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în spiritul tradiționalelor relații prietenești româno-iugoslave, 
de bună vecinătate și colaborare rodnică, ieri a inceput 

VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE A DELEGAȚIEI UNIUNII COMUNIȘTILOR 
DIN IUGOSLAVIA, CONDUSA DE TOVARĂȘUL DUSKO KRUNICI

Sosirea pe aeroportul
„Mihail Kogălniceanu“

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, miercuri a sosit în tara 
noastră, într-o vizită oficială de 
prietenie, o delegație a Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, con
dusă de tovarășul Boșko Krunici, 
președintele Prezidiului Comitetu
lui Central al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia.

Noul dialog Ia nivel înalt româ- 
no-iugoslav continuă bogata tradi
ție a intîlnirilor. dintre conducăto
rii de partid și de stat ai celor 
două țări, care, de fiecare dată, 
s-au Înscris ca momente de maxi
mă importantă în dezvoltarea și a- 
dîncirea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre Partidul Comu
nist Român și Uniunea Comuniș
tilor din Iugoslavia, dintre Româ
nia și Iugoslavia, dintre popoarele 
țărilor noastre vecine și prietene. 
Vizita constituie, totodată, o ex
presie a dorinței reciproce de a da 
un impuls nou conlucrării româno- 
iugoslave, atît pe plan bilateral, 
cît și pe arena internațională, spre 
binele ambelor țări și popoare, în 
folosul cauzei generale a socialis
mului, păcii, securității și colabo
rării în Balcani, în Europa și în 
întreaga lume.

Ceremonia sosirii s-a desfășurat 
pe aeroportul „Mihail Kogălnicea- 
nu“ din Constanta, împodobit săr
bătorește.

Pe frontispiciul aerogării se 
aflau portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Boșko Kru
nici, încadrate de drapelele de stat 
ale României și Iugoslaviei. Pe 
mari pancarte erau înscrise. în 
limbile română și sîrbă, urările : 
„Bun venit în Republica Socialistă 
România tovarășului Boșko Kru
nici. președintele Prezidiului Co
mitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia !“, „Să se 
dezvolte continuu relațiile tradi
ționale de prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român 
și Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia !“.

La coborîrea din avion, tovarășul 
Boșko Krunici. ceilalți membri ai 
delegației U.C.I. au fost salutați 
cu căldură de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cei doi condu
cători de partid și-au strîns mîi- 
nile prietenește.

Din delegație fac parte tovarășii 
Marko Orlandici, membru al Pre
zidiului Comitetului Central al 
U.C.I., Marko Lolici, secretar exe
cutiv al Prezidiului Comitetului 
Central al U.C.I., alte persoane o- 
ficiale.

In întîmpinarea oaspeților, pe 
aeroport se aflau tovarășii Emil 
Bobu, Gheorghe Oprea. Cornel 
Pacoste, Ion Stoian, Silviu 
Curticeanu. alte persoane oficiale.

Erau, de asemenea, prezenți 
Mihai Marina, prim-secretar al Co
mitetului județean Constanța al 
P.C.R., alți reprezentanți ăi orga
nelor locale de partid și de stat.
. Erau de față ambasadorul Româ
niei la Belgrad. Dumitru Popa, 
precum și ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la București, Boro Den- 
kov, alți membri ai ambasadei Iu
goslaviei.

O gardă alcătuită din marinari 
ai forțelor noastre armate, alinia
tă în cinstea sosirii oaspeților, a 
prezentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia și Republicii Socialiste 
România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Boșko Krunici au trecut 
în revistă garda de onoare.

Un grup de pionieri a oferit ce
lor doi conducători de partid fru
moase buchete de flori.

De la aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Boșko Krunici, împreună cu per
soanele oficiale române și iugosla
ve, s-au îndreptat, la bordul unor 
elicoptere, spre reședința rezervată 
oaspeților iugoslavi în stațiunea 
Neptun.

La reședință, 
Nicolae Ceaușescu 
Boșko Krunici s-au
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

tovarășul 
și tovarășul 
întreținut în

Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceausescu 
in onoarea tovarășului Boșko Krunici

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a oferit, miercuri, 
în stațiunea Neptun, un dineu oficial 
în onoarea tovarășului Boșko Krunici. 
președintele Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Au participat membri și membri 
supleanti ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. secretari ai 
Comitetului Central al partidului, 
membri ai C.C. al P.C.R.. alte per
soane oficiale.

Au luat parte membrii delega
ției Uniunii Comuniștilor din Iu

goslavia aflati în vizită în tara 
noastră.

în timpul dineului, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Boșko Krunici au rostit toasturi, 
urmărite cu atentie si subliniate cu 
aplauze.

Toastul tovarășului 
Nicolue Ceaușescu

Stimate tovarășe Krunici,
Stimați tovarăși,
Aș dori. încă o dată, să exprim satisfacția mea, a 

conducerii noastre de partid și de stat pentru acceptarea 
invitației și realizarea vizitei dumneavoastră în România. 
Doresc, și cu acest prilej, să vă adresez dumneavoastră, 
celorlalți prieteni iugoslavi. în numele conducerii de 
partid șl de stat și al meu personal, un salut călduros 
și urarea de bun venit pe pămîntul României.

Vizita dumneavoastră constituie încă o expresie a re
lațiilor bune dintre partidele si popoarele noastre. Un rol 
deosebit de important în dezvoltarea acestor relații l-au 
avut intîlnirile și convorbirile pe care le-am purtat cu 
Iosip Broz Tito care, de fiecare dată au deschis noi ori
zonturi tradiționalelor relații româno-iugoslave. bazate pe 
declină egalitate, respect al independentei și suverani
tății naționale, neamestec în treburile interne și avantaj 
reciproc. Viata a demonstrat justețea practicii ce s-a sta
tornicit. în decursul anilor, de a avea anual întîlniri. la 
nivel înalt și, citeodată. chiar de mai multe ori pe an. 
în vederea discutării problemelor de interes comun, a 
întăririi colaborării noastre bilaterale si în activitatea 
internațională.

In cursul convorbirilor pe care le-am început astăzi, am 
făcut un schimb larg de păreri cu privire la activitatea 
partidelor si popoarelor noastre în construcția socialistă, 
precum si cu privire la o serie de probleme ale colabo
rării economice, tehnico-științifice și in alte domenii. 
Vom continua convorbirile si discutarea problemelor in
ternaționale si a altor probleme de interes comun. Dar. 
din discuțiile pe care le-am avut astăzi, se poate spune 
că ara ajuns la concluzii comune cu privire la necesitatea 
intensificării eforturilor în vederea întăririi colaborării și 
cooperării în producție. în diferite forme care să contri
buie la dezvoltarea mai intensă a relațiilor economice 
dintre cele două țări.
(Continuare în pag. a Ill-a)

Toastul tovarășului 
Boșko Krunici

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Tovarășe și tovarăși,

As dori să vă mulțumesc în cel mai cordial mod 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceausescu, pentru invi
tația de a vizita tara dumneavoastră, precum si pentru 
ospitalitatea cordială și atenția cu care am fost intimpi- 
nati. Prin această vizită și convorbirile purtate am con
tinuat tradiția intilnirilor iugoslavo-române la cel mai 
inalt nivel, tradiție pe care ati intemeiat-o dumneavoas
tră. tovarășe Ceaușescu. și președintele Tito si care a 
avut și are un rol substantial în relațiile noastre.

Intre popoarele noastre au fost create de-a lungul 
veacurilor legături foarte strinse. o prietenie strinsă care 
a rezistat multor încercări, ceea ce a creat baza pentru 
dezvoltarea cu succes a relațiilor si in epoca actuală. Dar. 
pentru aceasta a fost necesar să fie înțeleasă si afir
mată in practică valoarea universală a principiilor de
mocratice ale independentei si egalității în drepturi, su
veranității si integrității teritoriale, respectării căilor di
ferite ale dezvoltării interne si poziției diferite pe plan 
extern, respectului reciproc si neamestecului, numai pe 
asemenea baze putîndu-se întemeia si dezvolta rodnic 
relațiile dintre popoare si state, dintre partidele si miș
cările progresiste.

Datorită acestora, precum și faptului că cele două țări 
și partide ale noastre respectă în mod consecvent ase
menea principii, noi am putut ca și in cadrul convorbi
rilor de astăzi să dăm o înaltă apreciere relațiilor și 
colaborării noastre. Ceea ce nu înseamnă că în aceste 
relații nu există și nu vor exista probleme, deoarece și 
problemele și deosebirile de interese sint parte compo
nentă a vieții. Dar. atunci cînd sint clare principiile pe 
care se bazează relațiile noastre sint convins că nu 
există probleme care să nu poată fi rezolvate. Nici de
osebirile in modul de abordare a anumitor probleme nu 
trebuie să constituie un obstacol in colaborarea fructu
oasă și reciproc avantajoasă. Aceasta este îndeosebi
(Continuare în pag. a IlI-a)

Poporul român este angajat în
tr-o mare competiție cu timpul și 
cu el insuși : competiția muncii, a 
creației. La capătul actualului cin
cinal. România va urca pe o treap
tă nouă, superioară a dezvoltării 
sale multilaterale. Programele pen
tru actualul cincinal și pentru ur
mătorul deceniu, pînă în anul 2000. 
prevăd atingerea unui nivel al pro
ductivității muncii apropiat de cel 
al țărilor dezvoltate : se prevede, 
totodată, realizarea, la noi in țară, 
a unor produse la fel de bune — 
iar in unele domenii mai bune — 
ca ale unor firme ce și-au ciștigat 
un binemeritat prestigiu interna
țional. România vă deveni, pină 
în anul 1990. o țară mediu dezvol
tată din punct de vedere economic, 
iar pină în anul 2000 se va număra 
printre țările dezvoltate ale lumii.

Calea pe care partidul o in
dică pentru înfăptuirea acestor 
cutezătoare obiective este munca 
în folosul tării. Așa oum subli
niază secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a munci pentru 
tară constituie, in 
cazul fiecărui ce
tățean al patriei 
noastre socialiste, 
o datorie, o onoa
re, o cinste. A- 
ceastă idee se 
regăsește în a- 
proape toate cu- 
vîntările și ex
punerile rostite de 
secretarul general 
al partidului în 
anii de după is
toricul Congres al 
IX-lea al parti
dului. de la des
fășurarea lucrări
lor căruia aniver
săm împlinirea a 
22 de ani. De fapt, 
munca a devenit 
în realitate o da
torie, o onoare, o 
cinste. Și se poate
afirma că tot ceea ce s-a realizat în 
România socialistă, in anii rodnici 
ai „Epocii Nicolae Ceaușescu", a 
cerut muncă și iar muncă. Mărețele 
înfăptuiri din acești 22 de ani eroici 
sint dovada cea mai concludentă că 
munca a devenit, in societatea 
noastră, un factor cu deosebire ac
tiv ; un factor revoluționar in mă
sură să prefigureze o realitate eco
nomică și socială radical nouă, să 
adauge noi și importante valori în 
patrimoniul poporului, să făureas
că un mod superior de existentă 
individuală și colectivă. Prin toate 
aceste trăsături, munca și-a con
solidat rolul de principală avuție 
națională, dovedindu-se a fi cu 
adevărat o datorie, o onoare, o 
cinste.

De altfel, a trecut mult timp de 
cînd istoria a confirmat adevărul 
că munca este condiția fundamen
tală a existentei omului. Marx o 

, definea drept necesitate naturală 
eternă, care mijlocește schimbul de 
substanță dintre om și natură, adi
că insâsi viata omului. Dar dacă na
tura a decis ca munca, fapt de care 
depinde echilibrul moral și fizic al 
omului, să fie o necesitate impe
rioasă. etica revoluționară i-a con
ferit statutul de înaltă îndatorire 
socială. în România socialistă. în 
anii de după Congresul al IX-lea 
al partidului, munca a dobindit cu 
adevărat un pronunțat caracter 
revoluționar. însuși spiritul revo
luționar — însușire absolut nece
sară epocilor trăite la cea mai 
înaltă tensiune, mereu in consens 
cu legile timpului istoric — se ma
nifestă cu deosebire în procesul

muncii, pentru că munca este Su
premul factor de transformare 
înnoitoare a societății. Prin munca 
întregului popor, de 22 de ani în
coace societatea românească a cu
noscut o dezvoltare economică și 
socială fără precedent in întreaga 
istorie a patriei. Oamenii înșiși 
s-au transformat în procesul mun
cii. Puternica dezvoltare econo- 
mico-socială a tării a asigurat ca
drul de afirmare a unei noi condi
ții umane, de manifestare a unor 
aspirații superioare. Mii, zeci de 
mii. milioane de oameni au deve
nit specialiști în profesii care în 
urmă cu 22 de ani nici măcar nu 
existau in România ; ei lucrează 
azi in construcții de mașini, in 
chimia fină. în automatică și elec
tronică, A crescut considerabil, in 
acești ani. gradul de complexitate 
a muncii ; gîndirea a înlocuit, trep
tat, forța fizică în procesul de pro
ducție. Contactul cu tehnica înaltă 
a schimbat radical modul de viată 
al oamenilor, modul de a fi, de a 
gindi, de a acționa.

Munca a cunos
cut neîncetate 
perfecționări. Ce 
dovezi se află la 
temelia acestei a- 
firmatii? Desigur, 
roadele muncii. 
Valoarea fonduri
lor fixe, în Româ
nia. era de 160 de 
miliarde lei în 
anul 1944; ea s-a 
ridicat azi la 3 000 
de miliarde lei. 
Iar 90 la sută din
tre aceste fonduri 
fixe reprezintă 
rodul realizărilor 
din anii de după 
Congresul al IX- 
lea al partidului. 
Este un exemplu 
exprimat cifric. 
Ar putea fi tran
scrise multe alte 
cifre care să ilus

treze mărețele Înfăptuiri din anii 
revoluției și construcției socialiste, 
dar cu deosebire din „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Ele sint rele
vante pentru marile eforturi pe care 
a trebuit să le facă poporul român 
pentru a reduce decalajele fată 
de țările dezvoltate ale lumii. 
Este limpede, prin urmare, de 
unde s-a pornit. Numeroase reali
zări pot constitui un edificator ar
gument al progresului intens și 
multilateral. Nu ne propunem să 
le enumerăm pe toate. Ne vom 
referi la un singur exemplu, pe 
care l-a invocat recent secretarul 
general al partidului. Asa cum 
a precizat t o v a ,r ă su 1 
Nicolae Ceausescu, industria româ
nească poate să realizeze azi, in 
toate domeniile, mașini si utilaje 
dintre cele mai modeme ; nu exis
tă domeniu in care industria ro
mânească să nu fie angajată și să 
nu poată realiza producție de înal
tă calitate. Acesta este stadiul ac
tual pe care l-a atins economia 
românească; el constituie rezultatul 
unul complex de factori economici, 
politici, sociali, etici, dar în esen
ță exprimă transformările revolu
ționare oe s-au produs in procesul 
muncii. în anii de după cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

Dacă ideea că munca a devenit o 
datorie, o onoare, o cinste nu este 
-nouă, ea fiind o constantă valorică
(Continuare In pag. a V-a)

începerea convorbirilor oficiale
în stațiunea Neptun au început, 

miercuri după-amiazâ, convorbi
rile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul 
Boșko Krunici, președintele Pre
zidiului Comitetului Central al 
Uniunii Cpmuniștilor din Iugo
slavia.

La convorbiri participă :

Din partea română — tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. ; Ion Stoian, mem
bru supleant al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. ai 
P.C.R. ; Silviu Curticeanu, secre
tar al C.C. al P.C.R. ; Constantin 
Mitea, consilier al secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român și președintelui Republicii 
Socialiste România ; Nicolae

Mihai, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.; Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe ; Dumitru Popa, amba
sadorul României în R.S.F. Iugo
slavia.

Din partea iugoslavă — tova
rășii Marko Orlandici, membru al 
Prezidiului Comitetului .Central, al 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia; Marko Lolici, secretar exe
cutiv al Prezidiului Comitetului

Central al U.C.I. ; Boro Denkov, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București ; Alexandr Sekulovicl, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
U.C.I. ; George Krivokapici, con
sul general al Iugoslaviei la Ti
mișoara ; Milan Marlnkovici, 
director ad-interim în Secretaria
tul Federal pentru Afacerile Ex
terne ; Liubinka Mitrovici, șef de

(Continuare în pag. a III-a)
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22 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului 

„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU" 
-măreață epocă a muncii și împlinirilor

Ctitorii care dau măsura 
unui timp eroic

Situat la confluenta ma- 
.. giștraiei albastre in con- 
, strucție. Poarta Albă — Mi- 
; dia — Năvodari cu marea, 

portul Midia. a cărui
■ existentă se conjuga oină 

. ieri la viitorul apropiat, 
își trăiește acum viata 

' la indicativul prezent, 
j Noul și modemul port, 
j ctitorie de anvergură a 

„Epocii Nicolae Ceaușescu". 
“! constituie și un important 

obiectiv al programului 
special de construcții na- 

‘ vale initiat de secretarul
, general al partidului. Pri- 

mele cheiuri, cuprinse de 
freamătul activității pro
ductive, sînt destinate ope
rațiunilor de armare a na
velor aflate în lucru la 
noua bază de reparații.

Ancorată de cabesțanele 
care au tras-o în doc. nava 
multifuncțională de 15 000 
tdw „Lerești“ pare un Gu- 
liver legat fedeleș pentru 
a sta neclintită pe cală. 
Apoi, la o simplă apăsare 
de buton de la pupitrul de 

.t comandă al docului, nava 
se ridică din ce în ce la 
suprafața apei ca un sub
marin, dezgolindu-și elicea, 
bulbul provei si toată

. chila. Operațiunea aceas
ta. care a durat 80 de mi
nute. a avut loc zilele tre
cute și ea a marcat in

Cutezătoarele edificări
îmi aduc aminte de vizi

ta făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în noua 
reședință de județ Satu 
Mare, după Congresul al 
IX-lea al partidului. îrice- 
pînd de la ora nouă pînă 
la ora 14 a vizitat princi
palele întreprinderi indus
triale din oraș. După-a- 
miază și-a continuat vizi
ta de lucru prin comune, 
în halele uzinelor, pe tar
lale, a dat prețioase îndem
nuri pentru o muncă mai 
bună, mai spornică. Peste 
tot. în centrul dialogului 
de lucru se aflau moderni
zarea, calitatea, dezvolta
rea, eficiența economică, 
grija față de om. Seara, la 
sediul comitetului județean 
de partid, in fata hărții 
care contura dezvoltarea 
de viitor a municipiului și 
județului, in fața machete
lor obiectivelor proiectate 
a continuat discuția asu
pra celor ce trebuiau în
făptuite și s-au cristalizat 
sarcinile în urma orientă
rilor prețioase ale secreta
rului general al partidului. 
Pe atunci exista doar 
ideea, gindul creator pen
tru ridicarea de noi car
tiere și a zonei centrale 
din Satu Mare, pentru 
construirea la Caret a unei 
secții a întreprinderii 
„Unio", pentru înființarea 
la Negrești, in inima Oa
șului atit de înapoiat altă

O strălucită filă 
de istorie contemporană

Cit a trecut de atunci 7 
Doar cu puțin mai mult de 
trei ani — și totuși.. Ima
ginea centrului Sucevei, 
imortalizată de fotorepor
terul nostru in aprilie 1984, 
nu mai poate fi publicată. 
Nu — pentru că nu ar mal 
fi adevărată.

Dar in comparație cu fo
tografia din 1984, în centrul 
orașului au apărut o sea
mă de clădiri care consti
tuie un veritabil centru co
mercial al municipiului, 
magazine moderne, func
ționale ; a fost moderniza
tă plastica arhitecturală a 
pieței centrale — blocurile 
construite în prima jumă
tate a anilor ’60, blocuri 
care în nici un caz nu pu
teau rîvni la un premiu de 
frumusețe, căpătînd acum 
o siluetă plină de grație ; 
a fost amenajată o zonă 
verde în plin centru, zonă 
ce dă o cu totul altă înfă
țișare acestei părți a ora
șului și, în aceiași timp, 
mărește sensibil capacita
tea plăminilor verzi ai Su
cevei ; pentru întîia oară, 
Suceava are în centru o 
zonă pietonizată, concu- 
rtnd în frumusețe cu cele 
de la Pitești sau Bacău — 
ca să dăm două exemple...

— Suceava — ne spune 
Paul Socaciu, vicepreședin
te al consiliului popular 
municipal — a beneficiat 
din plin de climatul ma
rilor împliniri deschis pen
tru întreaga țară de eve
nimentul istoric din vara 
anului 1965, Congresul al 
IX-lea al partidului. în 
douăzeci și doi de ani, ea 

trarea în producție a 
celui de-al doilea doc plu
titor de 10 000 tone-forță 
la uzina de reparații na
vale a întreprinderii de ex
ploatare a flotei mari
time din noul port Midia.

Cu mai puțin de trei 
luni în urmă — ne spune 
tinărul inginer Daniel Zai- 
cenco. directorul unității — 
andocarea mineralierului 
„Lupeni" de 25 000 tdw a 
marcat intrarea în ex
ploatare a primului doc de 
aceeași capacitate, iar pînă 
la sfîrșitul acestei luni se 
va consuma cea de-a treia 
Si ultima premieră — in
trarea în funcțiune a docu
lui de 20 000 tone-fortă pe 
care se pot ridica nave 
de pînă la 55 000 tdw. De 
la intrarea in funcțiune a 
primului doc, colectivul a- 
cestei mari unităti de re
parații a și reușit să se 
impună prin depășirea 
planului cu 7 la sută fată 
de prevederi. Din cele 13 
nave cite au fost pre
văzute să fie andocate in 
acest an pentru intervenții 
curente. „Lerești" este a 
șaptea.

...După ce uriașul de otel 
a ajuns complet la lumina 
zilei, cu toate dedesub
turile lui, docul plutitor 
seamănă perfect cu o masă 

dată, a unor întreprinderi 
industriale.

Oare îmi va fi dat — mă 
întrebam pe atunci — să 
trăiesc înfăptuirea acestui, 
program grandios, care va 
transforma în locuri cu un 
ritm trepidant, cu o indus
trie dezvoltată, cu dotări 
adecvate orașul și județul 
copilăriei mele, care pe 
vremuri cunoscuseră un 
trai molcom și. în multe 
privințe, înapoiat ? Nu e- 
ram sigur că voi vedea 
toate aceste realizări. Pen
tru noua generație de azi 
proiectele înfăptuite con
stituie o realitate de toate 
zilele, firească, nici nu-și 
poate închipui cum arătau 
acum douăzeci și doi de ani 
aceste meleaguri natale. 
Pentru mine, simbolul dez
voltării noi. socialiste îl 
constituie locomotivele și 
instalațiile de minerit fa
bricate la „Unio" și care se 
bucură de renume și pes
te hotare, mașinile casnice 
,.Vesta" și „Menaj" de la 
fabrica „23 August", con
fecțiile ce poartă marca 
„Mondiala". Iar în moder
nul. elegantul municipiu 
Satu Mare, pe lingă atîtea 
remarcabile construcții noi, 
se află și o sală-unicat. 
Este vorba de cea mai fru
moasă și mai mare sală 
pentru sportul cu sabia și 
floreta, unde se pot orga
niza competiții internațio

a devenit un puternic cen
tru industrial, zestrea lo- 
cativă este aproape în în
tregime nouă, are o seamă 
de clădiri monumentale...

