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într-o atmosferă de puternică unitate în jurul partidului,
al secretarului său general, o amplă și rodnică analiză
a căilor de îndeplinire a obiectivelor actualului cincinal,
a programelor de dezvoltare economică și socială
a patriei noastre socialiste
Din toata inima, călduroase urări, sentimente de aleasă stima și prețuire

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI MEDIAE EEAUȘESEU, ÎMPREUNA
TOVARĂȘA ELENA EEAUȘESEU, ÎN JUDEJEIE TIMIȘ ȘI CARAȘ-SEVERIN
Tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România,
împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, a con
tinuat, joi dimineața, vizita
de lucru în județul Timiș.
Au participat, de aseme
nea, tovarășii Emil Bobu și
Gheorghe Oprea.
Conducătorul partidului și
statului nostru s-a aflat — și
de această dată — in mijlocul
muncitorilor și specialiștilor din
mari unități economice ale ju
dețului, continuînd examinarea
rezultatelor obținute de puterni
ca industrie timișeană, precum
și a posibilităților de care dis
pune această; pentru ă-și aduce
o contribuție tot mai însemnată
la înfăptuirea importantelor, obiective ale actualului cincinal.
Prima unitate vizitată in această zi a fost întreprin
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derea mecanică din mu
nicipiul Timișoara. In
drum spre moderna uzină con
structoare de mașini, coloana oficială a străbătut principalele
artere ale orașului, pe care se
găseau, la prima oră a dimine
ții, mii și mii de localnici,
bărbați și femei, vîrstnici și ti
neri. veniti să salute din nou,
din toată inima. Pe iubitii
oaspeți.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu au
fost primiți cu aceleași calde
sentimente de dragoste și stimă
la sosirea în întreprindere, unde
muncitorii le-au oferit flori,
i-au ovaționat îndelung. S-a dat
expresie bucuriei cu care • în
tregul colectiv a așteptat întîlnirea cu secretarul general al
partidului, care marchează un
moment de înaltă și profundă
semnificație în viata întreprin
derii și a oamenilor ei.
Erau de față loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor
de mașini, precum și conducă
torii centralei de profil și ai
unității.
Adresîndu-se tovarășului
Nicolae Ceaușescu, directorul
întreprinderii, Ipnlță Bagiu, a
raportat că sarcina de răspun
dere pe care le-a încredințat-o
cu prilejul vizitei precedente,
în județul Timiș a fost înde
plinită. Potrivit indicației secre
tarului general al partidului, în
treprinderea s-a extins și mo
dernizat continuu, devenind uni
tate coordonatoare în domeniul
fabricației de utilaj minier,
sporindu-și contribuția la dez
voltarea bazei de materii prime
și energie, la asigurarea inde
pendenței energetice a țării.
Gazdele informează că utilajul
minier va reprezenta în acest an
60 la sută din totalul producției
fizice, urmînd ca ponderea lui
să crească la 80 la. sută pînă
la.sfîrșitul actualului cincinal.
S-a evidențiat faptul că între
prinderea ă realizat și livrat in
dustriei extractive agregate cu
performanțe tehnice superioare,
cum ar fi excavatorul de 800

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Iu marea adunare populara din municipiul Timișoara
Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc, în primul rînd, să vă
adresez dumneavoastră, participanților la această mare adunare
populară, tuturor locuitorilor mu
nicipiului Timișoara și județului
Timiș, în numele Comitetului Cen
tral ai partidului, al Consiliului de
Stat și guvernului, precum și al
meu personal, un salut călduros,
revoluționar, împreună cu cele
mai bune urări. (Aplauze și orale
puternice, prelungite ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.
„Ceaușescu și poporul !“).
Ne aflăm în municipiul Timi
șoara și județul Timiș, într-o vi
zită de - lucru. Dorim să discutăm
cu organizațiile de partid, cu oa
menii muncii din industrie și agricultură, din alte sectoare, cu
consiliile de conducere felul în
care se înfăptuiesc în viață hotă-

rîrile Congresului al XII-lea, ale
Conferinței Naționale a partidu
lui.
Am vizitat 4 întreprinderi in
dustriale, o' facultate a Institutu
lui politehnic, 2 unități agricole.
Pot declara că avem impresii deo
sebit de plăcute despre munca și
entuziasmul cu care oamenii mun
cii de la orașe și sate, intelectua
litatea acționează, în deplină uni
tate, sub conducerea organizațiilor
de partid, pentru înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare a patriei
noastre, de ridicare continuă a bu
năstării materiale și spirituale a
poporului. (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează
„Ceaușescu — P.C.R. !“).
Am vizitat, de asemenea, expo
ziția care prezintă realizările ge
nerale din industria și agricultu
ra întregului județ. Avem deci o
imagine mai completă despre re

zultatele generale. Dealtfel, date
le pe primele 5 luni ale acestui
an arătă că nu numai în între
prinderile .vizitate, dar în întregul
județ producția industrială s-a
realizat cu o depășire importantă.
Există toate condițiile ca și ju
dețul Timiș să realizeze în acest
an o producție suplimentară și
să-și aducă, în felul acesta, con
tribuția la realizarea unei produc
ții industriale de cel puțin 12 mi
liarde, peste plan, pe întreaga țară.
(Aplauze puternice, urale; se
scandează „Ceaușescu — P.C.R.
„Ceaușescu și poporul !“).
în mod deosebit, doresc să men
ționez impresia bună pe care o avem despre preocuparea tuturor
întreprinderilor vizitate, dar și a
celorlalte din județ, pentru reali
zarea obiectivului stabilit de Con
gresul al XII-lea privind o nouă ca
litate, ridicarea nivelului tehnic al

întregii activități. Am constatat, în
întreprinderile vizitate, rezultate
bune în realizarea de noi produse,
mașini și utilaje, cu performanțe
superioare, competitive cu cele
mai bune pe plan internațional..
Iată de ce doresc să adresez fe
licitări colectivelor din întreprin
derile vizitate, tuturor oamenilor
muncii din județul Timiș și din
municipiul Timișoara pentru re
zultatele obținute pînă acum și
urarea de noi și noi succese în
toate domeniile. (Aplauze și urale
puternice, prelungite; se scandează
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu
și poporul
Județul Timiș a cunoscut o pu
ternică dezvoltare industrială, s-au
realizat aici întreprinderi de înaltă
tehnicitate. Dealtfel, în întreaga
țară/ în toate județele, am reușit
să dezvoltăm puternice platforme
industriale, creînd în acest fel con

(Continuare în pag. a Il-a)

Cu prilejul vizitei de
lucru în județul CarașSeverin a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Parti
dului Comunist Român,
președintele Republicii
Socialiste România, as
tăzi va avea loc în mu
nicipiul Reșița o aduna
re populară, pe care
posturile de radio și te
leviziune o vor transmi
te direct, în jurul orei
11,30.
Primire călduroasă la „Electrotimiș" și la întreprinderea mecanică din Timișoara

diții de muncă pentru toți cetățe
nii patriei noastre, pentru a asigu
ra ridicarea nivelului general de
civilizație, bunăstarea tuturor zo
nelor, a întregii patrii. (Aplauze și
urale puternice; se scandează
„Ceaușescu — P.C.R. !“).
Ne-a făcut, de asemenea, o deo
sebită plăcere să constatăm preo
cuparea și angajarea deplină a oa
menilor de știință, din învățămînt
în dezvoltarea tehnicii și științei.
Practic, tot ceea ce am constatat,
în uzinele vizitate, privind ridi
carea nivelului tehnic și al cali
tății are. încorporată activitatea și
munca institutelor de cercetare, a
centrelor și facultăților, a cadre
lor din învățămînt.
De aceea doresc să adresez fe
licitări și oamenilor din învățămînt
și știință din Timișoara, precum
și urarea de a face tot mai mult
pentru a ridica nivelul tehnic și

