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Prilejuind o amplă afirmare a hotăririi colectivelor de oameni ai muncii 

de a întâmpina cu noi și importante realizări marea noastră sărbătoare 

națională, punând puternic în lumină unitatea de neclintit a poporului 

în jurul partidului, al secretarului său general, s-a încheiat ieri 

VIZITMEUB^
La Combinatul petrochimic

CEAUȘESCU IN JUDEȚUL ARGEȘ
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a continuat, joi, vizita de lucru in județul Argeș.

impreunâ cu secretarul general al partidului, președintele 
Republicii, la vizită au participat tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Emil Bobu, Ion Dincă, Gheorghe Oprea.

Cea de-a doua zi a dialogului de 
lucru cu oamenii muncii din jude
țul Argeș s-a desfășurat în aceeași 
atmosferă entuziastă, caracteristică 
întilnirilor conducătorului partidu
lui și statului nostru cu făuritorii 
de bunuri materiale și spirituale, 
de puternică angajare, de manifes
tare a hotăririi celor ce trăiesc și 
muncesc în această frumoasă par
te a țării de a acționa strîns uniți 
în jurul partidului, al secretarului 
său general, pentru înfăptuirea sar
cinilor ce le revin din documente
le Congresului al XII-lea al parti
dului.

în cadrul dialogului de lucru au 
fost analizate activitatea desfășu
rată în acest an. stadiul îndeplini
rii sarcinilor, stabilindu-se măsuri 
concrete pentru obținerea unor re
zultate mai bune, pentru realizarea 
integrală a sarcinilor ce revin ju
dețului din planul pe 1982 și pe îh- 
tregul cincinal.

în toate întreprinderile vizitate, 
mii de oameni, bărbați și femei, ti
neri și vîrstnici, au venit în întîm- 
pinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, dorind să-și manifeste 
bucuria de a-i întîlni, să-și exprime 

sentimentele de stimă și prețuire 
pentru tot ceea ce s-a realizat și se 
înfăptuiește în județul lor, în în
treaga țară.

Vizita începe la prima oră a di
mineții, la ÎNTREPRINDEREA 
DE AUTOTURISME PITEȘTI.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu in mijlocul constructori
lor de autoturisme are Ioc într-o 
atmosferă entuziastă, miile de oa
meni ai muncii din această puter
nică unitate, a industriei noastre 
constructoare de mașini ovaționînd 
îndelung, aclamind cu putere pen
tru partid și secretarul său general, 
scandind minute in șir ..Ceausescu, 
fiu iubit — in Argeș bine-ați ve
nit !“.

O formațiune alcătuită din mem
bri ai gărzilor patriotice și ai deta
șamentelor de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei pre
zintă onorul. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le sînt oferite frumoase 
buchete de flori.
(Continuare în pag. a Il-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
la marea adunare populară din municipiul

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să încep prin a vă adresa 

dumneavoastră, tuturor locuitorilor 
municipiului Pitești și județului 
Argeș, în numele Comitetului Cen
tral al partidului, al Consiliului de 
Stat și guvernului, precum și al 
meu personal, un salut călduros, 
revoluționar, împreună cu cele mai 
bune urări. (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“).

în cursul vizitei de lucru din ju
dețul Argeș, am vizitat mai multe 
unități industriale Și agricole 
ne-am întîlnit cu conducerile colec
tive, consiliile de conducere, cu oa
menii muncii, cu cooperatori și lu
crători din agricultura de stat. Am 
constatat cu multă satisfacție că 
argeșenii — la fel ca întregul nos
tru popor — acționează cu toată 
fermitatea pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a planului pe 
1982, pentru a asigura îndeplinirea 
sarcinilor trasate de Congresul al 
XII-lea privind dezvoltarea patriei 
noastre pe noi trepte de progres și 
civilizație. (Aplauze și uralc pu

ternice. prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

în toate întreprinderile vizitate 
am constatat cu deosebită bucurie 
că oamenii muncii sînt preocupați 
de a asigura folosirea la maximum 
a capacităților de producție, ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, reducerea cheltuielilor 
materiale și creșterea eficienței 
economice. Aș dori să adresez de la 
această mare ^adunare populară 
calde felicitări colectivelor de oa
meni ai muncii din Curtea de Ar
geș, colectivelor de oameni ai mun
cii din Cîmpulung, minerilor, pre
cum și colectivelor de oameni ai 
muncii din întreprinderile din Pi
tești — pe care le-am vizitat 
astăzi — pentru rezultatele bune 
obținute și urarea de noi și noi 
succese în întreaga activitate. 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).

în primele 7 luni ale acestui an, 
industria județului Argeș a cunos
cut o dezvoltare puternică. Dealt
fel, aici funcționează cîteva mari 
întreprinderi care au un rol de im
portanță deosebită în economia ro

mânească. în aceste 7 luni, între
prinderile argeșene au reușit să 
obțină o creștere substanțială a 
producției — și există garanția 
realizării în bune condiții a pla
nului pe întregul an, punînd în fe
lul acesta o bază trainică pentru 
înfăptuirea întregului cincinal. 
Pentru aceste rezultate adresez 
tuturor oamenilor muncii din ju
dețul Argeș felicitări și urarea de 
succese cit mai mari ! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“).

Județul Argeș s-a dezvoltat pu
ternic în ultimii 20 de ani, a de
venit unul din centrele importante 
ale industriei românești, ocupînd 
astăzi locul i pe țară. Aceasta se 
reflectă în marile unități petrochi
mice construite aici, în marile 
obiective industriale din construc
ția de mașini, din industria ușoară 
și din alte domenii, în creșterea 
producției de petrol și de cărbune, 
într-adevăr, Argeșul constituie o 
ilustrare grăitoare a justeței poli
ticii partidului nostru de dezvol
tare puternică a industriei socia
liste, de amplasare a forțelor de 

producție și a unităților industriale 
pe întregul teritoriu al țării, în toa
te județele — asigurînd în acest 
fel ridicarea la o viață nouă, la o 
civilizație socialistă avansată a 
tuturor localităților, a întregului 
nostru popor. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

Se poate spune că tot ceea ce 
am realizat în județul Argeș în 
domeniul dezvoltării industriei — 
ca dealtfel în toate județele, în 
întreaga țară — demonstrează 
justețea politicii partidului nostru 
comunist, care, pornind de la reali
tățile societății noastre, de la cerin
țele obiective ale dezvoltării civi
lizației în patria noastră socialistă 
și ținînd seama de legitățile gene
rale, aplică ferm principiile socia
lismului științific, asigurînd mer
sul neabătut pe calea socialismu
lui și înfăptuirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, înain
tarea fermă a României spre civi
lizația comunistă. (Urale și aplauze 
puternice, îndelungate ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Pitești■>
Aș dori ca de la această mare 

adunare populară — fiind și în 
apropierea sărbătoririi zilei de 
23 August — să adresez tuturor oa
menilor muncii din patria noastră 
felicitări pentru rezultatele obținu
te în primele 7 luni ale anului și 
urarea de a întîmpina ziua revolu
ției sociale și naționale a patriei 
noastre cu succese tot mai mari, de 
a îndeplini în cele mai bune con
diții întregul plan pe acest an. 
(Aplauze și urale puternice: se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“).

Avem, de asemenea, impresii 
bune despre ceea ce am constatat 
în unitățile agricole vizitate. Apre
ciem rezultatele bune obținute în 
acest an de agricultura județului 
Argeș, care a reușit să obțină o 
producție de grîu mai mare decît 
prevederile planului. Este adevărat 
că planul putea fi și el mai mare, 
dar totuși e un rezultat bun. Sînt 
perspective bune pentru a obține o 
recoltă mare Ia porumb și la ce
lelalte culturi.
(Continuare în pag. a III-a)

Dialog rodnic, Indicații de mare însemnătate pentru progresul continuu al industriei noastre, cu prilejul vizitei la Combinatul de articole tehnice din cauciuc și la întreprinderea de autoturisme
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(Urmare din pag. I)
în intîmpinarea secretarului gene

ral al partidului au venit loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, Ilarie Munteanu, adjunct al 
ministrului, reprezentanți ai conduce
rii centralei industriale de profil și ai 
întreprinderii. în secția de mașini- 
agregat, directorul general al centra
lei, Simion Săpunaru, a relevat, fap
tul că utilajele care funcționează 
aici, realizate în întregime în între
prindere, asigură o productivitate 
sporită, o înaltă precizie și calitate a 
operațiilor. Dintre acestea rețin aten
ția mașinile de rectificat supape, cele 
de prelucrare a corpurilor pompelor 
de ulei, de executare a arborilor co
tiți, precum și o mare diversitate de 
scule și dispozitive.

Gazdele informează că este în curs 
de aplicare un amplu program de a- 
similare a acestor agregate, în baza 
căruia la întreprinderea de autotu
risme se produc în acest an 80 ma- 
șini-unelte speciale. Apreciind carac
teristicile tehnice ale utilajelor pre
zentate, productivitatea lor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să se asi
gure dezvoltarea capacității de exe
cuție a acestora, atit pentru unita
tea piteșteană, cit și pentru alte în
treprinderi din cadrul centralei.

în continuare se vizitează o expo
ziție în aer liber, unde se află mai 
multe variante ale autoturismelor 
oferite în prezent la export sau ale 
unor modele ce urmează să intre în 
curînd în fabricația curentă. în ace
eași expoziție sînt înfățișate compo
nentele noii familii de motoare și 
cutii de viteză ce asigură o largă 
diversificare a autoturismelor, por
nind de la tipul de bază „Dacia-1300“ 
de puteri și modele diferite, echipate 
cu motoare pe benzină sau pe moto
rină.

Secretarul general al partidului 
examinează, împreună cu construc
torii de autoturisme, problemele 
privind sporirea capacității de pro
ducție a întreprinderii. Sînt prezen
tate măsurile tehnico-economice 
adoptate în scopul înfăptuirii pro
gramului de dezvoltare, conform că
ruia, la sfîrșitul anului viitor, uzina 
piteșteană să poată livra 162 000 
autoturisme anual.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
sistat asupra necesității de a se acor
da în continuare o atenție sporită, 
paralel cu îndeplinirea planului de 
producție și graficelor de livrări, 
calității autoturismelor, asigurării 
unor consumuri cît mai mici de car
buranți, competitivității lor.

în fața machetei viitorului oraș 
al constructorilor „Daciei", to
varășul Nicolae Ceaușescu exami
nează amplasarea și aspectul între
gului ansamblu ce va avea peste 
10 000 de apartamente. Referindu-se 
la construcția modernei case de cul
tură din cadrul noului ansamblu 
edilitar, secretarul general al parti
dului a cerut consiliului oamenilor 
muncii din întreprindere o amplă 
mobilizare de forțe pentru a asigura 
construcția prin muncă voluntar- 
patriotică a acestui frumos obiectiv 
social-cultural. Au fost vizitate, de

MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN MUNICIPIUL PITEȘTI
Vizita de lucru efectuată de frz- 

varășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în ju
dețul Argeș s-a încheiat, joi, la 
amiază, printr-o mare adunare popu
lară desfășurată în piața centrală a 
municipiului Pitești. Mii de oameni 
ai muncii din oraș și din alte loca
lități ale județului s-au adunat aici. 
Ei au venit să-și reafirme și cu acest 
prilej sentimentele de prețuire și 
profundă recunoștință pe care le 
poartă secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru activitatea sa neobosită pusă 
în slujba propășirii țării, bunăstării 
poporului, creșterii prestigiului și 
rolului României socialiste în lume.

Mulțimea prezentă în piață purta 
stegulețe roșii și tricolore, portrete 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ale tovarășei Elena Ceaușescu, ste
mele partidului și ale țării, pancarte 
cu urări de ani mulți și sănătate 
adresate conducătorului partidului și 
statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Clădirile ce înconjoară piața cen
trală erau împodobite sărbătorește 
cu drapele, eșarfe, covoare cu motive 
populare, cu urări ce exprimă senti
mentele argeșenilor, ale întregului 
nostru popor : „Trăiască Partidul 
Comunist Român. în frunte cu secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !“. „Partidul — Ceaușescu 
— România !“, „Trăiască și înflo
rească scumpa noastră patrie, 
Republica Socialistă România !“, 
„Ceaușescu — Pace !“, „Stima noas
tră și mîndria, Ceaușescu — Româ
nia!", „Trăiască unitatea de nezdrun
cinat a întregului nostru popor în 
cadrul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste !“, „Ceaușescu și po
porul !“, „Să înfăptuim neabătut ho- 
tărîrile Congresului al XII-lea al 
P.C.R. !“.

Cu deosebită bucurie, cu mare în
suflețire este salutată apariția to
varășului Nicolae Ceaușescu, a tova
rășei Elena Ceaușescu, a celorlalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului.

Participanții, printre care se află 
tineri a căror vîrstă-simbol, 17 ani, 
reprezintă perioada de cînd tovară
șul Nicolae Ceaușescu se află în 
fruntea partidului, mii de artiști 
amatori, îmbrăcați în frumoase cos
tume naționale, numeroși sportivi, 
corurile reunite ale întreprinderilor 
din municipiul Pitești și formații 
artistice de amatori participante la 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei" dau glas bucuriei de a-1 saluta 
în mijlocul lor pe secretarul general 
al partidului, intonează cîntecul 
„Bine ați venit, stimați oaspeți".

Pionieri și școlari, șoimi ai patriei, 
brigadieri de pe șantierele tinere
tului aflate pe teritoriul județului 
oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu buchete 
de flori.

Piața vibrează de uralele și ova
țiile celor 80 000 argeșeni veniți să 
se intîlnească cu secretarul general 
al partidului. Se aclamă cu dragoste, 
cu înflăcărare. Răsună îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu căldură manifestărilor de dra
goste și recunoștință.

Adunarea populară este deschisă 
de tovarășul Ion Sîrbu, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Argeș al 
P.C.R., care a spus : 

asemenea, principalele laboratoare 
ale Centrului de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică. Organizarea 
muncii de cercetare, nivelul tehnic 
ridicat al standurilor de probe și în
cercări pun în evidență grija specia
liștilor pentru calitatea mașinilor 
livrate pe piața internă și la export, 
pentru continua îmbunătățire a ca
racteristicilor și competitivității lor.

Apreciind rezultatele de pînă 
acum, secretarul general al partidu
lui a insistat asupra necesității ex
perimentării și aplicării rapide a 
celor mai noi realizări tehnico-știin- 
țifice apărute in acest domeniu pe 
plan mondial, pentru ca autoturis
mele fabricate la Pitești să poată fi 
în permanență la nivelul exigențe
lor beneficiarilor interni și externi.

Pe parcursul vizitei, secretarul 
general al partidului, adresindu-se 
ministrului industriei metalurgice, 
Neculai Agachi, ministrului industriei 
chimice, Gheorghe Caranfil, și 
ministrului industriei de mașini- 
unelte, electrotehnică și electronică, 
Alexandru Necula, a cerut ca in 
sectoarele pe care le conduc să 
fie luate toate măsurile pentru a 
asigura întreprinderii din Pitești 
condiții optime de ritmicitate, de 
realizare a sarcinilor de plan. Des
părțirea de colectivul muncitoresc al 
întreprinderii are loc într-o atmos
feră însuflețită, de puternic entu
ziasm. Mii de oameni ai muncii pre- 
zenți pe aleile uzinei sau pe platoul 
din fața intrării ovaționează minute 
în șir, scandează numele partidului, 
al secretarului său general.

Adresîndu-se muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor de la marea 
întreprindere piteșteană, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-a felicitat căl
duros pentru realizările de pînă 
acum și Ie-a adresat urarea de a 
face totul pentru ca autoturismele 
„Dacia" să fie mereu mai bune, mai 
competitive, tot mai bine apreciate 
atît în țară, cît și peste hotare, să nu 
fie cu nimic mai prejos decît cele 
făcute în străinătate.

în aplauzele și uratele celor pre- 
zenți, elicopterul prezidențial a de
colat. îndreptîndu-se spre următorul 
obiectiv al vizitei.

în continuare se vizitează o altă 
mare unitate industrială a Piteștiu- 
lui - COMBINATUL PETRO
CHIMIC. Aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt salutați de Gheorghe Caranfil, 
ministrul industriei chimice, Adrian 
Stoica, adjunct al ministrului, direc
tor general al centralei de profil, 
Maria Ionescu, director general al 
Institutului central de chimie, de 
membri ai conducerii combinatului.

Secretarul general al partidului 
este informat de directorul acestei 
importante unități, Gheorghe Dinu, 
că, în spiritul indicațiilor primite, în 
centrul atenției tuturor lucrătorilor 
combinatului se situează problemele 
valorificării superioare a materiilor 
prime, în primul rînd a țițeiului, di
versificarea producției și îmbunătă
țirea continuă a acesteia. Combinatul 
piteștean, care a înregistrat' față de 
1975 o creștere cu 40 la sută a va
lorii produselor obținute dintr-o tonă

Mult stimate și Iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Comuniștii, toți oamenii muncii 

din județul Argeș trăiesc in aceste 
momente sărbătorești marea și alea
sa bucurie de a avea din nou ca 
oaspete drag și a primi cu cele mai 
calde sentimente de dragoste, stimă 
și respect pe fiul cel mai iubit al 
clasei muncitoare și al poporului ro
mân, pe dumneavoastră, mult stima
te și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, conducător încercat al 
partidului și statului nostru, perso
nalitate proeminentă a epocii con
temporane, strălucit strateg al edifi
cării societății socialiste și comuniste 
pe pămîntul României.

In aceste momente înălțătoare, de 
cald și vibrant patriotism, vă rog 
să-mi dați voie, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca, 
în numele celor prezenți la această 
mare adunare populară, al comuniș
tilor și al tuturor oamenilor muncii 
din Argeș, să vă adresăm cele mai 
fierbinți urări de bun venit in ju
dețul nostru, străveche vgtrâ de isto
rie a României, și să vă exprimăm 
din adîncul inimilor noastre cele mai 
vii mulțumiri pentru noua dumnea
voastră vizită de lucru, pentru indica
țiile, ajutorul și sprijinul neprecupe
țit pe care ni le dați permanent. Fo
losim acest eveniment important în 
istoria județului Argeș pentru a 
adresa respectuoase și cele mai calde 
urări de bun venit dumnea
voastră, mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, eminentă personalitate a 
partidului și statului nostru, savant 
de renume mondial, militantă revo
luționară ce aduce o contribuție re
marcabilă la înfăptuirea politicii 
partidului de dezvoltare multilaterală 
a patriei noastre socialiste și de afir
mare puternică a României în lumea 
contemporană.

Printr-o fericită coincidență, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vizita dumneavoastră de 
lucru in județul nostru are loc în
tr-o perioadă cînd întregul nostru 
popor aniversează împlinirea a 17 ani 
de la Congresul al IX-lea al partidu
lui. Vă aducem și cu acest prilej oma
giul nostru fierbinte dumneavoastră, 
omului care, investit cu cele mai 
mari răspunderi in partid și în stat, 
s-a dovedit, prin identificarea cu înal
tele aspirații ale poporului, un stră
lucit cîrmaci, un demn continuator 
al celor mai mari și mai luminoase 
personalități ale istoriei noastre.

Pe temeiul de nezdruncinat al fap
telor, putem spune că istorica ale
gere din 1965 in fruntea partidului 
a celui mai strălucit fiu al națiunii 
a demonstrat încă o dată marea în- 
țele ciune a poporului nostru ca, în 
vremurile de răscruce >le istoriei, 
să-și aleagă la cîrma destinelor sale 
bărbații cei mai bravi și cutezători, 
mințile cele mai limpezi, pe cei mai 
viteji fii ai săi.

Alegîndu-vă pe dumneavoastră, 
poporul ‘’român a ales calea dezvol
tării continue și multilaterale a Ro
mâniei. a independentei și suverani
tății, calea demnității naționale, a 
afirmării puternice în rîndul celor
lalte popoare ale lumii.

Este pentru noi o mare mîndrie 
patriotică să subliniem că roadele 
noului curs de desfășurare a istoriei 
inaugurat de Congresul al IX-lea, de 
alegerea dumneavoastră în fruntea 
partidului și a țării își găsesc o vie 
ilustrare și în realitățile județului 
Argeș. în această perioadă, prin ne

de țiței și realizează peste 40 de sor
timente de produse petroliere și pe
trochimice, se situează în prezent pe 
primul loc în țară în domeniul va
lorificării țițeiului.

Sînt înfățișate, de asemenea, succe
sele obținute în primele 7 luni din 
1982 — îndeplinirea și depășirea pla
nului la producția netă, export, in
vestiții și la alți indicatori.

Este subliniat, în acest cadru, apor
tul de seamă al specialiștilor unită
ților Institutului central de chimie la 
dezvoltarea și modernizarea combi
natului, la lărgirea gamei de produse 
și valorificarea superioară a materii
lor prime, care au elaborat și pus aici 
în practică numeroase tehnologii ori
ginale de mare eficiență. Pe baza 
cercetărilor ICECHIM, în combinat 
lucrează cu bune rezultate o instala
ție de terpolimeri, cauciuc cu proprie
tăți deosebite, cu largi utilizări, în
deosebi în producția de articole teh
nice pentru autovehicule, eliminin- 
du-se astfel importul. Se menționea
ză că institutul are în cadrul combi
natului un centru propriu permanent 
de cercetare.

Secretarului general al partidului 
li sînt prezentate preocupările con
ducerii combinatului, ale specialiști
lor săi de a realiza programul de 
investiții. în acest an fiind prevăzu
te a intra în circuitul productiv nouă 
obiective, cu implicații însemnate 
pentru industria noastră chimică și 
alte ramuri ale economiei naționale.

Gazdele invită pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu să viziteze cîteva din nu
meroasele instalații ale celor două 
sectoare ale combinatului — de pre
lucrare a țițeiului și cel petrochimic.

Se face o oprire la instalația de 
normal-parafină, materie primă pen
tru producerea de bioproteine utili
zate la îmbunătățirea hranei anima
lelor, instalație prevăzută cu un grad 
înalt de automatizare, conducerea 
procesului său tehnologic fiind rea
lizată de calculator.

în dialogul avut pe platforma in
stalației cu conducerile ministerelor 
industriei chimice și construcțiilor de 
mașini, cu specialiștii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat nece
sitatea sporirii producției acestei va
loroase materii prime. S-a indicat să 
se asigure, prin construirea de noi 
instalații și dezvoltarea celor exis
tente. dublarea producției de normal- 
parafine pentru producerea de pro
teine și sporirea producției Ia sor
timentul de normal-parafine destina
te fabricării detergenților. Referin
du-se la sarcinile industriei con
structoare de mașini, secretarul ge
neral al partidului a cerut ca a- 
ceasta să realizeze instalațiile res
pective și. In același timp, să asigure 
producerea unei game de turbocom- 
presoare care, cu mici adaptări, să 
poată fi utilizate în toate domeniile 
petrochimiei.

La o instalație aflată in probe teh
nologice, cea de izomerizare a me- 
taxilenului și de separare a paraxi- 
lenului, produse menite să asigure 
dezvoltarea și diversificarea bazei de 
materii prime pentru industria de fire 
și fibre, secretarul general al partidu
lui a cerut specialiștilor care lucrea

mijlocita dumne.avoastră grijă, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, județul Argeș — in trecut 
ținut in stare de slabă dezvoltare — 
s-a înscris viguros în ritmurile civi
lizației socialiste, devenind astăzi 
unul dintre puternicele centre eco
nomice și social-culturale ale țării. 
Prin repartizarea importantelor fon
duri de investiții, care depășesc 
peste 70 miliarde lei, în acești ani a 
fost înfăptuită o industrie modernă, 
care pune pe deplin în valoare bo
gățiile județului, asigurînd cele mai 
bune condiții de muncă și viață su
telor de mii de oameni ai muncii.

Au fost construite mari platforme 
industriale cunoscute în țară și stră
inătate. Au fost realizate unități de 
virf ale industriei moderne, cum este 
Institutul de reactori nucleari ener
getici, care reprezintă o puternică 
bază de cercetare și inginerie teh
nologică pentru dezvoltarea energe
ticii nucleare în țara noastră. De 
asemenea, și in celelalte locali
tăți ale județului, la Cîmpulung, 
Curtea de Argeș, Topoloveni, Cos- 
tești, au fost construite importante 
obiective economico-sociale.