— Care sînt, în aceste 
zile, punctele prioritare pe 
„ordinea de zi" a munici
palității ?

— Să începem cu trolei
buzul. El va străbate ora
șul pe o lungime de aproa
pe douăzeci de kilometri — 
din cartierul George Enes- 
cu pînă în cartierul Cuza 
Vodă. Prima noastră linie 
de troleibuz... Va începe 
să funcționeze în cinstea 
zilei de 23 August. Conti
nuăm în ritm susținut con
strucția de locuințe ; în 
cea mai strictă actualitate, 
noul cartier Obcine, care 
va avea în final 5 000 de 
apartamente ; jumătate se 
vor executa anul acesta. 
Ele reprezintă, credem noi, 
un pas înainte, ca funcțio
nalitate, confort, estetică, 
față de ceea ce am con
struit pînă acum. Se află 
„pe planșete" zona centra
lă a cartierului Burdujeni. 
Se sistematizează și se mo
dernizează piața agroali- 
mentară. Se lucrează intens 
la pasajul de cale ferată 
care va îmbunătăți sensibil 
circulația in oraș. După 
cum se vede, o „ordine de 
zi" încărcată...

într-adevăr. La între
prinderea de mașini-unel- 
te, la Zimbrul, la Combi
natul de fibre, celuloză și 
hîrtie. la întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb, 
la Filatura și țesătoria de 
lină — ca să numim doar 

chirurgicală spre care a- 
leargă din toate părțile 
medicii de nave: mai întîi 
sablorii, care-i curăță ,.o- 
pera vie". apoi vopsitorii, 
adevărat! geriatri care îi 
redau culoarea și aspectul 
initial, iar in interior pă
trund lăcătușii, electricienii 
si mecanicii pentru ca toa
te compartimentele func
ționale ale navei să revină 
la parametrii unui „nou- 
născut". Așa s-ar putea 
exprima deci metaforic ac
tivitatea acestei noi uni
tăți de reparații navale, 
realizată din necesitatea 
ca tinăra noastră flotă 
maritimă, card numără în 
prezent aproape 300 nave 
de diferite capacități cu un 
deplasament de aproape 5 
milioane tdw, să rămînă 
în permanentă tînără prin 
efectuarea unei mari 
părți din operațiunile de 
reparații curente cu forțe 
proprii și cu cheltuieli 
mult mai mici, degaiînd 
astfel spatiile de produc
ție ale marilor șantiere na
vale pentru realizarea pro
gramului de constTuctii.

La edificarea acestui 
nou obiectiv în portul Mi
dia, se cuvin evocate mun
ca. priceperea și dăruirea 
muncitorilor, inginerilor si 
proiectanților de la între

nale de scrimă. Satul Mare 
a primit acest dar pentru 
contribuția sa Ia dezvolta
rea unui sport străvechi pe 
meleagurile noastre.

După al IX-lea Congres 
al partidului, am vizitat și 
alte centre de județ, pen
tru a mă informa asupra 
proiectelor lor de dezvolta
re. Astfel, am fost și la 
Miercurea-Ciuc. Nu am re
marcat prea mari schim
bări față de ultimii ani ai 
războiului. Dar atunci, în 
1966, am avut prilejul să 
examinez planurile de vi
itor. proiectul de a se con
strui în locul unui orășel 
un mare oraș modern, cu 
platforme industriale, cu 
așezăminte culturale și 
școli profesionale, chiar și 
cu o arenă pentru hochei 
pe gheată. Iar mai recent, 
cind intr-o hală modernă a 
fabricii de textile, revista 
„Utunk" din Cluj-Napoca 
a organizat o întîlnire cu 
muncitoarele de acolo, am 
aflat că toate obiectivele 
plănuite cu două decenii în 
urmă fuseseră realizate. 
Planurile au fost chiar de
pășite, spre mîndria local
nicilor. care țineau să sub
linieze. între altele, și fap
tul că tinăra fabrică de 
tractoare își cîștigase între 
timp un prestigiu interna
țional. La rindul său, Odor- 
heiul, care se află într-o 
permanentă întrecere cu

cîteva dintre unitățile re
prezentative ale Sucevei — 
sint zile de muncă încor
dată, poate mai încordată 
decît în alte locuri. Aceas
ta, pentru că industria Su
cevei pleacă din start — 
iar acest start are loc în 
fiecare zi — pleacă din 
start cu o... ambiție : locul 
fruntaș obținut în între
cerea socialistă, loc care 
trebuie păstrat, care poate 
fi adus și mai sus. Regă
sim aici mîndria bucovi
neanului de a fi în frunte, 
deprinderea sa de a face 
tot ce face temeinic, gospo
dărește ; regăsim voința 
unor generații de munci
tori și specialiști formați 
în anii noștri de a con
tribui din toate puterile, 
de a da tot ceea ce este 
mai bun in ființa lor reali
zării marilor noastre pro
grame de dezvoltare, în
floririi patriei.

Unul dintre el este ingi
nerul Ovidiu Mustață, 
directorul întreprinderii de 
rețele electrice Suceava.

— Ce vă bucură cel mai 
mult în aceste zile ? — il 
întrebăm.

— ...Așteptarea unei 
bucurii — ne răspunde. 
Așteptăm absolvenții a- 
cestui an, li așteptăm cu 
încredere și, firesc, cu ne
răbdare. întreprinderea 
noastră a devenit, prin 
forța lucrurilor, un Ioc de 
elecție pentru absolvenții 
din ultimii ani; ei „se bat" 
să prindă Suceava. Am 
primit în ultima vreme 
cîțiva șefi de promoție.

— De ce se întîmplă 

prinderea de construcții 
navale Constanța, care au 
realizat pentru prima dată 
în România cele trei docuri 
plutitoare, la cei mai înalți 
parametri de tehnicitate, 
utilaje de mari dimensiuni 
și de mare complexitate ; 
dotate cu macarale de ridi
cat, pompe, cabestane și 
numeroase alte instalații 
realizate în totalitate in 
tară.

Se cuvine, de asemenea, 
subliniată bătălia tenace pe 
care au dat-o constructo
rii hidrotehnicieni din bri
gada condusă de ing. Eroi 
Bilal, din cadrul întreprin
derii de construcții hidro
tehnice portuare, care au 
realizat amplasamentul a- 
cestei unităti pe un vechi 
fund de mare prin efectua
rea a 2 milioane metri 
cubi de dragaje, a o jumă
tate de milion de metri 
cubi umpluturi de piatră 
nesortată șl nisip, prin 
construcția unui chei de 
armare în lungime de 742 
metri liniari și a unor co
loane uriașe de piatră și 
beton cu diametrul de 10 
metri, împlîntate în sub
solul marin, numite duc- 
dalbi, pe care glisează 
acum în sus și în jos. ca 
un ascensor, docurile plu
titoare. Și mai trebuie a- 

reședința de județ, n-a ră
mas nici el mai prejos.

Congresului al IX-lea al 
partidului iși datorează 
devoltarea fără , precedent 
și județul Covasna. "A "luât 
aici ființă întreprinderea 
de piese electrice pentru 
automobile. Alti piloni ai 
industrializării au apărut 
la Tirgu Secuiesc. Acum 
citiva ani. președintele co
operativei agricole din 
Cernat m-a invitat la o in- 
tilnire cu cititorii. Mi-a re
latat cum au reușit să ob
țină un record pe tară la 
cultura cartofului. în ulti
mele două decenii comuna 
s-a dezvoltat mai mult de- 
cit în secolele de odinioa
ră. Cele mai multe case au 
fost reconstruite, au came
ră de baie, din case răsună 
radioul, televizorul, numă
rul mașinilor personale a 
crescut ; mulți merg Ia lu
cru cu mașina proprie spre 
noile obiective industriale 
din Tirgu Secuiesc.

Dintre cutezătoarele în
făptuiri urbanistice din 
Tirgu Mureș, in mod deo
sebit mă impresionează 
noua clădire a Teatrului 
Național și noul cartier al 
clinicilor cu spitalele sale. 
Nu mă gîndesc doar la fru
musețea clădirii teatrului, 
cu care s-ar putea mindri 
orice oraș din lume, ci și la 
realizările artistice ale co
lectivului său. Multe din

așa ? Ce îi face pe absol
venți să vă solicite ?

— Ne-am întrebat șl 
noi și i-am întrebat și pe 
ei. Răspunsurile au fost 
măgulitoare pentru noi : 
„Doresc să încep bine, să 
fiu solicitat, să creez".

Aici, la Suceava, există, 
realmente, un climat sti
mulativ pentru creație, 
există condiții de afirmare 
pentru cei tineri, ba și 
pentru toată lumea. Fap
tul că Suceava este pre
ferată de absolvenți este 
deosebit de grăitor pentru 
condiția la care reședința 
județului din nord a acoe- 
dat în două decenii.

Interlocutorul nostru 
continuă :

— Am vrut și am reușit 
ca oamenii care vin să ob
țină, în scurtă vreme, sa
tisfacții profesionale. Vrem 
să le asigurăm oamenilor 
posibilitatea de a se ocupa 
de lucruri deosebite. Să se 
ocupe de lucruri noi — 
altfel le lîncezește mintea. 
Cel mai mare deserviciu 
care se poate face unui 
specialist tînăr este să-l 
angrenezi în lucrări de ru
tină. Avem mulți oameni 
cunoscuți în sector, în ra
mură, mai cu seamă dintre 
cei care au început să 
muncească în climatul de 
emulație și responsabilita
te comunistă creat de Con
gresul al IX-lea al parti
dului, oameni de la care 
cei tineri au multe de în
vățat.

Am reținut de la interlo
cutorul nostru că — și aici, 
la I.R.E. Suceava — noul

dăugată înalta profesiona- 
litate a constructorilor din 
brigada tînărului Gabriel 
Hincu de la Antrepriza, de 
construcții și instalații 
Constanta a Centralei de 
antrepriză generală pentru 
construcții- hidrotehnice, 
care au realizat prin 
prefabricare in propor
ție de 85 la sută, intr-un 
timp record, dotările de pe 
platformă cuprinzind o 
hală mo Ib bloc pentru a- 

spectacole au devenit a- 
mintiri de neuitat. în ulti
ma vreme am fost de mai 
multe ori la noul spital cli
nic cu aproape o mie de 
paturi — datorită lui, Tirgu 
Mureșul a atins un nivel 
înalt în grija față de sănă
tatea oamenilor. Dar nu în 
primul rind prin monu
mentala clădire eu multe 
niveluri, spital foarte bine 
utilat, ci mai ales prin ex-

se măsoară cu computerul. 
Prima referire, cind vor
beam despre nou, a fost 
la el. într-o continuare fi
rească. ne îndreptăm pașii 
către Centrul teritorial de 
calcul electronic.

— Activitatea noastră 
înseamnă pentru economia 
județului peste 200 de mi
lioane de Iei anual — ne 
comunică dr. Damian Po
pescu, directorul centru
lui.' Sintem printre centre
le care acordă cea mai 
mare atenție calculatoare
lor de proces. Ne-am 
început activitatea în 1972, 
iar în clipa de față bene
ficiază de munca noastr.ă 
120 de unități. Realizări ? 
Am proiectat și dat în ex
ploatare o linie de Rotație 

telierele de strungărie. 
lăcătusărie. tubulatură, e- 
lectrică, precum și o altă 
hală destinată lucrărilor de 
tratamente și prelucrări 
la cald. Așadar, realizările 
obținute în cinstea aniver
sării Congresului IX al 
partidului de către colec
tivul noii unităti de repa
rații navale de la Midia 
își află temelii trainice 
în performantele navaliști- 
lor constănțeni, ale hidro

celenții săi medici. Am vă
zut instalațiile electronice, 
sălile de operații dotate cu 
laser, valvele artificiale 
pentru cord confecționate 
aici, minunata chirurgie 
cardiologică.

Proiecte devenite înfăp
tuiri... Năzuinți devenite 
realități... în toate acestea, 
asemenea unor picături in 
care se oglindește marea, 
se relevă cu pregnantă dez

la Tarnița, unde un calcu
lator de proces suprave
ghează și reglează, con
duce efectiv prepararea 
minereului neferos pe în
tregul flux ; la întreprin
derea chimică din Fălti
ceni, un sistem de condu
cere supraveghează fabri
carea metacrilatului de 
metil ; o realizare de o 
înaltă ținută profesională 
am înregistrat la Combina
tul de fibre, celuloză și 
hirtie din Suceava, un fier- 
bător de celuloză sulfat cu 
microcontroler...

...Și interlocutorul nos
tru ne mai dă și alte 
exemple, toate fiind doar 
o parte — dar nu cea mai 
neînsemnată — din tabloul 
pătrunderii noului, al mo

tehnicienilor și constructo
rilor.

O operă colectivă ilus- 
trind incă o dată hărnicia și 
competenta oe se află la 
temelia tuturor marilor 
ctitorii ale acestui timp 
— monumente ale forței 
creatoare, ale elanului 
constructiv deszăgăzuite de 
Congresul al IX-lea.

Georqe MIHAESCU

voltarea impetuoasă a pa
triei în cei 22 de ani care 
au trecut de Ia Congresul 
al IX-lea al partidului, 
congres care l-a ales în 
fruntea partidului pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
Certitudinea unor noi și 
mărețe împliniri spre ori
zontul comunist al viitoru
lui mileniu.

MIKO Ervin

dernizării, al efectelor re
voluției științifico-tehnice 
în industria Sucevei. Su
ceava este angajată pe de
plin în vastul proces de 
înnoire care caracterizează 
toate compartimentele vie
ții noastre. Avem adevăra
ta dimensiune a pre
facerilor pe care Epoca 
Nicolae Ceaușescu le-a 
adus pe aceste meleaguri 
atunci cînd ne gindim că 
noul de la Suceava este, 
mai întotdeauna, nou ori
unde pe teritoriul patriei. 
Municipiul este în linia 
intîi a revoluției științifi
co-tehnice.

Georqe-Radu 
CH1ROVIC1 
Sava BEJ1NAR1U

Trepte 
ale afirmării 
prestigiului 

muncitoresc

Bobinatoarea Dumitra 
Antonie, Erou al Munci 
Socialiste, secretar adjunct 
al comitetului de partid de 
la „Electroputere". ne e- 
vocă drumul parcurs de a- 
cest puternic colectiv mun
citoresc sub arcul de lumi
nă al epocii inaugurate de 
cel de-al IX-lea Congres : 

r— Dezvoltarea întreprin
derii și a institutului pro
priu de cercetare și proiec
tare, modernizarea pro
ducției și a tehnologiilor 
de fabricație, creșterea nu
merică și perfecționarea 
pregătirii profesionale a 
personalului muncitor, 
ciștigarea unui binemeritat 
prestigiu pe piața ex
ternă se datoresc. in
tr-o măsură hotăritoare, 
orientărilor și indicațiilor 
tovarășului secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul vizitelor de lucru 
in mijlocul nostru. S-a sfă
tuit cu noi asupra celor 
mai potrivite soluții, idei 
și măsuri ce urmau să fie 
aplicate pentru ca produ
sele noastre să fie compe
titive, eficiente, solicitate 
atit in țară, cit și peste ho
tare. Putem spune astfel 
că toate cele zece vizite de 
lucru au constituit tot atî
tea trepte de afirmare a 
competenței și hărniciei 
familiei noastre muncito
rești.

La „Electroputere“-Cra- 
iova („uzină-mamă" a 
celor șapte mari între
prinderi de pe platfor
ma industrială de est a 
municipiului Craiova ce a 
prins contur in ultimii 22 
de ani) se realizează în
treaga producție a Româ
niei de locomotive diesel 
electrice și electrice pentru 
linii magistrale ; 98,8 la 
sută din producția de 
transformatoare electrice 
de 0,25 kW și peste ; 20 la 
sută din producția de ge
neratoare electrice ; aproa
pe 30 la sută din producția 
de motoare electrice de 
0,25 kW, precum și cea mai 
mare parte din aparatajul 
electric de înaltă tensiu
ne. Deși ființează incă 
din 1949, „Electroputere" a 
devenit o firmă cu adevă
rat reprezentativă abia 
după cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, in an.i 
cei mai rodnici, cind a de
venit principala citadelă a 
industriei noastre electro
tehnice.

împreună cu inginerul 
Constantin Udrea, directo
rul întreprinderii, străba
tem spațiile de producție 
ale celor patru fabrici. A- 
devărate uzine în uzină ce 
și-au sporit an de an ca
pacitatea de producție, dâr 
mai ales nomenclatorul și 
nivelul de fabricație. Un 
prim popas, la locomotive,

— Cu prilejul vizitei de 
lucru din 24 mai 1985, iubi
tul nostru conducător s-a 
oprit și în fața locomoti
velor fabricate de noi — 
ne-a spus Stelian Ste- 
garu, secretarul comitetu
lui de partid din fabrică. 
Atunci ne-a indicat să 
creștem și sa diversificăm 
producția de locomotive, al 
căror nivel tehnic să atin
gă și chiar să depășească 
nivelul mondial. Acum, cu 
prilejul aniversării Con
gresului IX, avem satis
facția muncitorească de a 
raporta partidului, secre
tarului său general faptul 
că, într-o singură lună, co
lectivul fabricii de locomo
tive realizează o producția 
echivalentă cu cea obținu
tă de întreaga intreprin- 
dere în anul 1965. Fabri

căm în prezent 11 tipuri 
de locomotive diesel și e- 
lectrice, iar ponderea ex
portului se apropie de 80 
la sută. Merită să fie con
semnat și faptul că, în a- 
ceste zile, a intrat pe flu
xul tehnologic locomotiva 
cu numărul de fabricație 
3 500.

Ne oprim lh fața unul 
panou cuprinzind foto
grafii făcute cu prilejul 
ultimei vizite de lucru 
a secretarului general al 
partidului la „Electropu
tere". Sub ele. înscri
se cu majuscule, principa
lele programe de lucru ale 
uzinei, desprinse din pro
gramele naționale priorita
re — petrolier, metalurgic, 
energetic, minier, naval și 
nuclear. Fiecare program 
in parte înmănunchează 
numai produse ale tehnicii 
de virf, multe din ele în
locuind importurile sau 
fiind destinate exportului.

Pătrundem într-o vastă 
hală de producție, locul 
unde s-au fabricat trans
formatoarele mari, unele 
gigant, cu care au fost do
tate pînă în prezent termo 
și hidrocentralele țării, 
transformatoare ce au tre
cut de mult și fruntariile 
patriei. Recent, specialiștii 
acestei fabrici au ciștigat o 
licitație la care au partici
pat firme vest-europene de 
vază, pentru alegerea unui 
proiect de transformator- 
bloc de mare putere. 
„Această nouă competiție 
ciștigată înseamnă încă o 
recunoaștere a valorii elec
trotehnicii românești, a 
potențialului nostru tehnic" 
— ne spune inginerul 
Gheorghe Toma, șeful ate
lierului proiectare-trans- 
formatoare.

„Chiar acum s-au în
cheiat cu bine probele -de 
casă» ale celui mai mare 
produs electrotehnic româ
nesc — primul transforma- 
tor-bloc de 440 MVA, 
24/400kV din cele destinate 
Centralei atomoelectrice de 
la Cernavodă — ne infor
mează inginerul Con
stantin Udrea. Ne-am în
deplinit astfel sarcina 
trasată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul vizitei de lucru în 
unitatea noastră. De altfel, 
noi am asimilat în fabrica
ție pentru acest important 
obiectiv energetic al țării 
nu numai transformatoa
re. ci și motoare și apa- 
rataj electric de înaltă 
tensiune".

Privim uriașul „pachet 
de forță", prin care se poa
te transmite o energie 
echivalentă cu cea produ
să simultan de hidrocen
tralele de la Argeș și 
Bicaz. Eroul Muncii So
cialiste Paul Dinu, șe
ful secției de transforma
toare mari — unul dintre 
veteranii uzinei, specialis
tul de înaltă clasă ce a lu
crat acum treizeci de ani 
la primul transformator 
de 20 MVA și care are o 
contribuție însemnată și 
la transformatorul-bloc de 
440 MVA — ne înfățișea
ză caracteristicile și per
formanțele tehnice ce pun 
și mai mult în lumină 
complexitatea celui mai 
mare produs electrotehnic 
românesc realizat pină azi.

Realizare de prestigiu 
care coincide fericit cu a- 
niversarea gloriosului con
gres din 1965 — deschiză
tor de vaste orizonturi cre
ației tehnico-științifice ro
mânești.

Nicolae BABA1AU

t
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In acest cadru, o atentle deosebită 
am acordat relațiilor dintre partidele 
noastre, căilor de intensificare a con
lucrării între Partidul Comunist Ro
mân si Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia. Avînd in vedere rolul pe 
care 11 au partidele din țările noas
tre în dezvoltarea întregii activități 
eoonomico-sociale. întărirea conlu
crării si colaborării dintre Partidul 
Comunist Român si Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia va avea, fără 
îndoială, o influentă bună asupra 
întregii dezvoltări a relațiilor dintre 
cele două țări.

Am retinut preocupările dumnea
voastră. ale Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, pentru solutionarea pro
blemelor dezvoltării economico-so- 
ciale și asigurarea mersului ferm 
înainte pe calea dezvoltării socia
liste. Ne bucură rezultatele si acti
vitatea Uniunii. Comuniștilor din 
Iugoslavia, a popoarelor iugoslave 
pentru solutionarea problemelor 
complexe ale dezvoltării socialiste, 
pentru asigurarea dezvoltării puter
nice, economice și sociale, a Iugosla
viei. pentru întărirea independentei 
și suveranității sale.

As dori. In spiritul bunelor relații 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, să vă urez dumneavoastră. 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
popoarelor iugoslave succese tot mai 
mari In întreaga activitate.

La rîndul meu. v-am informat a- 
supra unor preocupări ale partidului 
si poporului român în realizarea 
hotărlrilor Congresului al XIII-Iea. 
a Programului partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare spre comu
nism.