calitativ al întregii activități.
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite).
în agricultură am constatat, de
asemenea, rezultatele bune obținute
în dezvoltarea producției agricole,
vegetale și animale, faptul că pro
ducția vegetală cerealieră se pre
zintă bine și promite o recoltă
bună și, se pare, printre cele mai
bune din ultimii ani în Timiș.
Pentru munca depusă de țărăni
mea cooperatistă, de toți oamenii
muncii din agricultură le adresez
cele mai calde felicitări și urarea
de a obține o recoltă cît mai bună
și bogată ! (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu
și poporul!“).
în general, pe întreaga țară, pe
primele cinci luni ale anului, pro
ducția industrială s-a realizat cu
(Continuare în pag. a III-a)
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me, folosit în carierele de suprafață
de la Motru și Rovinari, combina de
înaintare în steril și complexele me
canizate de abataje de huilă, utili
zate la Combinatul minier din Va
lea Jiului. în curs de asimilare se
află, de asemenea, echipamente
hidraulice, care constituie adevă
rate premiere tehnice. în acest cadru,
a fost evidențiată rodnica conlucrare
dintre întreprindere, centrala și in
stitutele de specialitate, reliefindu-se
integrarea efectivă a cercetării, a în
tregului potențial tehnic cu necesită
țile reale ale producției.
în timpul vizitei s-au subliniat,
totodată, rezultatele înregistrate în
îndeplinirea prevederilor de plan, pe
linia creșterii calității produselor,
sporirii productivității muncii, redu
cerii consumului de materii prime,
materiale și energie, reducerii sub
stanțiale a importurilor.
în continuare, gazdele au invitat
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu să viziteze
mai multe compartimente de bază —
sculăria, secțiile de utilaj minier, de
cilindri hidraulici și de utilaj meta
lurgic.
în aceste sectoare, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu au urmărit în
deaproape procesele tehnologice mo
derne de fabricație a utilajelor ce
poartă marca de prestigiu a între
prinderii.
Apreciind rezultatele obținute,
secretarul general al partidului a ce
rut colectivului să facă totul pentru
creșterea cît mai rapidă a producției
de utilaj minier, pentru îmbunătă
țirea continuă a performantelor acestor utilaje.
în toate locurile de muncă vizitate,
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu ău fost
Sint prezentate preocupările privind dezvoltarea întreprinderii de utilaje de
întimpinați cu deosebită însuflețire,
numeroși muncitori și muncitoare
oferindu-le, flori și urîndu-le multă
perioare, Ia nivelul tehnicii celei mai
La întreprinderea „Electro- înaintate.
sănătate și fericire, putere de muncă.
Stăpîniți de emoție, doi tineri
timis",
unitate
de
virf
a
industriei
Tovarășului Nicolae Ceaușescu i se
muncitori, căsătoriți de curînd. Ion
prezintă, în acest cadru, unele pre
și Florentina Dalea, s-au apropiat
noastre constructoare de mașini, to
miere tehnice, intre care mașini și
de secretarul general al partidului și
varășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa
instalații pentru fabricarea de izola
i-au mulțumit, din inimă, pentru tot
Elena Ceaușescu au fost salutați de
tori ceramici, cabluri și lanțuri mi
ceea ce a făcut și face ca viața oa
Alexandru Necula. ministrul indus-'
niere. agregate de vulcanizat benzi
menilor, a întregului nostru popor să
triei de mașini-unelte. electrotehnică
transportoare din cauciuc de mare
fie tot mai frumoasă.
și electronică.
capacitate.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
Un mare număr de muncitori,
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns
tehnicieni și ingineri veniți în învarășa Elena Ceaușescu se opresc la
cu prietenie manifestărilor pline de
tîmpinare
au
scandat
cu
însuflețire
locuri de muncă, stau de
căldură ale colectivului muncito
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu' diferite
vorbă cu muncitori, cu specialiști,
resc al întreprinderii.
și poporul !“.
primesc
explicații
in legătură cu ni
în continuare, a fost vizitată o ex
Dialogul de lucru al secretarului
velul tehnic și cu performantele uti
poziție, organizată în aer liber,
general al partidului cu colectivul
lajelor. cu preocuparea întregului co
reunind produsele cele mai de sea
muncitoresc al unității a început în
lectiv de a realiza produse competi
mă ale unității.
cadrul unei expoziții care redă sutive pe piața externă.
Dialogul de lucru a cuprins, în
gestiv. prin grafice și machete, actiDirectorul întreprinderii informea
sfera sa, și importante probleme pri
vitatea și preocupările acestui harnic
ză, de asemenea, că, in paralel cu
vind fabricația de electrozi și per
colectiv. Directorul întreprinderii,
asimilarea de noi produse, au fost
fecționarea proceselor de sudură.
Arke Marcus, raportează tovarășului
găsite soluții pentru folosirea mai
iM^Secretarul general ,.alj
aL partidului,
partidului, .aa..;j- Nicolae Ceaușescu că indicațiile date
■. ••.■.....Jjecretarul
judicioasă a spațiilor..și capacităților
Indicat specialiștilor de Ia institutul' 'tu'' prilejul vizitelor precedente-au ;de producție, reducerea consumurilor
de profil din Timișoara să acționeze
devenit programe concrete de ac- i specifice de materii prime, materiale.
energie,. ’
• .
pentru dezvoltarea mai puternică a
tiune pentru întregul colectiv. In
'producției de 'electrozi și pentru ex
acest fel. planul a fost îndeplinit
Expoziția organizată în incinta uni
tinderea sudurii cu jet de electroni.
în mod ritmic la toți indicatorii, obtății evidențiază eforturile colectivutinîndu-se. totodată, importante rea . lui pentru tipizarea continuă a unor
La plecare, tovarășul Nicolae
lizări în direcția promovării progre
produse, acțiune care s-a soldat și
Ceaușescu s-a adresat muncitorilor și
sului tehnic, a diversificării produc
anul acesta cu însemnate economii
specialiștilor prezenți :
ției.
introducerii
în
fabricație
a
unui
de materii prime și materiale.
„Mi-a făcut o deosebită plăcere să
număr
însemnat
de
mașini
și
agre

în hala de montaj pentru utilaje
vizitez această întreprindere. Am
gate necesare dezvoltării ramurilor
grele și de înaltă precizie sînt pre
constatat progresele înregistrate de
zentate noile tipuri de mașini de
prioritare ale economiei noastre na
la ultima vizită, am văzut utilajele
ționale. Este subliniat faptul că în
prelucrat prin electroeroziune. reali
de înaltă tehnicitate pe care le rea
zate la indicația secretarului general
cei 10 ani de activitate a unității au
lizați. Desigur, aveți o anumită răal partidului, arătîndu-se că se află
fost realizate aproximativ 1 800 ti
minere în urmă Ia producția de uti
în curs de asimilare alte utilaje de
puri
de
instalații
și
agregate,
prolaje miniere — pe care minerii le
mare complexitate pentru industriile
ducția întreprinderii reînnoindu-se
așteaptă. Dar sper să fie lichidată
aeronautică, optică, pentru centralele
anual în proporție de 75—80 la sută,
și această rămînere în urmă. Uzina
nucleare, roboți și manipulatori in
Gazdele evidențiază faptul că pe
are acum mari posibilități, fiind do
dustriali, linii complexe de sudură
primele cinci luni ale acestui . an
tată cu mașini de înaltă productivi
automată etc.
producția netă a fost depășită cu 8,5
tate. Trebuie să faceți totul pentru
în semn de stimă și de profundă
la sută, asimilîndu-se alte peste 60
ca întreprinderea dumneavoastră să
recunoștință,
tovarășului Nicolae
de produse noi. care. în marea lor
devină o uzină de înaltă tehnicitate,
Ceaușescu i se oferă macheta unui
majoritate, pînă acum se importau.
una dintre cele mai bune, nu numai
robot industrial, iar tovarășei Elena
Se vizitează principalele sectoare
din România, dar și o uzină compe
Ceaușescu îi este oferită macheta
de fabricație ale întreprinderii. Lasă
titivă pe plan mondial.
unei instalații de vulcanizat cauciuc,
o
bună
impresie
gradul
înalt
de
do

produse intrate de curind In fa
Vă adresez cele mai calde felici
tare. ca și complexitatea produselor.
bricație.
tări pentru rezultatele obținute Și
Cu acest prilej sînt prezentate secre
La plecarea din unitate, tovarășul
vă urez succese tot mai mari în ac
tarului general al partidului unele
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
tivitatea viitoare, multă sănătate și
componente
reprezentative
ale
no

Ceaușescu sint înconjurați cu multă
'• fericire".
menclatorului de fabricație al unită
dragoste și deosebită stimă de nu
Cuvintele calde, însuflețitoare ale
ții. între care instalații complexe de
meroșii oameni ai muncii, care
tovarășului Nicolae Ceaușescu gă
sudură prin presiune, proiectate de
aplaudă și aclamă îndelung.
sesc un vibrant ecou în conștiința
Institutul de sudură și încercări de
Adresîndu-se celor prezenti, to
muncitorilor întreprinderii, care îl
materiale din Timișoara, utilaje cu
varășul Nicolae Ceaușescu a spus :
asigură pe secretarul general al
comandă numerică, instalații pentru
partidului că nu vor precupeți nici
„Dragi tovarăși, ne-a produs o
fabricarea cinescoapelor, agregate
un efort pentru transpunerea neabă
deosebită plăcere să constatăm pro
pentru
aparataj
electric.
_
Acestea
tută în viață a indicațiilor date, pen
gresele înregistrate de întreprinilustrează preocuparea specialiștilor
tru realizarea exemplară a sarcinilor
derea dumneavoastră în fabricarea
de a reînnoi permanent producția, de
ce le revin în acest an și pe între
de mașini de înaltă tehnicitate, în
gul cincinal.
a fabrica utilaje cu performante su
realizarea cu succes a planului de

La întreprinderea siderurgică „Oțelul roșu" aprecieri pentru realizările colectivului

ridicat și transportat din Lugoj

producție în toate domeniile și la
toți indicatorii.
Doresc să vă adresez calde felici
tări pentru aceste rezultate si urarea
de a obține succese tot mai mari în
ridicarea nivelului tehnic al produ
selor, în realizarea de mașini do
înaltă tehnicitate, competitive cu cele
mai bune pe plan mondial.
Vă doresc succes, multă sănătate
și fericire ! La revedere, dragi tova
răși !“.
în continuare, secretarul general
al partidului,. tovarășul Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu,
________ ___
s-a_____
întîlnit
. . cu oamenii muncii de la întreprinde'

rea

„Tehnometal" “ unitata

profilată pe fabricarea de tractoare
mici și mașini agricole, unde au fost
primiți cu aceleași sentimente de
aleasă stimă, profundă recunoștință
și dragoste..,.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, este
informat de către directorul între
prinderii. Pavel Maer. despre puter
nica dezvoltare pe care a cunoscut-o
unitatea in ultimii ani. despre preo
cupările actuale și de perspectivă ale
colectivului. Sînt evidențiate rezulta
tele obținute in primele cinci luni
ale. anului și subliniat faptul că exis
tă asigurate toate condițiile ca între
prinderea să realizeze și să depășeas
că prevederile de plan pe 1983 la toți
indicatorii.
Sint prezentate tn continuare, ma
șinile și instalațiile agricole ce se
realizează aici — baterii avicole,
agregate de cosit și greblat, precum
și un sortiment variat de piese de
schimb. Este relevată atenția deose
bită acordată de muncitorii, inginerii
și tehnicienii de aici gospodăririi
chibzuite a metalului și îmbunătăți
rii continue a performantelor tehni
ce ale produselor. Se menționează
că. In spiritul indicațiilor date de se
cretarul general al partidului, a fost
diminuat simjtitor consumul de me
tal. Astfel, la bateria pentru pui de
carne, prin reproiectare și moderni
zare. s-au obținut reducerea greută
ții acesteia cu 1 500 de kg și dimi
nuarea costului cu 50 000 de lei.
Gazdele invită pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu,
pe
tovarășa
Elena
Ceaușescu să viziteze secțiile de
prelucrări mecanice și de montaj
tractoare, aflate într-o modernă hală
ce se întinde pe o suprafață de 4 ha,
cu sistem de iluminat natural șl în
zestrată cu instalații și utilaje de
înaltă tehnicitate.

