicolae. viceprim-ministru al 
guvernului. Emilia Sonea. vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
Tamara Dobrin, președintele execu
tiv al Consiliului Național al F.D.U.S., 
Mihai Burcă, vicepreședinte al Con
siliului National al F.D.U.S., Nicolae 
Bușui, Gheorghe Dinu, Petre

★
La Galeria „Căminul artei" din 

Capitală a fost deschisă, vineri, ex
poziția „Grafică din R.P. Bulgaria-* *,  
Organizată cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a victoriei revoluției so
cialiste in Bulgaria, expoziția oferă

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Povestiri din Hollywood — 
19.30; (sala Atelier) : între patru 
ochi (A) — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Doi pe un 
balansoar — 19,30.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Șoa
reci de apă — 20.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Milionarul sărac — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : Con
stelația Boema — 19,30; (grădina Că
răbuș) : Minispectacol de divertis
ment și film — 19,30; (la Teatrul de 
vară ,,23 August**) : Minispectacol 
de divertisment și filmul „Vagabon
dul” — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română” 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18.30.

Sănătate și odihnă în stațiunile de pe Litoral
Ieri. 7 septembrie, in stațiunile 

de De malul românesc al Mării Ne
gre se aflau peste 100 000 de turiști 
— număr impresionant pentru a- 
ceastă perioadă. Iată de ce. la ce
rerea unor colective de oameni ai 
muncii din mari întreprinderi si 
platforme industriale — dat fiind 
si vremea favorabilă — sezonul pe 
Litoral se prelungește pină la 15 
octombrie. în aceste condiții, este 
bine de știut că toate mijloacele 
de agrement funcționează la fel ca 
în toiul verii : parcuri de distrac
ții. terenuri de sport, discoteci, pis
cine. ambarcațiuni nautice. Au loc 
numeroase spectacole artistice, in- 
tilniri sportive. Se organizează 
excursii pe Canalul Dunăre —

cinema
e Surorile : FAVORIT (45 31 70) — 9: 
11,15; 13,30: 15,45: 18: 20,15. CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.
© Emisia continuă : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20. MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18: 20,15.
0 Cantemir : FESTIVAL (15 63 84) —
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Probă de microfon : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 14,30: 16.30: 18.30,
© Nemuritorii : UNION (13.49 04) — 
9,30; 11,30: 13,30; 15,45; 18; 20.
© Nea Mărin miliardar : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15;30; -17,45; 20.. -
© Scopul și mijloacele : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30: 19,30.
• Salutări de la Agigea : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 
20, TOMIS (21 49 46) — 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Ca-n filme ; COTROCENI (49 48 48) 
— 15; 17.15; 19,30.
© Undeva, cindva : SALA MARE A 
PALATULUI — 17,15; 20. PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Acțiunea „Autobuzul” : FLACARA 
(20 33 40) — 15,30: 17,30; 19.30.
© Drumul oaselor : PROGRESUL
(23 94 10) — 15,30; 17,30; 19.30.
• Trandafirul sărat : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15.30; 17.45; 
20.
• Fantezii desenate — 9; 11; 13, Viraj 

Preoteasa. Vasile Pungan, miniștri, 
general-colonel Vasile Milea, prim- 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și șef al Marelui Stat Major. 
Mihai Nicolae, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Constantin*  
Oancea, adjunct al ministrului aface
rilor externe, membri ai conducerii 
altor ministere și instituții centrale, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
masă și obștești, activiști de partid 
și de stat, generali și ofițeri supe
riori. personalități ale vieții culturale 
și științifice, ziariști.

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

(Agerpres)
★

o reprezentativă selecție de lucrări, 
creații de o largă diversitate tema
tică, semnate de cunoscuți graficieni 
contemporani din țara vecină.

(Agerpres)

Marea Neagră, in Delta Dunării și 
la monumentele istorice si de artă 
din Dobrogea.

începind eu data de 16 septem
brie. se aplică însemnate reduceri 
de tarife. Astfel, o pensiune com
pletă pe zi de o persoană (cazare 
si masă în hotel si restaurant de 
categoria I) costă numai 75 lei. față 
de 123 lei. tarif practicat în luni
le iulie—august. Se poate alege nu 
numai stațiunea preferată, ci si 
durata sejurului.

Și incă un avantaj : cei care 
procură bilete de odihnă de la a- 
gentiile si filialele oficiilor jude
țene de turism si I.T.H.R. Bucu
rești beneficiază de o reducere de 
25 la sută Ia tariful de transport 
pe C.F.R.

periculos — 15; 17; 19 : DOINA
(16 35 38).
© imperiul contraatacă : STUDIO 
(59 53 15) — 10: 12,30; 15; 17.30: 20.
• Lovitură fulgerătoare : LUMINA
(14 74 16) — 9: 11.15; 13.30; 15.45: 13; 
20. MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15;
19.30.
• Agonia: SCALA (11 03 72) — 9;
12; 16: 19. ,
© Detașament cu misiune specială : 
LIRA (31 71 71) — 15.30; 17,45; 20.
• Nava aeriană : VIITORUL (10 67 40)
— *15,30;  17.30: 19,30.
• Prindeți și neutralizat! : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18;
20.
® Arma misterioasă : POPULAR
(35 15 17) — 15: 17,15; 19,30.
0 Călărețul fără cap : COSMOS 
(27.54 95) — 9,30; 11.30;, 13,30 .35(30;

,17^3:19,30. ................ . -.....
© Seherezada : L U C E A F A R U ,L . 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
© Compania a 7-a sub clar de lună : 
CAPITOL (16 29 17) — 8.45: 11 ; 13,15; 
15,30: 17,45; 19.45. la grădină — 20.30. 
© Căpitanul răzbunării : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45:
20.
• Afacerea Pigot : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Martorul știe mai mult : FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11; 13.15; 15,30; 
17,45: 19,45, la grădină — 20,30.
• Marfă furată : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20..
© Lupii mărilor : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, AU

Cu prilejul Zilei naționale a Bra
ziliei. însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al acestei țări la București, 
Luiz Villarinho Pedrosb. a oferit, vi
neri la amiază, o recepție.

Au participat loan Totu. viceprim- 
ministru al guvernului. Petre Gigea, 
ministrul finanțelor. Teodor Coman, 
președintele Comitetului pentru pro

t V
PROGRAMUL 1

13.30 Telex
13.35 La sfîrșit de săptămînă (color).
15,05 Seara televiziunii din R.P.D. Co

reeana (color)
16,45 Săptămînă politică
17.00 închiderea programului
19.00 Telejurnal (parțial color)
19,20 Tara întreagă întimpină Congre

sul al XUI-lea al Partidului Co
munist Român.

19.35 Teleenciclopedia
20,05 Seara televiziunii din R.P.D. Co

reeană. Film artistic : ,.Drumul
razelor de soare” (color)

21.30 Mamaia ’84 (color). Aspecte de la 
Concursul de creație și interpre
tare de muzică ușoară românească

Informații
CICLISM : Turul României
Turul ciclist al României, urmărit 

cu viu interes de amatorii de sport, 
a continuat vineri cu etapa a 7-a : 
Vatra Dornei — Piatra Neamț. în 
vervă deosebită a fost rutierul dina- 
movist Cornel Nicolae. care a ciști- 
gat sprinturile cu premii de la 
Broșteni și Poiana Teiului. Fostul 
purtător al tricoului galben. Valentin 
Constantinescu. s-a remarcat ne 
urcușul de la Hangu, unde a sosit 
primul asigurindu-și. totodată. locul 
intii in clasamentul final al cățără
torilor cu 35 puncte. Pe străzile ora-

RORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20. la grădină — 20,15.
© Omul și fiara : DACIA (50 35 94) — 
9; 12; 16; 19.
• Campionul : PACEA (60 30 85) — 
15,30; 19.
O Superman : GLORIA (47 46 75) —
.9: 12: 15; 18. la grădină — 20,15.
® I se spunea buldozerul : MELO
DIA (11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Cobra se întoarce : ARTA (21 31 86) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, la grădină —
20,30.

teatre 

blemele consiliilor populare, Con
stantin Oancea. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, alte persoane 
oficiale, oameni de știință, artă și 
cultură, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
alti membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

22,25 Telejurnal (parțial color)
22.35 Pe aripile muzicii (color)
23,00 închiderea programului

' PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19,20 Buletinul rutier al Capitale!
19.35 Moștenire pentru viitor — Livlu 

Rebreanu
20.10 Tinere talente. Elevi ai Liceului 

„George Enescu” cîștigători ai 
concursului de la Stresa — Italia, 
ediția 1984 (II)

20.45 Memoria documentelor. înaltă 
prețuire istoriei patriei

21,05 Orizont tehnico-științific
21,30 Melodii populare
21.45 Clubul tineretului
22.10 De pretutindeni — Civilizații an

tice
22,25 Telejurnal
22.35 Bună seara, fete, buna seara, 

băieți 1
23,00 închiderea programului

sportive
șului Piatra Neamț a intrat un plu
ton compact care și-a disputat un 
sprint spectaculos, sprint cîstigat de 
Gheorghe Lăutaru. învingător al 
etapei cu timpul de 4 h 18’42”, pe 
154 km.