O expresie elocventă a dezvoltă
rii industriei noastre o constituie 
faptul că, in prezent, valoarea pro
ducției industriale a judeșului Argeș 
este de aproape 12 ori mai mare de
cît in 1965 și cu 10 miliarde mai 
mult decît producea industria Româ
niei în anul 1950.

Transformări însemnate au avut 
loc și in agricultură, județul nostru 
avînd înalta cinste ca pentru rezul
tatele obținute în cincinalul trecut 
să fie distins de * către dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, Nicolae Ceaușescu, 
cu înaltul titlu de Erou al Muncii 
Socialiste.

Pe baza rezultatelor obținute în in
dustrie, agricultură. în toate cele
lalte domenii, a crescut nivelul de 
trai material și spiritual al oame
nilor muncii, s-a îmbunătățit calita
tea vieții, s-a schimbat din temelii 
înfățișarea orașelor și satelor, ceea 
ce constituie o vie ilustrare a ade
vărului că în centrul politicii parti
dului stă creșterea bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului nos
tru popor.

Oamenii muncii din județul Ar
geș nu vor uita niciodată că tot ce 
s-a înfăptuit pentru ei în acești ani 
de avîntată creație — asemănător cu 
tot ce s-a făurit mai măreț și mai 
durabil pe străvechiul pămînt româ
nesc — se leagă direct și indisolu
bil de numele și de activitatea dum
neavoastră, de grija permanentă pe 
care o purtați dezvoltării armonioa
se a tuturor zonelor țării noastre.

Pentru toate acestea, pentru tot ce 
faceți pentru țară, pentru liniștea po
porului român și liniștea întregii pla
nete, vă adresăm, astăzi, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, un cald omagiu și 
profunda noastră recunoștință.

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Așa cum ați putut constata și în 
cursul noii vizite de lucru în județul 
Argeș, oamenii muncii sînt puternic 
angajați pentru înfăptuirea neabătu
tă a hotărîrilor Congresului al XII- 
lea al partidului, a sarcinilor ce le 
revin din planul cincinal și acțio
nează cu toată hotărîrea pentru a in- 
tîmpina cu rezultate cît mai bune a- 
propiata aniversare a Zilei eliberării 
patriei și Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român.

Vă raportăm, mult stimate tova

ză aici să depună toate eforturile 
pentru ca instalația să intre în circui
tul productiv ș! să atingă parametrii 
proiectați în timpul cel mai scurt. De 
asemenea, s-a indicat ministrului de 
resort să se asigure o mai rațională 
repartizare în cadrul unităților chi
mice a unor instalații, în vederea pre
lucrării — pe cît este posibil pe 
aceeași platformă — a materiilor pri
me, pentru evitarea transportului lor. 
Un exemplu de acest fel il constituie 
prelucrarea granulelor de poliester. 
Secretarul general al partidului a in
dicat să se ia măsuri în vederea reali
zării de către industria noastră con
structoare de mașini a unui turbo- 
compresor care să permită instalației 
de cracare catalitică să lucreze la ca
pacitatea prevăzută.

Pe parcursul vizitei a fost eviden
țiată, totodată, necesitatea elaborării 
unui program de cercetare în vederea 
diversificării în continuare a produc
ției, pentru reducerea consumurilor 
de materii prime, materiale și ener
gie, creșterea competitivității pe 
plan mondial a produselor noastre 
petrochimice, pentru valorificarea su
perioară a tonei de țiței supus pre
lucrării.

La plecare, secretarul general al 
partidului a felicitat pe petrochimiș- 
tii piteșteni pentru realizările obținu
te, urîndu-le noi succese In întreaga 
lor activitate.

Coloana oficială de mașini stră
bate principalele artere ale munici
piului Pitești, care, asemenea tutu
ror localităților țării, a cunoscut în 
anii socialismului — îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al P.C.R., de 
cind in fruntea partidului se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — o 
impetuoasă dezvoltare pe plan eco
nomic, social, cultural și edilitar, 
înnoindu-și structural înfățișarea. 
Aceste remarcabile împliniri eviden
țiază elocvent , politica partidului de 
dezvoltare armonioasă a tuturor zo
nelor țării, ilustrează rodnicia gran
dioaselor planuri trasate cu Ingenio
zitate revoluționară de secretarul ge
neral al partidului, președintele Re
publicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Iată temeiurile profunde pentru 
care locuitorii municipiului au ținut 
să-l intimpine pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in număr cît mai mare, 
pentru a-1 saluta cu toată dragostea 
și recunoștința.

Un culoar viu se întinde de la un 
capăt la altul al orașului, zeci de mii 
de oameni imbrăcați de sărbătoare, 
intr-o zi in care întreg Piteștiul și 
întreg Argeșul trăiesc clipe sărbăto
rești.

La COMBINATUL DE AR
TICOLE TEHNICE DIN CAU
CIUC sînt analizate aspecte ce 
privesc dezvoltarea combinatului In 
perioada care a trecut de la prece
dentul dialog de lucru al secreta
rului general al partidului cu co
lectivul întreprinderii, rezultatele 
obținute pe linia transpunerii în 
viață a indicațiilor date.

Directorul combinatului, Gheorghe 
Zamfirescu, informează pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena 

rășe secretar general, că — in pe
rioada ce a trecut din acest an — 
am realizat o producție industrială 
de 24,8; miliarde lei, mai mare cu a- 
proape 616 milioane față de cea ob
ținută In aceeași perioadă a anului 
trecut. Pe 7 luni, marea majoritate a 
întreprinderilor și-au Îndeplinit și 
depășit sarcinile de plan, un număr 
de 74 de unități economice realizînd 
suplimentar produse în valoare de 
peste 280 milioane lei. Așa cum 
ne-ați cerut dumneavoastră, o aten
ție deosebită am acordat ramurilor 
industriale legate direct de asigura
rea bazei energetice a țârii. Minerii 
au reușit să extragă suplimentar 
peste 66 090 tone cărbune, petroliștii 
peste 1 850 tone țiței și circa 29 mi
lioane mc gaze asociate. Anul acesta 
se realizează cea de-a 18-a hidrocen
trală de de Argeș și se construiesc, 
avînd termenul de punere in produc
ție devansat cu un an, alte impor
tante acumulări hidroenergetice în 
bazinele superioare ale rîurilor Dîm
bovița și Tîrgului, deschizîndu-se 
lanțuri de hidrocentrale către bazi
nele inferioare ale acestor ape.

Totodată, am acționat mai energic 
pentru a livra la export cantități cit 
mai mari de produse cu calități com
petitive cu produse similare pe plan 
mondial. Față de aceeași perioadă a 
anului trecut, numai pe devize libere 
anul acesta livrările sînt mai mari 
cu peste 2100 autoturisme de oraș, 
piese de schimb în valoare de 631 000 
dolari, produse petrochimice in va
loare de peste 4,5 milioane dolari.

în același timp, acționînd pe baza 
indicațiilor date de dumneavoastră, 
unitățile economice din județul nos
tru au redus continuu importul de 
materiale, utilaje și instalații, pe 
care le-am realizat cu forțe proprii 
sau în colaborare cu alte unități din 
țară. Numai în perioada care a trecut 
din acest cincinal au fost reduse 
importurile cu 260 milioane lei.

Au fost reduse cheltuielile mate
riale la 1 000 lei producție-marfă, a 
fost intensificată acțiunea de econo
misire a materiilor prime și materia
lelor, a energiei și combustibilului, 
de recuperare a resurselor refolosi- 
bile. de modernizare și creștere a ca
lității produselor, de creștere a efi
cienței economice.

Sîntem bucuroși să vă raportăm 
că, traducînd in viață indicațiile 
dumneavoastră cu privire la înfăptui
rea noii revoluții in agricultură, 
anul acesta am obținut cele mai 
mari producții de grîu și orz din Is
toria județului, depășind producțiile 
planificate la hectar. Odată cu în
cheierea recoltării am îndeplinit și 
planul de livrări la fondul de stat In 
proporție de 121 la sută la grîu și 102 
la sută la orz. Avem garanția că 
vom obține recolte mari și la po
rumb, floarea-soarelui, legume șl 
fructe.

Acționăm cu hotărîre pentru a în
deplini indicația dată de dumnea
voastră in anul 1978, cu prilejul săr
bătoririi Zilei recoltei la Pitești, de 
a obține producții din ce în ce mai 
mari. De asemenea, dorim să facem 
totul pentru dezvoltarea zootehniei, 
pentru a asigura — așa cum ne 
cereți dumneavoastră — un belșug de 
produse agroalimentare in vederea 
îmbunătățirii aprovizionării popu
lației.

Deși am obținut unele succese, este 
adevărat, mult stimate tovarășe 
secretar general, că rezultatele de 
pînă acum nu sînt in totalitate la ni
velul cerințelor, al posibilităților de 
care dispunem. La producția fizică 
industrială, la investiții, la export, la 
unii indicatori din agricultură — rea
lizările nu sînt la nivelul stabilit prin 

Ceaușescu despre faptul că, în ul
timii zece ani, producția-marfă a 
crescut de 4,3 orii cea fizică de 3,7 
ori, iar volumul exporturilor a spo
rit de 5 ori, ca urmare a extinde
rii capacității productive in spațiile 
deja existente. Se subliniază, tot
odată, că această acțiune este con
tinuată cu bune rezultate și în ac
tualul cincinal. în timpul vizitării 
principalelor secții de fabricație, mi
nistrul industriei chimice informează 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena CeaușesCU despre 
gama produselor realizate aici. în
tre acestea se numără benzile trans
portoare cu inserție metalică și lun
gimi cuprinse între 250 și 500 me
tri, fabricate in premieră pe plan na
țional, destinate transportului cărbu
nelui în perimetrele exploatărilor 
miniere de suprafață.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu are 
cuvinte de apreciere la adresa efor
turilor colectivului combinatului pen
tru rezultatele obținute în folosirea 
judicioasă a spațiilor construite, di
versificarea • gamei sortimentale în 
funcție de cerințele beneficiarilor, 
reducerea importurilor prin asimi
larea de noi repere necesare indus
triei de autovehicule, Secretarul 
general al partidului a recomandat să 
se valorifice și mai bine spațiile e- 
xistente in halele productive, prin 
amplasarea de utilaje și instalații de 
mare productivitate, insistînd, tot
odată, ca acțiunea de asigurare a 
iluminatului natural în halele de pro
ducție, aflată în curs de desfășura
re, să fie extinsă cît mai grabnic în 
toate secțiile și atelierele unității.

Refermdu-se la problema fiabilită
ții produselor, secretarul general al 
partidului a cerut conducerii minis
terului, centralei de resort, specialiș
tilor combinatului să adopte măsu
rile ce se impun în vederea îmbu
nătățirii calității benzilor transpor
toare de mare capacitate destinate 
exploatărilor miniere, precum și a 
caracteristicilor tehnico-funcționale 
ale diferitelor tipuri de garnituri din 
cauciuc.

în Încheierea vizitei, secretarul 
general al partidului a adresat co
lectivului unității felicitări pentru 
succesele înregistrate pînă acum și 
urarea de a obține în viitor rezul
tate tot mai bune în întreaga acti
vitate.

ÎNTREPRINDEREA DE 
STOFE „ARGEȘEANA", la 
sosire, secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului 
și statului sînt salutați de Lina 
Ciobanu, ministrul industriei ușoare, 
Ion Topoleanu, director general al 
Centralei industriei lînii, de repre
zentanți ai conducerii consiliului 
oamenilor muncii din unitate.

Vizitînd expoziția amenajată la 
intrarea în întreprindere, secretarul 
general al partidului este informat 
de către Maria Constantinescu, di
rectoarea unității, în legătură cu 
preocupările colectivului de oameni 
de aici pentru realizarea indicațiilor 
conducerii superioare de partid și de JftțfKtjiîi Rj.fS'V rri*' .

plan. Sîntem pe deplin conștienți 
că nerealizările se dâtoresc în pri
mul rînd lipsurilor din activitatea 
noastră. Este locul și de această 
dată să spunem cit se poate de des
chis că avem mult de muncit pentru 
lichidarea unor neajunsuri care aduc 
prejudicii economiei. Se risipește 
încă multă energie, se înregistrează 
consumuri mari de materiale, nu 
sînt folosite în întregime timpul de 
lucru, ca și capacitățile de produc
ție. Toate acestea se dâtoresc faptu
lui că nu peste tot am reușit să im
primăm o ordine și disciplină desă- 
vîrșite, ceea ce demonstrează că 
trebuie să ne mobilizăm în conti
nuare pentru a întrona In toate 
locurile de muncă, în toate unitățile 
cea mai mare răspundere, pentru ca 
recunoștința pentru tot ce s-a făcut 
în Argeș să fie răsplătită prin înde
plinirea și depășirea sarcinilor de 
plan de către toți argeșenii.

Insușindu-ne în întregime apre
cierile critice pe care le-ați făcut cu 
prilejul acestei vizite; mulțumin- 
du-vă pentru indicațiile valoroase 
pe care ni le-ați dat, vă asigurăm 
că vom mobiliza toate organele și 
organizațiile de partid, toți comu
niștii și toți oamenii muncii pentru 
îmbunătățirea substanțială a activi
tății în industrie, în agricultură, in
vestiții, in celelalte domenii, pentru 
a obține rezultate cît mai bune, pe 
măsura posibilităților reale pe care 
le avem, a sarcinilor mari pe care 
ni le trasează partidul, dumneavoas
tră personal.

Vă rog să-mi dați voie, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să fiu încă o dată mesager al glasului 
unanim al tuturor oamenilor muncii 
din Argeș, să vă exprim recunoș
tința fierbinte pentru înalta cinste și 
onoare ce ni le-ați făcut ca oaspete 
drag al județului și vă asigur că vă 
vom urma întotdeauna, cu neclintit 
devotament, că vom fi mereu ostași 
credincioși ai partidului și că ne vom 
mobiliza întreaga noastră putere de 
muncă pentru traducerea neabătută 
în faptă a minunatei politici interne 
și externe a partidului nostru co
munist.

Noi, toți cei prezenți, acordăm cea 
mai Înaltă prețuire eforturilor și ini
țiativelor dumneavoastră consacrate 
salvgardării păcii, dezarmării gene
rale, și in primul rînd a celei nu
cleare, pentru excluderea războiului 
din viața omenirii, pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

Cu nemărginită dragoste șl pro
fund respect rostim din adîncul ini
milor noastre înflăcărată urare : Să 
trăiască întru mulți ani cu sănătate 
mult iubitul și stimatul nostru con
ducător, secretarul general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu I

în continuare a luat cuvîntu! to
varășul Nicolae Matea, directorul 
întreprinderii de autoturisme Pi
tești, care a spus :

Mult stimate șt Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Cu adine respect vă rog să-mi per

miteți. mult iubite și stimate tova
rășe secretar general, ca, în numele 
comuniștilor, al celor peste 23 mii de 
oameni ai muncii de pe platforma 
industrială a Colibașilor, să vă adre
sez din toată inima cele mai vii 
mulțumiri pentru înalta cinste pe 
care ne-ați făcut-o de a fi din nou 
oaspetele nostru drag. 

stat cu privire la reproiectarea șl 
diversificarea producției, înnoirea și 
modernizarea acesteia, producerea 
unor țesături de înaltă calitate, în 
măsură să satisfacă cele mai exi
gente cerințe ale beneficiarilor in
terni și partenerilor externi.

Creată cu mai bine de un deceniu 
în urmă, întreprinderea piteșteană 
este, la ora actuală, una din cele mai 
mari și moderne unități din sectorul 
industriei lînii, ea avînd o capaci
tate de circa 13 milioane metri pă- 
trați de țesături pentru confecții, 
realizate .în peste 1 600 de desene și 
poziții coloristice. Unitatea este do
tată cu mașini și utilaje de înaltă 
productivitate. executate în unită
țile de profil din țară. Ponderea pro
duselor noi și reproiectate se ridică 
la 43,8 la sută.

Tovarășul Nicolae . Ceaușescu, to
varășa Eleha Ceaușescu sînt infor
mați în legătură cu măsurile și ac
țiunile întreprinse pentru reducerea 
consumurilor de coloranți și auxi
liari, de energie și combustibili, creș
terea coeficientului de utilizare a 
tonei de materie primă, aplicarea 
unor moderne tehnologii în procesul 
de finisaj, care asigură neșifonabili- 
tate sporită și un aspect mult îm
bunătățit stofelor.

Este vizitată, în continuare, secția 
țesătorie a întreprinderii, dotată cu 
războaie moderne, de înaltă produc
tivitate, realizate de unitățile specia
lizate din țară.

Pe parcursul vizitei, secretarul ge
neral al partidului a stat de vorbă 
cu muncitoarele, interesîndu-se de 
condițiile de muncă, de felul cum 
lucrează, cum acționează pentru în
deplinirea sarcinilor de plan.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat colec
tivul de oameni ai muncii de la 
„Argeșeana" pentru rezultatele înre
gistrate și a cerut să se intensifice 
preocuparea privind reducerea con
sumurilor de materii prime și mate
riale, realizarea unor produse de ca
litate superioară, menite să satis
facă exigențele tot mai mari ale be
neficiarilor.

Vizita în Argeș a luat sfîrșit. Ecou
rile ei vor dăinui in sufletul și con
știința argeșenilor, înscriindu-se ca 
o nouă dată de referință în viața 
județului și a locuitorilor săi, ca un 
moment semnificativ al dialogului 
permanent al secretarului general al 
partidului cu țara, cu făuritorii de 
bunuri materiale și spirituale, dialog 
al cărui singur și înalt țel este binele 
patriei, binele oamenilor ei.

Desfășurată în aceste zile premer
gătoare marii sărbători de la 23 Au
gust, cînd întregul popor face bilan
țul împlinirilor din anii libertății și 
socialismului, întîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu activul de par
tid, cu numeroase colective de mun
că argeșene a prilejuit o analiză cu
prinzătoare, aprofundată, atît a re
zultatelor obținute, cît și a rezerve
lor însemnate existente în județ pen
tru sporirea producției industriale și 
agricole, stabilindu-se direcțiile și
mpdalițățilțț.concrete în care trebuie 
s'â se acționeze pentru deplina lor t «8 țțăÂlă țsș ■■
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Sîntem conștienți că succesele pe 
care le-âm obținut pînă în prezent 
'se dâtoresc sprijinului permanent pe 
care ni' 1-âți acordat pentru dezvol
tarea și modernizarea continuă a in
dustriei de autoturisme. Colectivul 
nostru de muncă vă raportează că 
în prima jumătate a acestui an a 
realizat peste 44 000 de autoturisme, 
preocupindu-ne, totodată, de introdu
cerea unor noi tehnologii de fabrica
ție și control, de modernizarea celor 
existente, de reorganizarea fluxului 
tehnologic la unele secții, de înnoirea 
proceselor din nomenclatura de fa
bricație.

Au fost asimilate în procesul de 
producție peste 300 de repere, ce se 
procurau din import. Peste 80 din a- 
ceste poziții de înaltă complexitate 
au fost asimilate în sectorul chimiei, 
tu sprijinul și contribuția directă ale 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, pentru care colec
tivul nostru de muncă îi adresează 
cele mai calde mulțumiri.

Analizîndu-ne activitatea In spiri
tul indicațiilor și orientărilor dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
la ședința de lucru de la Comitetul 
Central din iunie a.c. și la analiza 
efectuată ■ astăzi la întreprinderea 
noastră, sîntem conștienți că multe 
neîmplinită, legate de realizarea pro
ducției nete, productivității muncii, 
de îndeplinirea planului la export și 
de calitate, se dâtoresc stilului nos
tru defectuos de muncă, modului 
cum am organizat și condus produc
ția.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, că vom face totul în ve
derea creșterii volumului cercetării 
uzinale, asimilării în producție a noi 
tipuri de autoturisme, extinderii ga
mei de motoare. Realizînd planul și 
angajamentele asumate pe acest an 
și pe întregul cincinal, înțelegem că 
numai astfel vom putea răspunde 
înaltelor exigențe economico-sociale 
ale etapei pe care o parcurgem.

Vă mulțumim din inimă, mult sti
mate și iubite tovarășe secretar ge
neral, pentru Indicațiile ce ni le-ați 
dat și vă asigurăm că vom acționa 
cu dăruire patriotică și spirit revo
luționar pentru transpunerea lor în 
viață.

Vă dorim din inimă dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stimatei 
academician Elena Ceaușescu sănă
tate și fericire, pentru binele patriei 
și al poporului român.

A luat apoi cuvîntul tovarășa Mar
gareta Olteanu, secretar al comitetu
lui de partid al întreprinderii de 
stofe „Argeșeana" Pitești.

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Trăim din nou momente de vibran

tă emoție și bucurie avîndu-vă ca 
oaspeți dragi în mijlocul nostru și vă 
rog să-mi permiteți să exprim, și cu 
acest prilej, sentimentele cele mai 
alese de mulțumire și fierbinte recu
noștință ale tuturor textiliștilor ar
geșeni, ale celor peste 4 000 de femei 
muncitoare și mame al căror destin 
luminos este legat de inițiativa și in
dicațiile'dumneavoastră, mult stima
te tovarășe secretar general, de a 
crea întreprinderea noastră, de a 
dezvolta și moderniza industria u- 
șoară la nivelul cerințelor producției 
moderne. Totodată, aducem prinosul 

valorificare, pentru creșterea contri
buției Argeșului la dezvoltarea eco
nomiei naționale, la prosperitatea 
continuă a țării, la ridicarea gradu
lui de bunăstare și civilizație al na
țiunii noastre socialiste.

Orientările și indicațiile date de 
secretarul general al partidului re
prezintă un prețios îndreptar, un 
mobilizator și însuflețitor program 
de activitate pentru comuniști, pen
tru toți oamenii muncii argeșeni. în 
același timp, ele au o valoare gene
rală, constituindu-se într-un puternic 
îndemn la muncă stăruitoare, de 
înaltă răspundere, pentru realizarea 
integrală a obiectivelor actualului 
cincinal, a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
întimpinat pretutindeni cu bucurie in 
inimi, cu nemărginită căldură, locui
torii județului Argeș reafirmîndu-și 
dragostea, stima și recunoștința față 
de secretarul general al partidului, 
precum și. voința fermă de a urma 
neabătut patrioticele sale îndemnuri, 
muncind cu abnegație comunistă 
pentru ca patria noastră să se înalțe 
mereu mai sus, pe noi culmi de pro
gres și civilizație socialistă.

Aceste, gînduri și simțăminte și-au 
găsit o nouă și vibrantă expresie in 
manifestarea entuziastă făcută tova
rășului Nicolae Ceaușescu la înche
ierea vizitei.

Zeci de mii de piteșteni, bărbați și 
femei, tineri și virstnici, au ținut să-i 
salute la plecare pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. Ei fluturau stegulețe și 
buchete de flori, scandau cu însufle
țire și mîndrie numele partidului și 
al secretarului său general. Coruri 
reunite interpretau cîntece patrioti
ce și revoluționare. La rîndul lor, 
formații artistice de amatori execu
tau dansuri din bogatul folclor arge- 
șean. Totul se întregește într-o ima
gine sărbătorească, cu valoare de 
simbol, devenită ațît de familiară, re- 
levînd unitatea strînsă, indestructi
bilă a poporului în jurul partidului 
și al secretarului său general, unita
te ce dă forță și trăinicie orînduirii 
noastre socialiste.

Urmează solemnitatea plecării. O 
gardă militară prezintă onorul. To
varășul Nicolae Ceaușescu trece in 
revistă garda de onoare.

Răsună acordurile Imnului de Stai 
al Republicii Socialiste România.

Pionieri și șoimi ai patriei, tineri 
și tinere oferă flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășei Elena 
Ceaușescu.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau rămas bun de la 
primul secretar al Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R., de la ceilalți 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu își iau, de 
asemenea, un călduros rămas bun de 
la numeroșii locuitori ai orașului ve- 
niți să-i conducă.

Elicopterul prezidențial decolează 
apoi în aplauzele și uralele însufle- 
țite ale mulțimii.

nostru de recunoștință tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, strălucit om de știință și 
personalitate politică, tovarășa de 
viață a celui mai iubit fiu al po
porului, pentru tot ce a făcut si face, 
pentru îmbunătățirea permanentă a 
condițiilor de muncă și de viață ale 
tuturor femeilor din România.