Unul din emoționantele momente sărbătorești ale vizitei

Numeroși muncitori, tineri și
vîrstnici, ies în • întimpinarea to
varășului Nicolae Ceaușescu. a to
varășei Elena Ceaușescu. le oferă
flori, la adresează cuvinte de bun
venit în 'mijlocul lor. le urează mul
tă sănătate și fericire.
Pe parcursul vizitei, gazdele infor
mează despre preocupările privind
autodotarea. realizarea cu forte pro
prii a cît mai multe utilaje.
Pe platforma din incinta întreprin
derii. tovarășului Nicolae Ceaușescu,
tovarășei Elena Ceaușescu le sint
prezentate tractoarele mici asimilate
în fabricație de întreprinderea timi
șoreană și gama de utilaje cu care
sînt echipate — cositori și greble,
lame fată încărcător frontal, stivuitor, încărcător pentru îngrășămin
te naturale, remorcă etc. Retine aten
ția prototipul tractorului de 30 CP,
destinat nevoilor interne și expor
tului. care în scurt, timp, va ti in
trodus în fabricație de serie.'
Adrlesînd' felicitări colectivului pen' tru succesele înregistrate, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut construc
torilor de mașini de la „Tehnometal" să urgenteze darea în exploa
tare a mașinilor și instalațiilor,
astfel ca pină la finele anului 1983
să poată fi atinsă capacitatea pre
văzută pentru 10 000 tractoare pe an.
în același timp, s-a indicat să se
treacă la diversificarea producției de
tractoare mici, la asimilarea Intr-un
timp scurt a tractoarelor de 13—35
CP. inclusiv a întregii sisteme de
mașini pentru echiparea acestora în
vederea asigurării mecanizării lucră
rilor agricole din zona colinară
a tării. Secretarul general al parti
dului a cerut specialiștilor ca la
proiectarea noilor tractoare să aplice
pe larg tipizarea, să se adopte so
luții constructive care să asigure
înalte performante tehnice, o eficien
tă economică ridicată.
Mulțumind pentru vizita efectuată,
cadrele de conducere s-au angajat. în
numele colectivului, să acționeze cu
toată fermitatea pentru înfăptuirea
exemplară a indicațiilor, a sarcinilor
de plan ce le revin pe acest an și pe
întregul cincinal.
După-amiază. tovarășul Nicolae
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu
au plecat din municipiul Timișoara,
îndrepfindu-se. la bordul unul eli
copter special, spre Lugoj.
De la reședința ce le-a fost rezer
vată. tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au străbă
tut. înțr-o mașină deschisă, arterele
principale ale orașului pin| la Com

plexul sportiv „1 Mai“. de unde a'
decolat elicopterul prezidențial.
Miile de locuitori ai Timișoarei au
Ieșit in întimpinare. Mulțimea venită
să-și ia rămas bun de la tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu a scandat cu entuziasm
numele partidului și al secretarului
său general, dînd glas și cu acest
prilej sentimentelor de dragoste și
prețuire pe care timișorenii, alături
de întregul nostru popor, le nutresc
față de conducătorul partidului și
statului.
Atmosfera sărbătorească de pe tra
seu a fost întregită de cintece revo
luționare. patriotice, de frumoase
dansuri bănățene, interpretate de
numeroase formații artistice de ama
tori din localitate. Echipe de sportivi
au prezentat frumoase exerciții de
gimnastică.
Locuitorii municipiului Timișoara
eu dat astfel expresie mulțumirii de
a fi onorați cu această vizită, senti
mentelor lor de cea mai înaltă pre
țuire și stimă.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns
cu prietenie aclamațiilor mulțimii.
Adresindu-se celor prezenti. și prin
ei
tuturor locuitorilor munici
piului Timișoara, tovarășul Nicolae
Ceausescu a spue :
„încă o dată, dragi tovarăși, vă
doresc succese în activitatea dum
neavoastră.
Vă urez, totodată, multă sănătate
șl fericire.
La revedere, dragi tovarăși !".
în aceste momente, mulțimea
aplaudă îndelung, cu însuflețire. Se
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“.
„Ceaușescu și poporul !“.
în numele timișorenilor, tovarășul
Petre Moț, prim-secretar al Comite
tului
municipal
Timișoara . al
P.C.R,. adresează tovarășului Nicolae
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu
vii mulțumiri pentru vizita între
prinsă în orașul lor și le urează un
călduros drum bun.
în aplauzele și uralele mulțimii,
elicopterul prezidențial a decolat. îndreptîndu-se spre Lugoj.

tovarășul Nicolae Ceaușescu.
pe
tovarășa Elena Ceaușescu cu deose
bită bucurie, cu sentimente de pro
fundă dragoste și prețuire. Pe te
renul unde a aterizat elicopterul
prezidențial au venit un mare număr
de locuitori, cu dorința fierbinte de
a exprima secretarului general al
partidului adînca mulțumire și
deosebita satisfacție pentru onoarea
ce li s-a făcut de a veni in orașul
lor.
Orașul de pe malurile Timișului a
cunoscut în anii
socialismului
profunde Înnoiri. Alături de filatu
ra de mătase naturală, de întreprin
derea de produse ceramice, au intrat
în funcțiune fabrica de panouri mari
prefabricate, întreprinderea de uti
laje și piese de schimb pentru in
dustria ușoară, întreprinderea tex
tilă. pentru ca în anii din urmă să
ințre. in funcțiune întreprinderea de
utilaje de ridicat și transportat, uni
tate de frunte a industriei noastre
constructoare de mașini. ,
La aterizarea elicopterului prezi
dențial. din mii de piepturi au izbuc
nit urale și ovații, s-a scandat
„Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu—
pace !“, „Ceaușescu fiu iubit, în
Lugoj bine ați venit !“. Exprimînd
bucuria cetățenilor Lugojului, de a-1
avea ca oaspete drag, primul secre
tar al Comitetului municipal de
partid, Gheorghe Leucuța, a urat
tovarășului Nicolae Ceaușescu. to
varășei Elena Ceăușescu un călduros
bun venit, sănătate, viată lungă și
putere de muncă. Grupuri de pio
nieri și șoimi ai patriei, tinere și ti
neri în frumoase costume naționale
au oferit oaspeților dragi buchete
de flori.
Mulțimea aplaudă cu însuflețire,
«scandează minute in șir numele par
tidului și al secretarului său general.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu., to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns
cu dragoste acestor manifestări, salutînd cu prietenie mulțimea venită
să-i întâmpine.

Dialogul de lucru al tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, cu oamenii muncii din județul
Timiș a continuat în municipiul
Lugoj, vechi centru muncitoresc și
cultural al județului, al întregii țări.
Locuitorii orașului au întimpinat pe

derea de utilaje de ridicat
și transportat.