In centrul întregii noastre activi
tăți punem dezvoltarea intensivă, pe 
baza celor mai noi cuceriri ale ști
inței șl tehnicii, a tuturor sectoarelor 
de activitate. Acționăm pentru per
fectionarea continuă a întregului sis
tem economico-social. pornind de la 
necesitatea conducerii, pe baza pla
nului national unic, a Întregii activi
tăți, precum și de la necesitatea per
fecționării șit bunei funcționări a or
ganismelor democratice de conducere 
a tuturor sectoarelor de activitate.

so-
po-

Pornind de la teza construirii 
cialismului cu poporul și pentru 
por, am făurit un larg sistem demo
cratic de participare a tuturor cate
goriilor sociale, a întregului popor la 
conducerea întregii activități, consi- 
derînd că socialismul nu se poate 
realiza decît pe baza celei mai largi 
democrații.

Problemele complexe pe care și 
România le are de rezolvat în în
făptuirea programelor sale de dez
voltare economico-socială impun o 
largă colaborare cu țările socialiste 
și. în acest cadru, acordăm o mare 
însemnătate colaborării cu Iugosla
via. Am pornit și pornim de la fap
tul că dezvoltarea socialismului, care 
a cuprins un număr mare de țări și 
a devenit o forță puternică pe plan 
mondial, se realizează în condiții 
diferite de la o țară la alta, de la 
o perioadă la alta. Viața, practica 
au demonstrat că nu poate exista 
un model obligatoriu al con
strucției socialiste, că înseși le
gitățile obiective generale se aplică 
in mod diferit de la o țară la alta, 
de la o perioadă la alta. Se poate 
afirma că tocmai această diversitate 
dă forța și puterea necesare dezvol
tării socialiste în fiecare țară și 
creează perspective minunate pentru 
afirmarea socialismului pe plan 
mondial.

în același timp, repet încă o dată, 
noi considerăm că aceasta impune, 
totodată, o întărire a conlucrării și 
solidarității țărilor care construiesc 
socialismul pentru a asigura mersul 
ferm înainte al fiecăreia, dezvol
tarea fiecărei economii naționale, 
ridicarea nivelului de trai material 
și spiritual al poporului.

Tocmai pe această bază s-au dez
voltat trainic șl relațiile dintre 
România și Iugoslavia, dintre Parti
dul Comunist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia, in spiritul 
îndelungatelor tradiții de prietenie, 
colaborare și solidaritate. Partidele 

■ noastre au datoria și trebuie să facă 
totul pentru dezvoltarea și mai pu
ternică a acestor relații, care se în
temeiază pe principiile deplinei ega
lități, respectului reciproc al inde
pendenței și suveranității . naționale, 
pe neamestec in treburile interne — 
și, de aceea, ele sînt trainice șî se

relații noi între partide. în- 
socialiste vecine și prietene, 
privește problemele interna- 
după cum este bine cunos- 

să

afirmă tot mai puternic ca un exem
plu de 
tre țări

în ce 
ționale,
cut, situația mondială continuă 
fie deosebit de complexă și gravă. 
Existenta armelor nucleare, a altor 
arme de distrugere în masă, pune 
cu tărie necesitatea unei noi abor
dări a problemelor războiului și pă
cii. Ne aflăm într-o asemenea epo
că în care folosirea armelor nuclea
re poate să distrugă înseși condi
țiile existenței vieții pe planeta 
noastră. De aceea, un nou război 
mondial, în care s-ar folosi inevita
bil armele nucleare, este de ne
conceput. In general, războaiele sînt 
de neconceput în epoca armelor nu
cleare. De aceea. România consideră 
că trebuie făcut totul pentru elimi- 
narea armamentelor nucleare — si 
sprijină în acest sens propunerile 
Uniunii Sovietice.

Ne pronunțăm pentru realizarea în 
cel mai.scurt timp a unui acord pri
vind eliminarea armelor nucleare cu 
rază medie de acțiune din Europa și 
a celor operativ-tactice. Sprijinim in 
acest sens propunerile făcute de 
Uniunea Sovietică ; dar considerăm 
că și o serie de propuneri făcute de 
S.U.A. constituie o bază pentru rea
lizarea unui acord corespunzător.

Ne pronunțăm pentru trecerea la 
reducerea armelor conventionale. în 
acest sens. România a adoptat, anul 
trecut, hotărîrea de a reduce unila
teral. cu 5 la sută, aceste armamente 
și cheltuieli militare.

Ne pronunțăm pentru întărirea 
securității și cooperării in Europa, 
pentru încheierea cu rezultate cît 
mai bune a conferinței de la Viena.

în acest cadru, considerăm că tre
buie să intensificăm eforturile pen
tru realizarea în Balcani a unei zone 
fără arme nucleare și chimice, fără 
baze militare străine. Considerăm 
că România și Iugoslavia, împreună 
cu celelalte țări, pot să aibă un rol 
important în realizarea acestor obiec
tive.

Ne pronunțăm pentru soluționarea 
tuturor conflictelor dintre state 
numai prin tratative. Sîntem pentru 
o conferință internațională îri, pro-. ’ 
blemele Orientului Mijlociu?'* 1 "cu

participarea tuturor țărilor interesa
te. inclusiv a O.E.P.

Considerăm că trebuie să înceteze 
in cel mai scurt timp războiul dintre 
Iran și Irak. în acest sens, salutăm 
rezoluția Consiliului de Securitate 
din aceste zile, care se pronunță 
pentru încetarea imediată a acțiuni
lor militare și soluționarea politică 
a tuturor problemelor dintre cele 
două state.

Avînd în vedere situația economică 
mondială deosebit de gravă, îndeo
sebi a țărilor in curs de dezvoltare, 
ne pronunțăm pentru o nouă ordine 
economică mondială, pentru soluțio
narea globală a problemelor subdez
voltării și considerăm că este ne
cesară organizarea unei conferințe 
internaționale consacrate acestor 
obiective.

Partidul Comunist Român se pro
nunță și dezvoltă larg relațiile sale 
cu toate partidele comuniste și mun
citorești, cu partidele socialiste, 
social-democrate, cu alte forte pro
gresiste, cu toti cei care se declară 
pentru o politică de pace, de inde
pendentă națională, de progres eco
nomic și social.

Deși situația mondială este gravă, 
avem convingerea că în lume sint 
forțe in stare să schimbe cursul 
evenimentelor, să asigure triumful 
rațiunii, al colaborării, 
păcii.

Aș dori să remarc, 
tisfactie. colaborarea
țările noastre in diferite organisme 
internaționale, precum și direct, in 
Balcani, in alte zone, in p-oblemele 
complexe ale vieții internaționale.

Am convingerea că vizita dumnea
voastră. convorbirile pe care le avem 
vor deschide noi perspective inten
sificării conlucrării dintre partidele 
și țările noastre, atît bilaterale, cît 
si De plan international.

Cu această convingere, doresc să 
toastez pentru dezvoltarea colaboră
rii dintre partidele si poDoare’c 
noastre, să urez popoarelor Drietenc 
iugoslave și Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia succese tot mai mări în 
întreaga activitate.

— în sănătatea dumneavoastră, 
tovarășe Krunici !

— în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Vii aplauze).

dezarmării și

cu multă sa- 
activă intre

ÎNCEPEREA
(Urmare din pas. 1)

CONVORBIRILOR OFICIALE

TOASTUL TOVARĂȘULUI
3

BOSKO KRUNICI
(Urmare din Pag. I)
valabil pentru colaborarea dintre 
partide, pe care trebuie să o carac
terizeze un grad înalt de sinceritate, 
înțelegere și stimă — așa cum sînt 
și raporturile dintre partidele noas
tre. Pornind de la aceasta, avînd cu 
regularitate un schimb de opinii a- 
supra tuturor problemelor de interes 
comun. Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia și Partidul Comunist 
Român pot și trebuie să contribuie 
substantial la schimbul de experi
ență. la mai buna cunoaștere și a- 
propiere reciprocă, precum și la an
samblul relațiilor și colaborării 
bune, multilaterale și stabile a ce
lor două țări ale noastre.

Deși există motive să fim mulțu
miți de evoluția relațiilor și colabo
rării noastre, totuși, așa cum am 
constatat si astăzi, există încă mult 
spațiu, posibilități și necesități co
mune pentru promovarea și extin
derea lor în continuare. Aceasta se 
referă Îndeosebi la colaborarea eco
nomică. la colaborarea în domeniul 
științei și tehnologiei, dar și în toa
te celelalte domenii.

Dezvoltarea unor noi forme de co
laborare economică, ridicarea ei la 
un nivel mai inalt. în conformitate 
cu dezvoltarea tehnico-știintifică mo
dernă, găsirea unor forme de coope
rare trainice și de lungă durată — 
toate acestea ar contribui și ne-ar a- 
juta. între altele, să depășim mai 
ușor greutățile pe care, intr-un mo
ment sau altul, le mal lntîmpină ță
rile noastre. Trebuie să găsim căi și 
posibilități pentru extinderea schim
burilor de mărfuri, să depășim anu
mite momente de stagnare, pentru a 
face posibilă dezvoltarea stabilă, di
namică și durabilă a colaborării eco
nomice și tehnologice. în acest scop 
trebuie să folosim în măsură mai 
mare șl colaborarea în zona de fron
tieră. care Întrunește toate condițiile 
să fie una dintre cele mai importan
te forme a relațiilor reciproce.

In continuare, referindu-se la si
tuația din tara sa. președintele Pre
zidiului C.C. al U.C.I. a spus :

Dumneavoastră vă sînt cunoscute 
rezultatele globale și profundele 
transformări sociale, economice, cul
turale și în sfera asistentei sociale 
pe care le-am obținut în Iugoslavia 
în dezvoltarea noastră socialistă ba
zată pe autoconducere. Întîmpinînd 
anumite greutăți în dezvoltarea noas
tră, îndeosebi pe plan economic, am 
adoptat Programul de dezvoltare e- 
conomică de lungă durată si am fă
cut analiza critică a funcționării sis
temului politic al autoconducerii so
cialiste. Depunem eforturi pentru ca. 
pe aceste baze, să asigurăm o dez
voltare economică și socială mai ac
celerată și mai stabilă a tării noas
tre. Am procedat la schimbări con
stituționale, precum și la perfectio
narea sistemului economic in vederea 
dezvoltării mal accelerate a forțelor 
de producție si a relațiilor de pro-

la 
to-

ducție socialiste pe bazele autocon
ducerii. a creșterii rolului muncii a- 
sociate, a aplicării categoriilor eco
nomice reale și a acționării legități
lor economice in condițiile pro
ducției socialiste de mărfuri. Aces
te opțiuni s-au manifestat pu
ternic și unitar și la Congresul al 
XIII-Iea al U.C.I. Sarcinile trasate 
și înfăptuirea lor, precum și rezul
tatele pe care le înregistrăm, ne 
întăresc opțiunea și hotărîrea de a 
soluționa și mai eficient greutățile 
și de a contribui la dezvoltarea mai 
stabilă și mai dinamică a comunității 
noastre socialiste, democratice, a po
poarelor și naționalităților egale in 
drepturi.

în continuare, referindu-se 
unele probleme internaționale, 
varășul Boșko Krunici a spus :

în ultimul timp au apărut unele 
procese pozitive și inițiative con
structive' care inspiră speranța în 
posibilitatea obținerii unui acord în 
legătură cu probleme internaționale 
vitale. Am în vedere reluarea nego
cierilor dintre U.R.S.S. și S.U.A. cu 
privire la dezarmare și în special la 
înlăturarea din Europa a rachetelor 
cu rază medie de acțiune, fapt care 
ar fi de o însemnătate excepțională 
nu numai pentru pacea și securitatea 
continentului nostru, dar și ale întregii 
lumi. Aceasta ar coincide cu tot 
ceea ce s-a făcut pînă în prezent în 
cadrul C.S.C.E. în vederea creării 
unui climat de încredere și colabo
rare în Europa. Iugoslavia acordînd 
o mare însemnătate acestui fapt.

în lume cresc aspirațiile de pace 
ale popoarelor în lupta împotriva 
tuturor formelor de presiune, hege
monie, intervenție și exploatare, 
pentru edificarea unor relații politice 
și economice internaționale echita
bile și democratice, pentru respecta
rea cu strictețe a drepturilor fiecărei 
țări de a stabili de sine stătător și 
in mod independent căile propriei 
dezvoltări și ale politicii internațio
nale, pentru afirmarea deplină a 
drepturilor fiecărui partid șl a răs
punderii sale față de propria clasă 
muncitoare și propriul popor. Aceste 
tendințe democratice și progresiste 
îsi găsesc expresie puternică în cerin
țele de lichidare a tuturor factorilor 
care amenință pacea mondială și 
securitatea internațională în an
samblu.

Atunci clnd vorbim despre aceste 
tendințe pozitive doresc să accen
tuez în mod special rolul important 
pe care îl are mișcarea țărilor neali
niate, ca factor independent, global, 
în afara blocurilor și ca principală 
forță iubitoare de pace din lume. 
Prin activitatea sa, întemeiată pe 
principiile fundamentale ale neali
nierii, prin modul constructiv de 
abordare a tuturor problemelor in
ternaționale, prin prezentarea per
manentă de propuneri pentru solu
tionarea problemelor arzătoare, ea 
și-a adus și își aduce o contribuție 
importantă la promovarea interese

lor și aspirațiilor pașnice ale întregii 
comunități internaționale. La o ase
menea activitate Iugoslavia 
adus întotdeauna și își 
in continuare deplina 
buție.

Noi considerăm că nu 
ca Balcanii să 
cestor procese 
Internationale ; 
condițiile, este 
procese să le impulsionăm puternic. 
Din aceste motive țara noastră a 
luat inițiativa și a propus întilnirea 
miniștrilor afacerilor externe din ță
rile balcanice, intîlnire care, sîntem 
convinși, ar stimula în mod semni
ficativ procesele întăririi încrederii, 
securității și colaborării în această 
regiune.

în perioada care a trecut, în ciuda 
numeroaselor eforturi și a interese
lor incontestabile ale întregii comu
nități internaționale, nu a fost ob
ținui, din păcate, nici un progres 
mai însemnat în soluționarea pro
blemelor economice internaționale și 
în depășirea situației economice, din 
ce în ce mai grele, a țărilor în curs 
de dezvoltare. De aceea. Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia și 
R.S.F.I. militează pentru situarea 
acestor probleme pe primul plan al 
interesului și angajării întregii co
munități internaționale. Fără rezol
varea lor nu poate exista nici dez
voltarea, atît a celor subdezvoltat! 
cît și a celor dezvoltat!, și nici pace 
trainică și securitate în lume.

Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via consideră că toate contradicțiile 
și problemele lumii contemporane, și 
îndeosebi acelea 
pacea, securitatea 
și trebuie să fie 
prin lupta unită 
democratice și Iubitoare 
Existenta și prosperitatea omenirii, 
— care reprezintă răspunderea noas
tră universală In epoca nucleară și 
o obligație fată de noile generații. — 
solicită contribuția tuturor țărilor și ■ 
popoarelor. Procesele din lume sînt 
legate între ele, tot ceea ce se în- 
tîmplă îi privește pe toti- De aceea 
toate țările, indiferent de mărimea 
și puterea lor. au dreptul și obliga
ția inalienabilă ca, prin contribuție 
proprie, să participe la edificarea si 
dezvoltarea relațiilor politice și eco
nomice 
egalitate 
cratice, 
lumii.

în realizarea acestor sarcini un Ioc 
șl un rol aparte îl au partidele și 
mișcările progresiste. De la ele se 
așteaptă ca prin ideile, propunerile 
si inițiativele lor să se situeze în 
fruntea luptei pentru libertate, pros
peritate si pentru interesele popoa
relor. pentru transformări sociale 
progresiste si pentru valorile univer
sale ale omenirii. Iar aceasta va fi 
posibil numai în condițiile în care 
si colaborarea lor reciprocă va fi pe 
deplin întemeiată ne principiile de-

și-a 
va aduce 'și 
sa contri-
este permis1 

in afara a- 
din relațiile 

întrunite

rămînă
pozitive

aici sînt 
necesar ca asemenea

care amenință 
și dezvoltarea, pot 
soluționate numai 
a tuturor forțelor 

de pace.

internaționale de deplină 
în drepturi, relații demo
de care depinde viitorul

mocratice ale independentei si ega
lității in drepturi si cind la această 
colaborare vor participa activ toate 
forțele progresiste, indiferent de deo
sebirile ideologice și politice dintre 
ele. Aceasțja va fi o contribuție ne
mijlocită si puternică la afirmarea 
și dezvoltarea socialismului ca*  pro
ces mondial.

In încheierea toastului său, pre
ședintele Prezidiului C.C. al U.C.I. a 
spus :

Doresc să-mi exprim. încă o dată, 
satisfacția că am efectuat această vi
zită. că avem convorbiri bogate ■ in 
conținut care vor contribui la conso
lidarea și aprofundarea relațiilor 
dintre partidele noastre și dintre cele 
două țări vecine și prietene.

Vă urez dumneavoastră, tovarășe 
Ceaușescu. tuturor 
mâni multă sănătate 
deplinirea sarcinilor 
socialismului în țara

— Pentru prosperitatea poporului 
român 1 ■

— în sănătatea dumneavoastră ! 
(Vii aplauze).

sector la C.C. al U.C.I. ; Milina 
Nenadovici-Petcovici, șef al Ca
binetului președintelui Prezidiu
lui C.C. al U.C.I.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat cu deosebită căldură vizita 
tovarășului Boșko Krunici în țara 
noastră, subliniind satisfacția de a 
continua tradiționalul dialog ro- 
mâno-iugoslav la. nivel înalt, care a 
constituit, de fiecare dată, un mo
ment de cea mai mare însemnătate 
în extinderea bunelor relații dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre. în numele conducerii partidu
lui și statului nostru și al sau per
sonal. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat un salut călduros «și cele 
mai bune urări tovarășului Boșko 
Krunici și Prezidiului C.C. al 
U.C.I.

La rîndul său, tovarășul Boșko 
Krunici a exprimat vii mulțumiri 
pentru invitația de a vizita Româ- 

și și-a manifestat satisfacția 
se întîlni. și de â avea schim- 
de vederi în probleme pri- 
dezvoltarea raporturilor de

tovarășului 
conducerii 
român un 
' urări din 
al U.C.I.
ele partid 

nc- 
va

nia 
de a 
buri 
vind
prietenie și colaborare dintre cele 
două partide, dintre România și 
Iugoslavia, dintre țările și po-

poarele noastre vecine și prietene. 
In același timp, tovarășul Boșko 
Krunici a adresat 
Nicolae Ceaușescu, 
partidului și statului 
cald salut și cordiale 
partea Prezidiului C.C.

Cei doi conducători
și-au exprimat convingerea că 
tuala intîlnire la nivel inalt 
conferi durabilitate și dimensiuni 
și mai largi raporturilor româno- 
iugoslave, contribuind la impulsio
narea, în continuare, a acestor le
gături tradiționale.

In cadrul primei runde de con
vorbiri s-a procedat la o amplă 
informare reciprocă privind preo
cupările și activitatea Partidului 
Comunist Român și Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia. în con
strucția socialistă din România și 
Iugoslavia, actualitatea politică și 
economică din cele două țări, rea
lizările oamenilor muncii români 
și iugoslavi în opera de edificare a 
noii orinduiri.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme esențiale ale dez
voltării raporturilor statornicite 
între cele două partide și țări. 
Secretarul general al Partidului 
Comunist Roman și președintele

Prezidiului C.C. al U.C.I. au evi
dențiat cursul pozitiv al relațiilor 
de prietenie, colaborare și bună 
vecinătate dintre România și Iu
goslavia, dintre popoarele celor 
două țări. S-a apreciat că există 
largi. posibilități pentru intensifi
carea, prin eforturi comune, a 
colaborării economice, pentru spo
rirea volumului șl diversificarea 1 
schimburilor comerciale, pentru 
extinderea cooperării in producție, 
in domeniile tehnico-științific, cul
tural și in alte sectoare de activi
tate. A fost exprimată dorința ■ 
comună de a se amplifica în con
tinuare aceste fructuoase legături, 
în interesul reciproc, al cauzei 
generale a socialismului și păcii.

în cadrul convorbirilor a fost 
evidențiată însemnătatea deosebită 
pe care o are întărirea conlucrării 
dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia pentru dezvoltarea an
samblului raporturilor bilaterale, a 
bunelor relații de prietenie și co
laborare dintre țările și popoarele 
noastre, ă colaborării lor în toate 
domeniile.

Convorbirile se desfășoară îțitr-ro 
atmosferă de caldă prietenie, 
înțelegere și stimă reciprocă.

de

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
tovarășilor ro
și succes în în
de construire a 
dumneavoastră!

Tovarășul Boșko Krunici. pre
ședintele Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, a făcut, miercuri 
după-amiază, o vizită protocolară 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co-

munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, în 
stațiunea Nep'tun.

întrevederea dintre cei doi con
ducători, premergătoare convorbi
rilor oficiale, s-a desfășurat într-o

, sub 
de 

s-au 
între 

partidele, țările și popoarele noas-

atmosferă caldă, prietenească, 
semnul bunelor raporturi 
prietenie și colaborare care 
statornicit și se dezvoltă
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Prin temeinica organizare a muncii și folosirea judicioasă a utilajelor

RECOLTAREA GRÎULUI- ÎNCHEIATĂ
Încheierea în aceastâ săptâmînâ a recoltării griului și a celorlalte 

cereale păioase se detașează prin caracterul de urgență. Pentru aceas
ta, cu deosebire, în județele din zonele a lll-a și a ll-a se impun o 
puternică mobilizare a forțelor, utilizarea din plin a mijloacelor me
canice pe tot parcursul zilei, astfel încît la seceriș să se realizeze viteze 
la nivelul maxim al posibilităților. Totodată, ținînd seama de timpul 
înaintat în care ne aflăm, în fiecare județ și în fiecare unitate agricolă 
trebuie să se întreprindă măsuri energice și să se asigure forțele ne
cesare pentru urgentarea eliberării de paie a terenurilor și pentru pre
gătirea acestora. Procedînd în acest fel și organizînd activitatea în flux, 
în două schimburi, este posibil și necesar să fie înlăturate decalajele 
mari existente între fucrări și să se asigure un larg front de lucru la 
însămînțarea culturilor duble pe toate suprafețele planificate.

Organele județene de partid și agricole, consiliile agroindustriale și 
conducerile unităților agricole, urmărind încheierea grabnică a recol
tării griului, depozitarea și păstrarea fără pierderi a întregii producții, 
au datoria ca, printr-o temeinică organizare a muncii, să repartizeze 
judicios forțele umane și mijloacele mecanice de care dispun, astfel 
încît, și la celelalte culturi de sezon, recoltarea să se poată desfășura 
din plin. In mod deosebit se impune în această perioadă și organizarea 
unor acțiuni ample, cu participarea tuturor lucrătorilor din fermele 
zootehnice, pentru strîngerea și depozitarea unor cantități cît mai mari 
de furaje necesare pe timpul iernii.

GRABNIC!
Noile capacități din industria

reciclării — neîntîrziat în funcțiune!