în clasamentul general individual 
conduce Constantin Cărutasu din 
prima reprezentativă a României, ur
mat de Valentin Constantinescu 
(România) Ia 3’23”. Ionel Gancea 
(România) la 5’31”. Mircea Romaș- 
canu. unul dintre favoriții cursei, se 
află pe locul 15, la 14’26”. Astăzi se 
desfășoară etapa a opta, penultima. 
Piatra Neamț — Focșani (161 km).

FOTBAL : Formația României 
pentru meciul cu Irlanda 

de Nord
Echipa României va debuta în noua 

ediție a Campionatului mondial de 
fotbal miercuri. 12 septembrie, cind 
va intilni la Belfast selecționata 
Irlandei de Nord,

Din lotul tării noastre fac parte 
următorii jucători : Lung, Moraru, 
Iordache, Negrilă. Rednic. Ștefă- 
nescu. Iorguieșcu, Iovan. Ungureanu, 
Țicleanu. Irimescu, Hagi, Andpne,. 
Augustin, Klein. Mateuț, Movilă, 
Cămătaru, Coraș si Gabor.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 9, 10 și 11 septembrie. în 
țară : vremea va fi în general insta
bilă. Instabilitatea va fi mai accentuată 
în regiunile vestice, de nord și cen
trale ale țării, unde vor cădea averse 
locale de ploaie și se vor semnala des
cărcări electrice. în această parte a 
tării, cantitățile de apă pot depăși, izo
lat,—20 de litri pe metru pătrat în 24 
de ore. în rest, va ploua izolat. Tem
peraturile maxime vor fi cuprinse, 
ziua, între 18 și 28 grade, mareînd o 
ușoară scădere față de intervalul pre
cedent, Iar minimele, noaptea, intre 6 
și 16 grade.

Cea de-a XXXVI-a aniversare a întemeierii Republicii 
Populare Democrate Coreene imi oferă ocazia deosebit 
de plăcută de a vă adresa, în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Roman, al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, al poporului român și al meu 
personal, dumneavoastră, dragă prietene, Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Coreea, Guvernului Re
publicii Populare Democrate Coreene și poporului co
reean prieten un cordial salut tovărășesc și cele mai 
calde felicitări.

Rezultat al luptei maselor populare sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea, in frunte cu dumneavoas
tră, crearea Republicii Populare Democrate Coreene a 
deschis poporului coreean calea făuririi unei vieți noi, 
libere și independente, constituind un moment deosebit 
în viața și istoria îndelungată a acestui popor și, tot
odată, un eveniment de seamă în viata internațională.

Ca prieten apropiat, poporul român se bucură sincer 
și felicită din inimă harnicul și talentatul popor coreean 
pentru marile sale realizări obținute în opera de construc
ție economică și socială și își reafirmă solidaritatea de

plină și sprijinul consecvent față de lupta sa dreaptă 
pentru reunificarea pașnică și independentă a patriei, 
fără nici un amestec din exterior.

Recenta vizită pe care ați efectuat-o în România, con
vorbirile pe care le-am avut și Înțelegerile la care am 
ajuns împreună au reliefat încă o dată înaltul stadiu al 
raporturilor de prietenie dintre partidele, țările și po
poarele noastre și au scos in evidență faptul că există 
ample posibilități de lărgire și intensificare a acestora, 
pe baze reciproc avantajoase.

în acest spirit, sint încredințat că relațiile tradiționale 
de prietenie și colaborare dintre țările noastre vor cu
noaște in continuare o puternică dezvoltare, în interesul 
popoarelor frățești roman și coreean, al cauzei generale 
a socialismului, păcii, politicii de independentă și cola
borare in întreaga lume.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite dumnea
voastră, dragă tovarășe Kim Ir Sen, cele mai bune 
urări de multă sănătate, fericire și putere de muncă, 
succese tot mai mari poporului coreean prieten în acti
vitatea consacrată înfloririi și propășirii țării sale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

+
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
tovarășului Kang Sâng San. premier 
al Consiliului Administrativ al Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
o telegramă cu prilejul celei de-a 
36-a aniversări a creării R.P.D. Co
reene, prin care îi transmite cele 
mai calde felicitări și salutări prie
tenești, precum și sincere urări de 
multă sănătate și mari succese in 
activitatea consacrată prosperității 
țării.

în telegramă se exprimă convin
gerea că, prin eforturile comune ale 
Guvernului Republicii Socialiste 
România si ale Consiliului Adminis
trativ al Republicii Populare Demo
crate Coreene, se va contribui la

La 9 septembrie se împlinesc 36 
de ani de la proclamarea Republi
cii Populare Democrate Coreene, 
victorie istorică a poporului co
reean, obținută printr-o îndelun
gată luptă împotriva asupririi străi
ne, pentru eliberare națională și 
socială. Prin crearea statului oame
nilor muncii, masele populare au 
dobindit un puternic instrument 
pentru înfăptuirea operei revoluțio
nare de transformare social-econo- 
micâ a țării, pentru edificarea noii 
orinduiri in partea de nord a 
Peninsulei coreene.

Opera de construcție, întreruptă 
ca urmare a războiului de apărare 
a patriei, a fost reluată cu și mai 
mult avint după 1953, cind, paralel 
cu lecuirea rănilor războiului, s-a 
trecut la transformarea socialistă a 
relațiilor .de producție la orașe și 
la sate, la lichidarea exploatării.

In anii făuririi socialismului, sub 
conducerea Partidului Muncii din 
Coreea, în frunte cu tovarășul Kim 
Ir Sen, masele populare au obținut 
succese de seamă in dezvoltarea 
mulțilatefală,_ a țării. Grăitoare 
mărturii ale acestor înfăptuiri stau 
rezultatele' politicii de industriali
zare promovate cu consecvență de 
Partidul Muncii, apariția pe harta 
țării a mii de fabrici, uzine și com
binate moderne, crearea unor noi 
centre industriale, dezvoltarea ge
nerală a forțelor de producție. Toa
te acestea, împreună cu extinderea 
suprafețelor agricole și folosirea 
metodelor intensive de cultivare a 
pământului, reconstrucția din te
melii a orașelor și satelor, puterni
ca dezvoltare a învățământului, 
culturii și științei au conferit Re
publicii Populare Democrate Coree
ne imaginea unui stat socialist 
independent și înfloritor.

Actuala aniversare are loc în 
condițiile eforturilor pentru înfăp
tuirea celor zece obiective pe ter- 

★

dezvoltarea continuă a bunelor rela
ții de prietenie și colaborare dintre 
poporul român și poporul coreean, in 
spiritul înțelegerilor convenite cu 
prilejul întilnirilor la nivel inalt.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România a a- 
dresat o telegramă de felicitare, cu 
prilejul celei de-a 36-a aniversări a 
creării R.P.D. Coreene, ministrului 
afacerilor externe al acestei țări. De 
asemenea, organizații de masă și 
obștești și instituții centrale au tri
mis telegrame de felicitare organiza
țiilor și instituțiilor similare coreene.

Ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, general
colonel Constantin Olteanu. a adresat 
o telegramă de felicitare ministru- 

men lung trasate de Congresul al 
Vl-lea al partidului. Sub conduce
rea partidului are loc accelerarea 
construcției economice, urmăriil- 
du-se creșterea eficienței in toate 
domeniile productive, inclusiv in 
ramurile de care depinde direct ri
dicarea nivelului de trai al oame
nilor muncii.

In țara noastră sint bine cunos
cute și se bucură de cea mai caldă 
apreciere realizările de seamă ale 
poporului R.P.D. Coreene in dez
voltarea economico-socială. Este 
un motiv de profundă satisfacție 
de a evoca și cu acest prilej evo
luția mereu ascendentă a relațiilor 
de strinsă prietenie și solidaritate 
româno-coreene. Istoria acestor re
lații consemnează la loc de cinste 
solidaritatea militantă a poporului 
român cu lupta poporului R.P.D. 
Coreene împotriva agresiunii impe
rialiste, pentru apărarea patriei și 
salvarea ființei naționale, a cuce
ririlor revoluționare, pentru făuri
rea socialismului în „Țara dimine
ților liniștite". Cu aceeași fermitate 
România socialistă a sprijinit' și 
sprijină neabătut eforturile R.P.D. 
Coreene pentru reunificarea pașni
că și democratică a țării, fără nici 
un amestec din afară. Este bine 
cunoscută înalta apreciere de care 
s-au bucurat în țara noastră propu
nerile Guvernului R.P.D. Coreene 
privind formarea unei confederații 
între Nord și Sud, și crearea Repu
blicii Confederate Democrate Korgo. 
In același sens, România susține 
ferm recentele propuneri ale tova
rășului Kim Ir Sen in legătură cu 
organizarea de convorbiri triparti
te. nutrind convingerea că soluțio
narea pe cale politică, prin trata
tive a problemei unificării este ca
lea împlinirii acestei năzuințe 
fierbinți a întregului popor co
reean din Nord și din Sud, a asi
gurării dezvoltării sale indepen
dente.

*
Iui Forțelor Armate Populare ale Re
publicii Populare Democrate Co
reene, general de armată O Gin U, 
cu prilejul celei de-a 36-a aniversări 
a creării Republicii Populare Demo
crate Coreene.