Sentimente de profundă satisfacție, bucurie muncitorească pentru noua intîlnlre eu secretarul general al partidului

De aici, distinșii oaspeți se în
dreaptă spre cea mai nouă unitate
industrială a orașului, întreprin

La sosire, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu
au fost salutat! cu înaltă stimă de
loan Avram, . ministrul industriei
construcțiilor de mașini, de Radu
Bungescu. directorul întreprinderii,
de numeroși ingineri, tehnicieni și
muncitori.
Vizita în întreprindere a circum
scris o problematică deosebit de im
portantă : îndeplinirea în condiții de
eficientă sporită și de înaltă calitate
a planului de producție pe acest an,
a prevederilor întregului cincinal.
Dialogul cu factorii de răspundere
din întreprindere și minister eviden
țiază realizările și preocupările co
lectivului de muncă pentru ridicarea
nivelului tehnic al producției, prin
accelerarea procesului de asimilare,
înnoire și tipizare a produselor, in
troducerea de tehnologii cu înalt ran
dament și perfectionarea celor exis
tente, utilizarea intensivă a capaci
tăților și suprafețelor productive,
creșterea productivității muncii, re
ducerea cheltuielilor materiale.
Secretarul general al partidului
este informat că unitatea produce o
largă gamă de poduri rulante elec
trice de uz general, macarale portal
tipizate și speciale, automacarale, piese turnate din oțel și fontă pen
tru ramuri de bază ale economiei
noastre naționale.
Pe parcursul vizitării secției' de
turnătorie, secretarul general al parti
dului urmărește organizarea fluxului
tehnologic la prepararea amestecuri
lor de formare. Ia curățătorie și tra
tamente termice. Se prezintă, tot
odată, larga gamă de produse ce se
realizează aici atît pentru nevoile
întreprinderii, cît și pentru alte uni
tăți de profil din tară și de peste
hotare.
Apreciind realizările obținute de
acest tînăr colectiv de muncă, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a cerut fac
torilor de răspundere să acționeze
pentru realizarea unor produse de
înaltă tehnicitate, astfel încît unita
tea să se impună cit mai repede prin
calitatea ridicată a mașinilor și uti
lajelor fabricate.
în continuare, a fost vizitată secția
de mașini de ridicat, unde, alături
de producția de bază — diverse
tipuri de macarale și instalații de
transportat — sînt realizate o serie
de scule, dispozitive și verificatoare
(Continuare in pag. a IV-a)
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TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, ÎN JUDEJEIE TIMIȘ ȘI CARAȘ-SEVERIN
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
(Urinare din pag. I)

o depășire importantă. De aseme
nea, — deși în condițiile grele pro
vocate de secetă în unele zone —
și în agricultură s-au obținut re
zultate importante. întreaga țără
nime, oamenii muncii depun efor
turi susținute pentru a învinge
greutățile provocate de natură,
pentru a asigura o recoltă îmbelșu
gată și în acest an.
De aceea doresc ca de la această
mare. adunare populară din Timi
șoara să adresez clasei muncitoare,
intelectualilor și tehnicienilor, pre
cum și întregii țărănimi cele mai
calde felicitări pentru rezultatele
obținute și să urez tuturor — și ce
lor din industrie, și celor din agri
cultură — să obțină rezultate și
mai bune, să încheie acest an cu o
producție suplimentară în toate
domeniile, creînd astfel o bază trai
nică pentru îndeplinirea cu succes
a cincinalului, a ridicării patriei
noastre pe noi culmi de progres și
civilizație. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R.!“, „Ceaușescu, luptător,
pentru pace și popor !“).
Deoarece nu au trecut decît cîteva zile de la consfătuirea de lu
cru de la Comitetul Central și de
la ședința comună a celor două
consilii ale organismelor democra
tice ale oamenilor muncii din in
dustrie și agricultură, nu voi insis
ta mult asupra problemelor dezbă
tute cu acest prilej întrucît toate
au fost publicate și vă sînt cunos
cute. Ceea ce aș dori să subliniez
este că, în spiritul celor discutate
la consfătuire și la ședința comu
nă a* forumurilor democratice ale
oamenilor muncii, se impune să fa
cem totul pentru mai buna orga
nizare a întregii activități, pentru
creșterea mai puternică a produc
tivității muncii, a eficienței econo
mice, pentru ridicarea continuă a
calității și nivelului tehnic al în
tregii noastre - activități și produc
ții. Să facem astfel încît și oamenii
muncii din Timișoara — la fel ca
întregul nostru popor — să de
monstreze forța, capacitatea crea
toare a celor ce au lichidat pentru
totdeauna asuprirea și inegalitatea
de orice fel, că sînt stăpîni pe des
tinele lor, sînt proprietari, produ
cători și beneficiari, muncesc pen
tru a asigura bunăstarea lor pro
prie, bunăstarea întregului popor
și întărirea continuă a independen
ței și suveranității patriei noastre
— România. (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R.!“, „Ceaușescu — pace !“).
Avînd în vedere că unele între
prinderi din Timișoara au un rol
însemnat în asigurarea utilajelor
pentru industria de cărbune, pen
tru industria minieră în general,
deci în realizarea programului de
dezvoltare mai puternică a bazei
energetice și de materii prime, con
sider că este necesar să se facă to
tul pentru livrarea la timp și de
nivel tehnic cît mai bun a utilaje
lor și mașinilor necesare sectorului
minier, altor sectoare de activitate,
pentru a putea, în acest fel, să asi

gurăm înfăptuirea neabătută a pro
gramului elaborat de Conferința
Națională, pentru a asigura depli
na independență energetică, creș
terea mai puternică a necesarului
de materii prime din resursele pro
prii.
De asemenea, este necesar să fa
cem totul pentru a reduce conti
nuu consumurile energetice și ma
teriale, pentru recuperarea și refolosirea. materialelor, recondiționarea și refolosirea pieselor și subansamblelor, ținînd seama că, pe
această cale, putem asigura într-o
proporție de pînă la 50 la sută —
și chiar peste 50 la sută în unele
ramuri — necesarul de materii pri
me și materiale. Să facem totul
pentru reducerea cheltuielilor ma
teriale, care asigură condițiile pen
tru sporirea venitului național,
pentru creșterea mai puternică a
bazei materiale a societății noastre
și pentru a putea dispune astfel de
mijloacele necesare atît pentru în
făptuirea programului de dezvolta
re, cît și a programului de ridica
re continuă a bunăstării materiale
și spirituale — țelul suprem al po
liticii partidului, esența societății
socialiste pe care o edificăm în
România. (Urale și aplauze puter
nice ; se scandează : „Ceaușescu —
P.C.R.
„Ceaușescu și poporul !“).

Dragi tovarăși și prieteni,

Preocupîndu-ne de înfăptuirea
programelor de dezvoltare a patriei
noastre, acționăm cu toată hotărâ
rea, pe plan internațional, pentru
o politică de pace, de colaborare cu
toate statele lumii, fără deosebire
de orînduire socială. Facem aceas
ta pentru că avem ferma convinge
re că numai în condiții de pace,
atît poporul nostru, cît și alte po
poare își vor putea concentra for
țele în direcția dezvoltării economico-sociale, spre a-și asigura
bunăstarea, fericirea, o viață mai
demnă și liberă. (Urale și aplauze
puternice ; se scandează „Ceaușescu
— pace !“■). '"1 «■’
Avînd în vedere intensificarea
politicii de înarmări, considerăm
că problema fundamentală a epo
cii noastre este oprirea cursei înar
mărilor, trecerea la dezarmare și,
în primul rînd, la dezarmare nu
cleară.
în Europa, mai mult ca oricînd,
trebuie să facem totul pentru a
opri amplasarea rachetelor cu rază
medie de acțiune, pentru retrage
rea și distrugerea celor existente,
pentru o Europă fără rachete și
arme nucleare, o Europă a păcii și
colaborării pașnice ! (Urale și aplauze puternice; sc scandează
„Ceaușescu — pace !“).
în deplină solidaritate cu popoa
rele și forțele progresiste din Eu
ropa și de pretutindeni, vom ac
ționa cu și mai multă hotărîre pen
tru a putea determina realizarea
acestui deziderat vital, pentru a
asigura dreptul popoarelor la mun
că, la existență, dreptul la viață,
dreptul la pace ! (Urale și aplauze
puternice ; se scandează „Ceaușescu
și poporul!“, „Ceaușescu
—
pace !“).

Doresc ca, de la această mare
adunare populară din Timișoara,
să exprim mulțumiri pionierilor și
șoimilor patriei, copiilor, care, în
adunarea de ieri din Capitala pa
triei noastre, au adresat chemarea
de a face totul pentru a asigura
tuturor oamenilor, generațiilor ac
tuale, copiilor’ viitorul liber și pa
cea ! îi asigur pe dragii mei prie
teni — pionieri și șoimi ai patriei,
pe copiii țării noastre, pe părinții
lor — că nu vom avea odihnă și că
vom face totul pentru a contribui
la realizarea păcii, la dezarmare, la
eliminarea armelor nucleare din
Europa, din întreaga lume ! (Aplau
ze și urale puternice, prelungite ;
se scandează îndelung : „Ceaușescu
— pace !“).
Acordăm, de asemenea, o aten
ție deosebită problemelor economi
ce, realizării unei înțelegeri între
țările bogate și sărace cu privire
la lichidarea subdezvoltării, la un
sprijin mai puternic pentru țările
slab dezvoltate, pentru asigura
rea
dezvoltării
echilibrate
a
economiei mondiale și realizarea
unei noi ordini economice mondia
le. în acest sens, considerăm că re
uniunea U.N.C.T.A.D. de la Bel
grad poate să aibă un rol impor
tant — și vom acționa, împreună
cu toate țările în curs de dezvol
tare, cu toți cei care doresc să con
tribuie la rezolvarea problemelor,
în așa fel încît să găsim soluții
acestor probleme complexe pentru
a asigura o perspectivă nouă, de
bunăstare și fericire tuturor națiu
nilor lumii. (Aplauze și urale pu
ternice ;» se scandează „Ceaușescu
— pace !“).
România se pronunță ferm pen
tru încetarea tuturor conflictelor
militare, pentru soluționarea pro
blemelor litigioase dintre state nu
mai și numai pe calea tratativelor.
Așa cum am menționat și altădată,
oricît de grele și îndelungate vor fi
tratativele, ele reprezintă singura
cale pentru a pune câpăt războiu
lui, pierderilor de. vieți omenești și
pagubelor materiale, pentru a asi
gura popoarelor posibilitatea de a
se dezvolta libere și independente,
așa cum dorește fiecare, fără nici
un amestec din afară. (Aplauze și
urale puternice ; se scandează
„Ceaușescu — P.C.R. !“).
Dezvoltăm larg relațiile noastre
internaționale cu toate țările so
cialiste, acordînd o însemnătate
deosebită colaborării cu vecinii
noștri. De asemenea, promovăm
largi relații cu țările în curs de
dezvoltare, cu țările nealiniate,
precum și cu țările capitaliste dez
voltate, în spiritul principiilor co
existenței pașnice. Așezăm întot
deauna la baza relațiilor cu toate
statele lumii principiile deplinei egalități în drepturi, respectului in
dependenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile
interne, avantajului reciproc, re
nunțării la. forță și la amenința
rea cu forța. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. !“)•
Deși în lume s-au acumulat
multe probleme complicate, s-a
ajuns la o încordare extremă, avem