CLUJ Ritm
De cîteva zile, si în unitățile agri

cole din județul Cluj se lucrează in
tens la recoltarea griului de pe cele 
49 700 hectare. La început, combinele 
au intrat în lanurile cooperativelor 
agricole și ale întreprinderilor agri
cole de stat din zona de sud a jude
țului. unde griul a ajuns mai devre
me în faza de coacere. In prima zi, 
griul a fost secerat de pe o supra
față de peste 1 000 hectare în uni
tăți agricole din consiliile agroindus
triale Cîmpia Turzii și Turda. Apoi, 
după analizele efectuate de specia
liști. combinele au fost dirijate și în 
lanurile altor unități, astfel încît rit
mul recoltării crește de la o zi la 
alta. Pînă în seara zilei de 21 iulie, 
recolta de grîu a fost strînsă de pe 
aproape 10 000 hectare. Concomitent, 
s-a acționat la transportarea și 
livrarea recoltei la fondul de stat, 
iar pe suprafețele eliberate de paie 
se insămințează culturi duble.

Un ritm foarte bun de lucru s-a 
înregistrat la seceriș la cooperativa 
agricolă Poiana. Aici se lucrează cu 
16 combine, conduse de mecaniza
tori care își cunosc temeinic mese
ria : Gligor Pop, Pavel Sincrăian, 
loan Gheșner. Mihai Tașnădy. Da
torită bunei pregătiri a combinelor, 
acestea funcționează perfect, astfel 
încît staționările sînt evitate. în 
cursul unei singure zile, aici s-a se
cerat griul de pe 150 hectare. De a- 
semenea, s-au folosit patru prese de 
balotat paie prevăzute cu tîrșuri, 
balotii fiind adunați la capătul so
lelor și transportați apoi din cîmp

bun de lucru
cu atelajele. Inginerul-șef loan Co- 
can aprecia că. lucrindu-se in ritm 
susținut, așa cum s-a stabilit de 
conducerea unității. în cîteva zile, 
întreaga recoltă dfe grîu va fi pusă 
la adăpost și se va încheia la timp 
însămințarea culturilor duble pe su
prafața planificată.

Se muncește intens și la coopera
tiva agricolă Luncani; mecanizatorii 
Teodor Lupșe, Vasile Brustur și Pali 
Francisc au fost primii care au in
trat în lanurile bogate. Aici a fost 
strînsă recolta de pe primele 165 
hectare. Secerișul a început și in 
cooperativele agricole Călărași. Cim- 
pia Turzii și in alte Unități din 
această zonă.

în cursul zilei de marți, încă de 
dimineață, a început bătălia strînge- 
rii recoltei de grîu în mai multe 
unități agricole din consiliile agro
industriale Cîmpia Turzii. Turda, 
Mihai Viteazu. Apahida, Mociu. 
Acum, cînd ritmul secerișului este 
în creștere, specialiștii sînt prezenți 
permanent în cîmp. unde intervin cu 
promptitudine în vederea bunei or
ganizări a muncii și folosirii cu ran
damente maxime a combinelor și 
celorlalte mijloace din dotare, pen
tru realizarea unui ritm de lucru la 
recoltat cît mai înalt. Important 
este să fie luate măsuri pentru ur
gentarea transportului la bazele de 
recepție, astfel încît să existe o co
relare perfectă între recoltare și 
livrările la fondul de stat. (Marin 
Oprea, corespondentul „Scinteii").

menține un ritm ridicat de lucru, 
comandamentul județean pentru agri
cultură a indicat să fie extinsă mă
sura de întrajutorare cu combine.

..Noi am recoltat 5 500 hectare din 
cele 7 420 hectare cu grîu — ne spu
ne tovarășul loan Ianoș. președintele 
consiliului agroindustrial Popricani. 
Unele unități, ca Țigănești și Tri- 
iesti. au si încheiat campania. Asta 
ne permite să aplicăm cu bune re
zultate măsura de întrajutorare. Fo
losind, în continuare, toate cele peste 
100 combine pe care le avem în do
tare vom putea menține viteza de 
lucru de 700—800 hectare pe zi, ast
fel că. în următoarele 2—3 zile, vom 
putea încheia campania. Astfel, la 
C.A.P. Bivolari, care are 1 700 hec
tare cu grîu de sămînță. ce a început 
să fie recoltat mai tîrziu. numai 
după ce a ajuns la maturitate per
fectă. am dirijat acum încă 15 com
bine de la C.A.P. Trifești, Care a în
cheiat secerișul. La fel, la C.A.P. 
Vînători. unde recolta este mai bo
gată. încît combinele nu pot recolta 
cite 10 hectare pe zi fiecare, am tri
mis în ajutor 10 combine de la C.A.P. 
Țigănești. Alte 10 combine, tot de 
la această unitate, le-am trimis în 
ajutor la C.A.P. Popricani. Transfe
rul combinelor s-a făcut operativ, 
în cursul nopții, astfel încît combi
nerii au început să lucreze cu spor 
chiar de a doua zi.

Roadele acțiunii de întrajutorare 
sînt vizibile și la C.A.P. Bivolari. 
Cinci din cele 15 combine venite de 
la C.A.P. Trifănești erau dirijate la 
ferma din satul Tabăra, iar 10 — la
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ferma nr. 1. în lanul de 200 hectare 
de lingă livadă. în acest fel. îm
preună cu cele 25 combine care ser
vesc unitatea, se va asigura un ritm 
de lucru mai intens, astfel încît în 
următoarele două-trei zile se va în
cheia și secerișul griului. Extinde
rea măsurii de întrajutorare a con
dus la înregistrarea unor rezultate 
bune la seceriș și în consiliile agro
industriale Movileni. Vlădeni, Bel- 
cesti. Ciurea. Podu Iloaiei. Holboca 
si altele, unde griul se recoltează a- 
cum oe ultimele suprafețe.

Multe din combinele propuse a 
merge în ajutor în alte locuri, unde 
mai este de secerat, nu s-au pus încă 
în mișcare. Fără acest ajutor, unele 
unități din consiliile agroindustriale 
Țibănești, Mircești, Scinteia. Cior- 
tești. Hîrlău și mai ales Valea Sea
că, unde secerișul a început destul 
de tîrziu, din cauza neajungerii re
coltei la maturitate. continuă să 
existe suprafețe mari nerecoltate. La 
Valea Seacă nu s-au întors nici mă
car cele 61 combine proprii care au 
ajutat la început de campanie con
siliile agroindustriale Răducăneni, 
Holboca. POdu Iloaiei. Se impune ca 
Trustul S.M.A. și fiecare stațiune în 
parte să urmărească îndeaproape 
transferul acestor combine direct în 
lanuri, pentru a se putea menține un 
ritm ridicat de lucru în toate unită
țile care mai au grîu de recoltat, și. 
astfel. în următoarele 3—4 zile sece
rișul să se.încheie si în județul Iași. 
(Manole Corcaci, corespondentul 
„Sein teii").

La irigarea culturilor duble — eficiență maximă

SĂLAJ Toate combinele — în lanuri
în majoritatea unităților agricole 

din județul Sălaj a început recolta
rea griului. Un start bun. întrucit 
pînă marți seara, recolta a si fost 
strînsă de pe primele 2 000 hectare. 
Pe traseul unui raid-anchetă. între
prins în cursul zilei de marți, am 
urmărit cum se desfășoară lucrările 
in consiliul agroindustrial Crasna. 
Este ora 8,30. Mecanizatorii de pe 
cele 8 combine lucrează din plin. 
Primul cuplu de remorci încăr
cate a și luat drumul spre baza de 
recepție, umiditatea griului fiind co
respunzătoare. Organizatorul de 
partid, tovarășul Durai Geza. ne re
latează : „Se lucrează la recoltarea 
griului în 7 din cele 8 cooperative 
din cadrul consiliului. Pină marți 
seara se recoltase griul de pe 250 
hectare; De miercuri vom folosi la 
recoltarea acestei culturi toate cele 
70 combine pe care le avem în do
tare. în acest fel. potrivit calcule
lor noastre, în următoarele 5 zile, 
vom încheia recoltarea pe toate cele 
3 309 hectare cultivate cu grîu“. 
Combinerii Alexandru Pop, Bartha 
Gavril și tovarășii lor de muncă ne 
dau de înțeles că sînt hotăriți să lu
creze repede si bine, ceea ce înseam-
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nă înlăturarea oricăror pierderi. în 
urma lor, presele de balotat, traile- 
rele pentru transportul baloților sînt 
pe poziție. Același ritm susținut de 
lucru și la Horoatu Crasnei și Bă- 
nișor.

Ne reîntoarcem la Meseșeni. unde 
regăsim cele 22 de combine in plină 
activitate. Grupate pe două fronturi, 
combinele sint supravegheate de 
președintele cooperativei. Cornel 
Bogdan, și inginerul-șef. Traian 
Groza. Mai notăm că. în urma com
binelor. zeci de cooperatori și copii 
adunau spicele de pe miriște.

Un fapt care ne-a atras atenția în 
mod deosebit și care tine tot de 
buna chibzuință se referă la muta
țiile de utilaje între unitățile din 
raza consiliului agroindustrial. în 
funcție de stadiul coacerii griului. 
Aoolo unde, pe suprafețele mari, griul 
a ajuns la maturitate sînt concen
trate cele mai multe combine, prese, 
remorci etc. Peste tot. combinele 
funcționează perfect, ceea ce de
monstrează că pregătirile au fost fă
cute temeinic, iar acum organizarea 
muncii este exemplară. (Eugen Te- 
glaș, corespondentul „Scînteii"). '

în unitățile agricole din județul 
Ialomița au fost insămînțate în a- 
ceastă vară 58 500 hectare cu dife
rite culturi duble, din care 21 740 
hectare cu porumb. Pentru obține
rea de recolte mari, important este 
ca la aceste culturi lucrările de în
treținere și irigațiile să fie efectuate 
fără intirziere. In cele mai multe 
unități agricole aplicarea udărilor se 
face unitar atît la culturile in ogor 
propriu, cît și Ia cele insămînțate 
acum, în vară.

Pe terenurile întreprinderii agri
cole de stat Ograda și ale cooperati
velor agricole Bucu și Ograda, toate 
aripile de ploaie distribuie apa zi și 
noapte. în noaptea de 19 iulie, la 
ora 23, primarul comunei Bucu, to
varășul Ștefan Ștefan, se afla la 
C.A.P. Bucu, unde controla modul 
in care formațiile de udători și e- 
chipa de intervenții își fac datoria. 
Și nu intimplător făcea acest lucru, 
pentru că se știe că acum culturile 
de porumb, floarea-soarelui, soia, 
sfeclă de zahăr și fasole' in ogor 
propriu ■ au un consum maxim de 
apă. iar culturile duble pentru o ră1- 
sărire uniformă au nevoie de o 
udare rapidă. La cele în ogor pro
priu se asigură cite o normă de u- 
dare de 600—700 mc la hectar, schim
barea aripilor de ploaie făcîndu-se 
de două ori pe zi. Pe suprafețele în- 
sămințate cu culturi duble și suc
cesive, normele de apă sint de cite 
300—400 mc la hectar, fapt ce nece
sită schimbarea aripilor de ploaie de 
patru ori în 24 ore. Procedîndu-se în 
acest fel, cele 300 hectare însămîn- 
țate cu culturi duble au fost irigate 
în cea mai mare parte. Mai precis, 
pe 250 hectare insămințate după orz 
și irigate imediat, plantele au răsă-

rit, iar acum se aplică prașila me
canică cu sapa rotativă.

La cooperativa agricolă Ograda, 
cele două stații de punere sub pre
siune funcționau din plin, asigurînd 
apa necesară celor 30 de aripi de 
ploaie, din care 20 erau folosite la 
irigarea culturilor duble de porumb 
și plante de nutreț.

Secretarul comitetului de partid de 
la I.A.S. Ograda, tovarășul Nicolae 
Ursache, cu care ne-am intîlnit ia 
stația de punere sub presiune nr. 43, 
aprecia pozitiv modul în care elec
tromecanicii și ceilalți muncitori din 
cadrul IEELIF Ialomița contribuie 
la asigurarea apei, astfel încît for
mațiile de udători să-și îndepli
nească programele zilnice. La I.A.S. 
Ograda, în 24 de ore, cu cele 750 
aripi de ploaie, se irigă peste 1 200 
hectare. Cele mai bune rezultate le 
obțin tehnicienii Nicolae Chioveanu, 
de la ferma nr. 13, Ion Săvulescu, de 
la ferma nr. 1, și Ion Trandafir, de 
la ferma pr, ,2. în această unitate, în 
cadrul fiecărei formații de udători. 
se ăflă și Un mecanic sau mecaniza
tor care" asigură înlăturarea opera
tivă a defecțiunilor. Pe timpul 
nopții, echipele de intervenții, cu 
scule și dispozitive, verifică buna 
funcționare a aripilor de ploaie la 
lumina lanternelor. în fiecare seară, 
cadrele de conducere din unitate 
verifică toate punctele de lucru, iar 
dimineața se efectuează analiza mo
dului in care aceștia și-au făcut da
toria.

Este necesar ca experiența bună 
consemnată mai sus să fie generali
zată și în alte unități agricole din 
județ. (Mihai Vișoiu, corespondentul 
„Sein teii").

Mai multă operativitate in acțiunea de întrajutorare
Pînă miercuri seara. în unitățile 

agricole din județul Iași, griul a fost 
recoltat de pe aproape 40 000 hectare 
din cele 70 000 hectare cultivate. în

consiliul agroindustrial Răducăneni 
și în multe alte unități agricole din 
celelalte consilii agroindustriale, se
cerișul s-a încheiat. Pentru a se

AZI, PE ȘANTIERE DIN INDUSTRIA
' -b

Crearea si dezvoltarea industriei de reciclare a materialelor repre
zintă unul din obiectivele esențiale ale Programului de recuperare si 
refolosire a materiilor prime, materialelor, pieselor de schimb si suban- 
samblelor. dezbătut la recenta Plenară comună a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii si Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale. întrucit asa cum a subliniat secretarul general al partidului, prin 
recuperarea și valorificarea resurselor materiale urmează să se asigure 
o parte importantă a aprovizionării tehnico-materiale în economie, in
vestițiile în industria reciclării materialelor au un caracter prioritar. Con- 
timiind ciclul de articole consacrat modului in care se înfăptuiesc obiec
tivele de investiții în acest domeniu, prezentăm astăzi rezultatele in
vestigațiilor pe două șantiere din industria petrochimică, unde lucrările 
sint mult întirziate.

Responsabilitatea 
constructorului

Dintr-o tonă de ulei mineral uzat, 
prin procesul de regenerare — care 
implică trecerea uleiului recuperat 
prin instalații de distilare atmosfe
rică si în vid. de rafinare acidă, de 
neutralizare si contactare — se ob
țin 460 kg de ulei de motor de cali
tate ..extra**  si 370 kg de combustibil 
lichid ușor pentru calorifer, epono- 
misindu-se astfel importante canti
tăți de țiței.

Date fiind aceste avantaje econo
mice deosebite, la Rimnicu Sărat a 
fost construită o 
fabrică pentru 
regenerarea ule
iurilor minerale, 
care anul trecut, 
bunăoară, a pre
lucrat zeci de mii 
de tone de ule
iuri minerale u- 
zate. colectate 
din întreaga țară 
prin sistemul „PECO“.

în luna septembrie 1985 s-a apro
bat efectuarea în această fabrică a 
unei investiții pentru realizarea unor 
instalații menite să determine creș
terea randamentului de regenerare a 
uleiurilor minerale uzate, astfel în
cît, începînd din 1988, să se poată ob
ține anual o producție suplimentară 
de circa 13 000 tone de uleiuri de 
motor de calitate ..extra" si ..super 
1". Lucrările au început în luna no
iembrie 1986. prevăzîndu-se termina
rea lor în luna noiembrie 1987. O a- 
naliză la sfîrșitul primului semestru 
din acest an pune însă în lumină o 
nerealizare de circa 20 la sută față 
de prevederile pentru această dată. 
Care sînt consecințele previzibile ale 
acestei întirzieri ?

„în calitate de beneficiari sîntem 
deci direct interesați ca acest obiectiv 
să intre cit mai repede în funcțiune — 
ne precizează inginerul Gheorghe 
Popescu, directorul Fabricii de rege
nerare a uleiurilor uzate din Rîmni- 
cu Sărat. De aceea, ne-am preocu
pat să asigurăm constructorului. An
trepriza de montaj metalurgic Bucu
rești. brigada nr. 4 Buzău, eliberarea 
amplasamentelor încă din luna au
gust 1986, documentațiile necesare și 
chiar unele materiale si sprijin cu 
forță de muncă necalificată. Iată 
însă că. datorită stadiului necores
punzător al lucrărilor la aceste in
stalații vitale pentru întregul flux 
tehnologic, cu toate eforturile noas
tre. estimăm de pe acum că la fi
nele anului 1987 vom înregistra o 
nerealizare de plan de circa 25 000 
tone ulei regenerat".

Cum s-a ajuns aici si ce ar trebui 
făcut pentru recuperarea rămînerilor 
în urmă ? în primul rînd. Antrepriza 
de montaj metalurgic București, bri
gada nr. 4 Buzău, nu a asigurat de- 
cit o parte din materialele necesare 
montării instalațiilor respective, con- 
fruntîndu-se cu o acută lipsă de 
țevi de diferite tipodimensiuni și a fi- 
tingurilor aferente. Am fi fost ten- 
tati să tragem la răspundere furni
zorii de materiale pentru neonorarea 
obligațiilor contractuale. Adevărul 
este însă că răspunzător este chiar 
constructorul, care a trimis comen
zile către furnizorii de la Galați, 
„Republica" — București. întreprin
derile de utilai chimic de la Făgăraș 
Si Găesti abia... in luna martie a.c. 
si. evident, livrările se află sub gra
ficul de execuție. Iată însă că nici 
lucrările de la rețelele tehnologice, 
care condiționează continuarea exe
cutării instalațiilor de către Antre
priza de izolații termice si Antre
priza de instalații electrice si auto
matizări din București nu se desfă
șoară in ritmul stabilit. în perioada 
în care ne-am aflat pe șantier lu
crau doar cinci electricieni, patru 
a.m.c.-iști. 14 lăcătuși-montatori și 18

fierar-betoniști si dulgheri — cu to
tul insuficient pentru volumul mare 
al lucrărilor de montare a utilajelor 
si de execuție a rețelelor tehnologice 
si de canalizări.

Inginerul Gheorghe Popescu do
rește să-și exprime unele rețineri 
și in ce privește realizarea și li
vrarea la termen de către între
prinderea de utilaj tehnologic Bu
zău a patru amestecătoare, șase 
preîncălzitoare si a unui vas pentru 
rafinare de 150 metri cubi. contrac
tate în noiembrie 1986. pentru oare 
s-a întocmit un grafic de devansare 
a execuției. Motivele atitudinii sale ? 
Experiențe trecute anată că furnizo
rul respectiv și-a creat o „faimă" 
nedorită prin aceea că nu prea se 
tine de cuvînt. Dar întreprinderea

RECUPERAREA
RECONDIȚIONAREA 
REFOLOSIREA

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE

respectivă nu se află peste mări și 
țări, ci' în același județ. în cadrul 
căruia se pot găsi metode pentru a 
fi obligată să-și respecte angajamen
tele.

Deosebit de aceasta, pentru intra
rea în funcțiune la termenul plani
ficat a noilor instalații de o înaltă 
complexitate tehnică este necesar ca 
acum constructorul să concentreze 
forțe sporite pe șantier, preocupîn- 
du-se. totodată, intens de asigurarea 
materialelor care îi sînt necesare.

Drumul sinuos 
al amînărilor

într-un artiool publioat în ziarul 
„Scinteia" din 16 martie a.c. sub ti
tlul „Cînd furnizorii nu îsi respectai 
propriile angajamente..." a fost su
pus analizei modul cum se desfă
șoară lucrările la un important o- 
biectiv de investiții din cadrul în
treprinderii de articole tehnice din 
cauciuc si cauciuc regenerat din Tîr- 
gu Jiu — instalația de recondiționat 
benzi transportoare si secția de re
condiționat tămburi cu învelișuri din 
Cauciuc uzate, capacități de produc
ție realizate în premieră națională. 
Subliniem că amplasarea acestor in
stalații in zona celui mai puternic 
perimetru minier al tării prezintă o 
deosebită importantă economică. în- 
trucît sînt destinate repunerii în cir
cuitul productiv a unor repere larg 
utilizate în fluxul tehnologic de ex
tracție a cărbunelui în carierele de 
lignit.

Cauza esențială a rămînerilor în 
urmă la execuția acestor obiective 
constatată atunci era întîrzierea în 
asigurarea utilajelor contractate. Să 
precizăm că termenele... reașezate 
de punere în funcțiune erau, pentru 
primul obiectiv — 30 iunie 1987. iar 
pentru cel de-al doilea — 30 aprilie 
1987. Trebuie spus însă că respecta
rea lor a fost periclitată încă de la 
începutul anului deoarece o seamă 
de utilaje. între care : două prese de 
vuloanizat — furnizor întreprinderea 
de mașini grele București, strungul 
de decojit tamburi realizat la între
prinderea de utilaj greu Craiova, in
stalația de deșapat — furnizor Com
binatul de utilaj greu din Cluj-Na- 
poca. nu fuseseră executate, deși a- 
veau termen de livrare la sfîrșitul 
lunii decembrie a anului trecut. Așa 
s-a ajuns ca acum capacitățile men
ționate să nu fie finalizate.

în această situație, s-au făcut din 
nou analize, factorii implicați au 
fost chemați să-și onoreze obligațiile 
si s-au stabilit noi termene de pu
nere în funcțiune : decembrie 1987, 
pentru instalația de recondiționat 
benzi, și aprilie 1988, pentru secția de 
recondiționat tamburi. Adică, o amî-
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De cîteva zile, deasupra intrării în 
hala principală de producție a în
treprinderii „Porțelanul" din Alba 
Iulia strălucește o nouă stea de 
„Erou al Muncii Socialiste". Pentru 
a doua oară consecutiv, întreprinde
rii i-a fost conferită această înaltă 
distincție, prețuire a muncii avîn- 
tate, a rezultatelor ei deosebite, în
semnul așezat cu grijă, dar și cu fi
rească mindrie, deasupra intrării 
este realizat din... porțelan. „Din 
porțelan calitatea I — ne-a preci
zat tovarășa Veronica Sandu, secre
tara comitetului de partid al între
prinderii. în acest an, 78 la sută din 
producție este de calitatea I, față 
de 75 la sută în anul trecut". Nici nu 
se putea altfel, la munca de înaltă 
calitate depusă de acest harnic co
lectiv.