Cu același prilej, atașatul militar, 
aero și naval al R.P.D. Coreene la 
București, locotenent-colonel Li Zăng 
Kil. s-a intîlnit cu militari dintr-o 
unitate a armatei noastre, cărora 
le-a vorbit despre evenimentul ani
versat.

Participanta la întîlnire au vizionat 
o fotoexpoziție cu aspecte din reali
zările poporului R.P.D. Coreene, din 
viața și activitatea militarilor Arma
tei Populare Coreene și filme docu
mentare.

Cursul tot mai rodnic al relații
lor de prietenie și colaborare româ
no-coreene pune in evidență rolul 
liotăritor al întilnirilor și convorbi
rilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen 
pentru întărirea legăturilor multi
laterale dintre cele două partide, 
țări și popoare. In lumina înțelege
rilor convenite la cel mai înalt ni
vel, relațiile dintre România și 
R.P.D. Coreeană se dezvoltă neîn
cetat, în domeniile politic, econo
mic, tehnico-științific și cultural. 
Este convingerea ambelor țări și 
popoare că extinderea și aprofun
darea in continuare a acestor rela
ții corespunde pe deplin cerințelor 
progresului României și R.P.D. Co
reene pe calea noii orinduiri, cau
zei generale a socialismului și 
păcii.

Un nou moment de mare însem
nătate in evoluția relațiilor bilate
rale și întărirea conlucrării dintre 
România și R.P.D. Coreeană l-au 
constituit întâlnirile și convorbirile 
la nivelul cel mai inalt, prilejuite 
de vizita efectuată în țara noastră 
de tovarășul Kim Ir Sen, in luna 
iunie anul acesta, convorbiri in 
cadrul cărora a fost exprimată 
voința de a intensifica și mai pu
ternic tradiționalele legături româ
no-coreene, de a întări continuu 
conlucrarea dintre țările noastre în 
construirea noii orinduiri, ca și pe 
plan internațional.

Cu prilejul marii sărbători de 
astăzi, poporul român adresează 
poporului R.P.D. Coreene cele mai 
calde felicitări, însoțite de urarea 
din inimă de a dobindi noi și noi 
succese in înfăptuirea politicii 
Partidului Muncii din Coreea, în 
înflorirea multilaterală a țării pe 
calea socialismului, in realizarea 
cit mai curind a năzuinței fierbinți 
a întregii națiuni coreene — unifi
carea democratică și pașnică a tării.

REPUBLICA POPULARĂ BULGARIA
— patruzeci de ani de avînt continuu 

pe drumul socialismului
(Urmare din pag. a IV-a)
al P.C. Bulgar și Plenara din iulie 
1968 a C.C. al P.C. Bulgar a determi
nat. in mod just, direcțiile în care 
trebuie căutată rezolvarea probleme
lor globale ale perfecționării rela
țiilor socialiste de producție. Această 
soluție a fost găsită prin noul 
mecanism economic elaborat de 
partid, personal de tovarășul Todor 
Jivkov, și care se aplică cu succes 
în ultimii ani in întreaga economie 
națională.

Experiența noastră a demonstrat în 
mod convingător că nivelul atins de 
socializarea mijloacelor de producție 
nu necesită o centralizare in conti
nuare a conducerii economiei na
ționale. ci pune la ordinea zilei 
problema schimbării mecanismului 
de administrare a proprietății si 
lărgește drepturile colectivelor de 
muncă ale organizațiilor economice 
de a folosi și de a gospodări in mod 
real această proprietate.

Ca împuternicit al poporului, sta
tul socialist își exercită toate drep
turile de proprietar și conferă co
lectivelor de muncă dreptul de a 
gospodări anumite mijloace de pro
ducție. Așadar, colectivul nu devine 
proprietar, ci doar obține dreptul 
de a folosi aceste mijloace in 
conformitate cu interesele societă
ții și cu interesele sale. Astfel nu 
sint lezate unitatea și indivizibilita
tea proprietății întregului popor, ci 
se schimbă numai forma realizării 
ei. Aici este vorba de o formă con
cretă de realizare, care include pre
mise obiective ale unei eficiente mai 
înalte a funcționării proprietății so
cialiste, ceea ce este determinat de 
avantajul economic și cointeresarea 
economică a proprietarului.

Această teză importantă a permis 
să se schimbe imaginea și esența 
economică a organizațiilor socialiste 
economice ca formă de existentă .a 
colectivelor de muncă. De la forma

țiuni tehnico-productive, cum au fost 
în trecut în mare măsură,- organiza
țiile economice socialiste asimilează 
tot mai mult un conținut economic 
și se transformă in adevărati pro
ducători de mărfuri.

Ceea ce este esențial în noul me
canism economic este aplicarea con
secventă și generalizată a autoges- 
tiunii. Organizarea unei autogestiuni 
reale creează condiții pentru reali
zarea integrală a unuia din princi
piile socialiste de bază — de retri
buție după calitatea și cantitatea 
muncii. Aceasta își găsește expresie 
în formarea și acumularea, in con
formitate cu rezultatele muncii, a 
mijloacelor destinate retribuției, 
care, pe de o parte, face mult mai 
directă și mai palpabilă legătura re- 
zultat-venit și, pe de altă parte, 
creează o cointeresare foarte activă 
față de îmbunătățirea rezultatelor 
muncii și responsabilitatea de admi
nistrare eficientă a proprietății so
cialiste.

Statul, ca proprietar, își rezervă 
dreptul de a stabili obiectivele prin
cipale ale dezvoltării sociale, precum 
și căile și mijloacele de realizare a 
lor. Aceasta se obține stabilind regu
lile relațiilor economice reciproce și 
sarcinile globale și condițiile în care 
se desfășoară activitatea economică de 
producție și aprobă sarcinile din 
planul de stat după un număr re- 
strîns de indicatori și condiții eco
nomice (stimulente și responsabili
tăți). Pe această bază se creează co
lectivelor posibilitatea de a-și 
elabora independent planurile-anga- 
jament. Astfel se asigură formarea, 
din două sensuri, a planurilor, pe 
baza tehnologiei noi de planificare 
elaborate.

III
Marile succese ale Bulgariei socia

liste au ridicat prestigiul țării.

R. P. Bulgaria este un partener cău
tat și serios in diviziunea internațio
nală a muncii, un factor activ in co
laborarea economică și tehnico- 
științifică internațională. Pe această 
bază, tara noastră a devenit un factor 
important in activitatea internațio
nală, participînd la toate inițiativele 
comunității socialiste îndreptate spre 
destinderea situației internaționale, 
pentru pace și înțelegere intre toate 
popoarele. Astăzi Bulgaria se bucură 
de un mare prestigiu internațional, 
care nu ar fi fost posibil in condi
țiile altei orinduiri sociale și în afara 
familiei unite a comunității socia
liste.

îndeplinindu-și misiunea sa isto
rică de organizator al poporului 
muncitor in lupta pentru socialism, 
Partidul Comunist Bulgar nu uită 
nici un moment datoria sa interna
țională și participă activ la întărirea 
sistemului socialist mondial. Unin- 
du-și soarta cu soarta Uniunii Sovie
tice, a comunității socialiste, comu
niștii bulgari și poporul bulgar iși 
asumă partea lor de responsabilitate 
istorică pentru soarta socialismului 
mondial, pentru soarta omenirii.

Am adoptat conștient și vom con
tinua să urmăm neabătut linia 
prieteniei și colaborării cu Uniunea 
Sovietică și cu celelalte țări socia
liste frățești. Aceasta este linia ge
nerală a Partidului Comunist Bul
gar și a politicii externe a țării 
noastre. în această politică, ne-am 
condus, ne conducem și ne vom 
conduce și in viitor de cuvintele to
varășului Gheorghi Dimitrov, că so
lidaritatea frățească cu Uniunea So
vietică este „piatra de încercare" a 
internaționalismului. Sint cuvinte 
care, așa cum a subliniat de multe 
ori tovarășul Todor Jivkov, și-au 
păstrat forța și în prezent. Uniunea 
Sovietică este nucleul in jurul căruia 
a apărut sistemul socialist mondial și 
reprezintă o garanție pentru viitorul 

lui. De aceea, P.C. Bulgar consideră 
că relațiile dintre fiecare țară socia
listă și U.R.S.S. au o importanță ho- 
tărîtoare pentru dezvoltarea și per
fecționarea in continuare a comuni
tății noastre socialiste.

In aceste patru decenii s-au dez
voltat, pe baza internaționalismului, 
colaborării și prieteniei frățești, și 
relațiile dintre Republica Populară 
Bulgaria și Republica Socialistă 
România în toate domeniile. O in
fluență binefăcătoare deosebită au 
în acest sens intîlnirile frecvente in
tre tovarășii Todor Jivkov și' Nicolae 
Ceaușescu, intilniri care au devenit 
o practică, o metodă de acțiune ne
maicunoscută pină acum in relațiile 
internaționale. Un moment important 
in dezvoltarea relațiilor bilaterale a 
marcat vizita tovarășului Todor 
Jivkov în Republica Socialistă Româ
nia, in luna iulie a acestui 
an. la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vizită ce a dat un nou 
impuls lărgirii colaborării bulgaro- 
române. i

★
Bogat este bilanțul celor 40 de ani 

victorioși ai revoluției socialiste în 
patria noastră. Poporul nostru harnic 
este pe deplin îndreptățit să-și ex
prime mîndria fată de progresul și 
dezvoltarea dinamică a tării noastre. 
Succesele obținute ne inspiră încre
dere in forțele proprii și optimism. 
Strategia partidului, elaborată de 
Congresul al XÎI-lea. hotărîrile Con
ferinței Naționale a partidului, tezele 
teoretice si soluțiile practice elabo
rate de tovarășul Todor Jivkov se 
transformă într-o puternică forță 
materială, cuceresc colectivele de 
muncă și generează noi fluxuri de 
forte și energii pentru o muncă 
plină de abnegație, pentru înflo
rirea în continuare a patriei noas
tre socialiste — Republica Populară 
Bulgaria.