deplina convingere că masele
populare de pretutindeni, forțele
antiimperialiste și anticolonialiste,
popoarele din întreaga lume, care
doresc pacea și independența, acționînd în deplină unitate
*
pot opri
cursul către prăpastie, pot schimba
direcția de dezvoltare a omenirii
spre o lume a colaborării și destin
derii, a independenței și păcii, a
dreptului fiecărui popor la dezvol
tare liberă, Ia bunăstare și fe
ricire. (Aplauze și urale puter
nice, prelungite; se scandează
„Ceaușescu— P.C.R.!“, „Ceaușescu
— pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Am vorbit de impresiile bune pe
care le avem despre ceea ce am
văzut în unitățile industriale, de
învățămînt, științifice și din agri
cultură. Dar cele mâi deosebite
impresii le avem despre întîlnirile
cu oamenii muncii, cu cetățenii
din Timișoara și din județul Timiș,
cu aceia care sînt făuritprii a tot
ceea ce se realizează în Timișoara,
a tot ceea ce se realizează în patria
noastră, cu oamenii muncii, cu
poporul. El este acela care garan
tează victoria socialismului și co
munismului, ridicarea României pe
noi trepte de progres și civilizație.
Vă mulțumesc, dragi tovarăși și
prieteni, pentru manifestările căl
duroase cu care ne-ați întâmpinat.
Vedem în aceasta o expresie a în
crederii în politica internă și ex
ternă a partidului nostru, a hotărîrii dumneavoastră, a întregului
popor, de a face totul pentru în
făptuirea hotărîrilor Congresului
al XII-lea, a Programului partidu
lui de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate și de înain
tare a României spre comunism.
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung
„Ceaușescu și poporul !“).
în încheiere, doresc să exprim,
încă o dată, deplina convingere că
organizațiile de partid, consiliile
oamenilor muncii, toți oamenii
muncii, într-o deplină unitate, vor
face totul pentru a obține rezulta
te și mai bune, pentru a-și aduce
o contribuție tot mai însemnată la
dezvoltarea generală a patriei și
pentru ca județul Timiș să ocupe
un loc cît mai de frunte și — dacă
este posibil — primul loc în în
trecerea între județe. (Urale și aplauze puternice, prelungite ; se
scandează „Ceaușescu — P.C.R.
„Ceaușescu și poporul !“).
Cu această convingere, vă urez
încă o dată succese tot mai mari
în întreaga activitate, în muncă și
în viață ! Multă sănătate și ferici
re ! (Aplauze și urale puter
nice, prelungite ; se scandează :
„Ceaușescu— P.C.R.!“, „Ceaușescu
și poporul
„Ceaușescu — pace !“.
într-o atmosferă de puternică în
suflețire și de strinsă unitate în
jurul partidului, toți cei prezenți
la marea adunare populară aclamă
și ovaționează cu înflăcărare,
minute în șir, pentru Partidul Co
munist Român, pentru secretarul
său general, președintele țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu).

La ..Tehnometal" se stabilesc perspectivele de modernizare a producției

Dialog rodnic la întreprinderea „Electrotimiș"

MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN MUNICIPIUL TIMISOARA
După vizitarea unor importante obiective industriale, agricole și de
învățămînt superior din județul Ti
miș. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună
cu
tovarășa
Elena
Ceaușescu au participat, joi. la
marea, adunare populară din muni
cipiul Timișoara.
■In piața Operei se află prezenți
la această nouă și entuziastă întâl
nire cu conducătorul iubit al parti
dului și statului nostru peste 100 000
de timișoreni, români, germani, ma
ghiari. sîrbi. oameni ai muncii de
diferite profesii, tineri și vîrstnici.
In marea piață domnește o atmos
feră sărbătorească, expresie a sen
timentelor de nețărmurită dragoste
pe care locuitorii acestei frumoase
așezări, asemenea întregului riostru
popor, le au fată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. a recunoștinței
profunde pe care o poartă secreta
rului general al partidului pentrtitot
ceea ce a făcut și face in vederea
dezvoltării neîntrerupte a patriei, ri
dicarea ei pe noi trepte de progres
și civilizație. Din mii de piepturi se
scandează cu putere, minute in șir,
numele partidului și al secretarului
său general : ..Ceaușescu — P.C.R.!“.
..Ceaușescu — România, stima noas
tră și mindria !“. „Ceaușescu și po
porul — patria și tricolorul !“.
In aceste momente vibrante răsu
nă. de asemenea.' urarea „Ceaușescu
— pace !“. alăturare care s-a în
scris în conștiința poporului nostru,
a lumii contemporane ca un simbol
al luptei neobosite pe care pre
ședintele României socialiste o des
fășoară cu credință nestrămutată in
triumful rațiunii, al înțelegerii în
tre popoare, pentru apărarea drep
tului suprem al omului, dreptul la
viată, la pace.
Cu glasuri cristaline. încărcate de
emoție, cei mai tineri participanți la
marea adunare populară — elevi
pionieri și șoimi ai patriei — fac să
răsune : „Ceaușescu — România,
ocrotesc copilăria !“. exprimind și in
acest fel recunoștința fierbinte pe
care tinăra generație o poartă parti
dului, secretarului său general, dra

gostea lor fată de patria socialistă.
Sint cuprinse in cuvintele si in zimbetul copiilor bucuria și mulțumirea
lor pentru grija deosebită cu care
sint înconjurați, pentru a se bucu
ra de viata lor fericită, pentru a
se forma ca cetățeni de nădejde, ca
pabili să ducă țara pe culmile înal
te ale socialismului și comunismului.
Balconul clădirii Operei Române
din Timișoara a fost împodobit cu
drapele roșii și tricolore, care înca
drează portretul tovarășului Nicolae
Ceaușescu.
Apariția la tribună a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena
Ceaușescu este salutată cu puternice
aplauze, cu îndelungi urale si ova
ții. Se scandează cu mare însufle
țire
„Ceaușescu
—
P.C.R. !“,
„Ceaușescu si poporul !“. „Ceaușescu
— pace !“. urări care dau expresie
vie unității de nezdruncinat dintre
partid și popor, adeziunii unanime
a oamenilor muncii din județul Ti
miș, fără deosebire de naționalita
te. la politica internă și externă a
partidului și statului nostru, hotăririi feroie de a urma neabătut în
demnurile si orientările tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru îndepli
nirea exemplară a importantelor obiective trasate de Congresul al
XII-lea și Conferința Națională ale
partidului.
Un grup de pionieri și șoimi ai
patriei urcă la tribună, oferind din
inimă tovarășului Nicolae Ceaușescu.
tovarășei Elena Ceaușescu frumoase
buchete de flori. Este semnul dra
gostei nemărginite pe care toți co
piii patriei o poartă iubitului nos
tim conducător.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu îi îmbră
țișează cu căldură părintească.
Deschizind adunarea, tovarășul
Cornel Pacoste, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.. prim-secretar al Comitetu
lui județean Timiș al P.C.R.. pre
ședintele consiliului popular jude
țean. a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe,
Stimați tovarăși,
în aceste momente de mare săr
bătoare, cu semnificații istorice in
cronica bănățeană, vă rog să-mi per
miteți ca. in numele comuniștilor,
al tuturor celor ce trăiesc și muncesc
pe aceste înfloritoare meleaguri ale
patriei — români, germani, maghiari,
sîrbi și de alte naționalități — să vă
adresez dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
strălucit conducător al partidului și
statului nostru, omul de care se lea
gă succesele. inegalabile obținute de
poporul român în ultimele două de
cenii; personalitate de frunte a lumii
contemporane, cel mai călduros și
vibrant „Bun venit în județul
Timiș !“
De la tribuna acestei grandioase
adunări populare din Timișoara —
expresie a dragostei și recunoștin
ței. a admirației și încrederii de care
vă bucurați in rindul maselor de
oameni ai muncii din satele și ora
șele timișene — vă mulțumim din
adincul inimii, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general, pentru
tot ceea ce ați făcut și faceți pen
tru dezvoltarea economico-socială a
tuturor zonelor patriei, pentru propă
șirea multilaterală, pentru demnitatea
și independenta patriei, pentru creș
terea prestigiului României socialiste
în întreaga lume.
Exprimăm, totodată, cele mai sin
cere sentimente de aleasă admira
ție, prețuire și recunoștință fată de
dumneavoastră, mult stimată to
varășă academician doctor inginer
Elena Ceaușescu. personalitate de
seamă a vieții noastre politice și
economico-sociale. savant de renume
mondial, care aduceți o remarcabilă
contribuție la elaborarea si înfăp
tuirea politicii interne și externe a
partidului și statului nostru.
Profundul respect pe- care vi-1
poartă locuitorii județului Timiș,
insoțit de hotărîrea de a vă urma