Cu respect vă rog să-mi permiteți 
să raportez că textilistele argeșene, 
întregul nostru colectiv știu să-și ex
prime prin fapte de muncă adeziu
nea nemărginită la întreaga politică 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, al cărei ctitor neobo
sit sînteți dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Astfel, și în perioada scursă din a- 
cest an, activitatea noastră s-a des
fășurat în spiritul exigențelor noului 
mecanism economico-financiar, al 
realizării unei calități superioare și 
al unei eficiente tot mai înalte. Pro
ducția netă am realizat-o în procent 
de 100,2 la sută, cheltuielile au fost 
reduse cu aproape 2 lei la 1 000 lei 
producție-marfă, ceea ce a contribuit 
la îndeplinirea sarcinilor de benefi
cii în proporție de peste 110 la sută.

.Știm că mai avem și neajunsuri 
în munca noastră, dar vă asigurăm 
că le-am analizat cu toată răspun
derea și în recentele adunări gene
rale ale oamenilor muncii, că am 
stabilit măsuri politico-educative și 
organizatorice concrete, bine gîndite, 
care vor spori calitatea și eficiența 
întregii noastre activități.

încă o dată, cu adînc respect, vă 
mulțumim pentru prețioasele îndru
mări și indicații pe care ni le-ați dat 
cu prilejul vizitei în unitatea noas
tră și vă asigurăm că vom îndeplini 
exemplar sarcinile și angajamentele 
asumate pe anul 1982.

tngăduiți-mi ca, tn numele celor 
pe care ii reprezint, să vă adresăm 
calde urări de sănătate și fericire, 
pentru a ne conduce șl mai depar
te spre comunism, spre cele mai lu
minoase culmi de progres și civili
zație.

în cuvîntul său, tovarășul Tudor 
Costache, președintele C.A.P. Un
gheni, a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 

Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
în numele lucrătorilor ogoarelor 

din comuna Ungheni, al tuturor co
operatorilor din județul Argeș, vă a- 
dresez, mult stimate și iubite tova
rășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, din adîncul inimilor noas
tre, cele mai calde mulțumiri, re
cunoștința noastră fierbinte pentru 
aleasa onoare și înălțătoarele mo
mente pe care le trăim avindu-vă 
ca oaspete al comunei noastre, al 
acestor străbune plaiuri românești.

Cu deosebit respect adresăm urarea 
sinceră de bun venit pe meleagu
rile argeșene tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, stră
lucit om politic și distinsă persona
litate științifică.

Răspunzind insuflețitoarel dum
neavoastră chemări de a face o a- 
devărată revoluție in agricultură, 
promovind cu mai mult curaj noul, 
dar și experiența noastră de oameni 
care simt pulsul pămîntului pe care 
ne-am născut, vă raportez, cu deo
sebită mindrie și satisfacție, că în 
această vară am obținut cea măi 
mare producție de griu la hectar 
(Continuare în pag. a III-a)
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Dealtfel, în întreaga țară pro
ducția de cereale păioase este o 
producție bună, va depăși 9 milioa
ne de tone, cu mult peste recolta 
de anul trecut. Producția de po
rumb se poate aprecia că va fi 
bună ; la fel cea de sfeclă, de car
tofi, de fructe, de legume. Avem 
deci și în agricultură condiții bune 
pentru înfăptuirea sarcinilor trasa
te de Congresul al Xll-lea, pentru 
a realiza în acest cincinal o nouă 
revoluție agrară. (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !").

Aș dori să adresez tuturor coo
peratorilor și oamenilor muncii din 
unitățile agricole vizitate, întregii 
țărănimi, tuturor oamenilor muncii 
din agricultură , felicitări pentru 
rezultatele obținute și urarea de a 
realiza recolte tot mai bogate și de 
a asigura creșterea contribuției a- 
griculturii la dezvoltarea generală 
a patriei. (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“).

Dragi tovarăși,
Am obținut rezultate bune în 

toate domeniile de activitate. Avem 
tot dreptul să privim cu mîndrie 
la înfăptuirile clasei muncitoare, 
ale țărănimii, intelectualității, ale 
întregului nostru popor, care, în- 
tr-o deplină unitate, sub condu
cerea partidului comunist, înfăp
tuiește neabătut politica de dezvol
tare generală a patriei, de ridicare 
a bunăstării și fericirii națiunii 
noastre socialiste. (Urale și a- 
plauze puternice; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Dai-, fiind comuniști, nu trebuie 
să uităm nici un moment că mai 
avem multe de făcut, că se mai 
manifestă în diferite domenii o se
rie de lipsuri, de neajunsuri, că 
mai sînt o serie de greutăți ce tre
buie lichidate. Este necesar să ac
ționăm cu mai multă responsabili
tate, în toate domeniile, pentru mai 
buna organizare a întregii activi
tăți, asigurînd dezvoltarea și mai 
puternică a activității industriei, 
agriculturii, cercetării științifice, 
învățămîntului și creșterea, pe a- 
ceastă bază, a venitului național, 
a bogăției generale a patriei noas
tre — calea sigură pentru a asigura 
mijloacele necesare atît pentru 
dezvoltarea țării, cît și pentru ri
dicarea continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului, 
țelul suprem al politicii partidului 
nostru comunist, esența societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
pe care o edificăm în România. 
(Urale și aplauze puternice, înde
lungate ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul!", „Ceaușescu—P.C.R.!").

Așa cum am procedat și în în- 
tîlnirile cu oamenii muncii din alte 
județe, nici aici, la Argeș, nu do
resc să mă refer în amănunțime 
la o serie de lipsuri, la o serie de 
probleme ce trebuie soluționate. 
Sper însă că organizațiile de 
partid, oamenii muncii, consiliile 
de conducere vor înțelege că, nefor- 
mulînd în acest cadru al adunării 
populare critici mai ferme, nu în
seamnă că trebuie să se creadă că 
totul e perfect. Dar am convinge
rea că organizațiile de partid, con
siliile de conducere, oamenii mun
cii vor acționa cu toată răspun
derea pentru a demonstra în prac
tică că știu să tragă concluziile ne
cesare și că sînt în stare să obțină 
rezultate mai bune, să lichideze 
lipsurile în toate domeniile. (A- 
plauze și urale puternice).

Este necesar să acordăm mai 
multă atenție bunei organizări a 
muncii și folosirii la întreaga ca
pacitate a mașinilor și utilajelor, a 
tuturor mijloacelor tehnice de care 
dispunem astăzi în industria și a- 
gricultura noastră.

Trebuie să nu uităm nici un mo
ment că am făcut eforturi mari 
pentru realizarea unei industrii 
moderne, dotată’ cu tot ce este 
mai avansat în momentul de față 
pe plan mondial, că avem datoria 
să obținem acum maximum de 
producție, creșterea eficienței eco
nomice, să demonstrăm în practi
că forța și capacitatea clasei mun
citoare, a intelectualității româ
nești, de a realiza produse de înal
tă calitate, competitive cu cele 
mai bune pe plan mondial ! 
(Aplauze și urale îndelungate ; se 

scandează „Ceaușescu — P.C.R.!").
Este necesar să acordăm o aten

ție deosebită calității, ridicării ni
velului tehnic al întregii producții. 
Aceasta este o condiție obligatorie 
pentru a putea să asigurăm des
facerea produselor noastre în 
străinătate, pentru a obține și pre
țuri corespunzătoare, în raport cu 
munca și eforturile pe care oa
menii muncii din patria noastră le 
depun pentru realizarea lor.

Este necesar să acordăm mai 
multă atenție reducerii cheltuieli
lor materiale, înfăptuirii măsuri
lor privind realizarea de economii, 
reducerea consumurilor de com
bustibili, de energie, de metal, de 
fibre, de materii prime și mate
riale. Multe din aceste materiale 
le importăm cu dolari, cu bani 
grei — și trebuie să le gospodărim 
cu chibzuință maximă. Stă în pu
terea noastră să asigurăm mai 
buna gospodărire și folosire a ma
teriilor prime și materialelor, să 
obținem, pe această bază, o creș
tere a eficienței economice, deci o 
sporire mai' puternică a producției 
nete, a venitului național, de a 
asigura creșterea bogăției patriei 
noastre. (Aplauze și urale înde
lungate, se scandează „Ceaușescu 
și poporul", „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mîndria !“).

Este, de asemenea, necesar ca și 
în agricultură să acordăm mai 
multă atenție realizării în bune 
condiții a tuturor lucrărilor, a în
treținerii, îndeplinind sarcinile de 
mare răspundere pe care le avem, 
de a obține recolte tot mai bogate. 
Este adevărat, în cincinalul trecut, 
județul Argeș a primit titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste" ; dar 
aceasta constituie o mare obligație 
de a face totul pentru a demon
stra că, într-adevăr, cooperatorii, 
oamenii muncii din agricultura 
județului știu să cinstească, prin 
rezultate tot mai bune, acest înalt 
titlu de „Erou al Muncii Socia
liste" în agricultură. (Aplauze și 
urale prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul !“).

Preocupîndu-ne de a asigura 
strîngerea în bune condiții a re
coltei din acest an, trebuie ca, de 
pe acum, să se acorde o atenție 
deosebită pregătirii recoltei anu
lui viitor, organizării temeinice a 
însămînțărilor de toamnă, a ară
turilor și tuturor celorlalte lucrări, 
în 1983, județul Argeș trebuie 
să-și propună să obțină, în medie, 
cel puțin 4 000 kg de grîu la hec
tar ! Aceasta înseamnă a fi „Erou 
al Muncii Socialiste" în agricul
tură ! (Aplauze și urale puternice, 
îndelungate).

în mod corespunzător, producția 
de porumb pe județ trebuie să fie 
de cel puțin 5 000 kg la hectar. Și 
la celelalte culturi — la fructe, la 
legume și altele — vor trebui să 
se obțină recolte care să demon
streze capacitatea de care dispune 
astăzi județul Argeș pentru a rea
liza producții mari în toate dome
niile. (Aplauze și urale puternice).

O atenție deosebită trebuie acor
dată activității din zootehnie pen
tru realizarea efectivelor de ani
male în conformitate cu progra
mul de autoaprovizionare, de creș
tere a producției de lapte, de ouă, 
de lină și de carne. în felul aces
ta se va asigura realizarea în bune 
condiții a aprovizionării populației 
în conformitate cu planul de auto
aprovizionare, precum și satisfa
cerea celorlalte nevoi ale țării 
noastre. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și po
porul !“).

Aș dori, de asemenea, să atrag 
atenția asupra lucrărilor de inves
tiții, atît industriale, cît și social- 
culturale- în județul Argeș avem 
un volum mare de investiții ; mai 
sînt încă multe unități care tre
buie să intre în acest an în pro
ducție. Trebuie, de asemenea, să 
începem construcția unor unități 
noi pentru acest cincinal, spre a 
asigura satisfacerea unor necesi
tăți importante ale economiei na
ționale. De aceea, trebuie acordată 
toată atenția realizării în bune 
condiții a investițiilor — atît în 
industrie, cît și în agricultură — 
precum și a construcțiilor de locu
ințe și a celorlalte obiective. în
tr-adevăr, în Pitești, în toate ora
șele s-a construit mult. Piteștiul 
a devenit un oraș modem, cu clă

diri care oglindesc priceperea și 
hărnicia oamenilor muncii din 
construcții, dar și bunul gust — 
recunoscut, dealtfel — pe care îl 
au argeșenii. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).

Toate acestea, tovarăși, fac și 
ele parte din preocuparea parti
dului și statului nostru pentru a 
asigura condiții de viață și de 
muncă tot mai bune, ridicarea ni
velului de- trai al oamenilor mun
cii. De aceea, trebuie ca și consi
liile populare să acorde mai multă 
atenție atît realizării locuințelor, 
cît și bunei gospodăriri a orașelor, 
pentru a asigura condiții de lo
cuit, de viață cît mai bune pentru 
toți constructorii socialismului. 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

Dragi tovarăși,
Aș dori să mă refer, numai pe 

scurt, la necesitatea ca, odată cu 
preocuparea pentru îndeplinirea 
planului și dezvoltarea generală a 
județului, să se intensifice și acti
vitatea politico-educativă, munca 
culturală de masă. Să asigurăm 
creșterea continuă a conștiinței so
cialiste, a răspunderii față de in
teresele colective, de interesele po
porului, a fiecărui cetățean al pa-, 
triei noastre. Totodată, să ridicăm 
la un nivel tot mai înalt activita
tea culturală, să dezvoltăm forme
le tradiționale ale artei populare, 
în care, de asemenea, Argeșul are 
tradiții foarte bune. Să facem în 
așa fel îneît activitatea culturală, 
politico-educativă să devină o for
ță puternică în lupta pentru so
cialism, pentru comunism ! (Aplau
ze șî urale puternice, prelungite ; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Preocupîndu-ne de înfăptuirea 

Programului partidului, a hotărâri
lor Congresului al Xll-lea, care a 
trasat obiectivul trecerii patriei 
noastre la un nou stadiu de dezvol
tare — de la țară în curs de dez
voltare la țară mediu, dezvoltată 
— trebuie să facem totul pentru 
a asigura condiții de pace și li
niște care să ne dea posibilita
tea să ne concentrăm plenar 
eforturile în direcția realizării 
acestor minunate obiective. (Aplau
ze puternice, prelungite ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu-pace !“).

în acest spirit, partidul, guver
nul patriei noastre socialiste fac 
totul pentru a-și aduce contribu
ția la oprirea cursei înarmărilor, 
la lichidarea , politicii; țle .-încaixia- 
re și de forță din viața internațio
nală, pentru înfăptuirea unei poli
tici de deplină egalitate în drep
turi, de respect al independenței 
și suveranității naționale, de nea
mestec în treburile interne, de co
laborare egală, reciproc avantajoa
să între toate națiunile lumii. (A- 
plauze și urale puternice, prelungi
te ; se scandează „Ceaușescu — 
pace !“).

Sînt cunoscute problemele gra
ve din viața internațională, faptul 
că în multe zone ale lumii sînt 
războaie, cărora le cad zilnic vic
time bărbați, femei, copii. Multe 
popoare gem încă sub dominația 
imperialistă și luptă pentru a li
chida cu desăvîrșire robia colo
nială, pentru a deveni stăpîne pe 
destinele lor. (Aplauze puternice).

Este necesar ca popoarele să-și 
unească forțele pentru a pune ca
păt cu desăvîrșire politicii impe
rialiste de forță și dictat, politicii 
de reîmpărțire a lumii în sfere de 
influență, pentru a se asigura rea-. 
lizarea unei lumi în care fiecare 
națiune să poată trăi liberă, să-și 
organizeze viața așa cum dorește, 
fără nici un amestec din afară. în 
acest sens este necesar să facem 
totul pentru încetarea conflictelor 
militare, pentru soluționarea tutu
ror problemelor dintre state numai 
și numai pe calea tratativelor^ 
Aceasta este în interesul po
poarelor care duc astăzi răz
boaie, cît și în interesul păcii 
și colaborării internaționale. (A- 
plauze și urale puternice ; se scan
dează „Ceaușescu — pace !“).

Nimic nu poate justifica recurge
rea la calea militară pentru solu
ționarea diferitelor probleme între 
state ! Este necesar să se renunțe

Primire călduroasă, emoționantă la întreprinderea de stofe „Argeșeana"

cu desăvîrșire la calea războiului, 
să se acționeze în spirit de înaltă 
răspundere pentru soluționarea 
problemelor prin tratative! Ori- 
cît de lungi, oricît de grele ar fi 
tratativele, ele sînt incomparabil 
mai ușoare și mai acceptabile 
decît conflictele militare, decît 
războaiele care fac să cadă zilnic 
mii și mii de victime ale politicii 
imperialiste și colonialiste. (Aplau
ze și urale prelungite; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“).

Nu doresc să mă refer la con
flictele care sînt în diferite zone 
ale lumii, dar nu pot să nu men
ționez și aici preocuparea deose
bită a poporului nostru pentru si
tuația creată în Liban ca urmare 
a acțiunilor militare agresive ale 
Israelului. Considerăm că este nece
sar să se pună capăt' 'acestor ac
țiuni , militare ! Să înceteze lup
tele din Liban, să se treacă la 
dezangajarea militară ! Să se res
pecte independența și suveranita
tea Libanului și să se treacă la 
soluționarea problemelor pe calea 
tratativelor ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu — 
pace !“).

Aș dori să exprim solidaritatea 
noastră cu poporul palestinian, do
rința de a se face totul pentru ca, 
după retragerea din Beirut, după 
dezangajarea militară și retrage
rea trupelor israeliene din Liban, 
să se treacă la soluționarea politi
că a problemei poporului palesti
nian. Poporul palestinian are 
dreptul la o patrie a sa, are drep
tul de a trăi liber, de a-și organiza 
viața în mod independent ! (Urale 
și aplauze puternice, prelungite). 
Viața a demonstrat că nu va putea 
exista o pace trainică și îndelun
gată în Orientul Mijlociu fără so
luționarea problemei palestiniene ! 
Este timpul să se ajungă la recu
noaștere reciprocă între palesti
nieni și statul israelian ! Este loc, 
în Orientul Mijlociu, și pentru un 
stat palestinian, și pentru statul 
Israel — și ambele trebuie să tră
iască în pace , și colaborare ! (Urale 
și aplauze puternice, prelungite ; 
se scandează „Ceaușescu — pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Ținînd seama de amploarea po

liticii de înarmări, trebuie să inten
sificăm acțiunile pe plan interna
țional pentru oprirea cursei înar
mărilor, pentru trecerea la dezar
mare, și în primul rînd la dezar
mare nucleară. Sesiunea recentă a 

Organizației Națiunilor Unite a de
monstrat că toate popoarele doresc 
să se pună’ capăt cursei înarmări
lor. Din păcate, la sesiune nu s-au 
adoptat hotărîri și măsuri cores
punzătoare. De aceea, este necesar 
să sporească eforturile, să se inten
sifice lupta popoarelor de pretutin
deni pentru a impune oprirea 
cursei înarmărilor, pentru trecerea 
la dezarmare, și în primul rînd la 
dezarmare nucleară. (Aplauze și 
urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

Marile manifestații pentru pace 
din Europa și de pe alte continen
te — printre care și ale poporului 
nostru — au demonstrat că, acțio-' 
nînd unite, popoarele au forța și 
capacitatea de a determina guver
nele să. țină seama de voința lor și 
să treacă la dezarmare ! (Urale și 
aplauze puternice; se scandează 
„Ceaușescu — pace !")■. ---? ■—

în acest cadru, este necesar să 
facem totul pentru a opri ampla
sarea rachetelor cu rază medie de 
acțiune în Europa, pentru retra
gerea și distrugerea celor existente, 
pentru o Europă fără nici un fel de 
rachete nucleare ! (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează „Ceaușescu 
— pace !“).

Este necesar să facem totul pen
tru ca la reluarea reuniunii de la 
Madrid din toamna acestui an să 
se ajungă la încheierea ei cu rezul
tate cît mai bune și la convocarea 
unei conferințe de încredere și 
dezarmare în Europa. Trebuie să 
facem totul pentru relații noi, de 
colaborare și prietenie în Europa, 
pentru o Europă unită, bazată pe 
respectul orînduirii sociale și in
dependenței fiecărei națiuni euro
pene ! O Europă unită va constitui 
un factor puternic de dezvoltare, de 
pace, de progres în întreaga lume ! 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — pace !“).

România socialistă va acționa, de 
asemenea, și în viitor, pentru dez
voltarea încrederii și colaborării în 
Balcani, pentru realizarea în 
această regiune a unei zone a prie
teniei, a colaborării, fără arme nu
cleare — ca o parte a unei Europe 
fără arme nucleare. (Aplauze și 
urale puternice).

Ținînd seama de faptul că aproa
pe două treimi din omenire trăiește 
în țările în curs de dezvoltare, con
siderăm că este necesar să facem 
totul pentru întărirea solidarității 
acestor țări, pentru acțiuni mai 
hotărîte în vederea trecerii la reali
zarea noii ordini economice inter

naționale, la lichidarea marilor de
calaje dintre bogați și săraci și la 
asigurarea progresului mai rapid al 
țărilor sărace — aceasta fiind una 
din condițiile primordiale atît 
pentru stabilitatea și dezvoltarea 
economiei mondiale, cît și pentru 
cauza păcii și colaborării interna
ționale. (Urale și aplauze puterni
ce ; se scandează „Ceaușescu — 
pace !“).

în lume sînt multe probleme de 
soluționat. Ele necesită participarea 
activă, cu drepturi depline, a tu
turor statelor, indiferent de mări
me sau de orînduire socială. în 
mod deosebit este necesar să creas
că participarea țărilor mici și mij
locii, a țărilor în curs de dezvol
tare și a statelor nealiniate la so
luționarea problemelor internațio
nale. Trebuie să facem totul pen
tru creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite, al altor organis* 
me internaționale — care oferă 
cadrul organizat de participare a 
tuturor națiunilor la realizarea 
unei lumi fără războaie, unei lumi 
mai drepte și mai bune pe planeta 
noastră. (Aplauze și urale îndelun
gate ; se scandează „Ceaușescu — 
pace !“).

în spiritul hotărârilor Congresu
lui al Xll-lea al partidului, Româ
nia va acționa cu toată fermitatea 
pentru dezvoltarea relațiilor cu 
toate țările socialiste, desigur, în 
primul rînd cu vecinii săi. Pornim 
de la necesitatea întăririi solidari
tății între țările socialiste ca un 
factor important al politicii de 
pace, de progres social și de cola
borare internațională. (Aplauze și 
urale îndelungate). în același timp, 
vom dezvolta relațiile cu țările în 
curs de dezvoltare, pornind de la 
interesele comune ale solidarității 
și luptei împotriva imperialismului 
și colonialismului, ale luptei pen
tru o nouă ordine economică in
ternațională. Totodată, vom dez
volta relațiile eu toate țările lumii, 
cu statele capitaliste dezvoltate, 
pe baza principiilor coexistenței 
pașnice, punînd permanent Ia baza 
colaborării internaționale princi
piile deplinei egalități în drepturi, 
respectului independenței fiecărei 
națiuni, neamestecului în treburile 
interne. (Aplauze și urale îndelun
gate ; se scandează „Ceaușescu — 
România, stima noastră și mîn
dria !“).

Avem ferma convingere că stă 
în puterea forțelor progresiste și 
anti imperialiste, a popoarelor de 
pretutindeni, ca — acționînd în- 

tr-o deplină unitate — să oprească 
cursul periculos al vieții interna
ționale, politica de încordare și de 
înarmare, să determine reluarea și 
continuarea politicii de destindere, 
de colaborare, de respect al inde
pendenței naționale și de pace 
în întreaga lume. (Aplauze și 
urale îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

Partidul, statul nostru socialist 
sînt hotărîte să facă totul și în vii
tor pentru a contribui — acționînd 
în strânsă unitate cu toate forțele 
antiimperialiste — la asigurarea 
dreptului fundamental al popoare
lor, dreptul la existență, la înde- I 
pendență, la viață liberă I (Aplau
ze și urale prelungite ; se scan
dează „Ceaușescu — pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
în încheiere, aș dori să exprim ’I 

încă o dată satisfacția pentru cele I 
constatate în munca argeșenilor, i 
în toate sectoarele de activitate. ' 
Sînt încredințat că toți oamenii ' 
muncii, în strînsă unitate în cadrul 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, în frunte cu organizațiile 
de partid, vor face totul pentru ca 
județul Argeș să-și îndeplinească 
în bune condiții sarcinile de mare 
răspundere ce îi revin, demonstrând 
astfel forța și capacitatea creatoare 
a constructorilor argeșeni ai socia
lismului, ca a întregului popor, de
altfel ! (Aplauze și urale puternice: 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).

Cu această convingere, doresc să 
vă urez din toată inima succese tot 
mai mari în întreaga activitate ! 
Să faceți totul pentru a păstra ceea 
ce ați cucerit pînă acum în între
cerea socialistă, dar și pentru a 
merge mai departe, pentru ca, și în 
acest cincinal, să ocupați un loc 
fruntaș, iar dacă e posibil chiar 
primul loc. Eu aș saluta aceasta cu 
bucurie ! (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu\și poporul !“).