O inimă puternică bate
Galați și Nampo...
Două orașe. Unul, cu temeliile 

înfipte in Rbmânia. in apropierea 
paralelei 45. Celălalt, durat pe pă- 
niîntul Coreei populare nu cu mult 
deasupra paralelei 38.

Așezări înfrățite, deși le separă 
mii si mii de kilometri. Le despart 
cei mai înalti munți ai Terrei. Hi
malaia : le desparte vastul conti
nent asiatic. Distantele insă, se 
știe, n-au fost niciodată bariere 
pentru sentimente, pentru idealuri 
comune. Dar. dincolo de acestea, 
ce alte fire leagă trainic cele două 
orașe ?

Mai intii de toate ar trebui a- 
mintit destinul lor acvatic. Gala- 
tiul — străvechi port la Dunăre. 
Cunoscut astfel în Moldova de jos 
incă din timpul de glorie al lui 
Stefan cel Mare. Nampo ? Avan- 
port al Phenianului la Marea de 
Vest. Punct terminus al fluviului 
Tedong. După ce a oglindit în a- 
pele sale capitala izbită sălbatic de 
războiul pustiitor din anii 1950—
1953. azi renăscută din temelii, cu 
blocurile sale moderne, ce săge
tează văzduhul oină la etaiu] pa
truzeci ; după ce a astîmpărat se
tea lanurilor de orez, risipindu-se 
darnic in rețeaua de peste patru
zeci de mii de kilometri de cana
le cit numără vastul sistem de iri
gații al tării : după ce și-a adus 
și el partea de efort pentru ob
ținerea in anul trecut, de pildă, de 
pe cele 2 milioane de hectare te
ren arabil a unei recolte totale de 
circa 10 milioane tone — fluviul 
Tedong isi taie. în sfîrșit. estuar 
de vărsare la Nampo.

Mai exact spus, mii si mii de 
ani și-a croit astfel intrarea in 
mare. în acest loc de un farmec 
inconfundabil. Pină cind oamenii 
acestui harnic ponor i-au pregătit 
alt destin. De cîtiva ani. la Nam- 
po. se construiește în condiții cu 
adevărat eroice, o gigantică eclu
ză. Ea va regla, potrivit dorinței 
omului, fluxul si refluxul fluviu
lui care se supunea pină acum, fără 
cricnire. ceasului biologic al mării. 
Ecluza va facilita o circulație 
fluentă, nestingherită a navelor pe 
fluviu. Si. nu în ultimul rind. ea 
va face parte dreaptă la strădania 
pentru atingerea unuia dintre im
portantele. obiective stabilite de 
Congresul al Vl-lea al Partidului 
Muncii din Coreea : punerea in va
loare a încă 300 000 hectare tere
nuri sărăturoase Si amenaiarea 
pentru cultivare a încă 200 000 noi 
hectare. Cu alte cuvinte. 500 000 noi 

hectare conectate la circuitul pii- 
nii. E mult, e puțin ? într-o lume 
a sfirsitului de mileniu pe care il 
trăim, cind ce numeroase conti
nente se ridică acut și dramatic 
problema hranei, efortul amintit 
este enorm. Pledează pentru acest 
adevăr atentia deosebită ce se a- 
cordă în Coreea populară acestui 
obiectiv de maximă importantă 
pentru economia tării. Expresie a 
puterii economice si tehnice, a 
forței de creație a poporului 
R.P.D. Coreene, realizarea lui dă 
o nouă strălucire mărețelor împli
niri din anii socialismului, prin 
traducerea în viată a politicii 
Partidului Muncii din Coreea. în 
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen. 
Dealtfel, președintele Kim Ir Sen, 
tovarășul Kim Giăng II, membru 
al Prezidiului Biroului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, au purtat numeroase 
dialoguri de lucru cu constructorii 
ecluzei, i-au îmbărbătat în acțiunea 
lor temerară de transformare a na
turii din această parte a țării.

Dar Galatiul si Narripo-ul. orașe 
înfrățite, au si alte puncte comu
ne. in afara destinului lor acvatic, 
în ambele porturi, plecarea si so
sirea vapoarelor intră firesc în ri
tualul zilei. La fel si construcția 
de nave. Cu puțin timp in urmă, 
Ia Nampo se lansa cargoul „Be- 
tong-Gong", navă cu deplasament 
și destinație maritimă. Echipa
mentele — de la sistemele de 
guvernare și pină la cele de pro
pulsie. dintre cele mai moderne. 
Proiectant! — specialiștii din Nam
po. Specialiști ca ei au gindit și 
nave ce se construiesc la Wonsan, 
port la Marea de Est. ori vasele 
intrate în dotarea flotei de pes
cuit oceanic. Orașul Nampo are el 
însuși o puternică bază de pes
cuit maritim, lucrează si el pen
tru realizarea obiectivului potrivit 
căruia incă in acest an trebuie să 
6e obțină 3,5 milioane tone pește 
Si produse marine.

Cele două orașe, despărțite de 
distante ce se măsoară cu miile de 
kilometri, se intîlnesc insă în dia
logul înfrățirii si în alte puncte 
care nun firesc emblema pe preo
cupările lor. Astfel, pe malul Du
nării s-a cristaliza^ în timp tra
diția țesutului, textilele făurite 
aici bucurîndu-se de o carte de vi
zită impresionantă. Replica de la 
distantă, la Nampo : mătasea țe
sută cu migală si neasemuită dra
goste pentru armonia culorilor, 
pentru frumos, face faimă orasu-

la Nampo
lui-port. Un eșalon important de 
muncitori din rindul celor 600 000 
de locuitori ai așezării străbat în 
fiecare dimineață ..drumul mă
tăsii". născocind necontenit noi si 
originale îmbinări de culori, mo
dele ce se remarcă prin inedit, prin 
rafinamentul desăvîrsit al desenu
lui. Orașul din estuarul fluviului 
Tedong se afirmă drept una din 
vrednicele așezări ale tării, parti
cipante Ia realizarea obiectivului 
stabilit de partid pentru anii ’80. 
si anum4. producerea a 1.5 miliar
de metri Pătrati de țesături, anual.

Dar ooate că unul dintre cele 
mai trainice fire care leagă cele 
două orașe înfrățite este siderur
gia. Despre vatra de otel de la 
Dunăre cititorii noștri știu că este 
cea mai puternică, acest izvor de 
putere intrat, in producție in ul
timele două decenii realizind a- 
proape 50 la sută din întreaga can
titate de otel a României. Cetăți
le de foc de la Nampo — între 
care trebuie amintite Si cele ale 
metalurgiei neferoase — adaugă și 
ele. în albia de metal a Coreei 
populare, milioane de tone de otel.

Făurind otel, orașul s-a făurit pe 
sine. Bulevardele largi primesc cu 
animația lor lumina caldă de oc
tombrie. Arborii la fel de tineri 
ca aceste noi artere de circulație 
privesc înțelept zborul pescăruși
lor rătăciți deasupra marelui oraș. 
De acolo, din văzduh, aceste pă
sări ale mării caută din priviri în
tinderile acvatice nesfîrsite. apa 
fluviului minată spre ecluză.

De acolo, din inalt. se aude mal 
lesne răsuflarea mării, a întinsu
lui oraș. Percepi vibrația muncii, 
a vieții din port, unde vapoarele 
cer intrarea în radă : ori tumul
tul muncii la fabrica de tractoare, 
unde otelul de Nampo capătă o 
binevenită întruchipare. Vibrația 
vieții intrată in firesc ne stradă 
ori pe stadioane. în casele de cul
tură ori in amfiteatrele învățătu
rii...

Mereu însotit de briza sărată a 
mărij. de mireasma fluviului, ora
șul Nampo este o inimă puternică 
ne care o auzi bătind cadența tre
pidantă a întregii tari — Republi
ca Populară Democrată Coreeană. 
Cadență în care un intreg popor isi 
toarnă aspirația sa de mai bine, 
ne drumul liber ales si ne fron
tispiciul căruia a dăltuit idealul 
său comunist.

Ilie TANĂSACHE
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j W acțiuni și luări de poziție
„ZILELE CULTURII ROMANEȘTI IN U.R.S.S.