neabătut, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, iși are și
în județul .nostru, ca in întreaga
țară, temeiuri adinei în sprijinul
statornic acordat de către dumnea
voastră în dezvoltarea economicosocială, în creșterea nivelului de trai
material și spiritual al tuturor cetă
țenilor.
în perioada care s-a scurs din ac
tualul cincinal, județul Timiș a be
neficiat de importante fonduri de
investiții, însumînd 13 miliarde lei,
ceea ce a permis ca, în condițiile va
lorificării mai bune a bazei tehnicomateriale și a punerii in funcțiune
a peste 120 obiective și capacități
de producție industrială și agro
zootehnice, industria să-și sporească
potențialul productiv cu peste 9 mi
liarde lei, iar agricultura cu aproape
3 miliarde lei, față de anul 1980.
Succesele obținute au făcut ca vo
lumul exportului să se ridice acum
la peste 30 la sută din totalul pro
ducției industriale a județului.
în această perioadă au fost date
în folosință peste 18 000 apartamen
te, 3 000 locuri in cămine pentru nefamiliști, noi spații în învătămîntul
superior, liceal și gimnazial, in creșe
și grădinițe, s-au produs schimbări
esențiale în nivelul de trai material
și spiritual al tuturor cetățenilor.
De la tribuna marii noastre adu
nări. dorim, de asemenea, să rapor
tăm în fața dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe-secretar ge
neral, că județul Timiș a îndeplinit
planul pe primele cinci luni la prin
cipalii indicatori de plan, în condițiile
realizării tuturor contractelor la ex
port. Avem astfel posibilitatea ca.
muncind în continuare și mai bine,
folosind toate mijloacele materiale
și umane de care dispunem, să trans
punem în fapte indicația pe care ați
trasat-o la recenta consfătuire de
lucru de la Comitetul Central de a
asigura îndeplinirea în bune condi
ții a sarcinilor ce ne revin.
împlinirile noastre își au un nese
cat izvor în indicațiile, orientările și
îndemnurile pe care, de-a lungul
anilor, cu deosebită clarviziune și
realism, le-ați adresat comuniștilor,

tuturor oamenilor muncii din jude
țul Timiș. Zecile de mii de partici
panți la această mare adunare popu
lară au vii în conștiințe cuvintele
rostite de dumneavoastră, cu aproa
pe patru ani în urmă, tot in această
piață, cind ați cerut să se acționeze
hotărit pentru sporirea potențialului
productiv al județului și creșterea
contribuției industriei și agricultu
rii timișene la dezvoltarea generală,
economico-socială a patriei.
înfățișindu-vă cu bucurie aceste
rezultate, ne simțim, totodată, datori,
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, să vă arătăm deschis că in
munca noastră mai există încă
unele neajunsuri, pe care sîntem
hotărîți să le lichidăm in cel mai
scurt timp. Dispunem, așa cum
ne-ați arătat și în cursul vizitei din
aceste două zile, de numeroase re
zerve nevalorificate. în direcția fo
losirii temeinice a forței de muncă,
perfecționării pregătirii profesionale,
gospodăririi cu mai multă chibzuin
ță a resurselor materiale și energe
tice. scurtării termenelor de dare în
folosință a noilor obiective aflate în
construcție, aplicării cu fermitate a
principiilor noului mecanism economioo-financiar. Pe deplin conștienți
de îndatoririle ce ne revin, vă ru
găm să primiți angajamentul orga
nizației noastre județene, al tuturor
oamenilor muncii că vom depune
toate eforturile pentru creșterea per
manentă a productivității muncii și
a calității produselor, pentru redu
cerea generală a cheltuielilor mate
riale și sporirea veniturilor, făcind
astfel ca industria timișeană să-și
aducă o contribuție tot mai mare
la sporirea venitului național, baza
creșterii bunăstării întregului nostru
popor.
Ținînd seama de ponderea agricul
turii în ansamblul economiei timișe
ne, vă raportăm că în munca orga
nelor și organizațiilor noastre de
partid s-a aflat și se află cu priori
tate în centrul atenției realizarea
unor producții pe măsura valorii
pămîntului de care dispunem și, în
deosebi, a priceperii și hărniciei lo

cuitorilor acestor meleaguri. Con
centrăm, astfel, toate energiile noas
tre in direcția mobilizării largi a
forțelor umane și materiale din ju
deț la înfăptuirea obiectivelor noii
revoluții agrare, sporirea contribuției
acestei ramuri la satisfacerea nevoi
lor populației și economiei naționale
cu produse vegetale și animale.
Sintem hotărîți ca — eliminînd
toate neajunsurile semnalate pînă în
prezent — să urmărim îndeaproape
îndeplinirea programelor elaborate
cu privire la exploatarea în mod
științific a fondului funciar, la însă
nătoșirea, prin vaste lucrări de îm
bunătățiri funciare, a pămîntului din
Cimpia bănățeană, la executarea
lucrărilor in perioade optime, asi
gurarea densității culturilor, crește
rea substanțială a producțiilor vege
tale și animale, cultivarea tuturor
suprafețelor și sporirea efectivelor
de animale și păsări în gospodăriile
populației, precum și în gospodăriile
anexă ale instituțiilor și întreprin
derilor.
întrucît peste numai cîteva zile
vom declanșa campania de recoltare
a păioaselor, au fost luate măsuri
temeinice pentru organizarea și des
fășurarea în cele mai bune condiții
și în cel mai scurt timp a secerișu
lui, eliberarea rapidă a terenului și,
așa cum ați indicat dumneavoastră,
însămînțarea unor mari suprafețe cu
culturi duble.
Vă promitem că așa va fi 1 Iar la
toamnă, ca supremă bucurie, dorim
să vă invităm din nou în mijlocul
nostru, pentru a serba aici Ziua re
coltei, bilanțul hărniciei și dăruirii
patriotice ale celor care muncesc pe
ogoare.
Ne angajăm în fața dumneavoas
tră că vom face totul pentru a tra
duce în fapte prețioasele indicații
pe care ni le-ați dat cu generozitate
și în aceste zile, că vom depune
toate eforturile pentru a conferi noi
valențe calitative, noi sporuri de
eficientă muncii și vieții, activității
generale din industrie, agricultură,
din investiții, știință. învățămînt și
cultură.

Angajamentul nostru patriotic șl
comunist este ca. sub dreapta și în
țeleaptă dumneavoastră conducere,
județul Timiș să-și sporească, apor
tul la creșterea avuției naționale, la
întărirea independenței și suverani
tății patriei noastre libere și feri
cite. România socialistă !
Din adincul inimii, să răsune în
această piață urarea de slavă parti
dului. poporului, tovarășului Nicolae
Ceaușescu 1
în continuare a luat cuvîntul to
varășul Ioniță Bagiu, director al în
treprinderii mecanice din Timișoara,
care a spus :
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
îndeplinesc cu plăcere misiunea
încredințată de muncitorii, inginerii
și tehnicienii de la întreprinderea me
canică din Timișoara de a vă exprima
dumneavoastră, mult iubite tovarășe
secretar general Nicolae Ceaușescu,
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu,
cele mai vii sentimente de recunoș
tință. profundele noastre mulțumiri
pentru grija deosebită ce o purtați
progresului multilateral al industriei
românești, dezvoltării pe baze mo
derne a întregii economii naționale.
Această grijă am simțit-o din plin
și cu prilejul vizitei pe care ați efec
tuat-o astăzi în uzina noastră. De
altfel. în cei 18 ani de cînd vă aflați
în fruntea partidului și statului, am
avut de multe ori deosebita cinste
de a vă primi în mijlocul nostru,
fiecare vizită a dumneavoastră, mult
stimate tovarășe secretar general,
mareînd o etapă nouă, superioară in
dezvoltarea și profilarea întreprin
derii noastre, care a devenit unitate
coordonatoare în fabricația de utilaj
minier, cu sarcini deosebite în reali
zarea programului stabilit de Con(Continuare în pag. a V-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULM NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ
TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN JUDEȚELE TIMIȘ ȘI CARAS-SEVEI!
(Urmare clin pag. a II-a)
pentru nevoile unității si pentru
alte întreprinderi de profil.
Gazdele prezintă . secretarului ge
neral diferite produse proiectate și
realizate pentru prima dată în țară.
In rîndul acestora se situează ma
caraua cu braț pliant și cu rotație
continuă pentru exploatările fores
tiere. montată pe un autotren de tip
Roman, pentru încărcarea și descăr
carea mecanizată a buștenilor. Este
prezentată, de ' asemenea, o magazie
automatizată pentru profile laminate
lungi care funcționează pe bază de
programator. Rețin, totodată, atenția
macaraua portal de 5 tone pe pernă
de aer, care intră în producție de
serie și elimină acționarea electrică
a translației, obținindu-se astfel im
portante economii de energie elec
trică.
La încheierea vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a fost invitat să
vadă expoziția cuprinzind produse
realizate de unitățile industriale din
oraș, precum și cele ale cooperației
meșteșugărești.

In timpul Intilnlrii cu muncitorii
șl specialiștii din Lugoj, numeroși
oameni ai muncii au ieșit in întîmpinarea secretarului general al
partidului. tovarășul Nicolae
Ceaușescu,
a
tovarășei
Elena
Ceaușescu. oferindu-le florile bucu
riei și mulțumirii lor. a tuturor
cetățenilor localității.
Incheindu-și vizita la întreprinde
rea de utilaje de ridicat și de trans
portat, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a spus :
„Doresc să vă felicit pe dumnea
voastră, muncitorii acestei uzine noi
de utilaj greu, ca și pc toți oamenii
muncii din Lugoj, pe toți locuitorii,
pentru această întreprindere moder
nă și să exprim convingerea că
veți face totul pentru ca în cel mai
scurt timp să intre în producție la
întreaga capacitate și să realizeze
produse de înaltă tehnicitate. Eu vă
doresc succes în activitatea dumnea
voastră și a uzinei, a tuturor celor
lalte întreprinderi, multă sănătate
și fericire. La revedere, dragi to
varăși !".