Prezenți în unitate la puține 
zile rtupă încheierea primului se
mestru al anului, am solicitat to
varășei Elena Covaciu, directoarea 
Întreprinderii, să ne prezinte princi
palele date. „Rezultatele obținute în 
primul semestru sînt bune. La pro
ducția fizică au fost realizate supli
mentar 700 000 articole de porțe
lan ; planul la productivitatea mun
cii și export a fost depășit. în legătu
ră cu exportul, sarcină prioritară 
pentru colectivul nostru, merită reți
nut faptul că realizările sînt mai 
mari cu 54,5 la sută față de anul 
trecut. întreaga producție a fost ob
ținută în condiții superioare de efi
ciență : față de plan, cheltuielile 
materiale la o mie de lei producție-

Pe fruntași îi reprezintă faptele de vrednicie
marfă au fost reduse cu 4 Iei în 
primul semestru. Aceste succese 
alcătuiesc un însuflețitor tablou al 
muncii, în prim-planul căruia distin
gem culorile vii, energice, ale elanu
lui, competenței, inițiativei și crea
ției muncitorești, răspunderii și pa
siunii pentru promovarea noului.

Fapte exemplare de muncă, avînd 
ca obiectiv realizarea și depășirea 
planului prin valorificarea superioa
ră, eficientă a potențialului existent, 
prin organizarea și modernizarea 
producției, am putut consemna în 
fiecare secție și atelier de fabricație. 
La fasonare, la modelaj, la ardere, 
la decor, la creație, pe întregul 
flux tehnologic, muncitorii și spe
cialiștii sînt intens preocupați de 
găsirea unor noi și noi soluții pen
tru organizarea exemplară a locuri
lor de muncă, pentru modernizarea 
unor operații, pentru introducerea 
mecanizării, pentru scurtarea unor 
cicluri de fabricație. Am consemnat 
cu cîteva luni în urmă punerea în 
funcțiune în această unitate, în pre
mieră pe țară, a cuptorului de arde
re rapidă a porțelanului în faza de 
decor. Realizare care, iată, a determi
nat scurtarea duratei de ardere de 
la 6 ore Ia 2 ore, reducerea consumu
lui de combustibil eu 25 Ia sută și 
obținerea unui spor anual de pro
ducție de 5 milioane lei. Și incă un 
„detaliu" semnificativ : cuptorul de

ardere rapidă a fost în întregime 
gîndit, proiectat și realizat în între
prindere, de specialiști cu compe
tență de acum verificată, crescuți și 
formați în această tînără unitate a 
industriei noastre socialiste.

Directoarea întreprinderii ne pre
cizează că această realizare nu va 
rămîne un unicat. Colectivul unită
ții știe că drumul spre înalta per
formanță se construiește prin mun
că, printr-un efort permanent de 
autodepășire. Ca atare, în prezent 
s-a trecut la realizarea unui cuptor 
de ardere rapidă a porțelanului 
propriu-zis, ceea ce va contribui la 
înjumătățirea timpului de ardere și 
reducerea cu 35 la sută a consumu
lui de combustibil. Acest cuptor, de 
asemenea o premieră tehnică, aflat 
în faza de proiectare, va fi finalizat 
în cinstea Conferinței naționale a 
partidului.

într-adevăr, pe fruntași faptele îi 
definesc. Prin utilizarea formelor de 
poroplast, de pildă, realizate, pre
cizăm, cu riscul repetării, după o 
rețetă proprie, și care pot fi folosite 
4 000 cicluri de fabricație, compara
tiv cu formele de ipsos, care rezistă 
numai 75 de cicluri de fabricație, se 
asigură folosirea intensivă a capaci
tăților de producție. Totodată se eco
nomisesc aproximativ 500 tone de 
ipsos, iar productivitatea muncii

crește cu peste 20 la sută prin eli
minarea frecventelor întreruperi 
impuse de schimbarea formelor. 
Dar nici în privința formelor de 
poroplast, oricît de spectaculoase 
sînt rezultatele, procesul firesc al 
evoluției nu a fost oprit. S-a trecut, 
după studii și încercări, la utilizarea 
formelor de poroplast la produsele 
corn plexe.

Sporirea ritmului de lucru, astfel 
încit sarcinile de plan tot mai mobi
lizatoare să fie îndeplinite în mod 
exemplar, este o problemă care nu 
poate fi rezolvată fără să se țină 
seama de specificul producției. Por
țelanul are calități plastice deose
bite, se lasă ușor modelat, dar este 
foarte sensibil la asigurarea în limite 
optime a parametrilor tehnologici.

— In prezent ne preocupă utili
zarea cît mai eficientă a temperatu
rii din cuptoare, ne-a precizat ing. 
Nicolae Bogdan, șeful atelierului 
ardere, unul dintre obiectivele acti
vității colectivului pe care-1 condu
ce. Pentru aceasta s-a mecanizat 
transportul vagoneților, au fost luate 
măsuri de etanșeizare a cuptoarelor 
și trenurilor la vagoneți. Pentru 
principalele sortimente au fost reali
zați vagoneți tipizați, care asigură o 
mai bună încărcare a cuptoarelor. 
Pentru creșterea durabilității în ex
ploatare a materialelor refractare la

vagoneții de arderea a Il-a a fost 
schimbată tehnologia de inzidire. 
Durata de utilizare a crescut astfel 
de la șase luni la un an.

Nivelul producției depinde însă și 
de operativitatea cu care sînt asimi
late în fabricație noile modele șl 
sortimente.

— Pentru aoeasta, ne spune to
varășa Luiza Frățilă, șefa atelierului 
de creație, a fost organizată o echipă 
care realizează produsele din seria 
zero, încearcă tehnologiile prescrise, 
aduce îmbunătățiri, astfel încît pînă 
la lansarea în fabricație a noilor 
produse să elimine orice element de 
incertitudine. în acest scop a fost 
elaborat și un studiu comparativ cu 
privire la caracteristicile produselor 
aflate în fabricație, ale cărui con
cluzii au fost puse la dispoziția crea
torilor. Practic, în 5—6 zile, orice 
nou produs este realizat de această 
echipă complexă.

Cu un an în urmă, specialiștii în
treprinderii vorbeau despre deco
rarea pe crud, procedeu utilizat 
atunci numai la produsele decora
tive.

— în acest an — ne spune ingine
rul-șef al unității, tovarășul loan 
Luca, procedeul a fost extins și la 
produsele de menaj. Prin utilizarea 
decorării pe crud se elimină o fază 
de ardere și se Înregistrează un spor 
de productivitate. în semestrul I,

decorarea pe crud s-a utilizat Ia 69 
la sută din producție. Ne preocupă 
realizarea unor mase de porțelan cu 
temperaturi joase de ardere.

Organizare, modernizare, eficien
tă. Iată elementele definitorii ale ac
tivității acestui harnic colectiv. Di
rectoarea întreprinderii ne-a mărtu
risit cu firească satisfacție că activi
tatea unității se desfășoară în în
tregime prin autofinanțare. La .sfîr
șitul trimestrului I a.c., colectivul a 
hotărit să nu se mai apeleze la 
credite. O dată cu aceasta au fost 
lichidate toate stocurile supranor- 
mative. în fine să mai notăm că în 
activitatea unității nu există capi
tolul rebut. Pierderile tehnologice 
se recuperează integral și se rein
troduc în circuitul productiv, asigu- 
rîndu-se astfel 10 la sută din mate
ria primă. începutul a fost făcut 
prin construirea unei instalații de 
măcinat materiale dure. S-a conti
nuat cu realizarea unui sistem de 
colectare a apelor reziduale tehnolo
gice din care, prin decantare, se 
recuperează integral materia primă 
care se pierde prin retușarea pro
duselor. Iar în ultimele luni a fost 
realizat un flux tehnologic pentru 
recuperarea materialelor refractare 
din vatra vagoneților de ardere, re- 
dueîndu-se astfel parțial importul.

Iată numai cîteva fapte de muncă 
din activitatea unui colectiv fruntaș, 
care își onorează exemplar sarcinile, 
sub deviza : muncă, răspundere, 
competență.

Ștefan Dl NIC A 
corespondentul „Scînteii"

PETROCHIMICĂ

nare de sase luni, la primul obiec
tiv, și de aproape un an la cel de-al 
doilea, timp în care, s-a calculat, nu 
se realizează o producție de mai 
multe zeci de milioane lei. echiva
lentul a 3 300 tone benzi transpor
toare si 700 tamburi cu învelișuri din 
cauciuc recondiționați. Fără a lua in 
calcul valoarea efectivă a pagubelor 
determinate în activitatea unităților 
miniere de neasigurarea reperelor 
respective.

Cum se prezintă, concret, lucrurile 
pe șantier ? După cum ne-a infor
mat inginerul Mihai Manea, șeful 
biroului investiții din cadrul între
prinderii beneficiare. investiția se 
află la ora actuală într-o „situație 
convenabilă". La instalația de recon
diționat benzi au fost montate toate 
utilajele din fluxul tehnologic, cu 
excepția celor două prese de vulca- 
nizat. în acest context, se impune a 
fi remarcată receptivitatea manifes
tată de colectivul întreprinderii de 
utilaj pentru prelucrarea oauciucului 
din Băico'i. care, deși a trebuit să 
realizeze cîteva utilaje tehnologice 
unicat, de mare complexitate — asa 
cum sînt mașinile de deșapat și a- 
gregatul de inspecție tehnică — a 
asigurat producerea lor la timp si 
livrarea reperelor în ordinea de
montaj. „în urma semnalelor criti

ce adresate 
prin intermediul 
„Scînteii" — ne-a 
precizat interlo
cutorul — și cei
lalți furnizori au 
acționat mai ferm 
pentru produce
rea și livrarea u- 
tilajelor contrac
tate. Astfel. în

treprinderea de mașini grele Bucu
rești ne-a livrat, lunile trecute, pri
ma presă de vuloanizat, iar rea de-a 
doua, cu platanul de 2 000 mm. este 
deja realizată, urmînd să fie livrată 
pînă la sfîrsitul' lunii iulie. Au fost, 
de asemenea, expediate peste 80 la 
sută din componentele principalelor 
utilaje destinate secției de recondi
ționat tamburi — strungul de decojit 
tamburi și instalația de sablat, exis- 
tînd deci condiții pentru desfășura
rea normală a lucrărilor de montaj. 
Pozitiv este și faptul că reprezen
tanții constructorilor de utilaje sînt 
prezenți pe șantier. în vederea efec
tuării probelor tehnologice".

întîrzierile în livrarea utilajelor 
tehnologice au favorizat însă o slă
bire a disciplinei în activitatea con
structorului si montorului — brigă
zile specializate ale Trustului de 
construcții industriale si Antreprizei 
de instalații-montai din Craiova, 
care în citeva perioade au fost puse 
în situația de a-si diminua forțele si 
a trece o parte din oameni la alte 
lucrări. Neasigurarea continuității 
frontului de muncă a făcut ca lucră
rile să se desfășoare aici „în ritm de 
voie", unele dintre acestea fiind chiar 
abandonate. Așa se face că. deși în 
ultimul timp au sosit utilajele pre
văzute. nu sînt pregătite condițiile 
necesare pentru montai. De pildă, la 
ora actuală nu sînt executate fun
dațiile pentru presa de vulcanizat cu 
platanul de 1 600 mm și nici pentru 
instalația de sablat din cadrul sec
ției de recondiționat tamburi ; de a- 
semenea, constructorul tergiversează 
realizarea castelului de apă.

Ce se întreprinde pentru normali
zarea activității pe șantier ? Iată ce 
ne-au declarat în acest sens șefii 
punctelor de lucru de la constructor 
si montor :
• Maistrul Ion Cilea. Antrepriza 

de construcții industriale Tirgu Jiu : 
„Mizind pe faptul că utilajele nu 
vor sosi curînd, am diiffinuat, într-a- 
devăr. forțele si am păstrat doar .20 
de muncitori, cu cafe în ultima vre
me am executat lucrări de finisai, 
de betonare si împrejmuire. Nu am 
putut totuși executa fundația la pri
ma presă de vulcanizat, dat fiind 
faptul că din cerința de manevrare 
a unor subansamble. amplasamentul 
acesteia fusese betonat. Acum ne-a 
sosit un utilaj de spargere a beto
nului si am trecut la săparea funda
ției. Vom crea front pentru execu
tarea hidroizolafiilor de către o echi
pă din cadrul Antreprizei de lucrări 
speciale și izolații tehnologice din. 
Craiova. Apoi vom turna ultimele 
betoane, astfel ca în jurul datei de 
10 august să putem preda lucrarea la 
montaj".
• Gheorghe Gildus. din cadrul 

brigăzii nr. 2 Tirgu Jiu a Antrepri
zei de instalații montaj Craiova : 
„Am asigurat front de lucru numai 
pentru 36 de muncitori care au ră
mas ne șantier, antrenindu-i cu deo
sebire la efectuarea probelor meca
nice la utilajele montate în flux, la 
definitivarea podurilor rulante s.a. 
Necazul e că pentru utilajele sosite
— presa de vulcanizat cu platanțil 
de 1 600 mm si instalația de sablat
— nu am avut fundațiile turnate — 
iar acolo unde am avut executată 
fundația, nu a fost livrat utilajul, 
respectiv presa de vulcanizat cu pla
tanul de 2 000 mm. Se pare că, 
în această lună, aceste greutăți vor 
fi înlăturate. La momentul potrivit 
noi vom suplimenta forțele, astfel 
ca montajul acestor utilaje să se 
desfășoare în bune condiții. în para
lel cu efectuarea probelor tehnolo
gice. Vom face totul ca instalația de 
recondiționat benzi să poată func
ționa pînă la sfîrșitul lunii decem
brie a acestui an. iar secția de re
condiționat tamburi în trimestrul I 
al... anului 1988. De ce abia atunci '? 
Pentru că la această capacitate, ulti
mul reper din flux — autoclava pen
tru vulcanizarea la cald, produsă la 
întreprinderea de utilai chimic și 
forjă din Rimnicu Vîlcea — are ter
men de livrare abia începutul anu
lui viitor".

Am reținut aceste angajamente si 
vom urmări cum vor fi onorate. Nu 
încheiem aceste rîndurl înainte de a 
atrage atenția beneficiarului — în
treprinderea de articole tehnice din 
cauciuc din Tirgu Jiu — că are da
toria să acționeze mai ferm pentru 
organizarea si corelarea forțelor pe 
șantier, să insiste pentru impulsiona
rea montajului utilajelor livrate în 
ultima vreme, pentru efectuarea 
probelor mecanice si electrice la uti
lajele aflate pe poziție, astfel ca 
noile termene de punere în funcțiu
ne să poată fi respectate cu strictețe.

Stellan CHIPER 
Dumitru PRUNA 
corespondenții „Scînteii11
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PROGRAMUL PARTIDULUI DE DEZVOLTARE A TĂRII 

- PROGRAM DE MUNCĂ Al ÎNTREGULUI POPOR
(Urmare din pag. I)
in procesul dezvoltării multilaterale' 
a societății, in schimb an de an i-au 
fost adăugate trăsături noi. in con
sens cu noile cerințe ale fiecărei 
etape. S-a impus astfel valorificarea, 
în industrie și agricultură, în în
treaga societate, a celor mai noi 
descoperiri tehnico-științifioe; dez
voltarea ramurilor de virf. a ener
geticii nucleare, a industriei aero
nautice, a chimiei fine, a microelec
tronicii ; folosirea rațională a resur
selor materiale și umane, introduce
rea unor noi resurse in circuitul e- 
conomic — toate acestea corelate eu 
necesitățile sporirii investiției ae in
teligență. ca factor primordial de 
progres și civilizație. Cu aceste în
făptuiri, înscrise, în bilanțul rodnic 
al „Epocii Nicolae Ceaușescu", nu se 
pune însă puhct transformărilor 
înnoitoare din procesul muncii. O 
dată cu actualul cincinal a început o 
nouă etapă a dezvoltării economico- 
sociale a țării, iar cutezătoarele o- 
biective ale acestei etape, hotări- 
rile adoptate de Congresul al 
XIII-lea al partidului impun noi 
cerințe, noi perfecționări pe planul 
muncii. „Sini multe probleme pe 
care trebuie să Ie soluționăm mai 
bine decit pină acum" — arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu. Se des
prinde, din această subliniere, cerin
ța ca nici un colectiv de muncă, nici 
un om al muncii să nu se declare 
mulțumit cu ceea ce s-a realizat pină 
în prezent. „Mai mult, mai bine 1“ 
să fie deviza tuturor. A munci mai 
mult și mai bine este, azi. o dovadă 
de patriotism. Iar adevărata măsu
ră a acestei cerințe o constituie fap
tele, și nu vorbele. Secretarul gene
ral al partidului sublinia că vremea 
■angajamentelor a trecut, că oricît 
de frumoase ar fi declarațiile, anga
jamentele, hotărîtoare sint faptele. 
Mai exact, faptele în contul muncii

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Desfășurînd larg lntneoerea socialistă pentru Îndeplinirea exemplară 

a sarcinilor de plan, colective fruntașe de oameni ai muncii din indus
trie, construcții, transporturi, agricultură, unități din domeniul circulației 
mărfurilor și prestărilor de servicii, din alte sectoare de activitate ra
portează noi și importante succese.

Ca urmare a rezultatelor obținute în cele șase luni care au trecut din 
acest an și a punctajului general stabilit potrivit indicatorilor prevăzuți în 
criteriile de organizare a întrecerii, la 30 iunie pe primele locuri se 
6ituează :
IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI ÎN SUBTERAN

Locul I : întreprinderea minieră 
Voivozi, județul Bihor, cu 1061,4' 
puncte.

Locul II : întreprinderea minieră 
Paroșeni, județul Hunedoara. cu 
970.6 puncte.

Locul III : întreprinderea mi
nieră Cimpulung, județul Argeș, cu 
870.5 puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Rimnicu Vilcea, cu 769,8 
puncte.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Porțile de Fier, cu 656,8 
puncte.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Bistrița, județul Neamț, 
cu 587.1 puncte.
ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE 

SI MAȘINI AGRICOLE. 
AUTOCAMIOANE ȘI TURISME, 

RULMENȚI SI ORCANE 
DE ASAMBLARE

Locul I : întreprinderea de gar
nituri de frînă și etanșare Rimnicu 
Sărat, județul Buzău, cu 665 
puncte.

Locul IT : întreprinderea meca
nică «i piese de schimb Oradea, 
cu 430.6 puncte.

Locul III : întreprinderea ..Au- 
tomecanica" Moreni. județul Dîm
bovița, cu 159,7 puncte.
ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA 

ST TEHNICA DE CALCUL. 
ECHIPAMENT DE TELECOMUNI

CAȚII ȘI AUTOMATIZĂRI
Locul I : întreprinderea de piese 

radio si semiconductor: Băneasa, 
București, cu 851.9 puncte.

Locul II: întreprinderea ..Steaua 
Electrică" Fieni, județul Dîmbo
vița. cu 783.2 puncte.

Locul III : întreprinderea ..Co
llect" București, cu 576.6 puncte.

ÎN DOMENIUL INDTTSȚRIEI 
PETROCHIMICE — SURRAMURA 

RAFINĂRII ȘI PETROCHIMIE
Locul I : Întreprinderea rafină

ria Brașov, vi 262 nuncte.
Locul TI : întreprinderea rafină

ria „Vega" Ploiești. cu 168.3 
puncte.

cinema 

de cea mai înaltă calitate și produc
tivitate.

Calitatea muncii depinde. în pri
mul rind. de calitatea pregătirii pen
tru muncă. Societatea noastră este 
pregătită să asigure o înaltă califi
care a tineretului. Un sistem de in- 
vățămînt modern, perfecționat, o 
vastă rețea de școli de toate gradele 
și de toate categoriile reprezintă ca
drul in care se realizează pregătirea 
forței de muncă la nivelul cerințelor 
noii revoluții tehnico-științifice 
mondiale. Dar pregătirea pentru 
muncă nu se încheie, nu poate să se 
încheie o dată cu absolvirea unei 
forme de învățămînt; ea continuă 
ani îndelungați, din prima zi de ac
tivitate în producție și pină la pen
sionare. Sint, în România, numeroa
se unități economice în care lucrea
ză oameni de cea mai înaltă califi
care. Ei au fost formați in ani și ani 
de eforturi. Numeroase întreprinderi 
au devenit adevărate școli. în care 
s-a dezvoltat un climat favorabil pre
gătirii profesionale înalte. Se impu
ne. azi. ca experiența acestor între
prinderi să fie generalizată, pentru 
că orioe discuție despre, calitatea 
produselor este lipsită de sens dacă 
nu este legată de o înaltă calitate a 
pregătirii pentru muncă.

Calitatea muncii presupune, tot
odată, o atitudine înaintată fată de 
muncă. Pentru că munca este asa 
cum sînt oamenii care o efectuează. 
Ea depinde de ce gîndește și de ce 
simte omul care își alege o profesie; 
de omul care face să pătrundă pină 
în structura metalului priceperea lui, 
hărnicia lui. cunoștințele lui. Au im
portanță. în acest sens, voința, fer
mitatea. tenacitatea, hotărirea în 
muncă. Au iknportanță concepțiile 
despre muncă, despre pregătirea 
pentru muncă, pentru că înțelegerea 
răspunderilor profesionale trebuie 
să fie în deplin consens cu cerin
țele vremii ; munca îfisăși trebuie 
să fie mereu la înălțimea timpului 
actual, a timpului de mari răspun

ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI 
CHIMICE — SUBRAMURA 

CHIMIE ANORGANICA, 
ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

Locul I : întreprinderea chimică 
Dudești, București, cu 730.3 puncte.

Locul II : întreprinderea chimi-

Panoul fruntașilor 
pe 6 luni

că Turda, județul Cluj, cu 565,5 
puncte.
ÎN INDUSTRIA EXPLOATĂRII 

LEMNULUI
Locul I : întreprinderea forestieră 

de exploatare și transport Rimnicu 
Vilcea. cu 1 049,4 puncte.

Locul II : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Piatra Neamț, cu 911.1 puncte.

Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Bistrița cu 713.1 puncte.

ÎN INDUSTRIA UȘOARA 
— BUMBAC

Locul I : întreprinderea textilă 
„11 Iunie" Cisnădie, județul Si
biu, cu 652,9 puncte.

Locul II : întreprinderea filatura 
de bumbac Cimpulung Moldove
nesc. județul Suceava, cu 611,'6 
puncte.

Locul III : întreprinderea „Tex
tila" Pitești, cu 439.4 puncte.
ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea de tri
cotaje și perdele Pașcani, județul 
Iași, cu 687,1 puncte.

Locul II : întreprinderea de tri
cotaje Toplița. județul Harghita, cu
175.2 puncte.

Locul III : întreprinderea de tri
cotaje Brașov, cu 114,3 puncte.
ÎN INDUSTRIA DE MORARIT, 

PANIFICAȚIE SI PRODUSE 
FĂINOASE

Locul I : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Dîmbovița, cu
954.2 puncte.