[pentru securitate și dezarmare
\
\ Mesajul Conferinței mondiale a Crucii Roșii
< STOCKHOLM (Agerpres). — In capitala Suediei — Stockholm 
' s-au încheiat, vineri, lucrările celei de-a .doua Conferințe mondiale a
I Crucii Roșii dedicate păcii. Au participat reprezentanți din peste 100 de 
] societăți naționale ele Cruce Roșie, printre care și o delegație a Consi-
I liului Național al Societății de Cruce Roșie din România.
, Participanta au adoptat un mesaj in care se manifestă îngrijorarea 
ț față de agravarea situației internaționale, cerindu-se guvernelor din in-
1 treaga lume să acționeze in favoarea încetării cursei înarmărilor și pentru 
’ dezarmare, in primul rind pentru dezarmarea nucleară, pentru lichidarea 

stărilor conflictuale, pentru cooperare între toate statele, pe baza respec-
■ tării independenței și suveranității naționale, pentru educarea tinerei ge

nerații in spiritul păcii și prieteniei intre popoare.
tinerei ge-
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J Se extinde mișcarea pentru proclamarea nordului 
' Europei ca zonă fără arme nucleare

!

i „Pacea - condiție de bază
i a progresului social al popoarelor"
1 Intilnire internațională la Varna
I SOFIA (Agerpres). — La Varna
I a avut loc o intilnire internaționa

lă eu tema : „Pacea — condiție, de 
i bază a progresului social al po

poarelor".
1 Din tara noastră a fost prezentă 

o delegație a Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție (U.N.C.A.P.).

Luind cuvîntul în cadrul întîl- 
nirii. reprezentantul român a scos 
în evidență activitatea neobosită

desfășurată de tara 
președintele Nicolae 
pentru oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea Ia măsuri concrete de 
dezarmare, în primul rînd de dezar
mare nucleară. Au fost relevate 
propunerile și inițiativele Româ
niei privind transformarea Balca
nilor intr-o zonă a păcii și co
laborării, fără arme nucleare și 
baze militare străine.

noastră, de 
Ceaușescu,

Sondaj de opinie
WASHINGTON (Agerpres) — 

Pericolul izbucnirii unui război 
atomic îi îngrijorează intr-o măsu
ră tot mai mare pe numeroși ame
ricani — a declarat, la o conferin
ță de presă, la Washington, pre
ședintele fondului obștesc „Public 
Agenda", fostul secretar de stat

edificaior în S.U.A,

NAȚIUNILE UNITE

în favoarea unei noi 

ordini în domeniul 
informației

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— La Națiunile Unite și-a reluat 
lucrările Comitetul pentru informa
ții al O.N.U. Sint examinate chestiuni 
privind soluționarea problemelor ac
tuale în domeniul schimbului inter
național de informații, care să ser
vească intereselor păcii și înțelege
rii reciproce intre popoare. Din în
sărcinarea Adunării Generale a 
O.N U„ membrii comitetului urmea
ză să elaboreze recomandări in ve
derea creării unei noi ordini in do
meniul informației, bazate pe prin
cipii democratice.

Majoritatea membrilor comitetului 
atrag atenția asupra . faptului că ac
tuala ordine informațională este in
echitabilă și cer să se adopte reco
mandări privind folosirea mijloace
lor-de informare in masă in interesul 
întăririi păcii și pentru. eliminarea 
propagandei militariste.

ADDIS ABEBA

Lucrările Congresului de constituire 
a Partidului Muncii din Etiopia

MOSCOVA 7 — Trimisul Agerpres 
M. Chebeleu transmite : La 7 sep
tembrie, P.N. Demicev, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul culturii al 
U.R.S.S., a primit delegația română 
condusă de Ion Ștefănescu, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședin- 
te al Consiliului Culturii, și Educației 
Socialiste, care participă la „Zilele 
culturii românești in U.R.S.S.".

Cu acest prilej s-a. evidențiat ro
lul hotăritor al convorbirilor și înțe
legerilor convenite în timpul recen
tei intîlniri dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to-

*
In cadrul manifestărilor prilejuite 

de „Zilele culturii românești in 
U.R.S S.“, la Muzeul politehnic din 
Moscova, una dintre cele mai vechi 
și prestigioase instituții culturale din 
capitala sovietică, s-a deschis expo
ziția „România socialistă — 40 de 
ani de glorioase înfăptuiri".

Au fost de față P. I. Șabanov, ad
junct al ministrului culturii al 
U.R.S.S., cadre cu munci de răspun
dere la C.C. al P.C.U.S., la Ministe
rul Afacerilor Externe, reprezentanți 
ai :unor instituții centrale, ziariști, 
precum și un numeros public.

In standuri special amenajate sint 
prezentate, in limbile! română și 
rusă, lucrări din gindirea social-poli- 
tică a secretarului general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Sint expu
se, de asemenea, lucrările tovarășei 
academician. doctor inginer Elena 
Ceaușescu — ..Noi cercetări în do
meniul compușilor macromolecular!"

varășul Konstantin Cernenko, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., pentru dezvoltarea 
și aprofundarea pe multiple planuri 
ă raporturilor româno-sovietice, in
clusiv in domeniile culturii și artei, 
în acest context, a fost exprimată sa
tisfacția față de modul de desfășu
rare a acțiunilor cuprinse in progra
mul „Zilelor culturii românești în 
U.R.S.S.", care contribuie la o mai 
bună cunoaștere a valorilor spiritua
le >ale , poporului român in Uniunea 
Sovietică, la întărirea, pe mai de
parte, a prieteniei dintre cele două 
țări și popoare.

★

și „Polimerizarea stereospecifică a 
izoprenului".

In alocuțiunile rostite, vorbitorii au 
subliniat importanța istorică a actu
lui de la 23 August 1944, evidențiind 
rolul Partidului Comunist Român in 
organizarea și conducerea revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă. Au 
fost relevate marile succese obținute 
de poporul român in construirea so
cietății socialiste, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, îndeo
sebi după 1965, de cînd la conducerea 
partidului și a statului se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu. A fost, de 
asemenea, scoasă in evidență dezvol
tarea continuă a relațiilor de colabo
rare româno-sovietice pe multiple 
planuri.

La cinematograful „Lttva". din. 
Moscova, a fost inaugurată o retro
spectivă a filmului românesc, mani
festare înscrisă in programul „Zile
lor culturii românești in U.R.S.S.".

ADDIS ABEBA 7 (Agerpres). — 
La Addis Abeba continuă lucră
rile Congresului de constituire a 
Partidului . Muncii din Etiopia, 
în prezenta tovarășului Mengislu 
Haile Mariam, președintele Consi
liului Militar Administrativ Provizo
riu. președintele Comisiei pentru 
organizarea Partidului Oamenilor 
Muncii din Etiopia, care a pro
clamat crearea Partidului Mun
cii din Etiopia (P.M.E.). în ra
portul • prezentat. Mengistu Haile 
Mariam a arătat că partidul va a- 
vea rolul conducător in .lupta pen
tru așezarea bazelor societății socia
liste în tară. Ei a declarat că. in 
prezent, programul revoluției națio- 
nal-democra.te a fost încheiat, in li
nii generale. Principalele sarcini ale 
partidului in etapa actuală — a pre
cizat el — vor consta in crearea ba
zei tehriico-materiale a construcției

socialisto, asigurarea predominării 
relațiilor de producție socialiste, 
creșterea nivelului de bunăstare si 
civilizație al oamenilor muncii.
, în domeniul construcției de 
stat, Partidul Muncii din Etio
pia își propune crearea unei re
publici populare democrate in care 
să triumfe legalitatea socialistă, pre
cum si principiile egalității în drep
turi a naționalităților. în prezent, se 
află în curs de elaborare un pro
iect de Constituție — a precizat ra
portorul.

Referindu-se la poziția partidului 
în domeniul relațiilor externe. Men
gistu Haile Mariam a declarat că 
revoluția etiopiana pornește de la 
nrinciniile respectării integrității te
ritoriale si suveranității celorlalte 
state, neamestecului in treburile lor 
interne.

PRESACORINT

Balcaniada 
de teatru amator

ATENA 7 (Agerpres). — .In. 
localitatea greacă Corint s-a 
deschis cea de-a ll-a ediție a 
Balcaniadei de teatru amator. 
La actuala ediție, care se des
fășoară sub deviza „Teatrul — 
arma noastră pașnică", partici
pă artiști amatori din Albania, 
Bulgaria, România , și Grecia. 
Țara noastră este reprezentată 
de o echipă a teatrului popu
lar din Caracal, care va pre
zenta piesa „D-ale Carnavalu
lui" de l.L. Caragiale. La festi- 

■ vitatea de deschidere au parti
cipat reprezentanți ai ministere
lor culturii din țările balcanice, 
membri ai corpului diplomatic, 
oameni de cultură, ziariști, un 
numeros public.

in încheiere, ansamblul fol
cloric „Călușul", din Scorni- 
cești, a prezentat un frumos 
program artistic..

LA BRIGHTON S-AU ÎNCHEIAT LUCRĂRILE CONFERINȚEI 
ANUALE A CONGRESULUI SINDICATELOR BRITANICE (T.U.C.). 
care a adoptat o serie de rezoluții și moțiuni în apărarea drepturilor 
social-economice ale clasei muncitoare, precum și â sectorului public al 
economiei, dind, in același timp, glas îngrijorării oamenilor muncii din 
Marea Britanie in legătură cu participarea țării la noua escaladare a 
cursei înarmărilor nucleare.

american Cyrus Vance. Un sondaj 
de opinie efectuat de „Public i 
Agenda" a arătat că 89 la sută din- ! 
tre americani au convingerea că ț 
,.intr-un război atomic nu poate i 
exista învingător". Totodată, S3 la * 
sută din persoanele chestionate au l 
apreciat că este falsă teoria unui ’

i

T ț

REYKJAVIK (Agerpres) — Tra- l 
.tivele internaționale privind li- ’ 

și o redu- l 
arsenalelor nu- 

urmărească ob- ț
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I 
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„război atomic limitat".