Plecarea din judeful Timiș
De la întreprinderea de utilaje de
ridicat și transportat. într-o mașină
deschisă, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
tovarășa Elena Ceaușescu au străbă
tut străzile orașului în Uralele și
ovațiile miilor de locuitori ai Lugo
jului.
în apropierea locului unde se află

elicopterul prezidențial s-a desfășu
rat ceremonia plecării din județ a
secretarului general al partidului.
După intonarea Imnului de Stat
al Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu a trecut
în revistă compania de onoare alcă
tuită din ostași ai tortelor noastre

armate, membri al gărzilor patriotice
și ai formațiilor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea patriei.
Pionieri și șoimi ai patriei, tineri
șl tinere au înconjurat cu dragoste
și emoție pe secretarul general al
partidului.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
pe
tovarășa
Elena
Ceaușescu oferindu-le buchete de
flori.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu își Iau apoi
rămas bun de la reprezentanții orga
nelor de partid și de stat ale județu
lui și municipiului Lugoj, de la cei
veniți să le ureze drum bun.
Adresîndu-ee celor prezenți, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a spus :
„Dragi tovarăși din Lugoj, aș dori
să vă adresez un salut cordial și cele
mai bune urări și, totodată, să vă
felicit pentru rezultatele obținute.
Vă urez multă sănătate și fericire!".
Primul secretar al Comitetului ju
dețean Timiș al P.C.R. adresează
conducătorului partidului și statului
nostru. în numele comuniștilor, al tu
turor locuitorilor acestor străbune
meleaguri românești, cele mai calde
mulțumiri pentru aprecierea rezulta
telor obținute în activitatea oameni
lor muncii din județ, pentru îndem
nurile și indicațiile date în timpul
vizitei. El asigură, totodată, pe secre
tarul general al partidului de hotărîrea celor ce muncesc și trăiesc în
această parte a țării de a se ridica la
înălțimea importantelor sarcini' pe
care le au de înfăptuit.
în uralele și ovațiile celor prezent!,
elicopterul prezidențial decolează,
îndreptîndu-se spre orașul Oțelu
Roșu.

Primire entuziastă, manifestări de înaltă
prețuire în județul Caraș-Severin
Continuînd amplul și fructuosul dialog cu făuritorii bunu
rilor materiale și spirituale din Banat, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România, a început, joi
după-amiază, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită
de lucru în județul Caraș-Severin.
La vizită participă tovarășii Emil Bobu și Gheorghe Oprea.

Și aici, în această străveche vatră
Caraș-Severin al P.C.R., Ștefan Ne
românească de civilizație materială
grea, primarul orașului Oțelu Roșu,
și spirituală, vizita se desfășoară
alți reprezentanți ai organelor locale
sub semnul activității intense pe care
de partid și de stat.
oamenii muncii de la orașe și sate
O gardă alcătuită din ostași ai
— români, germani, sîrbi și de alte
forțelor noastre armate, membri ai
naționalități — o depun cu abnega
gărzilor patriotice și ai detașamente
ție pentru a transpune în viată
lor de pregătire militară a tineretului
mobilizatoarele îndemnuri formulate
prezintă onorul.
de tovarășul Nicolae Ceaușescu de
. Se intonează Imnul de Stat al Re
la Jribuna recentei consfătuiri de
publicii, Socialiste România.
lucru ținute la C.CTal P.C.R.; șl a ‘
Răspunzînd aclamațiilor mulțimii,
ședinței comune a Consiliului Na
tovarășul Nicolae Ceaușescu a adre
țional, al Oamenilor Muncii din in
sat locuitorilor acestei așezări un
dustrie și Consiliului Național al ABalut călduros șl cele mai bune urări.
griculturii, în scopul ridicării întregii
Tineri și tinere, pionieri și șoimi
activități la cote tot mai înalte de
ei patriei oferă flori oaspeților
calitate și eficiență.
dragi. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
în centrul dialogului de lucru, pe
tovarășa Elena Ceaușescu sint in
care secretarul general al partidului
vitați apoi să guste din pîinea
îl poartă cu reprezentanții organelor
rumenă și gustoasă a acestor locuri
locale de partid și de stat, cu miniștri
și din renumitele lor vinuri.
și specialiști, cu colective de oameni
ai muncii din industrie și agricultură,
Tovaiășul Nicolae Ceaușescu, tova
se situează analiza activității depuse
rășa Elena Ceaușescu se îndreaptă,
pentru realizarea sarcinilor pe anul
tntr-o mașină deschisă, spre primul
în curs și pe întregul cincinal. Fe
obiectiv al vizitei de lucru pe care
riciți de a se reîntîlni cu tovarășul
o întreprind in județul Caraș-SeveNicolae Ceaușescu, șiderurgiștii, con
rin ~ întreprinderea siderur
structorii de mașini, minerii, energeticienii și lucrătorii ogoarelor din
gica „Oțelul roșu".
județul Caraș-Severin raportează cu
La sosirea în incinta acestei cita
deosebită satisfacție despre realiză
dele industriale, una dintre mal
rile dobîndite în primele cinci luni
virstnicele
unități siderurgice româ
ale anului, realizări care evidențiază
nești, care produce oțel de 176 ani,
cu pregnanță că în ultimul deceniu
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
și jumătate, ca urmare a politicii
rășa Elena Ceaușescu sînt primiți cu
partidului de industrializare a țării,
manifestări de caldă dragoste și
de dezvoltare echilibrată a fiecărui
stimă de puternicul detașament al
județ, Caraș-Severinul a sporit con
oțelarilor și laminoriștilor. Aici sint
tribuția la dezvoltarea continuă a
prezenți tovarășul Neculai Agachi,
economiei naționale.
ministrul
industriei metalurgice, con
Apreciind contribuția hotăritoare a
ducătorii centralei de profil si ai în
secretarului general al partidului la
treprinderii.
dezvoltarea județului lor, la soluțio
în cadrul dialogului de lucru care
narea problemelor esențiale ale edi
are loc cu specialiștii și muncitorii,
ficării noii noastre orînduiri. mun
directorul
întreprinderii. Ioan Boran,
citorii. specialiștii, consiliile oameni
arată că destoinicul colectiv a de
lor muncii, organizațiile de partid
pășit prevederile de plan pe primele
examinează împreună cu tovarășul
cinci luni ale anului la toți indica
Nicolae Ceaușescu sarcinile impor
torii economici de bază. Sînt evi
tante ce le revin în lumina noilor
dențiate cu prioritate aspectele cali
orientări, stabilesc măsurile si căile
tative ale activității desfășurate în
concrete pentru înfăptuirea hotărâ
această perioadă. In acest sens, s-a
rilor Congresului al Xll-lea și Con
menționat că productivitatea mun
ferinței Naționale ale partidului,
cii urmează să sporească de circa
hotăriri menite să asigure înfăptui
două ori față de nivelul atins in
rea obiectivului strategic din acest
urmă cu cinci ani ; cheltuielile ma
cincinal — trecerea României la un
teriale vor continua să se reducă ;
nou stadiu de dezvoltare si realiza
consumul energetic la o mie lei prorea unei noi calități a muncii și
ducție-marfă va reprezenta în ulti
vieții.
mul an al actualului cincinal aproa
Ferm convinși că și de această
pe jumătate din nivelul existent în
dată indicațiile si îndemnurile tova
1978.
rășului Nicolae Ceaușescu vor con
Secretarul general al partidului are
stitui același puternic catalizator al
cuvinte de apreciere la adresa colec
energiilor umane în direcția reali
tivului și recomandă să se perseve
zării integrale a producției fizice, si
reze în aceste direcții în vederea
nete, a reducerii generale a consu
sporirii eficienței economice și a
murilor și a cheltuielilor materiale,
beneficiilor.
ridicării nivelului tehnic și îmbună- , creșterii
In continuare sînt prezentate o
tătirii calității produselor, creșterii
serie dintre produsele întreprinderii,
mai puternice a productivității mun
unele dintre ele de curind incluse
cii si ridicării eficientei economice
în producție, precum și diferite piese
în toate domeniile de activitate, oa
de schimb.
menii muncii din acest județ, fără
Ilustrind preocuparea largă exis
deosebire de naționalitate. îl încon
tentă pentru limitarea cît mai ac
joară pretutindeni pe secretarul ge
centuată a importurilor, gazdele in
neral al partidului cu sentimente de'
formează că numai în anul 1982 au
nețărmurită dragoste și profund res
fost asimilate 15 produse noi care
pect. exprimîndu-și. totodată, adinca
înlocuiesc utilaje altădată cumpărate
recunoștință pentru tot ceea ce a fă
din străinătate.
cut și face, oenti-u județul lor, pen
între altele, eete prezentată ma
tru înflorirea patriei si pentru ridi
cheta
unui dispozitiv, realizat în uzi
carea nivelului de trai material
nă. cu ajutorul căruia se prelucrează
și spiritual al întregului popor,
suprafețele curbe, dispozitiv prin a
Manifestîndu-și din adîncul inimilor
cărui folosire se realizează o eficien
bucuria reintîlnirii cu tovarășul
ță anuală estimată la 3.5 milioane lei.
Nicolae Ceaușescu, muncitorii, țăra
Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
nii cooperatori și specialiștii , 11
varășa Elena Ceaușescu il felicită pe
asigură în același timp pe conducă
maistrul Iosif Toth, unul din coau
torul iubit al partidului și statului că
torii acestei invenții.
își vor mobiliza toate energiile pen
In continuare, pe platforma otelătru a transpune în viață sarcinile
riei electrice, tovarășul Nicolae
mari ce le revin în acest an hotăritor
Ceausescu
si
tovarășa
Elena
al cincinalului.
Ceausescu asistă la turnarea conti
nuă
a
unei
șarje
de
otel.
In
imensa
Cinstea de a marca începutul vizi
sală a laminorului de profile spe
tei in județul Caraș-Severin i-a re
ciale este urmărit procesul de prelu
venit centrului muncitoresc Qțelu
crare a profilului pentru susținerea
ROȘII, E'icopterul prezidențial ateri
galeriilor de mină.
Remarcînd bunele rezultate înre
zează pe stadionul orașului, unde mii
gistrate de acest destoinic colectiv,
de muncitori, țărani, elevi fac o en
la încheierea vizitei, tovarășul
tuziastă primire tovarășului Nicolae
Nicolae Ceaușescu i-a felicitat căl
Ceaușescu
și
tovarășei
Elena
duros pe șiderurgiștii de la „Oțelul
Ceaușescu. Se scandează cu în
roșu", urîndu-le să obțină succese
suflețire și entuziasm „Ceaușescu—
tot mai mari în activitatea lor.
P.C.R. !“ „Ceaușescu și poporul 1",
„Ceaușescu—pace !“
în continuare, tovarășul Nicolae
In întîmpinarea iubiților oaspeți
Ceaușescu s-a întilnit cu lucrătorii
au venit tovarășii Ilie Matei, primogoarelor din cadrul Cooperativei
secretar al Comitetului județean