Vă urez, dragi tovarăși, succese 
tot mai mari, multă sănătate și fe
ricire ! (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — pace !“. 
Intr-o atmosferă de puternică uni
tate, toțî cei prezenți la marea 
adunare populară ovaționează mi
nute în șir pentru Partidul Comu
nist Român, pentru secretarul ge
neral al partidului și președintele 
țăriî, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Marea adunare populară din municipiul Pitești
(Urmare din pag. a H-a)
din istoria cooperativei : 4 522 kg la 
hectar pe o suprafață de 900 ha, iar 
la orz 4 905 kg la hectar pe o su
prafață de 200 ha. Producțiile obți
nute peste plan ne-au permis să li
vrăm suplimentar la fondul de stat 
în acest an peste 1000 tone grîu și 
peste 300 tone orz.

Dacă astăzi comuna noastră are o 
nouă înfățișare, cu case noi, confor
tabile și moderne, cu școli, maga
zine, cămine culturale, dacă astăzi 
cooperatorii trăiesc o viață tot măi 
înfloritoare, toate acestea le dato
răm partidului, dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, grijii permanente pe care o 
acordați dezvoltării armonioase a în
tregii economii și ridicării nivelului 
dc trai material și spiritual al țără
nimii, al Întregului popor.

Pentru toate acestea, vă mulțumim 
din adincul inimilor noastre și ne 

■ angajăm în fața dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom aplica neabătut 
indicațiile pe care ni le-ați dat cu 
prilejul vizitei în unitatea noastră, că 
nu ne vom precupeți nici un efort 
pentru a pune în valoare capacita
tea maximă a pămîntului, a bazei 
materiale, a cadrelor de care dispu
nem.

Ca lucrători ai pămîntului, care 
avem nevoie de pace pentru a semă
na ogoarele și a stringe recolte tot 
mai mari, ne exprimăm profunda 
noastră îngrijorare față de încor
darea deosebit de gravă la care s-a 
ajuns in relațiile internaționale. Iată 
de ce dăm o înaltă apreciere și ne 

exprimăm totala adeziune față de 
politica externă a partidului și sta
tului nostru, față de inițiativele de 
pace ale României, ale dumneavoas
tră personal, în scopul făuririi unei 
lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

Tovarășul Gheorghe Dinu, directo
rul Combinatului petrochimic Pitești, 
luînd cuvintul, a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Cu emoția și bucuria ce mă stă- 

pînesc participind la această mare și 
însuflețitoare adunare populară vă 
rog să-mi permiteți să vă adresez 
dumneavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, cele mai vii mulțumiri 
din partea colectivului nostru de 
muncă pentru grija și atenția deo
sebite ce le purtați combinatului pe
trochimic, unitate de virf a noii in
dustrii argeșene, realizat din iniția
tiva și cu prețiosul dumneavoastră 
sprijin.

Vă raportăm, stimate tovarășe 
secretar general, că în anul 1981 com
binatul petrochimic și-a realizat și 
depășit planul, iar în acest an, adu
narea generală a oamenilor muncii a 
stabilit să acționăm în așa fel incit 
producția-marfă să fie depășită cu 
500 milioane lei.

Așa după cum ați constatat cu pri
lejul vizitei în combinatul nostru, 
pe baza indicațiilor dumneavoastră 
nemijlocite, acționăm cu toată răs
punderea pentru folosirea la întrea

ga capacitate a instalațiilor, reali
zarea producției pentru export, întă
rirea ordinii și disciplinei.

O atenție deosebită o acordăm eco
nomisirii materiilor prime, materiale
lor și energiei, reușind să realizăm 
o economie de 4,8 lei la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă.

în activitatea de investiții planul a 
fost realizat și depășit, terminînd și 
recepționînd 13 noi obiective, din care 
8 au fost puse în funcțiune. în luna 
august vom pune în funcțiune încă 
3 noi obiective.

în această perioadă am avut aleasa 
fericire de a ne bucura de sprijinul 
și îndrumarea directă ale mult stima
tei tovarășe academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, prin a cărei 
grijă combinatul are asigurată o bo
gată activitate de. cercetare și dez
voltare, atît prin colectivul propriu, 
cît și prin specialiștii de la ICECHIM 
și din alte unități de cercetare.

Vă mulțumim din inimă, mult 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, și 
vă asigurăm că nu ne vom cruța 
eforturile pentru a pune în funcțiu
ne în termen cît mai scurt instalații
le pentru fabricarea dietilanilinei și 
metioninei.

Prețioasele indicații de care am be
neficiat cu prilejul vizitei efectuate 
în combinatul nostru de către dum
neavoastră, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, constituie, 
pentru noi, cei ce muncim pe aceas
tă mare platformă industrială, un 
mobilizator program de muncă, de 
ridicare a întregii activități la nivelul 
exigențelor pe care dumneavoastră le 
puneți în fața industriei chimice ro
mânești.

Cu adînc respect și nemărginită 
dragoste vă adresăm profunda noas
tră recunoștință pentru tot ceea ce 
faceți spre binele întregii națiuni, 
pentru nobila dumneavoastră activi
tate desfășurată ca mesager al păcii, 
colaborării și prieteniei între popoare.

în cuvintul său, tovarășul Nicolae 
Constantinescu, secretarul organiza
ției de bază de la mina de cărbune 
Godeni, maistru miner, a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Pentru noi, cei peste 4 500 de mi

neri musceleni, este o mare bucurie 
că avem prilejul de a vă exprima 
din adîncul inimilor noastre cele 
mai înalte și profunde sentimente 
de dragoste și căldură, de recunoș
tință, dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
întîiul miner de onoare al țării, cel 
mai iubit fiu al poporului român, 
personalitate strălucită a lumii con
temporane, pentru pilda vie pe care 
ne-o dați de slujire fără preget a 
intereselor supreme ale partidului și 
poporului, ale păcii și progresului.

Cu aleasă stimă și deosebită consi
derație, ne exprimăm satisfacția de 
a saluta respectuos pe mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu, strălucit 
om politic și de stat, savant de re
nume mondial.

Prezența dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe secretar ge
neral, reprezintă pentru noi un mo
ment de înaltă satisfacție, un minu
nat prilej de a vă mulțumi pentru 

prețioasele indicații pe care ni le-ați 
dat cu prilejul întîlnirii de ieri de 
la cariera Aninoasa și de a vă asi
gura că ne vom face pe deplin da
toria de mineri. Recomandările dum
neavoastră vor constitui un puternic 
imbold pentru activitatea noastră de 
viitor, pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce ne revin pentru acest an și pe 
întregul cincinal.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că minerii musce
leni, care scot cărbune din aceste 
locuri de peste 90 de ani, însufle
țiți de chemarea patriotică pe care 
dumneavoastră ne-ați adresat-o de a 
da țării cît mai mult cărbune, au 
realizat planul pe cele șapte luni ale 
acestui an, dînd o producție supli
mentară de 64 000 tone cărbune ener
getic, cea mai mare cantitate realiza
tă din istoria mineritului in Argeș.

Vă rog să-mi permiteți ca, în nu
mele tuturor minerilor argeșeni, să 
vă asigur de adeziunea noastră de
plină la întreaga politică internă și 
externă a partidului și statului, al 
cărei strălucit ctitor sînteți dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, de hotărî- 
rea noastră fermă de a acționa cu 
răspundere comunistă, de a da ță
rii cît mai mult cărbune. Cu , acest 
prilej, ne angajăm ca în acest an să 
dăm peste plan 140 000 tone căr
bune.

Cu nețărmurită dragoste și recu
noștință, vă urăm din adîncul ini
milor, dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu multă sănătate și putere 
de muncă, să conduceți destinele 

poporului pe drumul bunăstării și 
fericirii, al păcii și progresului în 
lume, precum și tradiționala urare 
minerească „Noroc bun !“.

Exprimînd dorința tuturor celor de 
față, a tuturor locuitorilor Argeșului, 
primul secretar al comitetului ju
dețean de partid adresează tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu rugămintea de 
a lua cuvintul in cadrul adunării 
populare.

înlîmpinat cu deosebit entuziasm, 
cu puternice sentimente patriotice, a 
luat cuvintul tovarășul Njcolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România.

Cuvintarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deose
bit interes, cu deplină aprobare și sa
tisfacție, ea fiind subliniată în repe
tate rinduri de îndelungi aplauze, 
urale și ovații. Se scandează cu 
înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“.

Adresîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la sfîrșitul cuvîntării, dînd 
expresie gindurilor și sentimentelor 
comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii din județul Argeș, primul 
secretar al comitetului județean de 
partid a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi dați voie ca, expri

mînd cele mai alese sentimente de 

dragoste, stimă și profundă recu
noștință ale participanților la marea 
noastră adunare populară, ale tutu
ror oamenilor muncii din Argeș, să 
vă . mulțumesc încă o dată, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru înalta cinste și 
onoarea ce ne-ați făcut-o prin noua 
și cuprinzătoarea vizită de lucru 
efectuată în județul nostru.

Avînd în dumneavoastră un model 
strălucit de muncă pentru binele po
porului și al patriei noastre socialiste, 
vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
nu vom precupeți nici un efort, că 
vom acționa cu toată hotărirea, 
dăruirea și abnegația revoluționară 
pentru traducerea în viață a indica
țiilor și sarcinilor pe care ni le-ați 
trasat astăzi, pentru a crește contri
buția județului Argeș la înflorirea 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

Din adîncul inimilor, cu toată dra
gostea și cu tot respectul, vă adresăm 
incă o dată, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, urarea fierbinte : 
Să ne trăiți întru mulți ani cu sănă
tate, spre binele și fericirea poporului 
român, spre gloria și măreția Româ
niei socialiste !

întărind această urare, mulțimea 
aclamă minute în șir, pentru partid 
pentru secretarul său general.

Adunarea populară se încheie în 
aceeași atmosferă vibrantă, însufle
țită, de înălțător patriotism.
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nu justifică „golurile11 din silozuri
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bunăoară, era trecut de ora 
de la cinci utilaje de re-
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Descoperire 
arheologică

In timp ce controlau starea de 
consolidare a terenului de la A- 
cumularea de apă Stinca, jude
țul Botoșani, doi lucrători au 
dat peste două vase ceramice 
nemaiîntâlnite pînă acum.

Invitați la fața locului, spe
cialiștii Muzeului județean Bo
toșani au constatat că e .vorba 
de două amfore romane. In 
punctul respectiv s-a deschis un 
șantier arheologic, care a dus la 
descoperirea celei mai impor
tante necropole de . pînă acum 
din această parte a țării, datind 
din perioada secolelor II—III ale 
erei noastre. Necropolă care 
prezintă o deosebită importanță 
istorică și documentară, intrucît 
ea atestă că a aparținut in tota
litate dacilor liberi.

Cartofi și 
trandafiri

O mare și frumoasă grădină
de legume a apărut în comuna 
Munteni de Jos din apropierea 
municipiului Vaslui. O grădină 
care reunește toate parcelele de 
pămint din fața caselor și a gar
durilor, de-a lungul drumurilor, 
întreținute cu grijă, aceste tere
nuri, care însumează citeva hec
tare, sint cultivate in special cu 
cartofi. Iubitori de frumos, lo
calnicii n-au uitat nici florile. 
Din loc in loc, atît cit e nevoie 
pentru desfătarea ochiului, au 
înflorit pilcuri de trandafiri.

Nu putem încheia această 
consemnare fără a sublinia aici 
că inițiativa folosirii fiecărei 
palme de pămint aparține fe
meilor, harnicelor gospodine ale 
comunei. Și nu întâmplător, de 
vreme ce in fruntea comunei se 
află tot o femele : inimoasa pri
măriță Veronica Harnagea.

Gheață din...
soare

La cherhanaua Portița a uni
tății piscicole Jurilovca din ju
dețul Tulcea au inceput lucră
rile la o instalație mai puțin o- 
bișnuită. Este vorba de o insta
lație solară pentru producerea... 
gheței. Originala instalație este 
realizată de specialiștii de la 
Grupul de șantiere Tulcea al 
Trustului de construcții pentru 
agricultură și industrie alimen
tară București. Gheața produsă 
cu ajutorul soarelui va fi folo
sită pentru conservarea peștelui 
care .se livrează in stare proas
pătă. ' .

Cineva observa : „Pește să fie, 
că de soare nu ducem lipsă, mai 
ales la Tulcea, tinde se înregis
trează cele mai multe zile înso
rite pe an".

Ca din propriul 
depozit

De la o vreme, se întâmpla tot 
mai des ca magazinului forestier 
de pe Valea Sadului, județul Si
biu, in general bine aprovizio
nat, să-i lipsească unele măr
furi, îndeosebi mălai și piine.

— De ce ? — a întrebat un 
muncitor forestier.

— De-aia, ca să te mirt tu ! 
— i-a răspuns țifnos gestiona
rul Florin Gheorghe Tomescu.

Și omul se mira. Și nu numai 
el. Dar oamenii au rămas și mai 
mirați cînd au aflat că primul 
„cumpărător", ori de cite ori so
seau mărfuri, era însuși gestio
narul magazinului. Și „cumpă
ra" mălai și piine cu sutele dă 
kilograme. Dar nu pentru că era 
vreun Flăminzilă, ci pentru fu
rajarea animalelor din propria 
gospodărie. Acum nu mai cum
pără nimic. A „încasat" doi 
închisoare.

„Ajutați-mă!" 
Și l-au ajutat

In mod firesc, din pricina
petatelor absențe de la muncă, 
lui Costel Vasite din Ploiești i 
s-a desfăcut contractul de mun
că. Asta s-a întâmplat in toamnă 
anului trecut. De atunci și pină 
acum, Costel n-a mai ridicat un 
pai. I s-au oferit mai multe 
locuri de muncă, dar de fiecare 
dată- strimba din nas : „Slujba 
asta nu-i pentru mine !“ Azi 
așa, miine așa, timpul a trecut 
și Costel a început să cerșeas
că !

— Ajutați-mă, oameni buni 1 
Fie-vă milă de...

Văzindu-l zdravăn și ples
nind de sănătate, cei mai mulți 
dintre trecători nu numai că 
nu-i dădeau „bănuțul", dar il și 
apostrofau, indemnindu-l să 
meargă la muncă. După ce se 
depărtau, Costel le adresa in
jurii, înfuriat peste măsură că 
nu-i luat in seamă. L-au „luat" 
oamenii de ordine și l-au dus 
in fața instanței de judecată, 
care l-a condamnat la cinci luni 
închisoare. Fără milă I

Găsit in gară
Cu adresa nr. 12 927 și 

semnătura directoarei Direcției 
județene Galați pentru proble
me de muncă și ocrotiri sociale, 
inginera Georgeta Apostol, ni Se 
aduce la cunoștință cazul unui 
băiețel de cinci ani găsit in sta
ția C.F.R. Galați in ziua de 21 
iulie. întrucît era singur-singu- 
rel, băiețelul a fost internat la 
Centrul de primire a minorilor 
din localitate. Are părul șaten, 
ochi căprui, vorbește greoi, răs
punde la numele de Borba Gigi. 
în ce privește adresa, nu cu- 

■ noaște decît numărul 71. Pe a- 
ceastă cale, facem cunoscut pă
rinților unde se află băiețelul lor, 
iar cei care știu sau cunosc ceva 
despre el sau despre părinți sint 
rugați să anunțe autoritățile.

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Corespunzător programului sta
bilit, în cooperativele agricole din 
județul Galați ar trebui să fie în- 
silozate in luna august peste 240 000 
tone de nutrețuri, pentru a avea 
certitudinea asigurării necesarului 
de furaje în perioada de stabulație. 
Resurse de furaje există din abun
dență, iar pentru recoltarea lor au 
fost pregătite 414 utilaje complexe 
care pot cosi și toca cel puțin 7 700 
tone masă verde pe zi. Nu se ridi
că probleme nici în ce privește 
transportul ; acum cînd secerișul 
s-a încheiat, iar campania de toam
nă nu a început, cea mai mare 
parte din parcul de autovehicule 
este disponibil. La strîngerea fura
jelor poate fi folosită acum și forța 
de muncă de la culturile de cîmp. 
După cum se vede sînt asigurate 
toate condițiile pentru ca fiecare 
unitate agricolă să-și îndeplinească 
și chiar să depășească sarcinile sta
bilite prin programul de însilozare 
pe luna august. O dovadă în acest 
sens o constituie realizările bune și 
foarte bune din unele unități agri
cole. dintre care se evidențiază, in 
primul rînd, cele din Cosmești, Pe- 
chea, Blînzi. Oancea, Frumușița, 
Schela și Vînători, care dispun de 
pe acum de stocuri de nutrețuri în 
silozuri de peste 1 500—2 000 tone. 
Dar să vedem cum s-a realizat a- 
cest program, pe ansamblul unită
ților agricole cooperatiste din ju
deț, în primele 11 zile care au tre
cut din această lună.

în mod normal, cu forțele exis
tente, trebuiau să se însilozeze cel 
puțin 77 000 tone de nutrețuri. Sto
cul total de furaje depozitate, in
clusiv cele însilozate in perioada 
mai—Iulie, nu depășește însă 43 000 
tone. Adevărul este că ritmul zil
nic de însilozare nu a depășit 
2 000—3 000 tone, un oarecare reviri
ment înregistrîndu-se abia miercuri 
și joi. fără însă a se atinge viteză 
stabilită. Marți dimineața, de exem
plu, mai existau în județ coopera
tive agricole — Măstăcani, Foitești, 
Cănești, Țepu — care nu aveau în- 
silozat nici un kilogram de nutreț.

Cauzele sînt multe și ele hU pot 
fi explicate decît prin dezinteresul 
cu care multe conduceri de unități 
agricole, organe comunale de par
tid și de stat privesc această im
portantă problemă. Elocvente în a- 
cest sens sint stările de lucruri de 
la cooperativa agricolă din Piscu.

Marți, 
14 și, 
coltare de mare capacitate, fuse
seră aduse în depozit numai 28 
tone masă verde, adică nici măcar 
atît cit ar trebui să se recolteze în 
două ore. Pentru transportul aces
tor furaje, conducerea cooperativei 
a Închiriat șase cupluri de remorci, 
pentru care plătește zilnic 4 500 lei. 
Admițînd că marți după-amiază re
morcile respective au mai făcut încă 
un drum, tot nu au reușit să trans
porte mai mult de 75 tone, cam atît 
cit au realizat și cu o zi înainte. Dacă 
numai transportul unei tone de masă 
verde costă unitatea aproape 60 lei, 
nu este greu de imaginat cam la ce 
preț se ridică kilogramul de furaje 
realizat în această cooperativă și 
ce influență negativă au aceste 
cheltuieli asupra costurilor de pro
ducție la litrul de lapte sau kilo
gramul de carne.

Dar aceasta este o problemă pe 
care vicepreședintele cooperativei, 
Petrache Frumușanu, nu o înțele
gea nici în ruptul capului, oricit 
s-au străduit cei doi specialiști care 
ne însoțeau să-l determine să pună 
ordine în folosirea combinelor și a 
mijloacelor de transport. Și întrucît 
am observat că în sectorul zooteh
nic al cooperativei din Piscu mai 
erau și alte lucruri de pus la punct, 
ne-am exprimat dorința de a purta 
o discuție cu inginerul șef al uni
tății, cu primarul comunei sau cu 
oricare alt om cu funcție de răs
pundere în această localitate Nici 
nu apucăm bine să ne exprimăm 
dorința și interlocutorul ne și răs
punde că sînt „pe teren cu toții". 
Nu a trebuit să facem nici un fel 
de investigații pentru a ne convin
ge că, de fapt, terenul pe care îl 
controlau aceste cadre la ora res
pectivă era unul steril, de pe care 
nu se poate culege decît doar... pa
gubă.

Nu am fi insistat asupra acestui 
caz dacă pe parcursul investigației 
noastre, prin citeva ferme zooteh- 

. nice din județul Galați, nu ne-am 
fi convins că de fapt nu este un 
caz izolat. Dimpotrivă, la Liești și 
Tudor Vladimirescu aveam să con
statăm același dezinteres din par
tea cadrelor de conducere din aces
te comune față de problemele ma
jore ale zootehniei. La cooperativa 
agricolă din Tudor Vladimirescu, 
șeful fermei zootehnice, ing. Gheor
ghe Păduraru, a ținut să ne spună

că în ultimele patru zile nu s-a 
însilozat nici un kilogram de nu
treț și, mai mult decît atît, canti
tățile ce sînt recoltate în cîmp nu 
ajung nici măcar pentru consumul 
zilnic al taurinelor. Și asta în plină 
vară, cu atîta abundență de ier
buri în cîmp ! Cum va fi oare la 
iarnă ? Economista fermei zooteh
nice a C.A.P. Liești, Maricica Ho
dorogea, nu era în măsură să dea 
un răspuns cît de cît concludent. 
Și nici nu putea, de vreme ce din 
cele 3 600 tone de nutrețuri, prevă
zute a fi însilozate numai în 
această lună, în dreptul realizări
lor era înscrisă, la data de 10 au- 

'i „cota 
fi apreciat modul de 
animalelor în această 

fapt, nici nu ar trebui 
cuvîntul „îngrijire", 
exprimarea corectă 

animalelor. Pare

gust, cifra zero. Cam tot la
zero" poate 
îngrijire a 
unitate. De 
să folosim 
pentru că 
este... chinuirea 
incredibil ca în plină vară să vezi 
animale înotînd în mocirlă pînă 
aproape de burtă și bînd apă din 
băltoacele rămase de pe urma ploi
lor, în vreme ce la numai cîțiva 
pași se afla un gazon întins, cu 
iarbă crudă. Nu mai vorbim de 
întinderile de miriște din cîmp, 
bine înierbate de acum, unde ani
malele ar trebui să fie scoase la 
păscut. Dar, după cum se vede, în 
cazul acestei unități„ și al altora, 
un asemenea mod tradițional de a 
face zootehnie nu prea mai e „la 
modă" in județul Galați. Animalele 
sînt ținute în grajd sau în padocuri, 
unde li se aduce de toate, sau mai 
bine zis ar trebui, să li se aducă : 
masă verde, siloz, apă. Ce-i drept 
mai- sint și din aceia care n-au re- 

. nunțat la tradiție, cum sînt coope
ratorii de la Costache Negri și Slo
bozia Conachi, ca să nu mai vorbim 
de zootehniștil de la I.A.S. Șendreni, 
care își țin vițelele zi și noapte pe 
pășuni sau pe miriști. Se pare însă 
că exemplul lor și al altora nu a 
convins prea mult pe alții ; or, pe 
această cale, adevărații gospodari 
economisesc sute de tone de furaje 
și livrează statului producții de 
lapte duble de la fiecare vacă.

Este adevărat că județul Galați 
nu stă deloc bine in ce privește 
pășunile și fînețele naturale. Ele 
au devenit insuficiente pentru 
efectivele de animale crescute aici 
și sînt slab productive, întrucît se 
află amplasate pe cele mai sărace 
terenuri, și, în multe locuri, nU sînt 
îngrijite corespunzător. Aceasta 
însă nu poate explica — acum, 
cînd sînt atîtea miriști înverzite — 
preocuparea extrem de scăzută 
pentru pășunatul animalelor, preo
cupare spăzută din partea unor 
șefi de fermă pînă la con
duceri de unități agricole și pri
mari comunali. Să nu fi tras oare 
aceste cadre nici un fel de învăță
minte din greutățile prin care au 
trecut în iarnă și primăvară, cînd 
în unele locuri nu li s-au putut 
asigura animalelor nici măcar paie 
pe săturate ? De ce alte indicații 
mai au nevoie aceste cadre pentru 
a înțelege că zootehnia — și, lega
tă de dezvoltarea ei, strîngerea de 
cantități cît mai mari de furaje — 
reprezintă astăzi o prioritate indis
cutabilă a agriculturii noastre ? 
Și că tocmai de aceea întreaga ac
tivitate care privește zootehnia tre
buie să se bucure acum de aceeași 
atenție care se acordă semănatului, 
secerișului și strînsului culturilor 
de toamnă. Este un imperativ care 
trebuie să fie nu numai bine înțe
les, ci și transpus în practică, prin 
măsuri și acțiuni stăruitoare. Iar 
acum este momentul să se treacă 
cu hotărîre la reeșalonarea grafi
celor de recoltare și însilozare a 
nutrețurilor corespunzător capaci
tății maxime de lucru a mijloacelor 
mecanice de care dispun unitățile 
agricdle, astfel incit pretutindeni 
să se asigure îndeplinirea integrală 
a programului stabilit pentni luna 
august. Sub bici un motiv nu tre
buie admisă nici o abatere de la 
acest program ! Pentru că orice 
amînare riscă să ducă la neîndepli- 
nirea obiectivului stabilit — acela 
de a se însiloza în județ, pînă la 
sfirșitul acestei luni, cel puțin 
240 000 tone de nutrețuri.