Apel al „Mișcării pentru dezarmare nucleară" 
din Marea

LONDRA (Agerpres) — „Miș
carea .pentru dezarmare nucleară" 
din Marea Britanie a dat publici
tății un apel către toate 'mișcările 
de luptă pentru pace din țară și de 
peste hotare prin care cere inten
sificarea acțiunilor in vederea

OSLO (Agerpres) — Sub devi- 
. za „Un acord — acum !“. în Norve- 
l gia, ca și în celelalte țări nordice, 
.’ se desfășoară campania pentru pro- 
) clamarea nordului Europei ca zonă 

fără arme nucleare. în apropierea 
sediului Stortingului — parlamen
tul norvegian — a fost deschis, in 
aceste zile, un centru de informa
ții al mișcării pentru pace, unde 
sînt prezentate materiale docu
mentare privind efectele unui răz
boi atomic, cheltuielile uriașe fă
cute de omenire pentru continua
rea cursei înarmărilor și consecin
țele lor negative asupra dezvoltării 
sociale. La acest centru au loc con
ferințe de presă in cadrul cărora 
cunoscuți oameni politici, activiști 
obștești, reprezentanți ai mișcării 
antirăzboinice norvegiene pledea
ză în favoarea păcii, a dezarmă
rii, în primul rind a dezarmării 
nucleare, pentru preîntâmpinarea 
pericolului unui război atomic.

Britanie
transpunerii in viață a țelurilor de 
pace înscrise in Carta O.N.U. Docu
mentul exprimă îngrijorarea opi
niei publice față de menținerea și 
agravarea unei stări tensionale pe 
continentul european și in întreaga 
lume.

Militanții pentru pace norvegieni 
au lansat parlamentului și guver
nului țării apelul de a incepe ne- 
intîrziat tratative la nivel cores
punzător cu Danemarca, Finlanda, 
Islanda și Suedia în scopul reali
zării unui acord concret în pro
blema unei zone fără arme nu
cleare în nordul Europei.

tativele ___.__ ,_____
mitarea înarmărilor ț 
cere substanțială a arsenalelor nu
cleare trebuie să i 
ținerea de rezultate concrete ■ 
subliniază comunicatul dat publi
cității la Reykjavik, la încheierea 
tradiționalei întîlniri de toamnă a 
miniștrilor afacerilor externe din 
țările nordice — Danemarca, Fin
landa. Islanda, Norvegia și Sue
dia. Documentul se pronunță, tot
odată, pentru măsuri substanțiale 
împotriva unei curse a înarmărilor 
in spațiul cosmic.

Declarația Organizației Internaționale a Ziariștilor
PRAGA (Agerpres). - Intr-o declarație dată publicității la Praga, 

cu prilejul „Zilei mondiale a păcii", Organizația Internațională a Ziariș- 
. tilor subliniază că aberanta cursă a înarmărilor constituie o gravă ame- 
i nințare la adresa civilizației și a vieții pe planeta noastră.
4 Evidențiind avîntul fără precedent al mișcărilor pentru pace, impo- 
’ triva unui război nuclear, documentul arată că ziariștii progresiști de pre- 
ț tutindeni au datoria morală și marea răspundere de a-și consacra efor- 

turile pentru a apăra cauza păcii și a progresului.

cartagena: Reuniunea Comitetului de coordonare 
a „Grupului celor 77“

BOGOTA 7 (Agerpres). — Nece
sitatea extinderii cooperării dintre 
țările in curs de dezvoltare,' în condi
țiile actualei crize economice inter
naționale, precum și identificarea 
unor modalități concrete de promo
vare a acestei conlucrări, pe baze re- 
ciproc-avantajoase, au fost reafir
mate de participanții la cea de-a 
treia reuniune a Comitetului de coor
donare a „Grupului celor 77“, ale că
rei lucrări se desfășoară la Carta
gena, in Columbia. Cei doi președinți 
ai comisiilor de lucru constituite in 
cadrul reuniunii ău declarat că s-a 
convenit asupra liniilor generale ale 
unui program concret de cooperare 
multilaterală între țările în curs de 
dezvoltare. în acest sens, ei au sub
liniat importanța creării unei rețele 
proprii pentru schimbul de informa
ții științifice între țările sărace, pre
cum și necesitatea înființării unui 
sistem global al tarifelor preferen

țiale, care să funcționeze între sta
tele in curs de dezvoltare. Purtătorii 
de cuvînt ai conferinței au mențio
nat, de asemenea, că in comisiile de 
lucru se examinează, in continuare, 
propunerea de organizare a unei re
uniuni la nivel înalt Sud-Sud pentru 
abordarea problemelor economice 
cu care sint confruntate statele in 
curs de dezvoltare, precum și pro
iectul de înființare a unei „Bănci a 
Sudului".

Toate aceste propuneri se înscriu 
pe agenda de lucru a conferinței, 
care are drept, obiectiv '. să găsească 
noi mecanisme de cooperare între 
țările în curs de dezvoltare, să con
tribuie la intensificarea schimburilor 
Sud-Sud, pentru depășirea fenome
nelor de foamete, sărăcie și înapoiere 
moștenite din perioada colonială și 
care în actuala conjunctură econo
mică mondială au căpătat proporții 
îngrijorătoare.

G.A.T.T.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Ședința Consiliului de Securitate al O.N.U. • Eforturi pentru 

normalizarea situației in Liban
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 

— Vetoul opus de StăteTe Unite, ca 
membru permanent al Consiliului 
de Securitate, a împiedicat adopta
rea unei rezoluții, supusă la vot la 
încheierea dezbaterilor din acest or
ganism al Națiunilor Unite, referi
toare la situația creată in sudul Li
banului ca urmare a practicilor for
țelor israeliene de ocupație. Docu
mentul. introdus de delegația libane
ză. a obținut sprijinul tuturor celor
lalți 14 membri ai consiliului.

Rezoluția cerea Israelului să res
pecte cu strictețe suveranitatea, in
dependenta. unitatea si integritatea 
teritorială a Libanului. în cadrul 
frontierelor sale recunoscute ne plan 
internațional, și să ridice imediat 
toate restricțiile și obstacolele ce 
stau . în calea restabilirii vieții nor
male în zonele aflate. sub ocupa
ția sa.

BEIRUT 7 (Agerpres). — In Liban 
'continuă eforturile de normalizare a 
situației. Vineri, primul ministru al 
guvernului libanez de uniune națio
nală, Rashid Karame, și-a Încheiat, 
după cum transmite postul de radio 
Beirut, citat de agențiile internațio
nale de presă, consultările avute la 
Tripoli, in nordul Libanului, în legă
tură cu.- măsurile necesare pentru a 
se asigura respectarea acordului de 
încetare a focului — convenit săptă- 
mîna trecută. —

In legătură cu aceasta, arată pos
tul de radio, potrivit agenției M.E.N., 
la Tripoli a inceput retragerea din 
diverse puncte ale orașului a com
batanților și armamentului greu 
aparținind milițiilor rivale, acțiune 
care se desfășoară, sub supraveghe
rea armatei libaneze.

Document împotriva 
măsurilor protecționiste

GENEVA 7 (Agerpres). — Comite
tul. pentru comerțul cu textile al A- 
cordului General pentru Tarife și 
Comerț (G.A.T.T.). reunit la Gene
va. a adoptat un document in care 
se cere Statelor Unite să nu aplice 
noi măsuri restrictive la importarea 
acestor produse de pe piața mon
dială — transmit agențiile Associated 
Press și Reuter. Documentul cerc, 
de asemenea, guvernului de ța Wa
shington să renunțe sau să amine 
măsurile preconizate și să participe 
la consultări cu principalii’furnizori 
pentru a se evita orice noi dispute 
în comerțul cu produse textile.

în cadrul dezbaterilor — relevă la 
rindul ei agenția France Presse — 
delegatul Mexicului. Sergio Delgado, 
susținut de numeroși reprezentanți 
din țări in curs de dezvoltare, a a- 
nreciat că astfel de rgăsuri ar duce 
la o perturbare a pieței mondiale a 
textilelor și constituie o încălcare a 
angajamentului luat in cadrul 
G.A.T.T. de a se lupta împotriva 
protectionismului. O opinie asemănă
toare a exprimat Jean,Pierre Leng, 
reprezentantul Pieței comune vest- 
europene. care a avertizat S.U.A. 
fată de „efectele contagioase**  pe 
care le-ar putea avea astfel de mă
suri protectioniste — scrie A.F.P.