Locul II : întreprinderea de mo-

CEA (71 30 85) — 9; 11; 13; 15: 17; 19. 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13.30; 
15.45: 18: 20
0 Cucoana Chlrița : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19
0 După faptă șl răsplată — 15; Șatra 
— 17: 19: PROGRESUL (23 94 10)

teatre
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Literatura 
chitarei". Recital Llviu Dlmltriu. Par
ticipă Cristian Alivej — 17,30
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul 
burghez — 18,30; (la' Rotonda scrii
torilor din Cișmlgiu) : Anotimp de 
aur — spectacol de sunet și lumină 
— 21
0 Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03. 
sala Studio) : EX — 19
0 Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
foayer, 14 72 34) ; Odihna vintulul 
(recital din lirica populară româ
nească) — 20
0 Teatrul sattrlc-muzlcal „C. Tâna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Ml se pare 
că mă-nsor — 19: (grădina Boema) : 
Bărbatul fatal — 19.30
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe sub cetini la 
izvoare — 18
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, la 
Teatrul de păpuși Herăstrău) : O 
fetiță caută un cîntec — 18,30 

deri. de istorice transformări revo
luționare. inaugurat acum 22 de ani 
de Congresul al IX-Iea al partidului.

Calitatea muncii depinde de con
dițiile de competitivitate. Poporul 
nostru se află in întrecere cu el în
suși, dar și in întrecere cu lumea, 
în.fiecare colectiv de muncă, auto- 
depășirea se realizează prin fiecare 
produs nou, prin fiecare nouă ex- • 
periență profesională, prin noile cu
noștințe acumulate, prin tot ceea ce 
se înfăptuiește cu efort, cu inteli- 
-gență, cu pricepere. Totodată. între
cerea cu lumea impune integrarea 
în ritmurile dinamice ale vremii 
noastre. Economia românească dis
pune de tot ceea ce este necesar 
pentru realizarea unor produse com
petitive și este datoria patriotică a 
fiecărui muncitor, a fiecărui specia
list să facă tot ceea ce ii stă in pu
tință pentru deplina valorificare a 
acestui potențial.

Iar în această privință rolul prin
cipal revine oamenilor. De munca, 
de pregătirea lor, de inventivitatea 
lor, de cutezanța gindirii lor depinde 
prezentul, depinde viitorul.

In anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", 
poporul român si-a asimilat un 
nou ..stil de viață", dominat de înțe
legerea matură a realităților lumii 
contemporane, de pasiunea căutări
lor creatoare, a cunoașterii, a ino
vației, conștient fiind că prin muncă, 
prin creativitate vor fi găsite cele 
mai bune soluții care să deschidă 
drum larg noului. Așa cum argu
mentează în modul cel mai pregnant 
puternica angajare a miilor de co
lective muncitorești, rezultatele fap- * * 
tei harnice, creatoare aduse drept 
semne de omagiu. în aceste zile, 
împlinirii a 22 de ani de la Con
gresul al IX-lea. precum și Confe
rinței Naționale a partidului — eve
nimentul politic ce va marca defi
nitoriu. profund viața partidului și 
a poporului.

• Cuibul de viespi : ARTA (21 31 86) 
-9- 11; 13; 15: 17: 19. LIRA (317171)
- 9: li: 13: 15; 17: 19
• Pistruiatul I—II : COTROCENI
(49 48 48) — 15: 18.15
0 Pistruiatul HI : MUNCA (21 50 97)
— 15: 17.15; 19.30
• Ewa : TIMPURT NOI (15 61 10) — 
9: 11: 13.15; 15.30; 17.45; 20
0 Luptătorul cu sabia : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15.30;
17,45: 20
0 Program special pentru copii și 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 10,30; 
12; 13.30; 15,30; 17.30; 19,30
0 Piine, aur, nagan : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17,15; 19.30
0 Bomboane sărate : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17,15: 19,30
0 Freamătul pădurii : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17: 19
0 Un om pe șosea : POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17; 19
0 Mari regizori, mari actori : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20.15
0 Medalion Anthony Quinn : STU
DIO (59 53 15) — 10; 12.45: 16: 18.45
0 Medalion Alain Delon : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13.30: 15.45: 18; 
20.15
0 Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13.30: 15.45; 18: 20 
0 Jandarmul și jandarmerițele : PA

Adrian VASILESCU

rărit și panificație Vilcea, cu 839.4 
puncte.

Locul III : întreprinderea de 
morărit și panificație Teleorman, 
cu 738,1 puncte.

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 
DE STAT PENTRU CREȘTEREA 

SI ÎNGRAȘAREA PORCILOR
Locul I : Combinatul agroindus

trial Timiș, cu 638,5 puncte.
ÎN DOMENIUL 

CONSTRUCȚIILOR 
INDUSTRIALE

Locul I : Trustul antrepriză ge
nerală de montaj utilaj chimie 
București, cu 379,4 puncte.

Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții industriale 
Craiova, cu 321.2 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză 
generală de lucrări speciale și izo
lații tehnologice București, cu 321 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— REGIONALE DE CAI FERATE

Locul I : Regionala de căi ferate 
Brașov, cu 343 puncte.

Locul II : Regionala de căi ferate 
Craiova, cu 325.5 puncte.

Locul III : Regionala de căi fe
rate București, cu 221.5 puncte.

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 
COMERCIALE CU AMĂNUNTUL

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat mărfuri alimentare 
Tirgoviște, cu 291,5 puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Rovinari. jude
țul Gorj. cu 290.5 puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat, mărfuri textile. încăl
țăminte Arad, cu 282,1 puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea econo

mică de odihnă Sinaia, cu 453,9 
puncte.

Locul II : întreprinderea balneo
climaterică Sovata, județul Mureș, 
cu 324.8 puncte.

Locul II : Centrala de turism 
O.N.T. „Litoral", cu 169 puncte.

ÎN COOPERAȚIA
DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII SI 
DESFACERE A MĂRFURILOR
Locul I : Uniunea județeană 

Neamț, cu 1 074,2 puncte.
Locul II : Uniunea județeană Ti

miș. cu 853,8 puncte.
Locul III : Uniunea județeană 

Vilcea. cu 830,2 puncte.
(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie ți hidro

logie comiinicâ timpul probabil pentru 
intervalul 23 Iulie, ora 21 — 26 iulie, 
ora 21. In tară : Vremea va deveni în 
general instabilă in regiunile din ves
tul și nordul țării, unde cerul va pre
zenta înnorări mai pronunțate. îndeo
sebi in partea a doua a intervalului. 
Aici, local, se vor semnala averse de 
ploaie și descărcări electrice, iar izolat 
grindină și cantități de apă ce pot 
depăși 25 litri pe metru pătrat în 24 
ore. în celelalte regiuni, instabilitatea 
atmosferică va fi mai diminuată. Ce
rul va fi variabil și, pe alocuri, în 
cursul după-amlezelor. se vor semnala 
averse de ploaie și descărcări electri
ce. Vintul va sufla slab pină la mo
derat. cu unele Intensificări in nordul 
șl vestul teritoriului, cu viteze între 
40 șl 50 km la oră. Temperatura aeru
lui va marca o scădere ușoară. Astfel, 
maximele diurne vor fi cuprinse între 
25 și 33 de grade, ușor mai ridicate în 
regiunile sudice, iar minimele noctur
ne intre 13 și 23 de grade. In Bucu
rești : Vremea va fi ușor instabilă. 
Cerul va fi variabil, favorabil averse
lor de ploaie și descărcărilor electrice 
In partea a doua a intervalului. Vintul 
va sufla slab pină la moderat. Tempe
ratura aerului va marca o ușoară scă
dere. Astfel, maximele diurne se vor 
situa între 30 șl 33 de grade, iar mi
nimele nocturne între 20 și 23 de grade.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru felicitările adresate cu ocazia celei de-a XîX-a 
aniversări a glorioasei revoluții din 17 iulie, sărbătoarea națională a Re
publicii Irak. La rîndul meu. vă transmit dumneavoastră personal urări de 
sănătate și fericire, iar poporului român prieten noi realizări pe calea pro
gresului. bunăstării și prosperității.

SADDAM HUSSEIN
Președintele Republicii Irak

RECEPȚIE CU PRILEJUI „ZILEI RENAȘTERII POLONIEI"
Cu prilejul celei de-a 43-a ani

versări a Zilei Renașterii Poloniei, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Boguslaw Stahura, a oferit, 
miercuri, o reoeoție.

Au participat tovarășii Ion Coman, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.,

Cronica zilei
La ediția 1987 a Concursului inter

național al filmelor artistice de 
scurt metraj de la Varna. peliAila 
intitulată „Mere de acasă", realizată 
de Consiliul Național ai Societății de 
Cruce Roșie, în colaborare cu Cen

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEll"

CLUJ : Ritm intens 
de lucru pe șantierele 

de locuințe
Pe șantierele de locuințe din 

județul Cluj se lucrează în ritm 
susținut, colectivul Trustului an
trepriză generală de construcții- 
montaj fiind hotărît să realizeze în 
cinstea Conferinței Naționale a 
partidului sarcinile de plan ne 
acest an cu cel puțin 30 de zile 
mai devreme.

— Munca rodnică desfășurată în 
această perioadă pe șantiere — ne-a 
spus inginerul Grațian Șerban. di
rectorul trustului — s-a materia
lizat prin darea în folosință la 
Cluj-Napoca a celui de-al 1 500-lea 
apartament din planul pe anul in 
curs. La această dată, constructo
rii clujeni se prezintă cu reali
zarea in devans față de.prevederi 
a unui număr de peste 100 apar
tamente. De asemenea, au fost pre
date beneficiarilor spații comercia
le însumind 16 800 mp. Se lucrează 
în ritm susținut pe toate șantie
rele de locuințe, cum sînt cele din 
zonele Mărăști. Calea Florești. Ti- 
motei Cipariu din Cluj-Napoca, 1 
Mai din Dej. Calea Clujului din 
Gherla. în Turda și Cimpia Turzii, 
precum .și în localitățile rurale vi
itoare centre urbane agroindustria
le. De remarcat este faptul că in 
perioada celor 22 de anî care au 
trecut de la Congresul al IX-lea al 
partidului, in localitățile urbane și 
rurale ale județului Cluj au fost 
construite peste 120 000 apartamen
te mai mult de 80 la sută din 
populație locuind în prezent în case 
noi. (Marin Oprea).

TELEORMAN : înnoiri 
edilitare

Asemenea tuturor localităților 
patriei, orașele și comunele din ju
dețul Teleorman cunosc profunde 
prefaceri înnoitoare și în domeniul 
edilitar. De la începutul anului și 
pină în prezent, la Alexandria, 
Roșiori de Vede. Turnu Măgurele 
și într-o serie de localități rurale, 
lucrătorii din cadrul Antreprizei de 
construcții-montaj Teleorman au 
pus la dispo.ziția oamenilor munci! 
încă 475' apartamente moderne și 
confortabile, depășindu-și astfel 
prevederile sarcinilor de plan. La 
parterul noilor blocuri de locuințe, 
care se disting nrintr-o elegantă li
nie arhitectonică, au fost amenaja
te moderne unități comerciale si 
prestatoare de servicii pentru 
poDulație. Tn prezent, eforturile lu
crătorilor de pe șantierele con
strucțiilor de locuințe sînt concen
trate spre finalizarea, pină la 23 
August, a încă 250 de apartamente 
aflate in stadii avansate de exe
cuție.

Ca o expresie * profundelor 
transformări produse în orașele și 
satele teleormănene. in ritmuri și 
la proporții greu de imaginat în 
trecut. în perioada ce a trecut de 
la Congresul al IX-lea al partidu
lui, în acest înfloritor colț de țară 
s-au ridicat peste 27 000 aparta
mente. De asemenea, s-au con
struit numeroase obiective sociale 
și culturale și s-au amenajat 
parcuri, zone verzi și de agrement 
care întregesc peisajul urbanistic, 
oferind oamenilor muncii condiții 
îmbunătățite de muncă și viață. 
(Stan Ștefan).

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Selecționata de floretă a României - 

vicecamploană mondială 
în proba feminină pe echipe

Selecționata de floretă a României 
(Tufan, Lazăr, Grigorescu. Beca) a 
obținut medalia de argint în proba 
feminină pe echipe din cadrul cam
pionatelor mondiale de scrimă de la 
Lausanne. Pe locul intîi s-a situat

★
ȘAH. După trei runde si dispu

tarea partidelor întrerupte, in tur
neul interzonal de șah de la Szi- 
rak (Ungaria), oe primele locuri ale 
clasamentului se află Salov (U.R.S.S). 
Nunn (Anglia). Christiansen (S.U.A.) 
— cu cite 2.5 puncte, urmați de Liu- 
bojevlci (Iugoslavia). Milos (Brazi
lia). Benjamin (S.U.A.) — 2 puncte, 
Mihail Marin (România) și Portisch 
(Ungaria) — 1.5 puncte. Beliavski
(U.R.S.S.) — 1 punct (2) etc. • în 
prima rundă a campionatului mon
dial de sah pentru junioare, ce se 
desfășoară în orașul filipinez Ba
guio. maestra Cristina Bădulescu 
(România) a cîștigat cu piesele ne
gre la Allison (Scoția). Baginskaia 
(U.R.S.S.) a invins-o pe Hasin (Sri 
Lanka). Mariano (Filipine) a pier
dut la Peiceva (Bulgaria). Prudni- 
kova (U.R.S.S.) a obținut victori*  în 
partida cu Willkie (Australia).

SCRIMA. Proba masculină de flo
retă pe echipe din cadrul campiona- 

Neculai Ibănescu. viceprim-ministru 
al guvernului, miniștri, adjuncți de 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., re
prezentanți ai conducerii unor in
stituții centrale, activiști de partid 
și de stat, oameni de cultură si artă.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în tara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

trala ..România-Film". a obținut 
Premiul II si ..Medalia de argini". 
Filmul ilustrează sugestiv efectele 
nocive ale alcoolului si tabagismului 
asupra organismului uman.

(Agerpres)

HARGHITA : Condiții 
superioare de odihnă 

și tratament
Pină ieri, Oficiul județean de 

turism Harghita a înregistrat, de 
la începutul anului, un număr de 
500 000 zile-turist efectuate in sta
țiunile balneoclimaterice de către 
oaspeți sosiți pentru odihnă și tra
tament. Acțiunea factorilor natu
rali — apele minerale carboga- 
zoase și biearbonatate. emanațiile 
naturale de bioxid de carbon și 
bioclimatul montan tonic — la care 
se adăugă un număr foarte ridicat 
de proceduri efectuate sub îndru
mare medicală în stațiunile Băile 
Tușnad. Borsec. Lacu Roșu și alte
le. asigură o eficiență sporită si 
larg recunoscută în tratamentul 
diferitelor afecțiuni. „Totodată, ne 
spune tovarășul Gheorghe Fodor, 
directorul O.J.T., sint asigurate 
locuri de cazare confortabilă în 
hoteluri, case de odihnă, cabane și 
popasuri turistice. Reamenajate, 
ștrandurile cu apă termală și m»- 
zotermală de la Toplița și Băile 
Tușnad cunosc o afluență deosebi
tă". (Nicolae Șandru).

FOCȘANI : Simpozion 
de informatică

Ieri s-au încheiat lucrările Sim
pozionului de informatică organi
zat la Focșani de întreprinderea de 
scule și elemente hidraulice. Au 
participat șefii oficiilor de calcul 
din unitățile subordonate Centralei 
industriale de mecanică fină și ma
șini textile. Programul simpozionu
lui. eșalonat pe parcursul a două 
zile, a cuprins desfășurarea schim
bului de experiență în întreprin
derea organizatoare, privind siste
mul informatic și implicarea lui în 
activitatea unității, prezentarea de 
referate și comunicări, dezbateri în 
cadrul cărora s-au făcut nu
meroase sugestii și propuneri pen
tru îmbunătățirea activității în 
acest domeniu. (Dan Drăgulescu).

BRAȘOV : Tabără 
studențească

în Munții. Făgăraș, la o altitudine 
de peste 2 000 metri, s-a deschis o 
tabără națională, formată din 60 de 
studenți din centrele universitare 
Cluj-Napoca. Sibiu. Tîrgu Mureș, 
Iași. București și Brașov. Sub în
drumarea unor membri ai Comisiei 
județene ..Salvamont" Brașov și ai 
Centrului „Salvamont" din orașul 
Victoria, studenții vor participa la 
o acțiune de refacere a marcajelor 
și la repararea refugiilor din zona 
respectivă. Transportul materiale
lor grele se asigură cu elicopterul. 
(Nicolae Mocanu).

BISTRIȚA-NĂSĂUD : 
Cantități sporite 

de materiale recuperate
Oamenii muncii din industria ju

dețului Bistrița-Năsăud se dove
desc gospodari tot mai buni. De 
la începutul anului și pină ieri, ei 
au reușit să reintroducă în circui
tul productiv importante cantități 
de materiale refolosibile. Concret, 
este vorba de 19 979 tone oțel. 710 
tone fontă. 1 142 tone plumb, 197 
tone aluminiu. 137 tone zinc, 98 
tone cupru, peste 800 tone hîrtie, 
precum și de alte însemnate can
tități de alamă, bronz, textile, po
lietilenă. cauciuc, anvelope reșapa- 
biie. (Gheorghe Crișan),

formația Ungariei, iar pe locul al 
treilea reprezentativa Italiei.

După cum se știe, la actualele 
campionate proba feminină de flo
retă la individual a fost ciștigată de 
scrimera româncă Elisabeta Tufan.

♦
telor mondiale de scrimă, oe se des
fășoară la Lausanne, a fost ciștiga- 
tă de formația R.F. Germania, care 
a întrecut în finală cu 9—4 selec
ționata Franței.

în întîlnirea pentru locurile S—4, 
echipa Ungariei a dispus cu 9—6 de 
formația U.R.S.S.

FOTBAL. La Moscova s-a dispu
tat meciul internațional amical de 
fotbal dintre selecționata olimpică a 
U.R.S.S. și echipa Poloniei. Fotbaliș
tii sovietici au terminat învingători 
cu scorul de 2—0 (1—0).

TENIS. în turneul international de 
tenis de la Schenectady (S.U.A.). ju
cătorul australian Simon Youl l-a e- 
liminat cu 7—6. 6—3 pe suedezul Jo
han Carlsson. columbianul Alvaro 
Jordan l-a învins cu 6—1. 4—6. 6—4 
ne mexicanul Francisco Maciel, iar 
canadianul Martin Laureendeau a 
cîștigat cu 8—1. 3—6, 6—4 partida cu 
austriacul Alex Antonisch.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ARABE EGIPT

Domnului MOHAMED HOSNI MUBARAK
Președintele Republicii Arabe Egipt

CAIRO
Cu prilejul celei de-a XXXV-a aniversări a Revoluției de la 23 iulie 

1952. îmi este deosebit de plăcut să vă adresez sincere felicitări. împreună 
cu cele mai bune urări de progres, prosperitate și pace poporului egiptean 
prieten.

îmi amintesc cu multă satisfacție de întilnirile noastre, de convorbirile 
purtate împreună și inii exprim convingerea că, in spiritul Înțelegerilor 
convenite, bunele relații de prietenie și colaborare româno-egiptene vor 
cunoaște o dezvoltare continuă pe multiple planuri. în interesul si spre 
binele popoarelor noastre, al cauzei păcii și destinderii internaționale.

Vă urez, dragă prietene, multă sănătate și fericire personală, noi și tot 
mai mari succese în realizarea idealurilor și aspirațiilor poporului egiptean, 
de dezvoltare liberă și independentă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu. a trimis o 
■telegramă primului ministru ai Re
publicii Arabe Egipt. Atef Sedki, 
prin care, cu prilejul celei de-a 
XXXV-a aniversări a revoluției 
egiptene, ii adresează sincere felici
tări împreună cu cele mai bune urări 
de sănătate si fericire, succes în

Poporul egiptean sărbătorește 
astăzi împlinirea a 35 de ani de 
la revoluția din 23 iulie 1952 — 
moment de cea mai mare însem
nătate în istoria țării sale. Punînd 
capăt regimului monarhic corupt 
și aservit intereselor străine, actul 
de la începutul deceniului al șa
selea a desdhis calea afirmării de 
sine stătătoare a Egiptului, reali
zării unor apreciabile transformări 
economico-sociale cu caracter în
noitor. Aceste rezultate sint vizi
bile in configurația a numeroase 
localități din valea Nilului, dar 
mai ales la Cairo. Orașul fondat 
în urmă cu peste un mileniu se 
înfățișează astăzi privirilor ca o 
metropolă cu circa 12 milioane de 
locuitori, care se îmbogățește me
reu cu noi edificii impunătoare, cu 
moderne artere dt> circulație. în- 
eepind din acest an. dotărilor edi
litare existente li se va adăuga 
metroul. Primul tronson — in lun
gime de 4,5 km — va lega piața 
Ramses de platforma industrială 
Heluan. de Ia sud de Cairo. Cind 
va fi terminată întreaga lucrare, 
ea va asigura. împreună cu rețeaua 
de cale ferată din suburbiile ora
șului. transportul a cinci milioane 
de persoane zilnic.

Noul chip al orașului Cairo oglin
dește doar o parte a- însemnatelor 
realizări obținute de poporul egip
tean în anii de după revoluție. Din- 
tr-o țară slab dezvoltată, cu o in
dustrie ca și inexistentă. Egiptul 
a ajuns să dispună de o industrie 
proprie în plin avînt, care se mîn- 
drește cu o serie de mari obiecti
ve. ca de exemplu combinatele si
derurgice de la Heluan și Dikeila, 
ultimul intrat anul trecut în func
țiune. Succese de seamă au fost 
obținute, de asemenea, in agricul
tură. Totalul terenurilor recuperate

O frumoasă faptă 
a marinarilor români

Echipajul navei românești „Buziaș". 
aflată în Marea Mediterană. în drum 
spre Brazilia, a salvat trei persoane, 
de origine italiană, care supravie- 
țuiseră după prăbușirea în mare a 
unui avion de turism la bordul că
ruia călătoreau. Marinarii români 
le-au acordat primul ajutor si i-au 
ajutat să ajungă pină la țărm, in 
localitatea Cagliari, unde au primit 
mulțumirile fierbinți ale autorități
lor italiene din serviciile de coastă, 
care ii declaraseră dispăruți.