Iosif POP

recoltarea acestei culturi să se facă 
atît mecahic, cît și, acolo unde e 
cazul, prin smulgere manuală.

Acționîndu-se în acest fel și fo- 
losindu-se integral timpul bun de 
lucru, în multe consilii agroindus
triale recoltarea este într-un stadiu 
avansat. în lanurile de in pentru 
ulei ale unităților agricole de stat 
și cooperatiste din consiliul Fălciu 
se aflau miercuri peste 30 de com
bine și sute de cooperatori. „Din 
cele 470 de hectare, am și recoltat 
pină azi peste 50 la sută — ne in
formează inginerul-șef al consiliu
lui, Ion Diaconu. Pînă sîmbătă. Inul 
va fi strîns de pe toată suprafața 
cultivată". Și in cooperativele agri
cole Ibănești, Bogdănița și Zorleni, 
în fermele Bujorăni și Alexandru 
Vlahuță ale I.A.S. Zorleni au fost 
mobilizate forțe sporite pentru ter
minarea acestei lucrări. „Unde inul 
e de talie mică — ne spune Ionel 
Vasian, inginerul-șef al consiliului 
Zorleni — reglăm combinele bine 
pentru a-1 tăia cît se poate de jos. 
Unde e foarte mic, intervenim o- 
perativ cu oamenii organizați în

echipe, care îl cosesc sau îl smulg. 
Pină acum au fost recoltate doar 
150 ha din cele 500 cite avem, de
oarece ritmul de lucru este incă sub 
cel planificat".

Dealtfel, și in alte unități ritmul 
de lucru este încă necorespunzător. 
Ca atare, pînă joi, 12 august, inul 
pentru ulei a fost strîns, pe an
samblul județului, doar de pe 1 338 
hectare, din cele 5 200 hectare cul
tivate. Tocmai de aceea, este nece
sar ca ritmul de recoltare să fie. 
simțitor intensificat. Și aceasta — 
urmînd exemplul fruntașilor — 
printr-o judicioasă organizare a 
muncii și o mai largă mobilizare și 
participare a forțelor satelor, în 
special în unitățile agricole din con
siliile Puiești, Crasna, Bîrlad și Ivă- 
nești, precum și prin declanșarea 
neîntîrziată a recoltării și în consi
liile Tătărani, 
unde această 
maturitate.

1

Banca și Negrești, 
cultură a ajuns la

Petru NECULA 
corespondentul „Scînteii

CĂLĂRAȘI: Importante cantități de griu

De două zile s-a trecut și în ju
dețul Vaslui la recoltarea inului 
pentru ulei, această lucrare desfă- 
șurindu-se acum in 10 din cele 14 
consilii , cite îl au în cultură. Dato
rită lipsei de precipitații din primă-

vară, în acest an inul pentru ulei 
nu s-a dezvoltat așa cum trebuie, 
rămînind în mare parte mic în înăl
țime. Pornind de la această reali
tate, comandamentul agricol jude
țean a indicat în mod expres ca

în plus față de prevederile din contracte
Anul acesta, unitățile agricole din 

județul Călărași au realizat și de
pășit producția medie de grîu pla
nificată la hectar. „Acest rezultat, 
deși foarte bun — ne spune tova
rășul Nicolae Zainea, secretar cu 
probleme de agricultură al comite
tului județean de partid — nu se 
situează la nivelul maxim al po
sibilităților. Am în vedere fertili
tatea bună a terenurilor, gradul 
ridicat de mecanizare a lucrărilor 
și cantitățile sporite de îngrășămin
te chimice folosite". Este un ade
văr confirmat de multe unități a- 
gricole de stat și cooperatiste care 
au depășit cu mult producția me
die planificată. Iată și citeva e- 
xemple : I.A.S. Ciulnița a obținut 
5 200 kg de grîu la hectar, I.A.S. 
Lehliu — 5 022 kg, C.A.P. Dor Mă
runt — 6 383 kg, C.A.P. Gurbănești 
— 5 229 kg, C.A.P. Valea Argovei — 
5 141 kg, C.A.I3. Făurei — 5 122 kg. 
Dealtfel, mai mult de jumătate din 
cele 85 de cooperative agricole au 
realizat și depășit planul la pro
ducția de grîu. Aceasta a făcut po
sibil ca, pe ansamblul județului, să 
fie livrate integral cantitățile de 
griu prevăzute la fondul de stat și 
să se înregistreze o depășire a sar
cinilor contractuale cu peste 2 000 
de tone.

în strînsă 
realizate au 
niturile bănești ale membrilor coo
peratori, iar în unitățile care au 
depășit producția planificată, fon
dul de retribuire în natură a fost 
suplimentat cu 3 025 tone de grîu. 
Totodată, se cuvine făcută preci
zarea că, datorită depășirii produc
ției planificate, s-a putut crea un 
fond alimentar de rezervă, pe an
samblul județului, de 800 
grîu.

Agricultura județului 
are posibilități de a realiza 
țiile stabilite și la 
toamnă, 
dițiile - 
varășul Nicolae Zainea — ca 
realizăm în acest an producții me
dii de cel puțin 7 500 kg porumb 
boabe la hectar, 2 500 kg de floa- 
rea-soarelui, 40 tone de sfeclă de 
zahăr și 18—20 tone de legume. 
Toate acestea vor permite ca u- 
nitățile agricole din județul Că
lărași să-și onoreze integral Sarci
nile privind livrarea produselor la 
fondul de stat și la culturile de 
toamnă".

legătură cu recoltele 
crescut simțitor și ve-

tone de

Călărași 
produc- 

culturile de 
„Dispunem de toate con- 
a ținut să ne spună to- ---  --ț să

Rodica SIM1ONESCU 
corespondentul „Scînteii"

Pe șantierul Fabricii 
de zahăr din Calafat

între cele patru fabrici de zahăr 
programate să intre in funcțiune pe 
parcursul acestei luni se numără și 
aceea din Calafat, unitate cu o capa
citate de prelucrare zilnică de 4 000 
tone sfeclă. In ce măsură au fost re
cuperate restanțele acumulate in lu
nile anterioare ? Cum acționează con
structorii și lucrătorii subantreprize- 
lor de specialitate pentru asigurarea 
condițiilor de intrare în funcțiune ? 
Ce probleme mai trebuie soluționate 
în această perioadă de acum foarte 
scurtă ? Iată principalele aspecte pe 
care le-am analizat cu prilejul unei 
analize efectuate recent pe șantier. 
Dar iată mai întîi opiniile directoru
lui întreprinderii beneficiare, tovară
șul Atanasie Guță :

— în prima jumătate a anului tre
cut, situația lucrărilor pe șantierul 
fabricii noastre era complet nemulțu- 
mitoare. începind insă cu lunile sep- 
tembrie-octombrie, ca urmare a asi
gurării forței1 de muncă necesare — 
atît sub aspect numeric, cît și sub a- 
cela al calificării — a adoptării unor 
măsuri organizatorice, printre care 
înlocuirea șefului de șantier, a direc
torului de grup ș.a., precum și’ dato
rită primirii de la furnizor a princi
palelor Utilaje și instalații, activita
tea constructorilor a înregistrat revi
rimentul mult așteptat. Antrepreno
rul general — Trustul de Construcții 
industriale din Craiova — a concen
trat pe șantier circa 1 000 lucrători, 
măsură soldată cu intensificarea rit
mului de lucru și cu recuperarea ce
lei mai mari părți a restanțelor. De
altfel, rezultatele obținute sînt eloc
vente. Astfel, planul pe primul se

Termenele de punere in funcțiune se apropie 
Prin bună organizare pot fi respectate

mestru al acestui an a fost depășit 
cu aproape 6 milioane lei Ia total in
vestiție, in timp ce la structura de 
construcții-montaj depășirea se ridi
că la peste 4 milioane lei.

într-adevăr, realizările amintite se 
regăsesc și în stadiile fizice ale lu
crărilor. Pe șantier am constatat că 
multe dintre secțiile viitorului obiec
tiv, între care stațiile de descărcare 
hidraulică a sfeclei din autovehicule 
și vagoane, basculele rutiere, platfor
ma de piatră, var și cocs, stația de 
clorinare și altele au fost terminate 
și predate beneficiarului. De aseme
nea, se apropie de sfîrșit și lucră
rile la secțiile de difuzie, tăiere a 
Sfeclei, preparare a laptelui de var și 
de purificare-evaporație. Există deci 
condiții reale ca fabrica de zahăr să 
intre în funcțiune în această lună. 
Esențial este însă ca ritmul actual 
de lucru să fie menținut în continua
re. Dealtfel, pe șantier se acționează 
tocmai în acest sens. Fiecare munci
tor are de îndeplinit o sarcină exac
tă, nimeni nu lucrează la voia în- 
timplării. întreaga activitate se des
fășoară după o organizare riguroasă.

Inginerul Ion Botofei, directorul 
grupului de șantiere, ne precizează 
că lucrătorii trustului craiovean s-au 
angajat să predea beneficiarului fa
brica odată cu declanșarea campa
niei de recoltare a sfeclei, urmind 
ca, în primele zile ale lunii septem
brie, la Calafat să se producă prima 
șarjă de zahăr. „în prezent avem 
forțe serioase concentrate la efectua
rea pardoselilor de mozaic, zugrăve
lilor și vopsitoriilor, la retușarea 
construcției metalice și terminarea

închiderilor exterioare cu profilit — 
toate în cadrul halei de fabricație, 
ne-a spus în continuare interlocuto
rul. De asemenea, se execută în ritm 
intens diverse lucrări la stația de 
preparare a laptelui de var, la de
pozitul de materie primă, la secția 
fierbere-cristalizare, la alte compo
nente ale fabricii".

Dincolo de activitatea meritorie a 
constructorilor, trebuie să relevăm și 
aportul deosebit al lucrătorilor din 
cadrul trusturilor de montaj utilaj 
chimic și de lucrări speciale — am
bele din București, care au depășit 
prevederile programelor de lucru — 
superioare prevederilor de plan — cu 
valori apreciabile. Eforturi sporite se 
cer însă din partea lucrătorilor 
Trustului de instalații și automatizări 
București și I.M.S.A.T. București, în
trunit o serie de lucrări din sarcina 
acestor unități se află în restanță.

Chiar dacă va fi gata din punctul 
de vedere al construcției, intrarea în 
funcțiune a Fabricii de zahăr din Ca
lafat va depinde însă de soluționarea 
unei probleme esențiale : realizarea 
alimentării cu apă. Care este stadiul 
fizic al acestei lucrări ?

— Ceea ce era mai important, și 
anume construcția prizei de capta
re, s-a și executat, ne spune ingine
rul Marin Pițică, șeful șantierului. 
Am efectuat această importantă lu
crare pe malul sting al Dunării, la 
km 797, la 10 m sub nivelul fluviu
lui, în condiții deosebit de grele, care 
au dovedit priceperea și capacitatea 
constructorilor noștri. Conductele de 
aducțiune au fost montate pe cea mai 
mare parte a traseului, pînă in apro-

pierea fabricii. Lucrarea va îi gata 
în întregime la termenul stabilit, iar 
fabrica de zahăr va primi apă la in
trarea sa în funcțiune.

în afara aspectelor consemnate în 
rindurile de mai sus, intrarea în pro
ducție a fabricii reclamă soluționarea 
urgentă a unor probleme. Astfel, be
neficiarul face apel la : întreprinde
rea de utilaj tehnologic din Buzău 
să livreze, fără intirziere, cele două, 
grupuri de acționare a difuzorului 
RT-4 ; întreprinderea de utilaj ali
mentar din Slatina, care a livrat in
complet sau cu defecțiuni o serie de 
furnituri, să execute completările și 
remedierile necesare la malaxoare- 
răcitoare, malaxoare-masă groasă și 
malaxoare-masâ artificială ; între
prinderile „Independența“-Sibiu și 
„Unio" Satu Mare să soluționeze 
problemele legate de punerea în a- 
cord a echipamentelor cu documen
tația tehnică și să expedieze diverse
le accesorii de Ia benzile transportoa
re și podul pivotant. Totodată, avînd 
în vedere volumul mare dl lucrărilor 
ce au mai rămas de executat, este 
necesar ca subantreprizele să supli
menteze urgent forța de muncă, mai 
ales că la ora actuală se mai află in 
stoc, în așteptarea montajului, peste 
400 tone utilaje și instalații diverse. 
Asigurindu-se toate aceste condiții, 
este posibil, așa cum a reieșit din 
discuțiile cu factorii responsabili, ca 
termenul de intrare în funcțiune a 
Fabricii de zahăr din Calafat să fie 
respectat

Nicolae PETOLESCU 
corespondentul „Scînteii"

Se știe, dintr-o îndelungată expe
riență umană, că adevărul iese întot
deauna la suprafață precum untde
lemnul. Cu cit mai repede cu atît mai 
bine I Oamenii, in marea lor majori
tate, nu pot asista indiferenți la ab
dicarea de la normele eticii și echi
tății socialiste. Atunci cînd din indi
ferența, din lipsa de răspundere și 
vigilență a celor învestiți să vegheze 
asupra respectării legalității într-o 
comună, într-o întreprindere sau in
stituție, neregulile persistă, el inter
vin pentru aducerea lucrurilor la nor
mal, își spun cuvîntul în adunări ce
tățenești, iar dacă văd că nu sint as
cultați, că nu se iau măsuri pe plan 
local se adresează cu scrisori organe
lor de partid și de stat, pentru a se 
întrona în drepturile lor corectitudi
nea și cinstea. în urma unor aseme
nea scrisori, Comitetul județean de 
partid Teleorman a luat cunoștință 
de unele abateri grosolane comise 
de persoane cu funcții de răspundere 
in gospodărirea avutului coopera
tivelor agricole de producție din 
Mereni și Piatră. Am pornit pe 
firul cazurilor din aceste coope
rative pentru a afla cum de s-a 
ajuns la astfel de situații, cum au 
reacționat în fața unor asemenea fap
te organizațiile de partid locale.

Primul caz. îneepînd diii anul 1981, 
Petre Desculț. în calitate de pre
ședinte al C.A.P. Mereni. a comis o 
serie de abuzuri. Printre altele, a 
vîndut unor ciobani particulari din 
comunele Mereni și Botoroga di
ferite furaje îh valoare totală de 
34 000 lei. Furajele erau procurate 
de la silozul Botoroga în contul 
C.A.P.-ulUi. dar nu mai ajungeau la 
animalele cooperativei. în schimb se 
utnpleau buzunarele lui P. D.

Al doilea caz. Abuzînd de funcția 
de președinte al C.A.P. Piatra. A- 
lexandru Căzănaru a efectuat lu
crări de extindere la o casă ce i-a 
fost destinată, fără a solicita auto
rizație. în plus, a folosit materialele 
și forța de muncă luate de la coope
rativă contrar prevederilor legale și 
a împrejmuit cu gard o suprafață 
de 1 850 metri pătrat! teren pentru

casă în loc de 200 metri pătrați cît 
. îi dădea dreptul legea. Totodată, în

câlcind prevederile statutare, a de
ținut în cîmp un plus de opt ari de 
vie. împreună cu inginerul-șef. Ion 
Gămăn. și cu alte persoane din con
ducerea cooperativei agricole. C. A. 
a desfășurat o defectuoasă activitate 

Cin organizarea producției, in buna 
gospodărire și păstrare a avutului 
obștesc. (Nu insistăm și asupra altor 
detalii ale acestui caz. Ne-a interesat 
în mod deosebit ceea ce a urmat după

lui" (Adam lofănuț) ; „Comportarea 
sa a influențat în rău și pe alții" 
(Florea Ignat).

Pe măsura faptelor, plenara comi
tetului comunal de partid Mereni a 
hoțărit excluderea lui P. D. din rîn- 
dul membrilor de partid și a reco
mandat adunării generale a coope
ratorilor înlocuirea lui din funcția 
de președinte al C.A.P. La Piatra, 
A. C, a fost, de asemenea. înlocuit 
de la conducerea cooperativei agri
cole de producție și sancționat pe

cive. Totodată, ei trebuie să combată 
cu tărie optica deformată a unora 
care, deși corect! în ceea ce privește 
propriul comportament, nu-și ascund 
admirația fată de cei care știu să 
se descurce cu muncă putină și trai 
bun. Necinstea, tendința de căpă
tuială. primitivismul oglindit în plă
cerea de a acumula cit mai multe 
obiecte nu constituie' indiciul unei 
inteligențe superioare, al unui talent 
deosebit, ci mal degrabă maschează 
lipsa acestora, reprezintă substitute

ceea oe privește analizarea exigentă 
a propriei activități a celor două co
mitete. porni adu-se tocmai de la 
răspunderile ce le revin în această 
privință. Ar fi fost n.u numai în fi
rea lucrurilor, ci o cerință obligato
rie ca plenarele să examineze pro
pria activitate a comitetelor comu
nale de partid, cu deosebire în dez
baterea cazului de La Piatra. Colec
tivul de cercetare a veridicității 
scrisorii a dezvăluit și alte aspecte 
negative, nu direct legate de cei

OBSTESC
apărat și 
fi dijmuit

îmbogățit prin munca celor mulți, nu poate 
de cei care-l confundă cu propriul buzunar

agricole din județul Teleorman

dezvăluirea abuzurilor și ilegalități
lor, ce învățăminte s-au tras sau se 
puteau trage pentru ca asemenea 
abateri să nu se mai repete).

Ca membri de partid, cei doi au 
fost puși in discuția comuniștilor din 
comunele respective. Iar faptele lor 
— fapte străine comportamentului 
comuniștilor — au primit replică pe 
măsură. La Mereni : „Faptele Pre
ședintelui C.A.P. reprezintă o Pată 
pentru unitate" (Gheorghe Milita
ră) ț „Abaterile sînt grave și nu pot 
fi trecute cu vederea nimănui și cu 
atît mai mult unui comunist" (Ma
rin Pătrașcu) ; „Pentru că a vrut să 
se căpătuiască prin sustragere nu 
mai poate fi conducătorul unității" 
(Marin Militam). La Piatra : „A în
călcat legea cu bună stiintă. ceea ce 
pentru un membru de partid este si 
mai grav" (Ganea Sorescu) ; „S-a 
ținut departe de cooperatori, nu le-a 
ascultat părerile și s-a comportat cu 
averea obștii ca și cum ar fi fost a

linie de partid cu vot de blam. E- 
vident. nimeni niu poate pune la în
doială justețea acestor măsuri. Pen
tru că și faptele care le-au determi
nat au fost și ele clare ca lumina 
zilei. Precum tot atît de claire ș! de 
ferme au fost și pozițiile participan- 
ților la cele două plenare, care ău 
criticat cu asprime încălcarea gro
solană a normelor statutare ale 
partidului de către cei doi foști pre
ședinți. Și totuși se ridică unele în
dreptățite semne de întrebare.

O primă întrebare ar fi cum de 
s-a ajuns la această situație cu atît 
mal mult cu cit. mai ales în cel de-al 
doilea caz. lucrurile sint cam de 
multișor cunoscute. Or. pentru co
muniști. ca militant! in mod decla
rat ai unei societăți de înaltă mora
litate. este o îndatorire nu numai a 
se feri ei înșiși de asemenea defor
mări spirituale, ci de a feri colecti
vele în care ei muncesc și trăiesc 
de apariția unor asemenea acte no-

a ceea ce omul trebuie să aibă mai 
frumos și mai înălțător in el. în 
ceea ce privește preînitîmpinarea și 
îndeosebi curmarea din faza inci
pientă a apariției abuzurilor și ne
cinstei. organizațiile de partid din 
cele două comune au rămas datoare. 
Fiindcă nu poate fi decît opacitate 
și Lipsă de receptivitate fată de ceea 
ce vedea aproape toată lumea satu
lui. Oare P. D. din Mereni a cărat 
cele 5 500 kilograme gozuri. 500 kilo
grame soia boabe și citeva alte tone 
de plevuri în buzunare ? Sau A. C. 
din Piatra și-a amenajat locuința cu 
materialele și forța de muncă a 
C.A.P.-ului după o imensă și groasă 
cortină ? Și o altă întrebare. Oare 
plenarele celor două comitete comu
nale de partid s-au arătat ele a fi 
la înălțimea exigențelor pe care le 
reclamau analizarea acestor cazuri ? 
Da. în ceea ce privește condamna
rea cu indignare a celor întîmplate 
de către toți pairticipanții. Nu. în-

împricinați. De pildă, a constatat 
negLijențe, lipsă de ordine și disci
plină, favoritisme, teren fertil pen
tru proliferarea sustragerilor din a* 
vut-ul obștesc, a lucrului de mântuia
lă, a încălcării normelor de muncă, 
a nerespectării tehnologiilor. Or. ar 
fi fost necesar, și prilejul ora cum 
nu se poate mai potrivit, să 
evaluată întreaga muncă de 
pentru a arunca peste bord 
lismul și inerția din stilul de 
al comitetului comunal de 
prin promovarea viguroasă a 
și autocriticii, prin analizarea perio
dică a modului în care membrii co
mitetelor își îndeplinesc sarcinile lor 
politice și profesionale, prin reori- 
entarea întregii munci politico-edu
cative în vederea conferirii girului 
eficientei, prin întărirea democrației 
interne de partid. Cum am mai 
spus, aceste aspecte' au lipsit din 
dezbateri. Așa se face că, la citeva 
luni de la această plenară. în acti-

fie re- 
partid 

forma* 
muncă 
partid, 
criticii

Vitatea comitetului comunal de 
partid Piatra formalismul, improvi
zația, inerția continuă să blocheze 
căile afirmării unei vieți de organi
zație viguroase, dinamice, capabilă 
să răspundă rapid și eficient cerin
țelor mari și complexe ce i se pun 
în prezent.

...Am pornit pe firul cazurilor rela
tate avi nd ca prim punct de 'reper 
sublinierile făcute în referatul pre
zentat în plenara Comitetului jude
țean de partid Teleorman privind 
activitatea organelor și organizați
ilor de partid, de stat, de masă și 
obștești consacrate examinării și re
zolvării propunerilor, sesizărilor, re- 
clamațiilor și cererilor oamenilor 
muncii pe primul semestru al aces
tui an. Un referat concret și la o- 
biect, cu prezentarea a ceea ce s-a 
realizat în această perioadă, cu cri
tici formulate la adresa unor insti
tuții și întreprinderi și chiar a co
mitetului județean de partid. Tovară
șul Ion Mirescu, președintele colegiu
lui județean de partid, ne-a vorbit 
detaliat despre aspecte referitoare 
la metodele operative și eficiente de 
rezolvare și examinare a scrisorilor 
și sesizărilor, despre ponderea cres- 
cîndă a acelor propuneri ale oame
nilor muncii care aduc idei valoroa
se în îmbunătățirea muncii într-un 
sector sau altul. O metodă deosebit 
de interesantă ni s-a părut, de pil
dă, includerea în colectivele de cer
cetare chiar a autorilor sesizărilor, 
firește, cu oonsimțămintul lor, ceea 
ce reprezintă, totodată, 
mijloc de dezvoltare a 
răspundere, de sporire 
oamenilor muncii în 
partid și de stat. Am
problema scrisorilor și 
sub aspectul contribuției lor la îm
bunătățirea activității organelor și 
organizațiilor de partid, deoarece in 
unele situații, așa cum s-a văzut 
ma,i sus. valorificarea acestora nu 
este întotdeauna dusă pînă la capăt.

un important 
spiritului de 
a încrederii 
organele de 
abordat însă 

sesizărilor

Constantin VARVARA 
Stan STEFAN
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România
’ i

In numele poporului mozambican, al Partidului FRELIMO, al Guvernului 
Republicii Populare Mozambic și al meu personal, vă mulțumesc pentru sa
lutările călduroase și bunele urări pe care ni le-ați adresat cu ocazia celei 
de-a 20-a aniversări a creării FRELIMO și a celei de-a VII-a aniversări a 
proclamării independenței naționale.