CREȘTEREA CURSULUI DOLA
RULUI AMERICAN. Vineri dimi
neața. la reluarea tranzacțiilor va
lutare. dolarul a inregistrat, la 
bursa din Paris, un nou record 
istoric în raport cu francul francez. 
După cuib relevă agenția France 
Presse. dolarul a fost cotat la 
9.0975 franci francezi. La bursa 
din Frankfurt pe Main, cursul mo
nedei americane in raport cu marca 
vest-germană a atins cel mai ridi
cat nivel din ultimii 11 ani, pari
tatea dintre cele două devize fiind 
de 1 la 2,9645. La bursele din 
Zurich și Tokio, dolarul, de aseme
nea. in creștere, a fost cotat la 
2,4690 franci elvețieni și 244,60 yeni 
japonezi. Ascensiunea din ultimele 
zile a dolarului este motivată in 
cercurile experților de perspectiva 
unei noi creșteri a ratei dobînzilor 
in S.U.A. — apreciază A.F.P.

NIVEL RECORD AL RATEI IN
FLAȚIEI IN ARGENTINA. Potrivit 
datelor oficiale difuzate la Buenos 
Aires, creșterea prețurilor a fost in 
august, în Argentina, de 22,S la sută 
— transmite agenția Associated 
Press. Această nouă majorare, cea 
mai mare din martie 1976, face ca 
rata inflației in Argentina să ajun
gă la un nivel record de 649,7 la 
sută anual. Pentru a stăvili presiu
nile inflaționiste asupra economiei, 
guvernul argentinian a luat o serie 
de măsuri destinate înghețării pre
țurilor și salariilor pe luna sep
tembrie.

POPULAȚIA THAILANDEI nu
măra la 1 iulie anul acesta 
50 060 477 locuitori. Potrivit datelor 
publicate de biroul de specialitate

din Bangkok, numai in cursul anu
lui trecut numărul locuitorilor 
acestei țări a crescut cu peste o 
jumătate de milion.

CONVORBIRI AMERICANO — 
NICARAGUANS. în localitatea 
mexicană Manzanillo s-a încheiat 
cea de-a cincea. rundă a convor
birilor dintre reprezentanții State
lor Unite si Republicii Nicaragua 
— informează agenția Prensa La
tina. Potrivit unui comunicat al 
Ministerului de Externe al Mexi
cului. trimisul special al S.U.A. in 
America Centrală. Harry Shlaude- 
man. si ministrul adjunct al re
lațiilor externe al Nicaraguei. 
Victor Hugo Tinoco, au efectuat un 
dialog amplu, care le-a permis ob
ținerea unor progrese semnificati
ve. Cele două părți au convenit să 
se întîlnească curind pentru o nouă 
rundă de convorbiri — adaugă 
agenția.

ÎN BRAZILIA, APROXIMATIV 
UN MILION DE AUTOMOBILE 
CIRCULA ÎN PREZENT FOLO
SIND DREPT COMBUSTIBIL AL
COOL extras din trestia de zahăr. 
Planul pentru anul 1984 prevede 
o producție de alcool-carburant 
care să echivaleze 75 000 barili de 
țiței pe zi, ceea ce permite o di
minuare cu 2 miliarde de dolari a 
facturii. petroliere, anuale a țării. 
Guvernul brazilian s-a angajat să 
favorizeze o extindere rapidă a 
acestui program, care, pe lingă 
economisirea unor importante can
tități de petrol, a permis și crearea 
a 250 000 noi locuri de muncă, ci
fră ce urmează să se dubleze pînă 
la sfirșitul deceniului in curs.

DE 212 ZILE ISI CONTINUA ACTIVITATEA PE O ORBITA CIR- 
CUMILRESTRA COSMONAUȚII SOVIETICI Leonid Kizim, Vladimir 
Soloviov și Oleg Atikov. Vineri, ei au depășit recordul zborului de durată 
in Cosmos 211 zile — atins, in 1982, de Anatoli Berezovoi și Valentin 
Lebedev, transmite agenția T.A.S.S. La bordul complexului științific 'de 
cercetări „Saliuț-7" — „Soiuz T-ll" continuă experiențele astrofizice in 
scopul măsurării spectrelor surselor galactice și extragalactice de 1 raze 
Roentgen. De asemenea, cosmonauții efectuează o serie de experiențe in 
cadrul programului de cercetare a resurselor -naturale ale Terrei. Cel 
mai îndelungat zbor pilotat din istoria cosmonauticii continuă — subli
niază agenția T.A.S.S.

PROBLEME STRINGENTE ALE ECONOMIEI MONDIALE
Situația economică a majorității 

țărilor in curs de dezvoltare con
tinuă să fie în 1984 profund îngri
jorătoare în pofida tendinței de 
redresare a economiei mondiale —• 
releva raportul secretarului general 
al O.N.U., dat publicității la Gene
va cu prilejul recentei sesiuni a 
Consiliului Economic și Social al 
O.N.U. (ECOSOC). O dată mai 
mult, realitățile evidențiate de o 
serie de date și cifre, cuprinse în 
documentul respectiv, demonstrează 
cu forța faptelor inconsistența teo
riei ce susține că înviorarea econo
mică constatată în unele dintre 
principalele state industrializate ar fi 
în măsură să favorizeze și relansarea 
economică a țărilor în curs de dez
voltare. Unele dintre aceste fapte 
cum ar fi, de pildă, datoria externă 
a țărilor in curs de dezvoltare au o 
semnificație cu totul deosebită creînd 
— cum remarca nu de mult agen
ția France Presse — „un climat de 
grave incertitudini" în viața inter
națională.

Problema datoriilor externe ale ță
rilor ip curs de dezvoltare și cu, deo
sebire a celor latino-americane este 
unul dintre aceste fapte, constituind 
partea care se vede din iceberg-ul 
dificultăților economice cu care se 
confruntă aceste state. Cum se știe, 
datoria externă a țărilor in curs de 
dezvoltare — o povară din ce in ce 
mai apăsătoare și cu profunde im
plicații în cele mai diferite seiitoâre 
ale economiilor lor — a atins nive
lul record de peste 820 de miliarde 
de dolari. Aproape jumătate din 
această sumă revine Americii Lati
ne, opt dintre țările din zonă cumu- 
lînd datorii in jur de 330 de mi
liarde de dolari. Serviciul acestei 
datorii a depășit, anul trecut, nive
lul noilor împrumuturi acordate, 
ajungîndu-se la un fenomen de-a 
dreptul paradoxal, debitorii fiind in 
situația de a recurge la bănci in ve
derea unor noi împrumuturi cu care 
să plătească... acelorași bănci do- 
binzile.

Creșterea datoriei externe a Ame
ricii Latine a făcut ca. statele con
tinentului să Înregistreze în perioada 
1980—1983 un declin al dezvoltării de 
5 pină la 8 la sută — arată Hugo 
Navajas; director pentru America 
Latină și bazinul Caraibilor al Pro
gramului . Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.). Nivelul ex
trem de ridicat al dobînzilor percepu

te de băncile internaționale la acor
darea creditelor are drept conse
cință sporirea împovărătoarelor obli
gații financiare ale statelor latino- 
americane, cu grave repercusiuni 
atit pe plan economic, cit și social. 
Politica creșterii ratelor dobînzii a 
agravat aceste stări de lucruri. Fie
care procent din ratele dobinzilor 
impuse de băncile nord-americane 
costă țările de la sud de Rio Grande 
aproape 3 miliarde de dolari. Plăți
le dobinzilor — și așa greu de efec
tuat- — au crescut din nou prin re

Gravitatea crescîndă a situației, 
care a făcut ca unele țări, cum ar fi 
Bolivia și Ecuadorul, să decidă sus
pendarea plăților datoriei externe, a 
sporit preocuparea șefilor de state și 
guverne de pe continent. Cum se 
știe, președinții Argentinei. Braziliei, 
Columbiei și Mexicului și-au expri
mat, intr-o declarație comună. îngri
jorarea față de continuele majorări 
ale dobînzilor bancare practicate de 
S.U.A. și față de proliferarea măsu
rilor protecționiste in 'comerțul in
ternațional, factori de natură să

treburile interne, condiții pe care 
acestea le resping (cum a fost cazul 
Argentinei, care nu a acceptat con
dițiile cerute de instituțiile financia
re internaționale in scopul reeșalo- 
nării datoriei externe) — au condus 
la o contestare tot mai puternică a 
actualului sistem de abordare a pro
blemei datoriei externe, aceasta de
venind problema politică cea mai im
portantă in America Latină. Dealt
fel. chiar și oameni politici din statele 
avansate, inclusiv S.U.A.. cum ar fi. 
de pildă, fostul secretar de stat

tive, desfășurate la nivel regional 
sau global, s-a impus tot mai mult 
ideea creării unqr mecanisme proprii, 
care să servească obiectivele econo
mice ale țărilor in curs de dezvoltare, 
cum ar fi, de pildă, înființarea 
„Băncii Sudului" (o inițiativă a 
statelor latino-americane), menită 
să contribuie la amplificarea coope
rării și la sprijinirea programelor 
de dezvoltare economică a statelor 
„lumii a treia". Fără îndoială, un 
relief .deosebit, în suita acestor în
tîlniri, îl are cea de-a treia reu

Escalada datoriei externe a țărilor in curs de dezvoltare 
- factor de agravare a crizei economice

centele sporiri ale ratelor dobînzi
lor americane.