(Agerpres)

VĂ 8MFQRMĂM DESPRE:

Noutăți turistice
Delta Dunării cuprinde peste 

440 000 de hectare. O imensă su
prafață, unde apa și uscatul își re
vendica necontenit dreptul la su
premație. Din această luptă per
petuă s-a născut minunatul colț de 
țară numit „Paradisul apei și al 
păsărilor", care atrage din primă
vară pina in toamnă, zilnic, mii și 
mii de turiști din tară și din toate 
zonele lumii. Ce posibilități de des
fășurare a turismului există in 
Deltă ? întrebarea am adresat-o 
tovarășului Constantin Enache, 
direcțorul Oficiului județean de tu
rism Tulcea. care nc-a răspuns :

— Ineditul și frumusețea pei
sajului. flora și fauna specifice au 
constituit și constituie puncte de 
mare atracție pentru oricine po
posește in Deltă. Cea mai căutată 
zonă este cea situată de o parte și 
de alta a brațului Sulina. Aici, de 
fapt, au fost concentrate și efortu
rile noastre pentru realizarea unei 
baze turistice corespunzătoare. Este 
vorba de zona situată in preajma 
orașului Sulina. in apropierea lo
calităților Crișan, Mila 23, Caraor- 
man și Malluc. Puncte de atracție 
constituie, de asemenea, localitatea 
Sfintu Gheorghe. Laguna Razelm- 
Sinoe, salba de localități de pe bra
țul Chilia. Baza turistică a Deltei 
cuprinde in prezent peste 1 000 de 
locuri de cazare. Este' vorba de 
hotelurile ..Delta" și „Egreta" din 
municipiul Tulcea, de complexul 
turistic „Lebăda" — Crișan. de 
modernul hotel „Sulina" din locali
tatea cu același nume. hotelul 
„Salcia" din Maliuc. Complexul tu
ristic din localitatea Unirea, situat 
pe malul lacului Razelm. La aces
tea se adaugă popasurile turistice 
„Lebăda" și ..Crișan". Pentru 
transportul turiștilor în Delta Du
nării dispunem de 18 nave, hidrq- 
buze. șalupe rapide și semirapide, 
precum și de pontoane dormitor. 
Cele mai frecvente sint excursiile 
de o zi cu hidrobuzul. cu dejun 
pescăresc la Complexul turistic din 
Maliuc sau la Crișan. Organizăm, 
totodată, excursii cu șalupele rapi
de și semirapide cu 4 pină la 10 
locuri, care însumează pină la 10 
ore de marș pe cele mai pitorești 
cabale din Deltă. O altă posibilita
te de excursie este cu barca. Ast
fel de excursii se pot efectua zil
nic închiriind bărcile existente la 
complexul turistic „Lebăda". în 
acest an avem la dispoziție și șa- 

eforturile guvernului de dezvoltare 
economico-socială a țării. în telegra
mă se exprimă satisfacția pentru 
convorbirile fructuoase avute recent 
la Cairo, precum și convingerea că, 
acționind in spiritul înțelegerilor 
adoptate la nivel înalt, guvernele 
celor două țări își vor aduce cpn- 
tributia la aprofundarea si diversi
ficarea raporturilor de prietenie si 
colaborare româno-egiptene.

din 1952 și pină azi se ridică la 
aproximativ 1,5 milioane feddani 
(un feddan — 0.42 ha), ca urmare 
a construirii marelui baraj de la 
Assuan și a extinderii canalelor de 
irigație. Au luat, totodată, dezvol
tare invățămîntul, știința, cultura.

în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate militantă cu 
popoarele arabe, cu toate popoare
le care au pășit pe calea dezvol
tării de sine stătătoare. România 
socialistă urmărește cu viu interes 
succesele obținute de poporul egip
tean. între țara noastră și R.A. 
Egipt s-au statornicit relații de 
prietenie și colaborare care cunosc 
un curs mereu ascendent. O con
tribuție decisivă la realizarea aces
tei evoluții pozitive au avut-o nu
meroasele intiiniri la nivel înalt de 
la Cairo și București, care prin 
acordurile și ințelegerile convenite 
au deschis rodnice perspective con
lucrării bilaterale pe cele mai di
verse planuri. în ultimii ani s-a 
înregistrat o creștere substanțială 
a schimburilor comerciale și s-au 
cristalizat o seamă de importante 
acțiuni de cooperare. Cu prilejui 
recentelor convorbiri avute la 
Cairo de primul-ministru al gu
vernului român, cele două părți au 
examinat noi posibilități de apro
fundare și diversificare a relațiilor 
româno-egiptene. in spiritul ințe- 

în cursul 
președintele

legerilor convenite 
întilnirilor dintre ______
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Mohamed Hosni Mubarak.

Extinderea 
pe multiple 
nia și Egipt 
intereselor 
totodată, o 
la cauza păcii ți înțelegerii inter
naționale.

continuă a colaborării 
planuri dintre Româ- 
corespunde pe deplin 
reciproce, înscriind, 
contribuție de seamă

tv
20,00 Telejurnal
20.20 Viața economică • La zi în agri

cultură
20.35 Congresul al IX-lea al P.C.R. — 

Congresul marilor înnoiri • Tn- 
vățămintul românesc pe coordo
natele spiritului revoluționar. Do
cumentar (color)

21,00 Laudă anilor eroici. Moment co
regrafic (color)

21.20 Programul ideologic al partidu
lui — programul unei ample ac
tivități de formare a omului nou 
• Patriotismul revoluționar, di
mensiune a literaturii. Documen
tar (color)

21.35 Imagini din Republica Arabă 
Egipt — documentar (color)

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

in Delta Dunării
lupe din fibră de sticlă cu un pes
caj mic. echipate cu motor „Dacia". 
Ele sint foarte indicate pentru 
Plimbări pe canalele mici din ini
ma Deltei și. îndeosebi, pentru 
pescuitul sportiv.

— Ce alte noutăți oferiți turiști
lor in actualul sezon ?

— Punem un accent mai mare 
pe .organizarea unor programe de 
divertisment. Este vorba de locurile 
de tabără de ia complexul „Lebă
da". de serile românești de muzică 
populară, de degustările de vinuri 
din podgoriile dobrogene, de con
cursurile de pescuit sportiv. Turiș
tilor care poposesc in orașul Su
lina le oferim posibilitatea unei 
plimbări cu minicarul pe malul 
Mării Negre.

— Ce perspective de dezvoltare 
are turismul in Delta Dunării ?

— Preconizăm să dezvoltăm mai 
mult turismul pe brațul Chilia al 
Deltei Dunării. în acest scop. în 
localitatea Chilia Veche vom con
strui un hotel cu 100 de locuri. 
Complexul turistic „Salcia" din 
Maliuc va fi in curînd modernizat, 
iar la Sulina se va amenaja un 
port turistic. La complexul „Le
băda" vom amenaja o piscină și o 
popicărie mecanică, urmînd ca in 
această zonă de agrement să se 
practice și schiul nautic. Ne pre
ocupăm. de asemenea, să extindem 
baza turistică in zona Complexului 
lagunar Razelm-Sinoe. in special 
pentru a da posibilitate turiștilor 
să viziteze Portița, pe Litoralul 
Mării Negre. Ca urmare. în locali
tatea Unirea va fi dat in folosință 
un nou hotel cu 200 de locuri. Va 
spori, de asemenea, capacitatea de 
transport prin dotarea O.J.T. cu 
un hidrobuz de 90 de locuri, cu 
nave din fibră de sticlă cu cite 50 
de locuri fiecare.

Pentru folosirea intensivă a ba
zei materiale de care dispunem și 
pentru a crea oaspeților o vacantă 
plăcută, vom diversifica si acțiu
nile cultural-artistice organizate în 
toate complexele turistice din 
Deltă. Vom colabora cu centrala 
O.N.T. Litoral pentru organizarea 
de excursii in Deltă. Permanent 
vom situa în centrul atenției cali
tatea serviciilor — unul din prin
cipalele atribute ale ospitalității 
românești.

Nefulal AM1HULESE1 
corespondentul „Scînteii"
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TEORETICA $1 PRACTICA fl TOVARĂȘULUI NICDLAE CEAUSESCU

O POLITICĂ DINAMICĂ, PRINCIPIALĂ, 
PERMANENT CONFIRMATĂ DE VIAȚĂ

Cu prilejul Zilei Renașterii Poloniei

Ceremoniile de la Varșovia

Din perspectiva celor 22 de ani ce 
ru trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului, apare puternic în lu- 

! mină adevărul că una din compo
nentele fundamentale ale afirmării 

■ României socialiste pe marea scenă 
a lumii o constituie politica nova- 

I toare, de amplă deschidere interna- 
: tională inițiată și promovată cu con- 
i secvență de secretarul general al 

partidului, președintele Republicii. O 
politică în care se regăsesc trăsătu
rile definitorii ale modului de gîn- 
dire și acțiune ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — spiritul revolu
ționar ardent, umanismul șl înalta 
principialitate, modul creator de a 
investiga și sintetiza evoluțiile și 
tendințele din viata internațională. 
Anii care au trecut de la congres 
sînt anii în care, sub impulsul hotă- 
ritor al personalității sale de excep
ție, România s-a impus în conștiința 
universală printr-o participare di
namică și constructivă la dezbaterea 

! marilor probleme ale lumii. Iar via- 
( ta, desfășurările de pe arena inter- 
i națională din acești ani au adus 
; mereu noi și strălucite confirmări 
j ale justeței acestei politici.
I în acest sens, tovarășul 
I Nicolae Ceaușescu sublinia : „Viata 
j demonstrează că pozițiile adoptate 
; de partidul nostru in multe, multe 
! probleme s-au dovedit juste. Avem 
' satisfacția că, intr-adevăr, ceea ce 
i am apreciat și ceea ce ne-am propus 
I in relațiile internaționale a corespuns 
J tendințelor generale ale dezvoltării 
I sociale, ale dezvoltării mondiale, a 
j corespuns cerințelor obiective ale 
j actualei etape de dezvoltare a ome- 
' nirii".
I Semnificația marilor deschideri 
i initiate de România socialistă pe 
( arena internațională în acești ani se 
' reliefează în adevărata dimensiune 
! prin raportarea lor la momentul in- 
( temațional din anul Congresului al 
: IX-lea al partidului. Era momentul 
j în care însăși viata aducea cu insis- 
; tentă la ordinea zilei, impunea tot 
' mai presant cerința depășirii „răz- 
! boiului rece". Prea mult duraseră di- 
; feritele anomalii politice si eeonomi- 
I ce. prea mult se prelungiseră actiu- 
1 nile și pozițiile contrare firii, iar 
’ diversele „cortine" între țări și po- 
( poare deveniseră insuportabile. La 
i poarta vieții se acumulaseră multiple 
: probleme a căror soluționare se 
i impunea cu necesitate.
f Marele merit al partidului nostru, 
j al secretarului său general este toc- 
I mai acela de a fi sesizat cu acuitate 
: și perspicacitate noile cerințe, de a 
( fi manifestat curajul de a se exprima 
’ cu propria voce. de a fi jalonat 
[ direcțiile principiale ale unei politiei 

care corespundea în cel mai inalt 
grad intereselor poporului român si.

; deopotrivă, intereselor generale ale 
. păcii, independentei șt progresului 
( tuturor popoarelor.
I Pe deplin firești — în viziunea de 
I azi — o serie de acțiuni întreprinse 
.' de România au fost primite, la vre

mea respectivă, cu anumite reticente 
sau chiar rezerve. Inclusiv în capita
lele unor țări prietene. Trecerea ani- 

; lor a demonstrat însă clarviziunea, 
1 simțul de anticipare și perspectivă 

.’ al politicii si pozițiilor tării noastre, 
exemplul fiind urmat ulterior chiar 
și de cei ce manifestaseră neînțele
gere sau dezaprobare. Astfel, într-o 
perioadă complexă, cînd erau rupte 
punți de legătură între state. Româ- 

' nia a construit legături noi. le-a 
1 consolidat pe cele existente. S-a 

vorbit nu puțin despre „poziția 
unică" a tării noastre de a întreține 
bune relații cu state din cele mai 
diferite ca orînduire socială, mări
me sau situare geografică, inclusiv 

' cu state ce se aflau între ele în 
j conflict. Nimic senzațional însă în 
; aceasta, dacă se tine seama cu cită 
i consecventă și perseverență a acțio- 
‘ nat tara noastră în toți, acești ani 

pentru așezarea relațiilor dintre 
state pe temelia deplinei egalități în 
drepturi, respectului independentei 
si suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne și avanta
jului reciproc — principii pe care 

' tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a 
subliniat cu fermitate în Raportul 
C.C. la Congresul al IX-lea si pe 

i care le-a apreciat apoi în mod su
gestiv ca fiind pentru viața interna- 

‘j țională „ca apa și aerul" pentru men- 
I ținerea vieții, în general.

Congresul al IX-lea a definit drept 
i una din orientările fundamentale 
! ale politicii externe a partidului și 
I --tatului nostru dezvoltarea relațiilor 

de prietenie, solidaritate și colabora
re cu toate țările socialiste. Se im
pune. In legătură cu aceasta, releva
tă semnificația pe care o avea la 
i remea respectivă sublinierea : „cu 
toate țările socialiste". într-un mo
ment de manifestare acută a unor 
neînțelegeri și divergențe între unele 
țări socialiste. Partidul Comunist 

| Român și-a susținut cu fermitate 
punctul de vedere principial, pronun- 
țîndu-se pentru depășirea neînțele
gerilor, definind cu claritate obiecti- 
vul edificării unui tip nou, superior, 

! de relații, menit să permită o conlu
crare rodnică, cu adevărat egală în 
drepturi, în numele țelurilor comune 
— socialismul și comunismul. După 
cum se știe, evoluția relațiilor din
tre țările socialiste în acești ani, deși 
a cunoscut nu puține sinuozități sau 

evoluții contradictorii, s-a înscris 
însă cu timpul pe făgașul normaliză
rii, verificîndu-se justețea poziției 
că deosebirile de păreri, inerente în 
condițiile marii diversități de condi
ții în care acționează fiecare partid, 
nu trebuie să împiedice dezvoltarea 
colaborării, că, mai presus de orice, 
trebuie pus ceea ce este comun — 
interesele fundamentale ale popoare
lor angajate în edificarea noii orîn- 
duiri.

Și-a găsit, deopotrivă, confirmare 
în acești ani justețea poziției parti
dului nostru privind necesitatea per
fecționării colaborării economice și 
tehnico-știintifice între țările socia
liste, ceea ce se reflectă în mutatiilo 
profunde intervenite, colaborarea 
evoluînd constant spre forme su
perioare — ale cooperării și spe
cializării în producție. în același 
timp, paralel cu extinderea relațiilor 
bilaterale, tara noastră a acționat si 
acționează pentru dezvoltarea con
tinuă a colaborării multilaterale, în 
cadrul C.A.E.R. Evoluțiile interveni
te în acest sens, elaborarea unor pro
grame de colaborare într-o largă 
perspectivă răspund unor cerințe 

permanent evidențiate da tara noas
tră pentru accelerarea progresului 
economic și social al tuturor țărilor 
membre.

Perioada de după Congresul al 
IX-lea al partidului nostru este o 
perioadă în care s-au afirmat pu
ternic în viata internațională zecile 
de noi state apărute pe harta lumii. 
Pornind de la această realitate șl 
evidențiind rolul progresist al aces
tor state, partidul nostru a înscris 
printre obiectivele centrale ale poli
ticii externe românești întărirea co
laborării și solidarității cu noile 
state independente, cu țările în curs 
de dezvoltare. Stă mărturie evolu
ției dinamice a acestor raporturi fap
tul că România întreține în prezent 
legături de colaborare cu circa 100 
de țări în curs de dezvoltare, ea 
fiind, totodată, membru activ al 
„Grupului celor 77“ și participînd cu 
statut de Invitat la activitățile miș
cării de nealiniere.

în același timp. In cel 22 de ani 
s-au extins și diversificat relațiile 
tării noastre cu țările capitaliste dez
voltate, cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. Pe 
linia deschiderilor jalonate de Con
gresul al IX-lea. România a avut un 
rol de pionierat în normalizarea re
lațiilor interstatale, acțiunile concre
te ale tării noastre în această direc
ție înscriindu-se ca o contribuție 
constructivă, larg recunoscută astăzi, 
la inițierea procesului de destindere 
și cooperare pe continentul european.

De la tribuna Congresului al 
IX-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
definea încetarea cursei înarmărilor, 
înfăptuirea dezarmării, a dezarmării 
nucleare drept una din*  direcțiile 
fundamentale de acțiune ale parti
dului și statului nostru, pornind de 
la aprecierea că nu există sarcină 
mai importantă și mai urgentă decît 
salvgardarea păcii. Clarviziunea a- 
cestei aprecieri avea să fie verificată 
prin întreaga evoluție a evenimen
telor. Pentru că în toti acești ani 
competiția înarmărilor, șl cu deose
bire a înarmărilor nucleare, a cu
noscut o continuă Intensificare, du- 
cînd nu numai la acumularea unor 
imense arsenale, ci la apariția unei 
situații cu totul noi în istoria ome
nirii — respectiv apariția pericolu
lui distrugerii întregii civilizații 
umane, a înseși condițiilor vieții 
pe Pămint. Avînd In vedere această 
excepțional de gravă amenințare, 
președintele României a pus în aten
ție adevărul de necontestat că tre
cerea la dezarmare și asigurarea pă
cii reprezintă problema fundamen
tală a zilelor noastre. Și. Intr-adevăr, 
anii care au trecut au impus în prim 
plan * imperativul dezarmării, care 
este astăzi unanim recunoscută ca 
problema nr. 1 pe plan mondial — 
unanim în sensul recunoașterii chiar 
de către cei ce acționează diferit în 
practică...
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Analiștii politicii externe a Româ
niei din aceste mai bine de două de
cenii au putut consemna insistenta 
cu care tara noastră subliniază de 

multă vreme că procesul de dezar
mare trebuie să înceapă, în primul 
rînd. cu dezarmarea nucleară. Des
fășurarea evenimentelor, trecerea la 
amplasarea rachetelor nucleare, cu 
rază medie de acțiune în Europa,;în*.  
telegerea primejdiei pe care acegtea 
o generează și conturarea. în conse
cință. a perspectivei unui acord 
privind retragerea acestui tip de ra
chete. ca si a rachetelor operativ- 
tactice, reprezintă cea mai conclu
dentă dovadă a realismului și spiri
tului de previziune a poziției Româ
niei. Cum tot astfel au fost validate 
de viată propunerile tării noastre 
privind reducerea armamentelor cla
sice, a cheltuielilor militare, inițiati
vele privind crearea de zone ale 
colaborării și bunei vecinătăți, lipsite 
de arme nucleare, în Europa și în 
alte regiuni ale globului.

Istoria va înscrie la loc de frunte 
deopotrivă rolul pe care România, 
președintele Nicolae Ceaușescu l-au 
avut în acești ani în promovarea 
cauzei securității europene. Acte po
litice deschizătoare de drumuri, cum 
au fost stabilirea rela'tiilor diploma
tice cu Republica Federală Germa
nia. contribuțiile de mare valoare la 
definirea conceptului de securitate 
europeană, rolul activ în pregătirea 
si desfășurarea cu succes a istoricei 
Conferințe pentru securitate si coo
perare în Europa din 1975, ca și 
participarea activă si constructivă la 
dezvoltarea procesului general-euro- 
pean — sînt tot atîtea mărturii eloc
vente în acest sens.

In spiritul aceleiași înalte răspun
deri pentru destinele păcii. Româ
nia a acționat statornic, în perioada 
care a trecut de la Congresul al 
IX-lea. pentru abolirea politicii de 
forfă și amenințare cu forța, pentru 
stingerea focarelor de conflict si so
luționarea lor pe cale politică, prin 
tratative. Este un lucru îndeobște 
cunoscut că în Întreaga această pe
rioadă. marcată de persistenta unor 
vechi conflicte.. de apariția altora 
noi. absolut în toate împrejurările 
tara noastră. președintele ei s-au 
pronunțat pentru rezolvarea lor pe 
cale pașnică. Adoptarea de către 
O.N.U.. din inițiativa țării noastre, 
a unor importante instrumente juri
dice în acest sens, că și conturarea 
unei perspective de abordare pe 
calea negocierilor a situațiilor con- 
flictuale din unele regiuni ale globu
lui reprezintă argumente ale justeței 
demersurilor românești.

In concepția unitară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu asupra ansamblu
lui proceselor și evoluțiilor din viața 
Internațională. problemele păcii și 
securității se află într-o strînsă le
gătură cu problemele dezvoltării, 
viața demonstrînd că nu poate exis
ta o pace trainică In condițiile per
sistentei unor grave Inechități eco- 
nomico-sociale. în lumina acestui 
adevăr, examenul timpului a pus în 
evidență semnificația profundă a 
propunerilor României pentru lichi
darea subdezvoltării, pentru soluțio
narea unor probleme care afectează 
ansamblul economiei mondiale, pen
tru edificarea unei noi ordini econo
mice internaționale.

Desfășurat într-un moment de 
profunde mutații în viata politică 
mondială. Congresul al IX-lea a dat 
expresie înaltei aprecieri pe care 
partidul nostru, secretarul general al 
partidului o acordă rolului partidelor 
comuniste si muncitorești, al forțe
lor revoluționare, progresiste de pre
tutindeni. Dezideratul întăririi uni
tății partidelor comuniste și muncito
rești. subliniat de congres, este situat 
într-o strînsă legătură cu cerința 
edificării unei unităti de tip nou, 
partidul nostru, secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
aducîndu-și contribuția la cristali
zarea unui sistem de norme care 
statuează deplina egalitate, nea
mestecul in treburile interne, res
pectul autonomiei fiecărui partid, 
al dreptului de a-șl elabora de 
sine stătător linia politică, strate
gia și tactica revoluționară, prin 
aplicarea creatoare a socialismului 
științific la condițiile concrete în 
care acționează. în același timp, 
unul din marile merite ale partidu
lui nostru, ale secretarului general al 
partidului este acela de a fi elaborat 
un concept de amplă deschidere asu
pra unității și solidarității in epoca 
noastră, incluzînd dezvoltarea rela
țiilor cu o paletă vastă, largă, de 
forțe politico-sociale, unitatea de 
acțiune a tuturor forțelor înaintate 
ale contemporaneității fiind chezășia 
împlinirii aspirațiilor fierbinți ale 
tuturor popoarelor.

înregistrăm cu satisfacție nenumă
rate dovezi ale stimei și prețuirii de 
care se bucură azi România în lume, 
cuvîntul ei, cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Sînt dovezi ale 
admirației pentru marile înfăptuiri 
ale acestor ani șl, deopotrivă, pen
tru politica externă a partidului șl 
statului nostru — o politică de un 
dinamism fără precedent, profund 
principială, avînd ca puncte de reper 
nenumărate inițiative pe deplin va
lidate de viată, ele fiind in deplin 
consens cu aspirațiile și interesele 
națiunii noastre socialiste, ale tutu
ror națiunilor lumii.