Sîntem convinși că vor continua să se dezvolte și în viitor prietenia fră
țească și solidaritatea militantă care leagă partidele, popoarele și statele 
noastre in lupta comună împotriva colonialismului, rasismului și imperialis
mului, pentru independență, pace și progres în lume.

SAMORA MOISES MACHEL
Mareșal al Republicii, 

Președintele Partidului FRELIMO, 
Președintele

Republicii Populare Mozambic

jrycplpiitpi Snip

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sînt recunoscător Excelenței Voastre pentru mesajul de felicitare trimis 
de dumneavoastră cu prilejul alegerii mele ca președinte al Republicii In
dia. Sînt convins că relațiile strînse dintre țările noastre vor continua să se 
întărească în anii următori, în folosul reciproc al popoarelor noastre.

Vă rog să primiți, Excelență, urările mele cele mai bune pentru sănătatea 
și prosperitatea dumneavoastră și pentru progresul și bunăstarea țării și 
poporului dumneavoastră.

GIANI ZAIL SINGH
Președintele Republicii India

ÎN ÎNTÎMPINAREA

marea noastră sărbătoare națională

Cronica zilei

Primire la C. C. al P. C. R.
In perioada 22 iulie — 12 august 

a.c., o delegație de activiști ai Par
tidului Comunist Chinez, condusă de 
tovarășul Lin Xinguan, consilier la 
Secția relații externe a C.C. al P.C. 
Chinez, a efectuat, la invitația C.C. 
al P.C.R., o vizită pentru schimb de 
experiență în țara noastră.

Delegația a avut convorbiri la C.C. 
al P.C.R., la comitetele județene de 
partid Constanța, Tulcea, Buzău și 
Covasna, a vizitat întreprinderi in
dustriale și agricole, obiective social- 
culturale din Capitală și județe.

La încheierea vizitei, delegația de 
activiști ai P.C. Chinez a fost primită 
de tovarășul Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

La convorbirea desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească a par
ticipat tovarășul Leon Naș, adjunct 
de șef de secție la C.C- al P.C.R.

A fost prezent, de asemenea, Chen 
Shuliang, ambasadorul Republicii 
Populare Chineze la București.

ȘTIRI SPORTIVE
• De astăzi șipînă duminică, stadio

nul „23 August' din Capitală va găz
dui întrecerile celei de-a 41-a ediții 
a Jocurilor balcanice de atletism, 
competiție la care participă sportivi 
și sportive dii Albania, Bulgari^, 
Grecia, Iugosăvia, Turcia și Româ- 
,iia. Balcaniaca de anul acesta, reu
nind sportivi le certă valoare inter
națională, contituie un ultim și util 
prilej de veritcare în vederea par
ticipării la Campionatele europene, 
ce vor avea lo între 6 și 12 septem
brie, la Atena.

Astăzi sînt fogramate două reu
niuni : de la oa 10,00 — se vor des
fășura concurs'ri preliminare și o 
serie de probe ța decatlon și hepta- 
tlon ; de la oral7,30 — ceremonia de 
deschidere, api finale la înălțime 
masculin, disc emînin, 100 m femi
nin, 100 m masulin, 800 m feminin, 
800 m masculii aruncarea ciocanu
lui, 10 000 m ș|4X100 m feminin.

Cu prilejul Jcurilor balcanice de 
atletism, la Buițrești se va desfășu
ra — astăzi, dela ora 9,30 — Con
gresul balcanic.

® în competia de baschet pentru 
juniori „Cupa'' țietenia" de. la Sal- 
gotarjan, echip României ă învins 
cu scorul de 130—81 selecționata 
Ungariei.

O în orașul anadian Edmondon 
(Alberta) au îseput campionatele 
mondiale de lupi libere, la care par
ticipă aproape II de sportivi din 26 
de țări. în prim» tur, la categoria 57 
kg, campionul mân Aurel Neagu 
l-a învins cu i decizie de 4—0 pe 
cubanezul Rafaj Torres. în cadrul 
cat. 100 kg, Vasi Pușcașu a pierdut 
la Roland Gerțe (R.D. Germană).

© în primul eci al turneului pe 
care-1 întreprind în țara noastră,

echipa de rugbi a Universității din 
Cambridge a jucat la Constanța cu 
o combinată locală. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 33—7 (21—7) în 
favoarea oaspeților.

In următorul joc, rugbiștii englezi 
vor întîlni, duminică, formația Farul 
Constanța.
• Consemnăm o bună comportare 

în „Raliul Bosforului" ă automobi- 
liștilor noștri Vasile Ștefan — N. 
Voican (locul 1 la „clasă" și locul 4 
în clasamentul general) și FI. Ma- 
teescu — F. Nuță (locul 3 la „clasă" 
și locul 7 în clasamentul general). 
La start au fost prezente 73 de echi
paje din Bulgaria, Franța, Grecia, 
Italia, Turcia și România. Echipajul 
nostru V. Balint — C. Zărnescu 
(care, după prima parte a cursei, se 
afla pe locul 3 în clasamentul gene
ral) a abandonat din cauza unei de
fecțiuni mecanice...

Patru cunoscuți automobiliști (N. 
Grigoraș, V. Nicoară, Șt. Ianco- 
vici, B. Ursu) vor participa sîmbătă 
și duminică la cursa de viteză pe 
circuit de la Most (Cehoslovacia), 
cursă contînd în competiția interna
țională . „Cupa păcii, și prieteniei". 
Cu o săptămînă înainte, ei au luat 
parte la concursul de viteză pe cir
cuit de la Schleitz (R.D.G.).

La sfîrșitul acestei luni se reiau 
campionatele naționale de viteză. La 
27 și 28 august sînt programate, la 
Reșița, etapa a IlI-a a campionatu
lui de viteză în coastă și etapa a 
IV-a a campionatului de viteză pe 
circuit. Urmează, imediat, alte etape : 
4 septembrie, la Zalău, viteză în 
coastă ; 10 septembrie, la Vidraru,
de asemenea viteză în coastă ; II 
septembrie, la Pitești, viteză pe 
circuit.

ÎN GZBATERE PUBLICĂ

Județul Suceava 
a încheiat secerișul 

griului și secarei
Oamenii muncii __ _____

județului Suceava au încheiat se
cerișul griului și secarei de pe în
treaga suprafață cultivată. în obți
nerea acestui succes — se subliniază 
în telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
Comitetul județean Suceava al 
P.C.R. — factorul hotărîtor l-au 
constituit sarcinile și indicațiile 
prețioase pe care dumneavoastră ni 
le-ați dat cu prilejul vizitei de lu
cru în județul Suceava privind 
organizarea și desfășurarea seceri
șului, măsurile pe care organele și 
organizațiile de partid, consiliile 
populare, conducerile unităților 
agricole de stat și cooperatiste le-au 
luat pentru folosirea la capacitatea 
maximă a mijloacelor tehnice din 
dotare, pentru utilizarea fiecărei 
ore bune de lucru. în prezent, toa
te forțele umane și mijloacele me
canice din agricultură sînt mobili
zate pentru terminarea eliberării 
terenurilor de paie, efectuarea ară
turilor, pentru pregătirea temeinică 
a campaniei de recoltare a cartofu
lui și însămînțărilor de toamnă, 
onorarea obligațiilor la fondul de 
stat, fiind ferm hotărîți să tradu
cem în fapte prețioasele indicații 
date de dumneavoastră, mult iubite 
conducător, ia recenta consfătuire 
de lucru cu cadrele de conducere 
din agricultura județului Constanța.

din agricultura

Foto : Leonid Stratulat

La întreprinderea mecanică „Nicolina“-lași

Noi utilaje în sprijinul constructorilor

Manifestări
politico-educative 

și cultural-arlislice
VASLUI. în suita manifestărilor 

politico-educative ce se desfășoară 
in întîmpinarea apropiatei sărbă
tori naționale de la 23 August, la 
Bîrlad a avut loc, în organizarea 
comitetului județean al U.T.C. și a 
colectivului județean al foștilor ve
terani și luptători împotriva fascis
mului, simpozionul „Victoria revo
luției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialis- 
tă — moment hotărîtor în făurirea 
orînduirii socialiste pe pămîntul 
României". Au prezentat comuni
cări cadre didactice universitare, 
ofițeri superiori și participanți la 
actul insurecțional din august 1944, 
muzeografi. O manifestare similară, 
urmată de un program artistic evo
cator, a fpst organizată și la casa 
de cultură din orașul Huși. (Petru 
Necula).

HARGHITA

în cinstea marii noastre sărbători 
naționale de la 23 August, oame
nii muncii de la întreprinderea me
canică „Nicolina" din Iași obțin re
zultate deosebite în fabricația de 
mașini și utilaje cu performanțe 
superioare. Produselor de o deose
bită tehnicitate fabricate aici, cum 
sînt stațiile de mixturi asfaltice, ru
lourile compactoare, betonierele, 
dumperele de 12 mc, autogredere- 
le de 180 CP, li s-au adăugat în 
ultimul timp noi utilaje, printre 
care un malaxor autopropulsat pe 
șasiu ROMAN, de mare capacita
te (3 200 litri), destinat fabricării 
asfalturilor turnate pe carosabil sau 
trotuare. De asemenea, zilele tre
cute au luat startul către șantiere-

le de construcții și balastiere pri
mele 10 încărcătoare frontale de 80 
CP (I.F.—80), care fac parte din a 
doua familie de astfel de utilaje 
(prima familie fiind I.F.—120). Noi
le încărcătoare au avantajul că rea
lizează aceeași încărcătură — 1,6 mc 
deodată — cu o putere de numai 
80 CP, față de 120 CP utilizată de 
vechile încărcătoare. Se realizează 
astfel importante economii la con
sumul de carburanți. Noile mașini 
.au fost introduse în producția de 
serie. (Manolo Corcaci).

în fotografic : Primul lot de în
cărcătoare frontale de 80 ,CP pă
răsește întreprinderea spre șantiere 
de construcții și balastiere.

CĂLĂRAȘI. Sala clubului tinere
tului din Călărași a găzduit un sim
pozion cu tema : „Revoluția de eli
berare socială și națională — mo
ment de seamă în istoria poporului 
român". Referatele și comunicările 
prezentate s-au intitulat : „23 Au
gust — început de epocă nouă în 
istoria patriei"; „Tineretul și revo
luția în România" ; „Contribuția 
tineretului la lupta insurecțională 
din August 1944“ ; „Informații din 
arhivele străine despre insurecția 
de la 23 August" ; „17 ani de rod
nice împliniri — anii cei mai fertili 
din istoria țării" ; „Desfășurarea 
evenimentelor din August 1944 la 
Călărași". Simpozionul a fost urmat 
de un program artistic. (Rodicti Si- 
mionescu).

Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 
Zilei naționale a Republicii Populare 
Congo, Institutul român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea a or
ganizat, joi după-amiază, în Capi
tală, o manifestare culturală, în ca
drul căreia ziarista Florica Vrîncea- 
nu a vorbit despre succesele poporu
lui congolez pe calea consolidării in
dependenței naționale și propășirii 
economice și sociale.

La manifestare au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S. și Ligii 
române de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oameni 
de artă și cultură, un numeros pu
blic.

Au fost prezenți Laurent Mann, 
ambasadorul R.P. Congo la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

PROGRAMUL 1
15,00 Telex
15,05 Școala satului — școală pentru sat
15.30 Pakistan — coordonate economice
15.45 Emisiune în limba germană.
17,40 Tragerea Loto
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.25 Pentru curtea și grădina dv.
20.35 Noi, gospodarii țării !
20.50 Film artistic : „Dansînd sirtakl". 

Premieră TV. Producție a studiou
rilor grecești

22,05 Telejurnal
22,15 Mari interpreți de balet

PROGRAMUL 2
15,00 Varietăți... varietăți
16,00 Din cartea naturii. Producție • 

Studioului de film TV
16.25 Cîntece și jocuri populare
16.45 Telerecital Florin Piersic
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.25 Stagiunea muzicală estivală TV. 

Festival J.S. Bach.
21.50 Generația deceniului IX.
22,05 Telejurnal
22,15 Divertisment muzical

cinema

însemnate cantități 
de produse peste plan 
în întrecerea socialistă desfășura

tă în cinstea zilei de 23 August, oa
menii muncii români și maghiari 
din industria județului Harghita își 
intensifică eforturile pentru reali
zarea și depășirea sarcinilor de pro
ducție. De la începutul anului și 
pînă în prezent, ei au reușit să rea
lizeze peste preyedețile planului 
1 832 tone fontă,' 2 225 tdne pirită, 
59 tone cupru în concentrate, pes.te 
360 tone mașini și utilaje pentru 
industria chimică și metalurgică, 
1 650 tone de caolin preparat, apa- 
rataj electric de joasă tensiune în 
valoare de 10 milioane lei, 2 554 me
tri cubi prefabricate din beton, 
1 570 metri pătrați PAL, 36 200 me
tri pătrați uși-ferestre și alte pro
duse solicitate de beneficiarii in
terni și partenerii externi. (I.D. 
Kiss).

DÎMBOVIȚA

Importante economii de materii prime și materiale
în perioada care a trecut din a- 

cest an, oamenii muncii din indus
tria județului Dîmbovița au redus 
cheltuielile materiale de producție 
cu 12,9 lei la 1 000 lei producție 
marfă față de prevederi. Importan
te economii de laminate din otel și 
metale neferoase, energie electrică 
și combustibil, electrozi de sudură, 
fire de bumbac pentru, țesături âși Manea).

alte materiale au obținut întreprin
derile de frigidere și utilaj chimic 
din Găești,
laj petrolier Tîrgoviște, Combinatul 
de lianți și asbociment și între
prinderea „Steaua 
Fieni. Pe această 
dîmbovițeană a realizat 
tar o producție netă în 
peste 97 milioane lei.

întreprinderea de uti-

electrică" din 
bază, industria 

suplimen- 
valoare de 
(Gheorglio

REGHIN : Noi anso».bluri de locuințe
în orașul Reghin, constructorii 

au încheiat lucrările la noul ansam
blu de locuințe „Iernuțeni II", care 
însumează 2 000 de apartamente 
confortabile, și șase unități comer
ciale cu o suprafață de peste 80 m p. 
Alături de cartierul care prinde 
contur în zona dintre Canalul Morii 
și strada Subcetate, ansamblul

„Iernuțeni II" se încadrează în noul 
centru civic al orașului. Pentru ce
tățenii acestui oraș au fost construi
te și date in folosință, în ultimii 
ani, 4170 de apartamente și 17 uni
tăți comerciale și de prestări ser
vicii însumînd peste 3 000 m p. 
(Ghcorghe Giurgiu).

VÎLCEA. Palatul culturii din 
Rîmnicu Vîlcea a găzduit o sesiune 
de comunicări pe tema „Revolu
ția de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă din 
august 1944 — moment de răscruce 
în istoria poporului nostru". Au 
fost prezentate comunicări și refe
rate susținute de profesori univer
sitari și specialiști din domeniul 
cercetărilor istorice. (Ion Stanciu).

IALOMIȚA. în organizarea sec
ției propagandă a Comitetului jude
țean Ialomița al P.C.R., în sala 
Casei de cultură a sindicatelor din 
Slobozia a avut loc dezbaterea 
ideologică cu tema „Contribuția 
României, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la statornicirea pe pla
neta noastră a unui climat de pace 
și înțelegere, a unei lumi mai bune 
și mai drepte". în continuare a 
fost prezentat un ciclu de filme do
cumentare privind activitatea Orga
nizației Națiunilor Unite, necesita
tea instaurării noii ordini economice 
internaționale și amplificării dialo
gului între țările în curs de dez
voltare. De asemenea, a fost verni
sată fotoexpoziția „România r— țară 
a păcii, Ceaușescu — omul păcii". 
(Mihai Vișoiu).

I

Proiectul Programului de alimentație științifică a populației
Depriderile nutriției raționale trebuie 

mai fragedă virstăformat de la cea
Pentru nqcei care ne ocupăm 

direct de citerea și educația ce
lei mai tine generații, programul 
de aliment^ științifică creează 
îndatorirea | a forma la copii, 
încă de la i mai fragedă vîrstă, 
deprinderi Sătoase privind hrana, 
obișnuințe ine, pe care să le 
păstreze api toată viața. Acest 
deziderat sepate realiza atît prin 
procesul insctiv-educativ, cît și 
printr-un ren rațional de viață, 
asigurat și bilit pe baza princi
piilor științie, în funcție de par
ticularitățile? vîrstă. psihofizi- 
ce ale copir preșcolari — așa 
cum se preie, dealtfel, în pro
gram.

Alimentațrațională are un rol 
deosebit demportant în dezvol
tarea armorisă a copilului. Men
ținerea prselor vitalei asigu
rarea crește a energiei nece
sare, mărire rezistenței organis
mului față diferite boli sint 
strîns legale alimentație, care 
trebuie să rizeze un echilibru în 
ansamblul pesului nutritiv, por
nind de la nicitatea și frecvența 
servirii mior pînă la valoarea 
calorică și ersitatea alimentelor 
care alcătui meniul zilei. Avind 
la bază jcipiile alimentației 
științifice, rsonalul medico-sa- 

/ nitar, imprfi cu conducerea in
stituției prolare trebuie să sta
bilească muri zilnice, pe timp 
de o săptălă, și să urmărească 
respectarealității acestora.

Principiile alimentației științifice 
nu rămîn la stadiul formării de
prinderilor și obișnuințelor doar 
prin respectarea regimului alimen
tației raționale, ci se integrează 
organic în cadrul desfășurării în
tregului proces instructiv-educa- 
tiv, prin activități și jocuri care să 
satirizeze manifestări negative — 
risipă, lăcomie, nerespectarea regu
lilor igienice . etc. Versurile, cinte- 
cele, proverbele, zicâtorile, poves
tirile, diafilmele sînt mijloace psi- 
hopedagogice accesibile vîrstei, 
care stau la îndemîna oricărei edu
catoare și care ajută la deprinde
rea de către copiii preșcolari a 
acestor reguli de comportare în 
spiritul normelor vieții raționale.

Desigur, continuitatea activității 
educative în familie este, și în do
meniul alimentar, o condiție esen
țială a realizării obiectivelor pro
cesului instructiv-educativ desfă
șurat in grădiniță. Continuitatea 
muncii educaționale în familie im
pune o temeinică instruire a părin
ților, pentru ca ei înșiși să aibă un 
nivel ridicat de cultură psihope- 
dagogică- și igienico-sanitară. Nu 
fac cîtuși de puțin bine copiilor lor 
acei părinți care cred că o formă 
de manifestare a dragostei față de 
cei mici este să-i „îndoapc" cu 
mincare, cu dulciuri, să-i vadă 
„grași și frumoși" — creîndu-le de 
fapt dereglări fiziologice și deprin
deri negative cu consecințe, poate, 
pentru toată viața. De aceea, una 
dintre problemele pe care trebuie

să le cuprindă conlucrarea dintre 
familie și grădiniță privește in
stituirea unui regim rațional de 
viață. Acest lucru se poate realiza 
printr-o susținută propagandă pe
dagogică și igienico-sanitară în 
rîndul părinților, tactul și discer- 
nămîntul fiind, printre altele, con
diții de convingere a părinților 
despre necesitatea unui regim de 
viață rațional, care să țină seama 
de capacitățile copilului.

Cadrele didactice din liceul pe
dagogie care îndrumă și pregătesc 
viitoarele educatoare ar trebui să 
aibă în vedere, în cadrul pro
cesului instructiv-educativ des
fășurat în această instituție de în- 
vățămint mediu, liceal, pe lîngă în
sușirea cunoștințelor privind par

ticularitățile anatomb-fiziologice ale 
copilului intre 1-7 ' ani și expli
carea principiilor alimentației 
științifice și de formare in rîndu- 
rile copiilor și tineretului a unui 
comportament corect în consumul 
alimentar. Din păcate, în această 
direcție se face prea puțin. Astfel, 
în clasa a Xl-a, programa de învă- 
țămînt cuprinde o singură oră pe 
săptămînă de „Igienă și puericul
tura", iar practica pedagogică acor
dă, de regulă, prea puțină impor
tanță principiilor de viață rațio
nală.

Față de cele mai sus îmi îngădui 
să formulez cîteva propuneri legate 
de aplicarea principiilor alimenta
ției științifice :

Din opiniile și propunerile cetățenilor
La redacție au sosit numeroase opinii și propuneri ale cititorilor în 

legătură cu proiectul Programului de alimentație științifică. Spicuim 
din corespondența sosită pe această temă ;

• LIME LUMII.Aca* 
demia Franc de Științe a a- 
nunțat că plația lumii vor
bește nu \ puțin de 2 796 
limbi. într-utudiu special al 
academiei sclevă că, dintre 
acestea, doal sînt limbi de 
bază și apmativ 50 „mici" 
grupuri linjtice. Vorbitorii 
acestor lim folosesc între 
7 000—8 000 dialecte.

© CINAU APĂRUT 
SCAUNE? Scaunele au 
început să larg răspîndite 
acum vreo 4e ani. în secolul 
al XVI-leai Europa occi
dentală se oseau de scaune 
și fotolii nu aristocrații, oa
menii simp'olosind taburete 
și scăuneliMobilierul cas
telelor cupna scaune somp

tuoase, după rangul stăpînu- 
lui. Cînd a trecut moda cri
nolinelor și a perucilor s-a 
schimbat și aspectul scaune
lor. Apariția fracului a în
semnat o revoluție în construc
ția scaunelor: pentru a nu-și 
șifona îmbrăcămintea, purtă
torii fracului se așezau cu 
spatele înainte și atunci au a- 
părut spătarele înguste și au 
fost scoase brațele. Formele și 
dimensiunile scaunelor au evo
luat continuu. Nu se știe unde 
se află cele mai mici scaune, 
dar cel mai mare a fost confec
ționat in Suedia, la Fabrica de 
mobilă din Edsbiverkens și are 
o înălțime de 16 m. Nici astăzi 
insă o mare parte din populația 
globului — din Asia mai ales 
(unde locuitorii preferă să stea 
„turcește"), din Africa și din

• să se aibă în vedere editarea unor lucrări de specialitate, dia
pozitive, diafilme, seturi de imagini, jocuri didactice, lucrări lite- 
rar-artistice care să popularizeze aplicarea principiilor alimentației 
științifice și care să vină in sprijinul educatorilor și părinților ;
• să se introducă la liceele pedagogice mai multe ore (cel puțin 

două) pe săptămînă de „Igienă și puericultură“, in cadrul cărora să se 
sublinieze rolul alimentației raționale la copiii preșcolari și să se ur
mărească aplicarea preceptelor acesteia în grădinițe, in orele de prac
tică pedagogică efectuate ;
• să se extindă și să se diversifice gama sortimentelor alimenta

ției destinate copiilor mici (1—7 ani) pe bază de lapte, fructe, legume, 
cereale, came, care să asigure o varietate corespunzătoare factorilor 
nutritivi de bază și să satisfacă preferințele (gustul) lor ;

• în crearea produselor alimentare destinate copiilor să se solicite 
părerea mai multor factori competenți, printre care să se numere și 
cei implicați direct în activitatea cu copiii. Ne referim astfel la me
dici pediatri, educatoare, asistente medicale care lucrează in grădi
nițe, aceștia cunoscind direct preferințele copiilor ;
• să se diversifice rețetarul de meniuri existent In grădinițe și să 

fie refăcut în lumina cerințelor programului (proiect) de alimentație 
științifică.

Maria STROE
directoarea Grădiniței nr. 209 
din sectorul 6 al Capitalei

• „Am mai făcut și în trecut, 
prin ziarul „Scinteia", unele pro
puneri in legătură cu un proiect 
de lege și, spre deplina mea satis
facție, propunerile mele au fost gă
site juste și adoptate într-unul din 
articolele legii respective, votată de 
Marea Adunare Națională. în le
gătură cu „Programul de alimen
tație științifică a populației" pu
blicat in ziare, consider că struc
tura pe grupe de produse a consu
mului alimentar, din Cap. III, este 
justă și foarte bine fundamentată".