Actualele stări de lucruri din co
merțul internațional — proliferarea 
protecționismului. barierele tarifare, 
etc. — care împiedică pătrunderea 
produselor țărilor in curs de dezvol
tare pe piețele, statelor avansate — 
ca și persistența dificultăților econo
mice cu care se confruntă aceste 
țări. între altele datorită tocmai da
toriei externe, vor face ca. potrivit 
prognozelor, veniturile din export să 
nu poată crește suficient de repede 
pentru a contribui in mod semnifi
cativ la ușurarea poverii datoriilor. 
Aceasta cu atit mai mult, cu cit. în 
fața țărilor respective stă sarcina fi
nanciară uriașă de. a plăti în peri
oada 1985—1987 peste 100 miliarde din 
datoria externă, fără a lua in calcul 
dobinzile acumulate sau viitoare. De
altfel, un studiu al C.E.P.A.L. dat, 
nu demult, publicității la Ciudad 
de Mexico, arată că, dacă nu vor 
fi adoptate măsuri eficiente pentru 
soluționarea echitabilă a acestei pro
bleme majore, datoria externă a țâ
rilor latino-americane va ajunge in 
1990 la 415 miliarde dolari, sumă re- 
prezentind mai mult decît dublul 
nivelului înregistrat în 1980.

agraveze fenomenele de criză cu 
care sint confruntate țările lor și 
lumea in curs de dezvoltare, in ge
neral; Cei patru șefi de stat s-au 
pronunțat pentru adoptarea de mă
suri concrete, substanțiale, in scopul 
înlocuirii actualului sistem financiar 
și comercial internațional, pentru a 
facilita astfel și redresarea economi
că a țărilor în curs de dezvoltare și 
a permite un acces mai larg al pro
duselor lor pe piețele statelor dez
voltate. „Nu vrem să ajungem intr-o 
situație de insolvabilitate forțată și 
de paralizie economică prelungită" — 
se spunea in declarația semnată de 
cei patru șefi de stat. Elementele 
esențiale din această declarație co
mună. ca și pozițiile luate in același 
sens de către alți șefi de state și gu
verne din regiune, s-au regăsit firesc 
in „Consensul de la Cartagena" — 
document adoptat de conferința mi
nisterială latino-americană consacra
tă-acestei probleme.

Evoluțiile ulterioare — noile ma
jorări ale dobinzilor de către băncile 
americane, ca și persistenta vechilor 
tendințe ale unor instituții financia
re internaționale și ale unor bănci 
creditoare de a impune debitorilor 
condiții ^apreciate ca un. amestec in

Henry Kisinger. recuhosc dimensiu
nea politică pe care a căpătat-o pro
blema datoriei externe, ea și necesi
tatea. stringentă de a fi luate măsuri 
de această natură pentru soluționa
rea ei. „Reprezentanții latino-ameri- 
câni. au propus ca problema datoriei 
să fie soluționată pe' cale politică — 
spunea fostul secretar de stat al 
S.U.A. Termenul reflectă un adevăr 
de seamă. In joc sint lucruri prea 
importante ca să fie lăsate pe seama 
remediilor tehnice ale experților fi
nanciari. Adoptarea de soluții poli
tice nu trebuie să însemne înlătura
rea băncilor din acest proces. Aceas
ta înseamnă crearea unui cadru in
ternațional, care să reflecte un pro
gram realist de plată a datoriilor și, 
In primul rînd, angajarea reciprocă 
față de o nouă creștere economică și 
față de dezvoltare".

Toate aceste evoluții au determi
nat multiplicarea numărului reuniu
nilor consacrate dezbaterii și solu
ționării . problemei datoriei externe, 
care, împreună cu politica protec- 
ționistă practicată de statele indus
trializate occidentale, constituie fac
tori cu consecințe extrem de grave 
asupra economiilor țărilor „lumii a 
treia". în cadrul reuniunilor respec

niune a Comitetului de coordonare 
al'„Grupului celor 77“ de la Car
tagena (Columbia) asupra cooperării 
economice, in dezbaterile căreia 
locul primordial l-au ocupat împo
vărătoarei datorie externă a țărilor 
în curs de dezvoltare, nivelul exce
siv de înalt al dobinzilor și paăsu- 
rile protecționiste. Referindu-se Ia 
aceste probleme, președintele țării,- 
gazdâ, Belisario Betancour, s-a pro
nunțat pentru intensificarea colabo
rării Sud-Sud în cadrul eforturilor 
pentru soluționarea marilor dificul
tăți cu care ’ sînt confruntate sta
tele in curs de dezvoltare și, in 
acest context, pentru organizarea 
unei reuniuni la nivel înalt a aces
tora.

Toate acestea evidențiază preg
nant cit de oportună este propu
nerea președintelui Nicolae 
Ceaușescu de convocare a unei con
ferințe la nivel înalt a țărilor în 
curs de dezvoltare, în strînsă co
laborare cu mișcarea statelor ne
aliniate, conferință ce ar putea sta
bili elementele fundamentale aie 
unor strategii comune ale acestui 
grup de state, ale dezvoltării uni
tății lor de acțiune atit în ceea ce

privește conlucrarea mai strînsă 
intre ele in direcția propășirii eco- 
nomico-sociale, cit și in coordona
rea pozițiilor lor privind dezbaterea 
și soluționarea diferitelor probleme 
ale vieții economice internaționale.

Evaiuind consecințele dramatice ale 
fenomenelor negative din viața eco
nomică mondială, inclusiv cele ale 
datoriei externe a țărilor in curs 
de dezvoltare — decurgind din 
structura actualului sistem economic 
internațional — România socialistă, 
președintele Nicolae Ceaușescu au 
pus in evidență incă în urmă cu 
cițiva ani necesitatea unor ne
gocieri sub auspiciile O.N.U., pen
tru găsirea de soluții globale care 
să corespundă intereselor tutu
ror statelor, cu precădere a celor in 
curs de dezvoltare. In acest sens, 
țara noastră a propus și propune 
realizarea unor înțelegeri care să 
ducă la reducerea substanțială*  sau 
la anularea completă a datoriilor 
pentru țările cele mai sărace, la re
ducerea lor pentru alte lari, la sta
bilirea unor -dobinzi-limită minime, 
la reeșalonarea pe termen lung a 
datoriilor fără dobîndă sau cu do- 
binzi limită.

Imobilismul. înțelegerea îngustă a 
problemei datoriei externe, in limita 
intereselor marilor corporații banca
re sau a altor instituții financiare 
și de credit internațional, și, in con
secință. lipsa de rezultate concrete 
la reuniunile pe această temă au 
dus — așa cum o arată dramaticele 
realități de astăzi — la înrăutățirea 
situației economice a țărilor in curs 
de dezvoltare, dificultățile crescinde 
pe care le întimpinâ in stingerea da
toriei, creînd tensiuni și dezordini pe 
piețele financiare ale lumii și, tot
odată. contribuind la o accentuare a 
incertitudinilor climatului politic in
ternațional.

în aceste condiții, este limpede că 
fără o abordare și soluționare poli
tică a problemei datoriei externe a 
țărilor in curs de dezvoltare, care să 
ia in considerare interesele tuturor 
statelor, și îndeosebi ale țărilor in 
curs de dezvoltare, nu poate fi vorba 
de o redresare autentică a econo
miei mondiale, nici de crearea acelui 
climat de încredere și cooperare, fa
vorabil înfăptuirii aspirațiilor gene
rale de pace și progres.

Valentin PĂUNESCU

Agendă diplomatică
• Actuala situație internațio

nală este deosebit de complexă, 
ca urmare a Contradicțiilor 
și confruntării dintre blocuri ; în 
aceste condiții^ este necesară o > 
mai mare angajare din partea 
țărilor nealiniate pentru soluțio
narea problemelor majore ale 
lumii contemporane, au subli
niat, în cursul convorbirilor des
fășurate . la Belgrad, președin
tele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, 
Veselin Giuranovici, și președin
tele Consiliului de Stat ai Repu
blicii Guineea-Bissau, Joao Ber
nardo Vieira. Ei au trecut, de 
asemenea, in revistă focarele de 
criză din lume, situația din 
Orientul Mijlociu și din sudul 
Africii, conflictul dintre Iran și 
Irak. • Cancelarul R. F. Germa
nia, Helmut Kohl, și primul mi
nistru norvegian, Kaare Willoch, 
au analizat, la Oslo, aspecte 
ale raporturilor comerciale din
tre cqle două țări, precum și re
lațiile Est-Vest. • Președintele 
iranului, Aii Khamenei, a con
ferit, la Damasc, cu președin
tele Siriei, Hafez Al Assad, asu
pra unor aspecte ale situației 
din Orientul Mijlociu și a unor 
chestiuni de interes reciproc. 
Cei doi șefi de stat au abor
dat, de asemenea, problema 
conflictului dintre Iran și Irak. 
• R. P. Polonă și R. S. Ceho
slovacă sînt hotărîte să acțione
ze pentru revenirea la procesul 
de destindere - se spune in co
municatul publicat ia încheierea 
convorbirilor de la Varșovia din
tre Stefan Olszowski, ministrul 
afacerilor externe al Poloniei, și 
omologul său cehoslovac, Bo- 
huslav Chnoupek, care a efec
tuat o vizită oficială de priete
nie in capitala polonă. A fost 
reafirmată voința celor două 
țări de a-și intensifica efortu
rile pentru oprirea cursei peri
culoase a înarmărilor și prein- 
tîmpinareo unui război nuclear, 
pentru pace în Europa și in în
treaga lume.

(Agerpres)
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