Dumitru ȚINU

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — Cu 
prilejul Zilei Renașterii Poloniei, la 
Varșovia a avut loc o ceremonie 
solemnă in memoria eroilor căzu ti 
pentru Polonia liberă, socialistă — 
transmite agenția P.A.P. Primul 
secretar al C.C. a] P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, Wojciech Jaruzelski,

Perspective de evoluție pentru normalizarea 
situației din Afganistan

Conferință de presă a secretarului general al C.C. 
al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan

MOSCOVA 22 (AgerpreS).— Luînd 
cuvîntul in cadrul'unei conferințe de 
presă organizate la Moscova, Naji- 
bullah, secretar general al C.C. al 
Partidului Democratic al Poporului 
din Afganistan, a arătat că. in vii
tor, tara sa va râmine un stat neu
tru. fără'forțe armate și baze mili
tare străine pe teritoriul ei — rela
tează agenția T.A.S.S. Am întreprins 
acțiuni concrete, a spus el, adău

„Datoria externă —o grea povară pentru statele 
în curs de dezvoltare”

LIMA 22 (Agerpres). — Progresul 
tehnologic în America Latină este 
frînat de datoria externă — a afir
mat. la Lima, directorul ad-interim 
pentru cooperare regională al Siste
mului Economic Latino-American 
(S.E.L.A.). Ruben Garcia, citat de a- 
genția Prensa "Latina. Garcia -parti
cipă la lucrările primei reuniuni or
dinare a Comisiei latino-americane 
de știință și tehnologie (Colcyt). ce 
se desfășoară în capitala peruană și 
la care iau parte exnerți din cele 
26 de țări membre ale S.E.L.A. In 
opinia sa. datoria externă obligă să 
se aloce în contul creditorilor resur
se financiare ce ar trebui orientate

WASHINGTON

Reacții față de măsurile protecționiste 
preconizate de Senatul american

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
Senatul S.U.A. a adoptat cu 71 de 
voturi favorabile și 27 împotrivă un 
proiect de lege comercială, care con
ține o serie de elemente de natură 
protecționistă.

întrucît există deosebiri de con
ținut între versiunea legii adoptată 
■de Camera Reprezentanților și cea 
a Senatului, urmează să se întru
nească luna viitoare o conferință 
comună a celor două camere ale 
Congresului.

Președintele R. Reagan a averti
zat că, în eventualitatea In care se 
vor menține prevederile protecțio- 
nlste, el nu va contrasemna legea — 
relevă agențiile E.F.E. și China 
Nouă.

Măsurile prevăzute de lege ar a-, 
fecta în principal țările care au un 
excedent comercial in schimburile cu 
S.-U.A.. în special Japonia. în ace
lași timp, vor fi ințPuse tarife va
male sau contingentări importurilor 
dintr-o serie de țări.

Comisia pentru consultări și ne
gocieri a Organizației Statelor Ame
ricane (O.S.A.) a atras atenția că 
noile măsuri vor crea dificultăți și 
țărilor latino-americane, ridicînd ob
stacole suplimentare in calea efortu
rilor lor de soluționare a problemei 
datoriilor externe.

Observatorii de la Washington sint 
de părere că proiectul de lege apro
bat de Senat este de natură să de
clanșeze nemulțumiri și reacții se
rioase din partea partenerilor comer
ciali ai S.U.A., așa cum au procedat, 
săptămîna trecută, la Copenhaga, re

Sesiunea Consiliului
ADDIS ABEBA 22 (Agerpres) — 

— în raportul prezentat tn cadrul 
lucrărilor celei de-a 46-a sesiuni a 
Consiliului Ministerial al Organiza
ției Unității Africane (O.U.A.), 
Ide Oumarou, secretar general al 
O.U.A., a subliniat necesitatea pro
movării solidarității intre țările 
continentului și depășirii divergen
țelor moștenite din perioada colo
nială.

Referindu-se la situația din R.S.A., 
vorbitorul a condamnat încălcarea 
grosolană de către rasiști a drepturi
lor populației majoritare și a deplîns 
faptul că aplicarea de sancțiuni obli
gatorii împotriva regimului de 
apartheid nu a fost respectată de 
unele state occidentale.

Pe de altă parte, secretarul general 
al O.U.A. a exprimat solidaritatea

Vie condamnare a acțiunilor agresive 
ale Africii de Sud

HARARE 22 (Agerpres) — Primul 
ministru al Republicii Zimbabwe, 
Robert Mugabe, și președintele 
Zambiei, Kenneth Kaunda, au oon- 
damnat acțiunile agresive ale Afri
cii de Sud și au reafirmat sprijinul 
față de mișcările de eliberare din 
regiune. în comunicatul comun dat 

alte persoane din conducerea supe
rioară de partid și de stat au depus 
o coroană de flori la Monumentul 
soldatului necunoscut.

Totodată, în cadrul unei ceremo
nii. Wojciech Jaruzelski a înmînat 
distincții unor oameni ai muncii 
pentru eforturile depuse pentru 
propășirea patriei socialiste.

gind că acum este rindul opoziției 
să-și precizeze poziția.

Referindu-se la retragerea trupe
lor sovietice din Afganistan, secre
tarul general al C.C. al P.D.P. din 
Afganistan a menționat că imediat 
ce va înceta amestecul în treburile 
interne și Afganistanul va primi ga
ranții internaționale corespunzătoa
re va fi aplicat graficul retragerii 
convenite între tara sa și U.R.S.S.

spre cercetarea tehnologică In state
le în curs de dezvoltare. In timp ce 
țările puternic industrializate spo
resc semnificativ fondurile destina
te cercetărilor științifice și tehnolo
gice, statele latino-americane. in ge
neral cele subdezvoltate. își vad re
duse disponibilitățile, economjce ne
cesare realizării acestui obiectiv, a 
arătat Ruben Garcia. El a adăugat 
că S.E.L.A. impulsionează coopera
rea. conștient fiind că numai pe baza 
unei acțiuni comune a Americii La
tine se va putea asigura dezvoltarea 
cu succes a tehnicilor de vîrf — bio- 
tehnologia. informatica și electro
nica.

prezentanții Pieței comune. De alt
fel. Casa Albă gi-a exprimat temerea 
că o lege atît de protecționistă ar 
putea provoca dificultăți relațiilor 
externe ale S.U.A. și ar crea con-r 
strîngeri pentru politica de comerț 
liber a administrației.

BRUXELLES 22 (Agerpres). — A- 
doptarea de către S.U.A. a unei le
gislații comerciale protectioniste 
fără rezerve ar da o lovitură serioa
să sistemului comercial multilateral 
mondial și ar repune in discuție ne
gocierile in curs de reînnoire a A- 
cordului General pentru Tarife și 
Comerț — a declarat la Bruxelles 
Willy de Clerq, comisar al Pieței co
mune însărcinat cu problemele co
merciale internaționale. Potrivit a- 
gentiei ANSA, într-o primă reacție 
la votul exprimat în acest sens, în 
Senatul S.U.A.. de Clerq a subliniat 
că o concretizare a acestei hotărîrl 
„ii va obliga pe partenerii S.U.A. să 
ia măsuri corespunzătoare". Agenția 
italiană de știri notează că votul din 
Senatul american intervine tocmai 
în momentul în care continuă con
tactele menite să aplaneze „în extre
mis" conflictul comunitaro-american, 
declanșat de adoptarea în S.U.A. a 
altor măsuri protecționiste. Cercuri 
din Bruxelles informează că. pentru 
a evita extinderea conflictului, o de
legație a C.E.E. se va deplasa Ia Wa
shington tn luna septembrie. înainte 
de întrunirea comisiei mixte a celor 
două camere ale Congresului ame
rican, care ar urma să definitiveze 
textul legii comerciale protectioniste.

Ministerial al O.U.A.
țărilor africane cu lupta poporului 
palestinian pentru asigurarea dreptu
rilor sale legitime, inclusiv de a avea 
un stat propriu, independent.

ADDIS ABEBA 22 (Agerpres). — 
Reprezentantul Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei la actuala se
siune a Consiliului Ministerial al Or
ganizației Unității Africane a pre
zentat un proiect de rezoluție pri
vind problema palestiniană, poziția 
față de actuala situație din Orientul 
Mijlociu și situația locuitorilor din 
taberele de refugiați palestinieni din 
Liban, informează agenția M.E.N.

O.E.P. are statut de observator la 
reuniunile O.U.A., la diferite nive
luri făcînd parte din mișcările de eli
berare recunoscute de organizația 
panafricană.

publicității după convorbirile purta
te, la Victoria Falls, au fost aspru 
condamnate atacurile repetate ale 
regimului de la Pretoria față de sta
tele vecine și, totodată, s-a reafir
mat sprijinul oelor două țări fată de 
lupta poporului namibian pentru do
bândirea independentei.

Ecouri la rezoluția Consiliului de Securitate privind 
conflictul dintre Iran și Irak

După adoptarea de către Consiliul 
de Securitate al O.N.U. a rezoluției 
privind conflictul dintre Iran și Irak, 
la Teheran a fost dată publicității 
o declarație a Ministerului iranian 
de Externe in care se arată că. in 
scurt timp, va fi anunțată poziția 
acestuia față de fiecare paragraf al 
documentului. Potrivit agenției 
IRNA, declarația Iraniană califică 
rezoluția drept „injustă". Pe de altă 
parte, Se precizează că Ministerul de 
Externe a reafirmat, in declarația 
sa. faptul că poziția de principiu a 
Republicii Islamice Iran în ceea ce 
privește războiul cu Irakul și pre
zența forțelor străine in zonă nu se 
va schimba. La Bagdad, după cum 
transmite agenția I.N.A., a avut loc

*
Ministrul de externe al Emiratelor 

Arabe Unite, Rashed Abdullah, a ex
primat sprijinul deplin al tării sale 
fată de document, apreciind că el 
reprezintă rezultatul înțelegerii de 
către comunitatea internațională a 
pericolului acestui război și a nece
sității unei soluționări ps cale paș
nică.

Reprezentantul Ligii Arabe la 
O.N.U., Clovis Maksoud, a calificat 
rezoluția drept un pas înainte, sub
liniind necesitatea aplicării acesteia 
pentru încetarea imediată a focului.

De asemenea, după cum transmite 
agenția M.E.N., Egiptul susține re
zoluția și tși exprimă speranța că 
cele două părți se vor conforma a- 
cestei noi initiative privind soluțio
narea conflictului.

Referindu-se la rezoluția adopta
tă de Consiliul Securitate al
O.N.U., președintele S.U.A.. Ronald 
Reagan, apreciază că aceasta este 
menită să pună capăt conflictului 
tot mai periculos dintre Iran și Irak. 
El consideră că acțiunea Consiliu
lui de Securitate oferă un prilej rar

Scrisoare-răspuns adresată de secretarul general
al C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA 22 (Agerpres) — în
tr-o scrisoare-răspuns adresată de 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov, președintelui 
S.UA.. Ronald Reagan, la un mesaj 
privind conflictul iraniano-irakian, 
se relevă că starea de tensiune 
crescîndă ce se înregistrează în 
această regiune provoacă o serioasă 
îngrijorare în U.R.S.S. — informează 
agenția T.A.S.S. Printre cauzele care 
generează această situație se men
ționează conflictul dintre Iran și

In legătură cu acțiunea S.U.A. de escortare 
a navelor kuweitiene în zona Golfului

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
Acțiunea de reinregistrare a 11 pe
troliere kthveitiene care urmează să 
navigheze, sub pavilion american, în 
zona Golfului, a început pe data de 
20 iulie — a anunțat un purtător de 
cuvînt al Casei Albe, citat de agen
țiile de presă.

Pentru moment este vorba de două 
nave kuweitiene — .,A1 Rekah", de
venit ..Bridgetown", șl „AJ Mana- 
gish", devenit „Gas Prince" — aflate 
in Golful . Oman și care urmează să 
plece spre Kuweit trecînd prin strîm- 
toarea Ormuz, sub escortă militară 
americană. Potrivit agențiilor de 
presă, care citează oficialități ale 
Pentagonului, escorta cuprinde, în 
ansamblul ei, trei crucișătoare lan
satoare de rachete, un distrugător și 
patru fregate.

Observatorii de presă. apreciază că 
există temeri ca această acțiune a 
S.U.A. să nu determine provocarea 
unor incidente care ar contribui La 
agravarea situației din zonă.

„Problema cipriotă trebuie examinată In cadrul 
unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U." 

Declarația președintelui Ciprului
NICOSIA 22 (Agerpres). — Preșe

dintele Ciprului, Spyros Kyprianou, 
a reafirmat cererea guvernului său 
de a se găsi o soluție justă proble
mei cipriote — retragerea forțelor 
armate turcești și recunoașterea de 
către Turcia a rezoluției O.N.U. re
feritoare la Cipru, relatează agenția 
A.P.A. Kyprianou a repetat propu
nerea sa ca problema cipriotă să fie 
examinată in cadrul unei conferințe 
internaționale, sub egida O.N.U.

Guvernul cipriot — a declarat in

U.R.S.S.

Lansarea navei cosmice „Soiuz TM-3"
MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 

22 iulie,i in Uniunea Sovietică a 
fost lansată nava cosmică „Soiuz 
TM-3" pilotată de un echipaj alcă
tuit din Aleksandr Viktorenko, co
mandantul navei, Aleksandr Alek
sandrov, inginer de bord, și Mu
hammed Faris, cosmonaut cerce
tător, cetățean al Republicii Arabe 
Siria.

Programul de zbor include — po
trivit agenției T.A.S.S. — joncțiu
nea navei „Soiuz TM-3" cu Com

o reuniune comună a Consiliului 
Comandamentului Revoluției și a 
Comandamentului regional al Parti
dului Baas Arab Socialist, condusă 
de președintele Saddam Hussein. în 
cadrul căreia a fost examinată re
zoluția Consiliului de Securitate. Un 
purtător def cuvînt oficial, citat de 
I.N.A., a arătat că președintele țării 
a convocat in sesiune de urgență 
parlamentul pentru a analiza docu
mentul, precizînd că poziția defini*  
tivă in această problemă va fi adop
tată la încheierea dezbaterilor par
lamentare. Purtătorul de cuvînt a 
relevat că prima impresie. în ce pri
vește rezoluția, este pozitivă și că po
ziția Irakiană, arată I.N.A., ar putea 
fi anunțată pînă la sfîrșitul acestei 
săptămîni.

★
pentru reducerea încordării șl In
staurarea unei păci juste in această 
regiune vitală a lumii, prilej care 
nu trebuie irosit. Sperăm — a adău
gat președintele, potrivit Buletinu
lui de știri al Casei Albe — că am
bele țări vor respecta rezoluția 
O.N.U. privind Încetarea focului șl 
retragerea trupelor.

în declarații făcute la Londra șl 
Bonn, ministrul de externe al Marii 
Britanii. Geoffrey Howe. și. respec
tiv. ministrul de externe al R.F.G., 
Hans-Dietrich Genscher, au descris 
rezoluția ca un element pozitiv și 
semnificativ in nroblema conflictului 
dintre Iran și Irak, pentru soluțio
narea pașnică a acestuia.

La rindul lor. miniștrii de externe 
canadian, norvegian și vicecancelarul 
și ministrul austriac de externe au 
exprimat sprijinul țărilor lor fată 
de rezoluția Consiliului de Securi
tate al O.N.U., în declarații fiind 
subliniată, cu precădere, necesitatea 
încetării imediate a ostilităților.

(Agerpres)

președintelui S.E.A.
Irak, escaladarea prezenței militare 
a S.U.A. în zonă. Uniunea Sovietică 
consideră, în acest context, că există 
premise favorabile • pentru acțiuni 
comune din partea U.R.S.S. și 
S.U.A. in cadrul Consiliului de 
Securitate al O.N.U. în vederea luă
rii unor măsuri menite să pună 
capăt conflictului. Mihail Gorbaciov 
subliniază că un rol’ deosebit în 
transpunerea în viață a hotărîrilor 
comunității internaționale îl are 
secretarul general al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 
— Reprezentantul permanent al 
Iranului la Națiunile Unite, Said 
Rajaie Khorassapi, a condamnat în
ceperea, de către Statele Unite, a 
acțiunilor de escortare în Golf; de 
către nave americane de război, a 
vaselor kuweitiene sub pavilion 
S.U.A. — relatează agenția T.A.S.S. 
El a apreciat, în cursul unei confe
rințe de presă desfășurate la New 
York, că aceasta reprezintă „cea 
mai serioasă escaladare a conflictu
lui din regiune". Ea „riscă să deter
mine o extindere a războiului și să 
pună in pericol pacea și securitatea 
internațională".

Acțiunea S.U.A. — a subliniat re
prezentantul iranian — intervine 
imediat după adoptarea, de Către 
Consiliul de Securitate, a rezoluției 
In problema conflictului din Golf, 
prin care toate celelalte state sînt 
solicitate să dea dovadă de cea mai 
mare reținere și să se abțină de Ia 
orice acte de natură să antreneze o 
nouă escaladă a războiului.

cadrul unei conferințe de presă, 
purtătorul oficial de cuvînt — a pro
pus demilitarizarea totală a insulei, 
adică desființarea gărzii naționale Și 
renunțarea la achiziționarea de ar
mament și tehnică . militară, în 
schimbul retragerii trupelor turcești 
dislocate în partea de nord a tării în 
1974 — informează agențiile T.A.S.S. 
și China Nouă. Această nouă pro
punere — a precizat purtătorul de 
cuvînt cipriot — a fost înmînată se
cretarului general al O.N.U.

plexul pilotat „MIR" și efectuarea, 
de către noul echipaj, împreună cu 
cosmonauții Iuri Romanenko și 
Aleksandr Laveikin — care evolu
ează pe o orbită circumterestră in- 
cepind de la 6 februarie 1987 — a 
unor experiențe științifice comune. 
Starea sănătății cosmonauților de 
pe „Soiuz TM-3“ este bună.

Joncțiunea navei nou lansate cu 
Complexul orbital „MIR“ este pre
văzută pentru 24 iulie — precizea
ză agenția T.A.S.S.
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CUVÎNTARE. Președintele Co
lumbiei, Virgilio Barco, a anunțat, 
la Bogota, în cuvîntul pronunțat în 
deschiderea lucrărilor Congresului 
Național (parlamentul), că progra
mul economic guvernamental, pus 
în aplicare în ultimele 11 luni, a 
dat bune rezultate — transmite 
agenția IPS, In context, el a men
ționat progresele în atingerea 
obiectivului da scădere a ratei 
șomajului.

CONDAMNARE. Coordonatoarea 
Organizațiilor Populare din Pa
nama (COPP) și Consiliul Național 
al Oamenilor Muncii Organizați 
(CONATO) — reprezentînd mișca
rea sindicală progresistă — au con
damnat greva de 48 de ore decre
tată în Panama de sectoarele pa
tronale, arătînd că această acțiune 
face parte dintr-o campanie a 
cercurilor conservatoare din țară 
avînd scopul de a destabiliza si
tuația politică internă — transmit 
agențiile Prensa Latina și E.F.E. 

Intr-un document dat publicității 
la Ciudad de Panama, COPP și 
CONATO au subliniat că o adevă
rată ieșire din actuala situație nu 
poate consta în promovarea unor 
acțiuni în afara intereselor mase
lor largi populare.

COMISIA C.E.E. a adoptat o 
propunere privind modalitățile de 
finanțare a restructurărilor ce vor 
avea loc în industria siderurgică a 
țărilor membre în următorii trei 
ani. Potrivit estimărilor, costul pe 
plan social al acestor restructurări 
se va traduce prin pierderea a 
circa 80 000 de locuri de muncă în 
această ramură.

ACORD. La New Delhi a fost 
semnat un acord de colaborare 
economică între India și Etiopia. 
Documentul prevede, între altele, 

participarea specialiștilor indieni la 
realizarea a 40 de proiecte de dez
voltare industrială în Etiopia, în 
valoare totală de 85 milioane rupii.

POPULAȚIA FILIPINELOR va 
fi la sfîrșitul acestei luni de 57 mi
lioane de locuitori — a anunțat 
Departamentul național de statis
tică, citat de agenția E.F.E. Potri
vit aceleiași surse, numărul locui
torilor arhipelagului se va ridica la 
finele secolului la 70 milioane.

DECLARAȚIE. Intr-un interviu 
acordat agenției Prensa Latina, se
cretarul general al Partidului Uni
ficat ai Comuniștilor Haitieni 
(P.U.C.H.), Rene Theodore, a ară
tat că poporul haitian va continua 
neclintit lupta pînă la instaurarea 
în țară a unui regim de largă re
prezentare a forțelor democratice. 

populare. El a trecut tn revistă 
amplele manifestații de protest îm
potriva politicii antipopulare a ac
tualelor autorități guvernamentale 
de la Port-au-Prince și s-a pro
nunțat pentru realizarea și conso
lidarea unității de acțiune a forțe
lor democratice haitiene.

SEMINAR. Directorul secției 
pentru stupefiante din cadrul 
O.N.U.. Francisco Ramos Galindo, 
participant la un seminar interna
țional. la Valencia, asupra traficu
lui de droguri, a relevat că piața 
mondială a narcoticelor se cifrează 
Ia 300 de miliarde de dolari anual, 
iar rețelele de traficant! sînt im
plicate in crima organizată.

FESTIVAL. Primul Festival in
ternațional al cărții din Nicaragua 
a fost inaugurat la Managua in 

prezența președintelui țării. Daniel 
Ortega — informează agenția Pren
sa Latina. La manifestare, desfășu
rată sub deviza „Cartea — fereas
tră sprh lume", participă 350 de 
edituri din 45 de țări ale lumii.

PROGRAM. Guvernul brazilian 
a adoptat un nou program econo
mic national, avînd ca obiectiv 
central echilibrarea balanței de 
plăti, relansarea economiei națio
nale și depășirea dificultăților ge
nerate de datoria externă — trans
mite agenția E.F.E. Noul program 
economic național preconizează un 
ritm mediu de dezvoltare a econo
miei naționale de 5 la sută in 1987. 
6 la sută în 1988 și 7 la sută în anii 
următori, pină in 1991.

CONFERINȚA MEDICALA. La 
Sydney (Australia) s-a deschis o 

conferință internațională, organiza
tă sub egida Organizației Mondiale 
a Sănătății (O.M.S.), la care parti
cipă miniștri ai sănătății și alți res
ponsabili guvernamentali din 25 de 
țări situate in regiunea Asiei și Pa
cificului. Dezbaterile sînt consacra
te examinării unor probleme legate 
de combaterea Sindromului imuno- 
deficitar dobindit (SIDA), pre
cum și de prevenirea răspindirii pe 
scară largă a acestei maladii

CONSUMUL MONDIAL DE PE
TROL a crescut anul trecut cu 2,3
la sută, cifrîndu-se la 2.875 miliar
de tone — informează agenția 
A.N.S.A. Consumul de cărbune a 
reprezentat anul trecut 28,9 la sută 
în balanța energetică a lumii. în 
scădere, față de 29,2 la sută în 1985. 
Ponderea gazelor naturale s-a men
ținut la. același nivel — 19,3 la sută.

S.UA