Iosif Gâlătescu 
economist, București

• „Gospodina care pregătește 
masa pentru întreaga familie ar 
trebui să fie convinsă că sănătatea 
membrilor ei depinde, in mare mă
sură, de respectarea unor cerințe 
elementare care evită îmbolnăvirile. 
Este un adevăr universal recunos
cut : consumul de legume, frticte, 
lactate, miere de stup menține să
nătatea. Existența lor trebuie asigu
rată în fiecare gospodărie. Cei care 
nu locuiesc în orașe și le pot pro
duce, în cea mai mare măsură, 
singuri".

Petre Danciu 
Cluj-Napoca

• „Elaborarea unui program de 
alimentație științifică a populației 
răspunde unei necesități stringen
te pentru că, așa cum remarca un 
ginditor francez încă în secolul

trecut, „de alimentație depinde în 
bună parte geniul unei națiuni".

Determinarea unor norme știin
țifice de nutriție la carne, pește, 
lapte, ouă, grăsimi, legume, fructe, 
cartofi (Cap. III) are o dublă im
portanță : in primul rînd, ele con
stituie o bază științifică pentru 
planificarea și organizarea cores
punzătoare a economiei naționale ; 
în al doilea rînd, ele conțin indica
ții pentru fiecare cetățean, pentru 
fiecare familie cum să-și dimen
sioneze științific consumul.

De aceea ar- fi foarte bine ca, 
eventual prin literatura de specia
litate, prin activitatea educativă, de 
popularizare a programului, să se 
ofere mai multe amănunte. Astfel, 
proiectul de program arată necesa
rul nutritiv’ anual de carne, pește, 
lapte, ouă, grăsimi, legume, fructe, 
zahăr, cartofi etc. pentru un 
om mediu. Ar fi bine de știut cum 
se repartizează aceste necesități pe 
diferite categorii de efort.

Evident, de acum înainte, o mai 
mare responsabilitate îi va reveni 
și comerțului. Acesta ar putea 
contribui la o mai bună ritmicitate 
a aprovizionării magazinelor și la 
o mai mare operativitate în activi
tatea vînzătorilor.

Nu pot să închei fără a-mi 
exprima convingerea că adoptarea 
acestui program va avea profunde 
implicații pozitive in viața și ac
tivitatea oamenilor".

Mihai Muntcanu Margine
București

■ Un om trăind în viitor: SCALA 
(11 03 72) — 17; 19,30.
■ Teheran ’43 : SCALA — 9,30; 13, 
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 12,15; 15,30;
18.45, FLAMURA (85 77 12) — 9; 12; 
16; 19.
■ Trandafirul galben: FLACARA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Trandafirul galben; Drumul oase
lor: PROGRESUL (23 94 10) — 15; 19.
■ Ultimul cartuș: GRI VIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
E3 Păcală: MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
12,30; 16; 19.
■ Un echipaj pentru Singapore: PA
CEA (60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
■ Nea Mărin miliardar: POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
B Acel blestemat tren blindat: SALA 
MICA A PALATULUI — 14,30; 17,15; 
20.
■ Cursa — 17,45; 19,45; Popeye mari
narul — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16 : DOI
NA (16 35 38).
B Călăreții nocturni: VICTORIA
(16 23 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 
18; 20.
■ Tess : STUDIO (59 53 15) — 10; 13;

116; 19. .
B Bravui soldat Svcjk: CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 12,30; 16; 19,30.
■ Asociatul: GRADINA CAPITOL —
20.45.
B Neliniștea: BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17; 19.
■ Vasili și Vasilisa — 16,30; 19; Drep
tate pentru toți — 9; 11,30; 14: TIM
PURI NOI (15 6110).
S Găinușa de aur: GIULESTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 10; 20.
■ Apașii: LIRA (317171) — 15,30; 18; 
20, la grădină — 21.
a Waterloo: DACIA (50 35 94) — 9; 
12; 16; 19.
B Mephisto: VIITORUL (11 48 03) — 
16; 19.
M Safari Express: FAVORIT (45 31 70)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN (23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, la grădină — 20,45.
■ Provocarea dragonului: PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15,
■ O fată fericită: TOMIS (21 49 46) — 
9; 11,16; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină
— 21, GRADINA GLORIA (47 46 75) — 
20,45.
EI Sphinx: FLOREASCA (33 29 71) —
— 9; 11,30; 14; 16,45; 19,30, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, GLORIA (47 46 75) — 8,45; 11; 
13,15; 16,30; 17,45; 20.
■ Tora i Tora ! Tora 1: FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,30; 14,15; 17; 19,30. 
B Contrabandiștii din Santa Lucia: 
AURORA (35 01 66) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, EXCELSIOR (65 49 45) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
B Lanțul amintirilor: MUNCA
(21 50 97) — 13,30; 16,30; 10,30.
B Bunul meu vecin Sam: ARTA 
(21 31 86) — 9; 12; 16; 19, la grădină
— 20,45, COSMOS (27 54 95) — 9,30; 
12,30; 16; 19.
B Pierdut și regăsit : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
B Mireasa cu vălul negru: COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15,30; 17,45; 20,
B Trei oameni periculoși: FEREN
TARI (M 49 85) — 15,30; 17.30; 19,30.
B In arșița nopții : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 16; 18; 20.
SI Acei oameni minunați în mașinile 
lor zburătoare: LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
a Dillgența: UNION (13 49 04) — 9,30; 
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
H Cei șapte fantastici: GRADINA 
BUZEȘTI (50 43 58) — 20,45.
B Frontiera: GRADINA FESTIVAL 
(15 63 84) — 20,45.
B Pilot de formula 1: GRADINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 21.

teatre
B Teatrul satiric-muzical „c, Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema): Stela, 
stelele și Boema — 19,30; (grădina 
Batiștei): Funcționarul de la Dome
nii — 20.
B Ansamblul „Rapsodia română'' 
(13 13 00): La izvor de dor și cintec 
— 18,30.

zonele rurale ale Americii de 
Sud — nu folosește scaunele.

• ODISEEA UNOR 
TEMERARI. Cei doi explora
tori britanici plecați într-o teme
rară expediție de înconjurare a 
Terrei, Ranulph Fiennes și 
Charles Burton, au fost luați 
de pe o banchiză din zona 
Polului Nord, in timp ce se 
aflau în etapa finală a periplului 
lor, a anunțat, la Londra, un 
purtător de cuvint al organiza
torilor expediției. El a precizat 
că dificultățile celor doi în timpul 
călătoriei în zona polară nu au 
luat sfîrșit încă, deoarece nava 
pe care se află a fost prinsă 
intre ghețuri la nord de arhipe
lagul Spitsbergen și. deocamda
tă, nu poate ieși din „capcana 
albă", deoarece vintul și-a

bbîSPprETuTI INISENI
schimbat direcția și gheața nu 
se mai îndreaptă spre sud, ci 
spre nord. Fiennes și Burton au 
plecat in expediție în urmă cu 
aproape trei ani, traseul urmînd 
un meridian pentru a trece pe 
la ambii poli ai Pămîntului.

• CENTRALĂ EOLIA
NĂ. începind din toamna aces
tui an va intra în funcțiune pri
ma centrală electrică eoliană 
din Austria, care va fi amplasată 
la Loebersdorf, în apropiere de 
Viena. Centrala, care va fi ra
cordată la sistemul municipal de 
electricitate al capitalei austrie

ce, are o putere instalată de 
22 kW și reprezintă debutul a- 
plicării unui proiect de utiliza
re in mai mare măsură a re
surselor regenerabile de energie.

• ECLUZĂ GIGANT. 
Cea mai mare ecluză din lume 
dintr-un sistem portuar se va 
construi la Anvers, in Belgia. 
Ecluza, care va avea 500 metri 
lungime și 68 metri lățime, va 
permite desfășurarea mai fluen
tă a traficului în acest mare 
port belgian. Instalațiile vor fi 
date în exploatare în 1986 și vor 
permite trecerea unor nave de 
pină la 150 000 tone.

• SE MODERNIZEA
ZĂ TEATRUL MARE DIN 
MOSCOVA. în următorii 
cîțiva ani, clădirea Teatrului 
Mare din Moscova va fi supusă 
unui amplu proces de reamena- 
jare și modernizare. Clădirea, 
realizată in urmă cu peste 200 
de ani, a mai fost reamenajată 
de citeva ori, îndeosebi după 
incendiul din anul, 1856, însă 
dezvoltarea artei scenice impu
ne și unele lucrări de moderni-, 
zare a scenei și utilajelor tea
trului. Se prevede radloficarea 
sălii în vederea creării unei a- 
custici și mai bune. Una din 
cele mai importante modificări 
exterioare va consta în reface
rea portalului cu zece coloane 
din spatele clădirii teatrului.

ceea ce îi va conferi imaginea 
arhitectonică originală.

• FESTIVALUL 
CHOPIN. în localitatea Du- 
szniki din voievodatul Wal- 
brzych s-a deschis cel de-al 
37-lea festival anual Chopin. în 
acest an, în cadrul festivalului 
vor fi interpretate și opere ale 
compozitorului polonez Karol 
Szimanowski, de la nașterea 
căruia se împlinesc 100 de ani.

• DESCOPERIRE AR
HEOLOGICĂ. Ull« din cele 
mai interesante descoperiri ar
heologice din Grecia a fost 
făcută recent Ia Abdera, locali
tate din nordul țării, locul de 
naștere al filozofului antic De- 
mocrit. Arheologii au stabilit că

monumentele funerare de aici 
datează din secolul al VII-lea 
î.e.n. Extinderea săpăturilor s-a 
soldat cu scoaterea la iveală a 
ruinelor unei biserici, construită 
în perioada cînd această regiune 
se afla sub stăpînire bizantină, 
ipoteza fiind confirmată de o- 
biectele de cult descoperite in 
cimitirul din apropiere.

• „BULEVARD SUS
PENDAT". într-un oraș vest- 
german a fost construită o tre
cere de pietoni nu subterană, ci 
peste o magistrală de intensă 
circulație. Locuitorii îi spun 
„bulevardul suspendat" și pe 
drept cuvînt, întrucît trecerea 
are peluze de iarbă, straturi de 
fiori și chiar arbuști și arbori. 
Ea a devenit un loc preferat de 
plimbare.



.w.’.'.v.y.1
'Q- j

:<:¥0:»:; 
iiWtWfc 
tog

a

::::::::::ci-:
ggi

ÎȘ7 KIWWJ 
■ ■ ''Cl'' ■

iffl?
££

w.y
W;...~.......
£>jCțQ.:'. .00;

$ S:

iff
|0::S:W
':.- Oj

ps? 
toi

&
ȘȘ

£p$w
SB

SQSifi
ii

•d <?'<i'ft Jș-

Ik
:o®n

>£?
O
M

ss
.

SSSS:m
nw

iffi $

ii L&
pȘo 
fcjss 
Kfi®»

iffSbi

&

W:'ifeg
#

feo 
w ro?.

$ ®:3S
[ 
toSttj

ESiWi 
p-.W !ai&::8&: 
bsOSi

SB

W

ii±

SCHIMB DE MESAJE ÎNTRE PRESEDINTEIE RflMANJEJ 
SI PRIM MINISTRU Al STATULUI ISRAEL »

TEL AVIV 12 (Agerpres). — între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Menahem Begin, primul mi
nistru al statului Israel, a avut loc 
un schimb de mesaje cu prilejul pri
mirii de către premierul israelian a 
tovarășului Vasile Pungan, trimis 
special al președintelui tării noastre.

în timpul convorbirii au foșt pre
zentate considerentele și punctele de 
vedere ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu privire la situația din 
Orientul Mijlociu și, în mod deose
bit, la evenimentele din Liban, ca 
urmare a intervenției militare israe- 
liene în această tară, A fost sublinia
tă necesitatea încetării imediate a 
tuturor acțiunilor militare, a respec

Evoluția situației din Liban
• Noi atacuri ale trupelor israeliene asupra Beirutului • Telegrama președintelui Elias 
Sarkis transmisă S.U.A. • Un mesaj adresat de președintele Comitetului Executiv al O.E.P.
• Apel al Crucii Roșii libaneze • Consultări privind convocarea unei reuniuni arabe la

nivel înalt
BEIRUT 12 (Agerpres). — Igno- 

rînd eforturile ce se depun în vede
rea găsirii unei soluții negociate în 
problema Beirutului de vest, forțele 
israeliene și-au intensificat, joi, a- 
tacurile asupra capitalei libaneze, 
extinzîndu-și aria de acțiune și în 
alte zone ale Libanului, transmit 
agențiile WAFA, T A.S.S., France 
Presse și Associated Press. De la 
Baabda la Jounieh, scrie agenția pa
lestiniană de informații, se vede cum 
avioanele israeliene „Kfir“ seamănă 
moarte și distrugere în Beirutul de 
vest. Clădirile din taberele ce adă
posteau refugiații palestinieni de la 
Sabra, Chatila și Burj Al Barajneh 
— grav avariate de bombardamen
tele precedente — au fost complet 
distruse în timpul raidurilor de joi, 
transmite agenția WAFA, citată 
de France Presse. Timp de șapte 
ore, precizează agenția menționată, 
au fost întreprinse peste 60 de rai
duri ale aviației, fiind îngropate sub 
dărîmături zeci de persoane, ce nu 
au mai putut fi salvate din cauza 
intensității bombardamentelor.

Raidurile aeriene au fost preceda
te de intense bombardamente de ar
tilerie asupra întregii linii a fron
tului din Beirut, tiruri de o violen
ță deosebită fiind concentrate asupra 
sectorului muzeului din centrul capi
talei libaneze. „Cîteva sarcofage, 
statuete sfărîmate. un amestec de 
mozaicuri deteriorate — cam atît a 
mai rămas din comoara arheologică 
a Muzeului național libanez" — scrie 
trimisul agenției France Presse. Po
trivit agenției WAFA, numărul 
morților și răniților din rîndul popu
lației civile a fost joi de 200, aces
tora adăugîndu-li-se alte 70 de per
soane ucise sau rănite în ziua prece
dentă.

în timp ce aviația ișraeliană bom
barda Beirutul de la un capăt la al
tul, la palatul Baabda au avut loc 
întrevederi ale trimisului special 
american, PKiliți îîăbiB, feti președin
tele Elias Sarkis și cu primul mi
nistru, Shafic Al Wazzan. „L-am 
informat pe dl. Habib că-mi va fi 
imposibil de a mai continua nego
cierile în situația actuală, întreaga 
responsabilitate revenind Statelor 
Unite. Pentru ce Statele Unite tac și 
continuă să acopere și să sprijine 
mașina de război ișraeliană. ce sea
mănă moarte și distrugere în Beiru
tul de vest prin mii de tone de 
bombe" — a declarat primul minis
tru libanez la sfîrșitul întrevederii 
cu Habib. Un punct de vedere simi
lar a fost exprimat și de președin
tele Elias Sarkis, într-o telegramă 
adresată președintelui S.U.A., Ro
nald Reagan, anunță agențiile de 
presă.

Se intensifică represiunile 
regimului antidemocratic 

din Coreea de Sud
După doi ani de la preluarea pu

terii, în urma unei lovituri de stat 
militare, regimul lui Chun Du Hwan 
prezintă, evident, cu unele deosebiri 
formale, caracteristicile intacte ale 
precedentelor guvernări dictatoriale 
de la Seul. „Noul stil de guvernare" 
anunțat a însemnat, în realitate, con
solidarea aparatului represiv, repri
marea fără milă a opozanților, a tu
turor persoanelor cu vederi democra
tice. Victimele acestui nou val de 
oprimare sînt, deopotrivă, muncitori, 
țărani, studenți, intelectuali, repre
zentanți ai clerului.

închisorile sînt pline cu deținuți 
politici. Recent, în orașul-port Pusan 
au fost arestate aproape 6 000 de per
soane. Kim Dae Jung, cunoscută 
personalitate democratică din Coreea 
de Sud, scăpat de la execuția capi
tală în urma protestelor opiniei pu
blice internaționale, se află în con
tinuare în închisoare. 567 de politi
cieni se află sub interdicția de a 
desfășura o activitate publică pină în 
toamna anului 1988. înscenările judi
ciare au luat proporții neîntîlnite.

„Legea marțială a fost prelungită 
fi au fost dislocate forțe militare 
pentru a împiedica o reizbucnire a 
acțiunilor protestatare de masă in ca
pitala provincială din sud-vestul ță
rii, Ktvangju — nota ziarul britanic 
«TIMES». Au fost arestați numeroși 
lideri politici și ai studenților, uni
versitățile au fost închise, presa in
ternă cenzurată, iar activitatea poli
tică interzisă. Mii de oameni și-au 
pierdut slujbele in urma unui val de 
epurări care a cuprins toate sectoa
rele societății".

Sub amenințarea baionetelor, popu
lația a fost chemată să participe la 
așa-zisul referendum asupra noului 
proiect de constituție, farsă politică 
menită să dea o aparență de legitimi
tate dictaturii militare, urmată de un 
simulacru de alegeri parlamentare. 
Chun Du Hwan și-a înființat un 
partid propriu intitulat... Partidul 
justiției democratice, care — cum se 
putea altfel ? — a obținut 151 de 
mandate, mai mult decît suficiente 
pentru trecerea prin parlament a le
gilor și măsurilor dorite. 

tării depline a încetării focului, a 
întreprinderii în continuare de noi 
eforturi politice și diplomatice pen
tru realizarea unei dezangajări mi
litare la Beirut, in vederea găsirii 
unei soluții politice negociate care să 
asigure independența, suveranitatea, 
unitatea și integritatea teritorială a 
Libanului și a tuturor statelor din 
zonă și să deschidă calea unor acor
duri mai largi privind soluționarea 
pașnică a stării conflictuale din zonă, 
inclusiv a problemei palestiniene.

Primul ministru al statului Israel 
a expus, la rîndul său, pozițiile gu
vernului israelian în legătură cu pro
blemele discutate.

întrevederea a prilejuit un schimb 
deschis de vederi, desfășurat într-o 
atmosferă de sinceritate.

BEIRUT 12 (Agerpres). — într-un 
mesaj adresat unui seminar al O.N.U. 
asupra drepturilor umane ale palesti
nienilor, care se desfășoară în capita
la Senegalului, difuzat de agenția 
WAFA, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, Yasser Arafat, a 
subliniat că „Israelul a distrus orașe, 
sate, tabere de refugiați palestinieni 
și a ucis sau rănit peste 30 000 de oa
meni. Israelul a impus asediul asupra 
a peste o jumătate de milion de per
soane în Beirut, privîndu-le de ali
mente, apă, electricitate și medica
mente și împiedicînd organizațiile 
internaționale umanitare să acorde 
asistență. Locuințele a zeci de mii de 
refugiați palestinieni au fost dis
truse în mod deliberat de forțele de 
ocupație israeliene în sudul Libanu
lui".

Reafirmînd în mesaj necesitatea 
realizării drepturilor umane fun
damentale ale palestinienilor, Yasser 
Arafat a subliniat că dreptul la o pa
trie liberă și independentă este pri
mul drept pentru care palestinienii 
își duc lupta.

Reprezentantul Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei la Națiunile 
Unite, Zehdi Terzi, a prezentat pre
ședintelui Consiliului de Securitate al 
O.N.U. o scrisoare prin care atrage 
atenția asupra actelor agresive de o 
intensitate nediminuată ale Israelu
lui asupra Beirutului și a împrejuri
milor sale. Documentul cere consi
liului să ia o atitudine fermă în 
această privință.

Agențiile de presa transmit:"!

ILA VARNA a avut loc o întîl- 
nire între Todor Jivkov, secretar 
general al C.C. al F.C. Bulgar, și 

' Alvaro Cunhal, secretar general al 
IP.C. Portughez. După cuin rela

tează agenția B.T.A., întrevederea 
a prilejuit un schimb de informa- 

Iții privind activitatea celor două 
partide, mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională, ca și 
unele probleme ale situației inter-

I naționale actuale.
NEGOCIERILE SOVIETO-AMERL

ICANE. La Geneva a avut loc joi 
o ședință plenară a delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A, cu care s-a în-

Icheiat actuala rundă de negocieri 
privind limitarea și reducerea arma
mentelor strategice începute la 29

■ (dîn actualitatea ^olîțîc^)

E drept că, în strădania de a <?o- 
lora „firma" regimului de dictatură 
în nuanțe mai acceptabile, unele mă
suri excepționale au fost atenuate, 
dar au rămas încă numeroase restric
ții cotidiene.

Ce soartă au avut totuși sloganele 
noului regim, proclamate cu mare 
pompă, „stabilitate", „combaterea co
rupției", „instaurarea legii și ordi
nii" ?

„Stabilitatea" visată de regim și 
„consolidată" cu sporirea efectivelor 
poliției (numai anul acesta cu 4 000 
de oameni) este tot atît de fragilă 
ca și în urmă cu doi ani.

„Combaterea corupției", un alt slo
gan, s-a dovedit a fi peste puterile 
regimului, din simplul motiv că scan
dalurile au contaminat chiar familia 
dictatorului și pe colaboratorii săi 
cei mai apropiați. De proporții 
nemaiîntîlnite, ultimul scandal fi
nanciar descoperit la Seul implică 29 
de persoane din cercurile guverna
mentale și financiare, printre care : 
Chol Hee, fost director-adjunct al 
C.I.A.K. (siguranța sud-coreeană), 
soția sa, Chang Yung Ja, și chiar ...se
cretarul general al „Partidului justi
ției democratice". Primii doi, care 
aveau întinse ramificații în lumea de 
afaceri, au manipulat sute de milioa
ne dolari pe piața financiară a Seu
lului, exploatînd situația precară a 
unor întreprinderi.

Fondurile manipulate proveneau de 
la unele bănci asupra cărora avea o 
influență determinantă Lee Kyu 
Kwang, unchi al soției șefului re
gimului de la Seul. De reamintit că 
Chim Du Hwan a dirijat un timp 
C.I.A.K., rebotezată, după ce a pre
luat puterea la Seul. «Agenția de 
planificare a securității naționale» 
pentru a înlocui o firmă ce-și dobîn- 
dise o sinistră reputație. Deci scan
dalul implică direct rubedeniile și 
foști colaboratori direcți ai actualu
lui șef al regimului dictatorial din 
Coreea de Sud.

Mecanismul afacerilor era simplu 
— simplu pentru starea de lucruri 
din Coreea de Sud. Numeroase în
treprinderi sînt nevoite să facă mari 
împrumuturi pentru a-și continua 
activitatea. Accesul legal spre băn

Apel la unitatea țărilor 
latino-americane

- lansat de șeful statului 
ecuadorian

QUITO 12 (Agerpres). — Președin
tele Ecuadorului, Osvaldo Hurtado 
Larrea, a lansat un apel la unitatea 
țărilor de pe continent, în vederea 
depășirii vastei și complexei proble
matici latino-americane. Șeful sta
tului ecuadorian a relevat că, în 
ciuda diferențelor politice existente, 
situația actuală reclamă prezența 
unui continent unit, capabil să-și de
finească o strategie comună.

Președintele Osvaldo Hurtado Lar
rea a apreciat, totodată, că recesiu
nea mondială și restricțiile impuse 
de statele occidentale în comerțul in
ternational au o influență negativă 
asupra eforturilor de instaurare a 
unei noi ordini economice interna
ționale.

BEIRUT 12 (Agerpres). — într-un 
apel adresat mamelor din toate țările, 
Crucea Roșie libaneză a condamnat 
violența la care au recurs forțele in
vadatoare pentru a semăna moartea, 
teroarea și bolile în rîndul miilor de 
civili nevinovați care trăiesc în sec
torul de vest al Beirutului. Crucea 
Roșie libaneză afirmă că în Beirutul 
de vest are loc o veritabilă extermi
nare a locuitorilor civili și a sutelor 
de mii de refugiați care se află acolo.

„Distrugerea, se arată în apel, a 
atins toate centrele vitale ale capita
lei și blocada privează locuitorii săi 
de tot ce este esențial pentru a putea 
trăi. Adăposturile sînt supraaglome
rate de femei și copii în cele 22 de 
cartiere ale orașului, pe care fierul și 
focul armelor celor mai sofisticate 
l-au readus în timpurile cele mai 
sumbre ale umanității : timpurile ase- 
diilor interminabile în care copiii mu
reau de foame, de sete și. de boli lin
gă mamele lor disperate".

KUWEIT 12 (Agerpres). — Minis
trul algerian al afacerilor externe, 
Ahmed Taleb El Ibrahimi, a remis 
șeicului Jaber Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sabah, emirul Kuweitului, un me
saj din partea președintelui Algeriei, 
Chadli Bendjedid. în cadrul convor
birilor purtate de ministrul algerian 
de externe cu oficialitățile țării-gaz- 
dă, în centrul atenției s-au aflat pro
blema convocării unei reuniuni arabe 
la nivel înalt ca urmare a interven
ției Israelului în Liban și alte aspecte 
ale situației din Orientul Mijlociu.

iunie. S-a convenit ca negocierile 
să fie reluate la 6 octombrie 1982 I 
— informează agenția T.A.S.S.

VIZITA LA BELGRAD. — Pre- i 
ședințele Kampuchiei Democrate, I 
Norodom Sianuk, a sosit în vizită • 
la Belgrad, la invitația Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia — anunță agenția I 
Taniug. I

CENTRALA MUNCITOREASCA ■ 
BOLIVIANA (C.O.B.) — cea mai 
puternică organizație sindicală din ' 
țară — s-a pronunțat pentru or
ganizarea imediată de alegeri ge- I 
nerale, |

HENRY FONDA A ÎNCETAT . 
DIN VIATA, in vîrstă de 77 de ani, I 
la un spital din Los Angeles, sufe- | 
rind de o boală cardiacă.
_ _______________ _________________ I

cile din țară este grevat de servituti 
și de dobînzi exorbitante, ceea ce a 
favorizat apariția unei a doua piețe 
a banilor, un fel de bursă neagră 
care controlează, se pare, o pătrime 
din masa monetară existentă în țară. 
Aici'acționează o bandă de afaceriști, 
care-și procură capitaluri din fraude 
fiscale, din speculații cu diferite măr
furi, din trafic de devize etc. Su
mele împrumutate pe termen scurt 
de pe această piață sînt garantate de 
întreprinderile îndatorate cu titluri 
de valoare, speculate la rîndul lor de 
afaceriști. Sistemul a „înflorit" între 
februarie 1981—aprilie 1982, avan- 
sînd în progresie geometrică. Dar a- 
valanșa profiturilor a provocat și une
le „accidente": „Ilssin Steel Works", 
o mare întreprindere siderurgică, și 
„Kong Yung", o societate de construc
ții, au dat faliment. Acest fenomen 
a afectat în 1981 peste 2 000 de între
prinderi. ceea ce pune în evidență 
proporțiile marasmului economic din 
Coreea de Sud. în schimb, rudele lui 
Chun Du Hwan și ceilalți speculanți 
au făcut afaceri care le-au adus 
cîștiguri evaluate la un miliard de 
dolari ! O parte substanțială, după 
toate indiciile, a ajuns în seifurile 
partidului de guvernămînt, al cărui 
secretar general figurează, cum am 
arătat, printre capii bandei de afa
ceriști.

Este o nouă dovadă despre „zelul" 
cu care combat guvernanții de la 
Seul corupția. „Aversiunea" lor față 
de această racilă a societății sud-co-

în căutarea unei soluții 
la criza guvernamentală 

din Italia
„Pronosticurile în Italia în legătu- 

, ră cu trăinicia cabinetelor de coali
ție și raporturile dintre principalele 
formații politice din țară nu pot re
zista mai mult de... 24 de ore". 
Această butadă a unui cunoscut om 
politic italian s-a verificat din nou in 
acest început de august. Deși după 
obținerea în a doua jumătate a lunii 
trecute a votului de încredere în 
Senat de către premierul Giovanni 
Spadolini, toți observatorii dădeau 
drept certă evitarea unei noi crize 
de guvern, totuși, criza s-a produs 
la o distanță de nu mai puțin

Manifestări consacrate 
sărbătorii naționale a României

In diferite țâri din lume sînt organizate în aceste zile manifestări 
consacrate marii sărbători naționale a poporului român - ziua de 
23 August.

UNIUNEA SOVIETICĂ. La am
basada română din Moscova a 
avut loc joi o conferință de presă. 
Ambasadorul României în U.R.S.S., 
Traian Dudaș, a evocat importanța 
istorică a actului de la 23 August 
și a evidențiat rezultatele obținute 
de poporul român, sub conducerea 
partidului comunist, în făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. Ultimii 17 ani, a arătat vor
bitorul, perioada cea mai fertilă și 
mai rodnică în împliniri din în
treaga istorie a țării, au cunoscut, 
sub conducerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, un avînt fără precedent 
al dezvoltării tuturor domeniilor 
de activitate, perioada în care a 
fost imprimat un curs dinamizator 
întregii dezvoltări a economiei na
ționale.

în ansamblul relațiilor externe 
ale României, a spus vorbitorul, 
un loc important îl ocupă prietenia 
și conlucrarea rodnică cu Uniunea 
Sovietică. în acest context, s-a re
levat importanța deosebită a legă
turilor de prietenie și solidaritate 
dintre P.C.R. și P.C.U.S., în cadrul 
cărora întîlnirile și convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R., pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Leonid Ilici 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
au un rol determinant în dezvol
tarea continuă a conlucrării și co
laborării pe toate planurile și în 
toate sferele de activitate între 
România și U.R.S.S.

R.P.D. COREEANĂ. — La amba
sada română din Phenian a avut 
loc o conferință de presă. Amba
sadorul Constantin Iftodi a subli
niat importanța actului istoric de la 
23 August 1944 și a prezentat ma
rile transformări revoluționare din 
viața social-economică a României 
în perioada de făurire a noii orîn- 
duiri, precum și dinamismul politi
cii externe iubitoare de pace și in
dependență promovate cu consec
vență de partidul și statul român.

Au fost evidențiate, de asemenea, 
bunele raporturi de prietenie și co
laborare româno-coreene, care se 
dezvoltă continuu, în spiritul con
vorbirilor și înțelegerilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R., președintele 
României, și tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene.

POLONIA. — La ambasada țării 
noastre din Varșovia a avut loc o 
conferință de presă. Au participat 
activiști de partid și de stat, repre
zentanți ai C.C. al P.M U.P., Minis- 

k terului de Externe și ai altor insti- 
\_____________________________

Trupele regimulu’ de la Pretoria continua 
actele agresive împotriva Angolei

LUANDA 12 (Agerpres). — într-o 
declarație citată, de agenția United 
Press International, președintele An
golei, Jose Eduardo dos Santos, a 
arătat că regimul rasist de la Pre
toria își continuă actele agresive îm
potriva țării sale. El a precizat că 
peste 5 500 de militari sud-africani, 
sprijiniți de unități dotate cu sute 
de tancuri) ocupă, începînd de anul 
trecut, o mare zonă din sudul țării, 
în provincia Kunene.

reene — proclamată cu surle și trîm- 
bițe — s-a vădit a fi pură demago
gie, un simplu balon de săpun. „A- 
ceastă afacere care a zguduit regimul 
impopular al lui Chun Du Hwan — 
scrie ziarul „LE MONDE" — adîn- 
cește suspiciunea în rîndul popu
lației, evidențiază neputința justiției, 
practicile dubioase ale sistemului 
bancar, nesiguranța oamenilor de a- 
faceri autohtoni și străini".

Intr-adevăr, după doi ani de cînd 
a preluat puterea la Seul, regimul 
lui Chun Du Hwan se prezintă cu 
carențe accentuate pe toate fronturi
le : producția înregistrează un declin 
pronunțat, activitatea economică s-a 
diminuat, șomajul afectează un mi
lion de persoane.

în aceste împrejurări, rezistența 
populației sud^coreene, departe de a 
slăbi, cunoaște o nouă intensificare. 
Corespondenții presei străine la Seul 
relevă „creșterea spiritului militant 
în rîndurile studențimii, ale politicie
nilor excluși din viața politică, ale 
intelectualilor și ale unor sectoare ale 
clerului". Zilele trecute. Comitetul 
catolic pentru justiție și pace s-a 
raliat altor organizații progresiste și 
religioase, care au adresat autorită
ților o scrisoare deschisă, cerînd eli
berarea tuturor deținuților politici, 
ca o premisă esențială a luptei pen
tru democratizarea Coreei de Sud, 
pentru crearea condițiilor în vederea 
reunificării pașnice a patriei.

Petre STĂNCESCU

de trei săptămîni. Și, astfel, ceea ce 
se anunța a fi o vară liniștită, fără 
probleme deosebite pe planul rapor
turilor dintre partide, a devenit acum, 
în preajma întreruperii activității 
parlamentare, o vară din cele mai 
agitate.

După cum este știut, conform an
gajamentelor asumate, cabinetul con
dus de premierul Spadolini a făcut 
cunoscut la 31 iulie programul său de 
austeritate, care urma să fie supus 
spre examinare parlamentului în a 
doua jumătate a lunii septembrie. 
Pornind de la situația delicată a fi

tuții centrale, oameni de cultură și 
artă, reprezentanți ai presei. Amba
sadorul României în R.P. Polonă, 
Ion Cosma, a reliefat principalele 
momente ale evenimentului istoric 
de la 23 August 1944, transformările 
sociale și economice din anii con
strucției socialiste, realizările obți
nute de poporul român, sub 
conducerea P.C.R., în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, îndeo
sebi după cel de-al IX-lea Congres 
al partidului, în transformarea so
cialistă a patriei. Ambasadorul ro
mân a relevat rolul și contribuția 
primordială ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R., președintele României, la 
fundamentarea teoretică și reali
zarea în practică a politicii interne 
și externe a partidului și statului 
român.

CEHOSLOVACIA. La Ambasada 
României din Praga a avut loc o 
conferință de presă, la care au par
ticipat reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai agenției de 
presă C.T.K., ai publicațiilor cen
trale și de specialitate, ai radioului 
și televiziunii.

Ambasadorul țării noastre în 
R.S. Cehoslovacă, Cornel Pînzaru, 
s-a referit în cuvîntul său la în
semnătatea actului de la 23 August 
1944 și a subliniat realizările po
porului român în cei 38 de ani de 
la eliberare, evidențiind succesele 
cu adevărat istorice obținute în pe
rioada ce a urmat Congresului al 
IX-lea al P.C.R., de cînd în fruntea 
partidului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ambasadorul român a 
subliniat, de asemenea, cursul po
zitiv al relațiilor româno-cehoslova- 
ce și perspectivele favorabile pentru 
intensificarea acestora.

MEXIC. Ziarul guvernamental 
„El Nacional" din Mexic a publi
cat, cu prilejul zilei de 23 August, 
un amplu articol intitulat „Româ
nia, o țară cu o economie sănătoa
să, ce reușește o echilibrare a in
dustriei ' cu agricultura".

„Echilibrul dinamic care caracte
rizează dezvoltarea României si
tuează această națiune ca una dintre 
puținele din lume care au’ reușit, 
într-un timp scurt, să reducă o 
parte considerabilă a decalajului 
economic față de țările cu o eco
nomie dezvoltată" — scrie ziarul.

ITALIA. Ziarul italian „II Tem
po" a publicat un amplu articol 
consacrat țării noastre. Publicația 
apreciază că, ținînd seama de nive
lul de la care a pornit România 
după cel de-al doilea război mon
dial, rezultatele obținute sînt deo
sebit de semnificative și pe ■ baza 
lor s-a înfăptuit o puternică creș- 
tare a niv,elului de trai.

Totodată, președintele a declarat că 
trupele sud-africane se comportă ca 
într-o regiune aflată sub ocupație, 
instalînd garnizoane în capitala pro
vincială N’Giva, precum și în loca
litățile Xangongo, Oncocua, Kalueke, 
Evale, Mupa și Kuamato. ceea ce do
vedește falsitatea afirmațiilor guver
nului de la Pretoria potrivit cărora 
prin operațiunile sale militare s-ar 
urmări distrugerea bazelor S.W.A.P.O. 
de pe teritoriul angolez.

nanțelor țării, programul viza, în 
principal, reducerea deficitului public 
și a inflației pînă în 1984 la nivelul 
mediu al țărilor din Europa occiden
tală. Dar la originea crizei de gu
vern nu s-a aflat, așa cum s-ar pu
tea crede, acest program, în legătură 
cu care principalele formații politice 
și-au făcut deja cunoscute punctele 
de vedere, ci un proiect de lege refe
ritor la combaterea evaziunii fiscale, 
propus de partidul socialist. Acest 
proiect, prevăzînd eliminarea privi
legiilor în domeniul taxelor fiscale, 
de care se bucurau în special com
paniile petroliere și sancțiuni împo
triva celor ce se făceau vinovați de 
evaziune fiscală (medici, avocați, pro
ducători de filme etc.) a fost respins 
de către Camera inferioară a parla
mentului, ceea ce a provocat nemul
țumirea socialiștilor și, ulterior, retra
gerea lor din coaliția de centru- 
stînga.

Această coaliție formată din demo- 
crat-creștini, socialiști, socialist-de- 
mocrați, republicani și liberali a fost 
constituită, așa cum se știe, la 28 iu
nie 1981. Deși partidul socialist nu 
dispune decît de 62 de locuri din cele 
630 ale Camerei Deputaților, el a de
ținut totuși o poziție-cheie în coaliție, 
retragerea lui însemnînd, automat, 
dizolvarea actualului cabinet. Obser
vatorii reamintesc că liderul socia
list Bettino Craxi a folosit aceeași 
tactică și în iunie-1980, cînd s-a retras 
din coaliția cvadripartită condusă de 
Arnaldo Forlani, ceea ce a permis ve
nirea la putere a cabinetului Spa
dolini, primul din istoria postbelică a 
țării în fruntea căruia nu s-a aflat un 
democrat-creștin. Dealtfel, remar
că agenția France Presse, începînd 
din iunie anul trecut purtătorii de 
cuvînt ai partidului socialist au făcut 
cunoscut aproape în permanență că 
mai devreme sau mai tîrziu partidul 
lor va revendica conducerea treburi
lor țării.

De-a lungul celor 405 zile, cît s-a 
aflat in fruntea țării, cel de-al 42-lea 
cabinet italian a reușit cîteva perfor
manțe, mai ales pe frontul luptei 
antiteroriste. Ca și guvernele prece
dente, nici cabinetul Spadolini n-a 
reușit însă să frîneze deteriorarea 
continuă a situației economice și so
ciale a țării. în special cheltuielile 
publice și deficitul bugetar au atins 
în acest ultim an niveluri necunoscu
te încă în celelalte țări vest-europene. 
Astfel, deficitul bugetar va atinge la 
sfîrșitul anului 1982 suma de 63 000 
miliarde de lire, ceea ce echivalează 
cu aproximativ 14 la sută din pro-

BOGOTA: întrevederi ale reprezentantului 
președintelui României

BOGOTA 12 (Agerpres). — în ca
drul unei ceremonii organizate / la 
Palatul Narino din Bogota, președin
tele Columbiei, Belisario Betancour 
Cuartas. a prezentat președinților 
unor țări și oficialități latino-ameri
cane prezente la festivitățile le
gate de preluarea mandatului său 
pe reprezentanții șefilor de state și 
conducătorii misiunilor străine invi
tate cu acest prilej în capitala Co
lumbiei.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmi
se, în acest cadru, președinților Re
publicii Venezuela, Luis Herrera 
Campins, Republicii Ecuador,- Osval
do Hurtado Larrea, Republicii Boli
via, Guido Vildosp Calderon, pre
ședintelui guvernului spaniol, Leopol- 
do Calvo Sotelo, și membrului Juntei 
Guvernului de Reconstrucție Națio
nală din Nicaragua, Rafael Cordova 
Rivas, un salut cordial și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și pace popoa
relor țărilor lor. Aceștia au mulțumit

„Spațiul extraatmosferic să lie folosit 
exclusiv în scopuri pașnice"

Cuvîntul șefului delegației române la Conferința O.N.U. de la 
Viena

VIENA 12 (Agerpres) — In cadrul 
lucrărilor celei de-a doua Conferin
țe a Națiunilor Unite pentru explo
rarea șl folosirea în scopuri pașnice 
a spațiului extraatmosferic, delega
țiile continuă să-și expună pozițiile 
în legătură cu problemele aflate în 
discuție.

Luînd cuvîntul în ședința plenară 
de joi, șeful delegației române a pre
zentat pe larg concepția României, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, pri
vind integrarea celor mai avansate 
cuceriri ale revoluției științifice și 
tehnice contemporane în opera de 
edificare a unei Românii moderne și 
prospere, inclusiv a cercetărilor spa
țiale și a aplicațiilor acestora. Pro
gramele de perspectivă ale țării 
noastre prevăd o angajare a cercetă
rii românești și în scopul folosirii 
sateliților pentru rezolvarea unor 
nevoi concrete ale economiei în ca
drul unei largi cooperări interna
ționale.

în acest context, reprezentantul 
țării noastre a subliniat că actuala 
conferință este chemată să contribuie 
substanțial la stimularea politicii de 
colaborare și cooperare internaționa
lă in domeniul aplicațiilor tehnicilor 
și tehnologiilor spațiale. Țările în 
curs de dezvoltare, țările mici și 
mijlocii, toate țările lumii — pornind 
de la considerentul că spațiul extra
atmosferic este un bun și o resursă 
a întregii omeniri — sînt nemijlocit 
interesate în folosirea, fără restricții 
și în condiții avantajoase, a acestuia,

In pregătirea conferinței internațional pentru 
crearea unei zone a păcii în Oceaul Indian 
Intervenția reprezentantului țării noastre la sesiuna Comitetului 

special al O.N.U.
GENEVA 12 (Agerpres). — La Ge

neva se desfășoară sesiunea Comi
tetului special al O.N.U. privind 
transformarea Oceanului Indian în
tr-o zonă a păcii. Lucrările sesiunii, 
la care participă reprezentanții a 46 
de state — între care și România —, 
sînt consacrate convocării și organi
zării Conferinței internaționale pen- 

dusul intern brut al țării. Șomajul, 
la rindul său, afectează 9 la sută din 
populația activă, adică mai mult de 
două milioane de oameni ai muncii, 
în timp ce inflația, în scădere față 
de anul trecut, rămine și ea destul 
de ridicată.

Ziarele din peninsulă apreciază 
drept negative consecințele pe care 
actuala criză de guvern, cu perspec
tiva eventuală a dizolvării parlamen
tului și a reîntoarcerii anticipate la 
urne, le va avea asupra economiei 
țării. Programul de austeritate nu va 
putea intra în vigoare, iar problemele 
legate de limitarea deficitului buge
tar și de cheltuielile publice în loc 
să-și găsească rezolvarea vor deveni 
și mai acute. în absența unui arbi
traj guvernamental în chestiunea 
scării mobile, care constă în indexarea 
automată a salariilor la creșterea cos
tului vieții, raporturile dintre patro
nat, care a denunțat deja public acor
dul existent în această privință din 
1975, și sindicate, care au protestat în 
mod ferm împotriva unei asemenea 
măsuri unilaterale, nu se anunță 
deloc simple. Numeroși observatori 
nu exclud chiar o „toamnă caldă", 
determinată de noi acțiuni de pro
test ale oamenilor muncii, care nu 
sînt dispuși ca poverile crizei să fie 
aruncate exclusiv pe umerii lor.

în urma consultărilor pe care le-a 
purtat, președintele țării a încredin
țat premierului demisionar Spadolini 
sarcina formării unui nou guvern, 
sarcină pe care acesta a declarat că 
o primește „sub rezervă". Spadolini 
a ținut, dealtfel, să precizeze că for
marea viitorului guvern ..prezintă 
aspecte de o deosebită dificultate", 
precizînd. totodată, că va acționa 
pentru redobindirea încrederii re
ciproce între partidele fostei coaliții, 
în vederea reluării programului eco
nomic și financiar al cabinetului de
misionar. în timpul discuțiilor avute 
joi de fostul premier cu secretarul 
general a P.S.I., acesta a respins 
ideea reeditării unui cabinet penta- 
partit.

în cazul în care alcătuirea unui nou 
cabinet se va dovedi imposibilă, sin
gura soluție care rămine este aceea 
a reîntoarcerii anticipate la urne, 
într-o declarație făcută presei, pre
ședintele Alessandro Pertini a lăsat 
să se înțeleagă că în principiu este 
împotriva recurgerii la alegeri parla
mentare anticipate, fapt pentru care 
va face tot posibilul ca acestea să fie 
evitate.

Radu BOGDAN 

pentru urări, rugind să se transmită 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un salut priete
nesc, urări de sănătate și fericire, iar 
poporului român, prosperitate și 
pace.
_Salutul a fost transmis de tova
rășul Petru Enache, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, care l-a repre
zentat pe președintele Nicolae 
Ceaușescu la ceremoniile de instala
re în funcție a șefului statului co
lumbian.

★
Cu ocazia prezenței sale la Bogota, 

tovarășul Petru Enache, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, a avut 
o convorbire cu George Bush, vice
președintele S.U.A. A fost evidenția
tă dorința celor două țări de a acțio
na prin eforturi comune pentru dez
voltarea relațiilor bilaterale, în spe
cial în domeniul economic, pentru 
continuarea contactelor și a dialogu
lui dintre reprezentanții celor două 
state, în interesul României și. al 
S.U.Ă., al înțelegerii și colaborării 
internaționale.

în interesul tuturor popoarelor, In 
realizarea de programe care să con
tribuie la accelerarea dezvoltării lor 
economice, reprezentantul român 
prezentînd în acest sens propuneri 
concrete privind căile și mijloacele 
de întărire a cooperării internațio
nale în exploatarea pașnică a spațiu
lui extraatmosferic.

în ceea ce privește folosirea spa
țiului extraatmosferic, România se 
asociază pe deplin preocupărilor și 
sentimentelor de nelniște exprimate 
de popoarele lumii îrtregi, referitoa
re la transformarea Iii într-un teren 
de competiție militari și consideră 
că trebuie întreprins) măsuri .con
crete în vederea opriri și preveniri* 
cursei înarmărilor în spațiul exț 
atmosferic.

în continuare au (ost prezentate 
realizări și preocupai- ale țării noas
tre în domeniul cerctării și aplică
rii tehnicilor spațiali la realizarea 
programelor de dezviltare economi
că. Consiliul Naționa pentru Știință 
și Tehnologie, sub îdrumarea tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, orintează preocu
pările în domeniul sațial în primul 
rind spre aplicațiile tehnicilor spa
țiale, angrenează oaienii de știință 
din România la efrturile desfășu- 
rate pe plan mondia pentru cunoaș
terea unor noi aspete ale Universu
lui, pentru studiere; multilaterală a 
biosferei și a scoarț; Pămîntului, cu 
aplicații concrete în telecomunicații, 
meteorologie, geolde, agricultură, 
hidrologie etc.

tru crearea unei z<e a păcii în O- 
ceanul Indian.

Luînd cuvîntul îrcadrul dezbate
rilor, reprezentant țării noastre 
a arătat că, în acepția Româ
niei, crearea de one ale păcii 
și bunei vecinătl — inclusiv 
.în Oceanul Indian cu respectarea 
dreptului internațnal, a Cartei 
O.N.U. și a interesor țărilor din 
zonă — reprezintă ia din căile de 
întărire a păcii și curității inter
naționale. De aceea omânia se pro
nunță pentru convarea conferinței 
și apreciază că îngțarea nivelului 
trupelor și armamtelor în zonă, 
renunțarea Ia amplzrea de noi baze 
militare ar fi de nară să sporească 
încrederea și să eres un climat fa
vorabil desfășurării: succes a Con
ferinței internațiom asupra Ocea
nului Indian.

★
PORT LUIS 12 (arpres). — Gu

vernul insulei Mritius a respins 
oferta S.U.A. de a gura livrări de 
alimente pentru penalul bazei mi
litare americane di: insula Diego 
Garcia, relatează agția T.A.S.S. în
tr-o notă transmissecretarului de 
stat al S.U.A., guvtul mauritan a 
arătat că se promă ferm pentru 
demilitarizarea Omului Indian, 
pentru transformardui intr-o zonă 
a păcii.

După cum s-a manunțat, guver
nul mauritan și-a ifirmat dorința 
de redobîndire a țeranității asu
pra insulei Diego (cia și intenția 
de a folosi în acescop toate mij
loacele diplomatice, politice po
sibile.

In capitala Italiei at loc o im
presionantă demonstrtpentru pace 

și dezarrr
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