agricole de producție din
Comuna Glimboca, Locuito
rii comunei Glimboca s-au evi
dențiat în ultimii ani prin re
zultatele bune obținute în culti
varea pământului și creșterea vite
lor. in înfrumusețarea și buna gos
podărire a localității. Pe întregul
traseu străbătut de coloana oficială,
mii de cetățeni au venit să ureze
oaspeților dragi un călduros bun ve
nit. expresie elocventă a nemărgini
tului respect, a dragostei fată de cel
mai Iubit fiu al națiunii noastre.
Bărbați și femei, oameni de toate
viratele, multi din ei în frumosul
port popular specific acestei zone,
au ovaționat îndelung pentru secre
tarul general al partidului nostru.
Dezbaterea pe larg a problemelor
agriculturii 3 s-a desfășurat într-o
fermă a. cooperativei .agricole, cu
participarea tovarășului Ion Teșu,
ministrul agriculturii șf industriei'
alimentare, a reprezentanților orga
nelor agricole județene, ai organelor
locale de partid și de stat.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost
Informat de ing. Gheorghe Ciorman,
directorul direcției agricole județene,
despre dezvoltarea agriculturii în
anul 1983 și în acest cincinal. Au fost
înfățișate preocupările bune pentru
îmbunătățirea fondului funciar, mo
dul concret în care prind viață pe
aceste locuri indicațiile primite de a
se generaliza in întreaga țară expe
riența de la Stațiunea centrală de
cercetări pentru combaterea eroziunii
solului Perieni, județul Vaslui, pri
vind combaterea eroziunii solului.
Apreciind rezultatele obținute pină
acum, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
recomandat specialiștilor, tuturor lo
cuitorilor satelor, să acționeze mai
energic pentru ridicarea potențialului
productiv al pămîntului.
Dialogul secretarului general al
partidului cu oamenii muncii din
agricultura județului Caraș-Severin a
continuat cu dezbaterea aprofundată
a problemelor culturilor vegetale,
dezvoltarea pomiculturii, a zooteh
niei și realizarea programelor de
îmbunătățire a pajiștilor și pășuni
lor. Din discuție a reieșit că, pină
In anul 1985, suprafețele cultivate cu
grîu și orz vor crește cu aproape
14 000 hectare, lăsîndu-se în cultură,
în continuare, suprafețe mari de
porumb, cartofi, legume, în vederea
îndeplinirii întocmai a programelor
de autoaprovizionare și autoconducere teritorială. Constatînd însă că
producțiile obținute sint sub posibi
litățile existente, secretarul general
al partidului a cerut să se asigure,
peste tot, acele condiții care să ducă
la obținerea unei producții de cel
puțin 5 000 kg grîu la hectar, „Fără
5 000 kg grîu la hectar nu se poate !“
a accentuat din nou secretarul gene
ral al partidului.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost
informat că indicația dată la prece
denta vizită în județ privind creș
terea mai accelerată a patrimoniului
pomicol a fost îndeplinită, gazdele
raportînd creșterea suprafeței plan
tate de 8 ori. Analiza activității din
zootehnie și din domeniul îmbunătă
țirii pajiștilor și pășunilor a pus în
evidență faptul că efectivele prevă
zute se îndeplinesc la toate speciile,
folosindu-se bine condițiile favora
bile dezvoltării acestui important
sector al agriculturii.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost
informat de Toader Micșa. președin
tele Cooperativei agricole de produc
ție Glimboca. despre modul în care
se desfășoară activitatea economică
a unității. A reieșit că starea de ve
getație a cerealelor păioase este co
respunzătoare. estimările, făcute demonstrind că sarcinile de plan vor
fi îndeplinite, creîndu-se condiții
pentru predarea suplimentară la
fondul de Stat a unor importante
cantități de grîu. porumb, cartofi și
legume. în spirit autocritic, președin
tele cooperativei a raportat în ace
lași timp că nu a existat, pînă acum,
o preocupare suficientă pentru culti
varea. ștringerea și depozitarea fu
rajelor, angajîndu-se. în numele coo
peratorilor. să elimine încă în aceas
tă vară neajunsurile de acest fel din
activitatea unității.
Secretarului general al partidului
i-au fost prezentate apoi citeva lo
turi de vaci, juninci. cai și oi. Aten
ția a fost reținută, cu deosebire, de
vacile din rasa Bălțată românească,
bine acomodată în aceste locuri, ca
și de Bălțata românească ameliorată,
cu o constituție mai robustă si cu o
mai rapidă creștere în greutate. Gaz
dele au informat că in gospodăriile
populației numărul bovinelor, al ovi
nelor și porcinelor este în creștere,
existînd bune posibilități pentru

realizarea corespunzătoare a planului
de livrări la fondul de stat.
Secretarul general al partidului a
apreciat că în județ, ca și in comuna
Glimboca. sint condiții bune pentru
creșterea animalelor, recomandînd să
se acorde cea mai mare atenție dez
voltării zootehniei.
Rezultatele obținute de oamenii
muncii de Pe ogoarele județului Ca
raș-Severin, de cooperatorii din
Glimboca. au făcut o impresie bună.
Gazdele s-au angajat în fața secre
tarului general al partidului să ac
ționeze mai energic pentru consoli
darea si amplificarea succeselor de
pînă acum, pentru transpunerea în
viată a obiectivelor noii revoluții din
agricultură.
într-o atmosferă sărbătorească. In
uralele si ovațiile sutelor și sutelor
de cetățeni, coloana oficială pără
sește comuna. îndreptîndu-se spre
Caransebeș.
în continuarea vizitei pe care o
efectuează în județul Caraș-Severin.
tovarășul Nicolae Ceaușescu si tova
rășa Elena Ceaușescu au sosit în

orașul Caransebeș.
Asemenea tuturor localităților țării.
Caransebeșul a cunoscut o puternică
dezvoltare în ultima perioadă, dar în
special în acest cincinal, cînd s-au
aliniat la startul producției noi uni
tăți economice, cum sint întreprin
derea „Electrocentrale", Stațiunea
de cercetări și producție zootehnică,
Grupul de șantiere si construcții hi
drotehnice „Bistra". S-a accentuat
procesul de modernizare a întreprin
derilor existente, ceea ce a avut ca
efect utilizarea la un nivel mai înalt
a potențialului uman și material
existent, creșterea de la an la an a
nivelului de trai al locuitorilor ora
șului. Semnificativ pentru dezvolta
rea industriei este ritmul de dezvol
tare a activității industriale, ilustrat
prin creșterea în acest an a produc
ției marfă cti 21.5 la sută față de
anul trecut. Și aici industrializarea a
adus cu sine revitalizarea și moder
nizarea acestei așezări, unde, în ulti
mii ani, conducătorul partidului
și țării a efectuat trei vizite de
lucru. Este etapa cu cele mai pro
funde transformări în întreaga viață
a orașului. Este perioada cînd s-au
construit 5 000 de apartamente, un
magazin universal, numeroase uni
tăți comerciale la parterul blocuri
lor, școli, internate, alte dotări social-culturale.
Mii de oameni al muncii din Ca
ransebeș au venit să salute cu toată
căldura pe conducătorul iubit și sti
mat al partidului și statului.

In spiritul tradiției românești, o aleasă și călduroasă primire și în județul Caraș-Severin

Pa traseul de la C.A.P. Glimboca la

Întreprinderea constructoare
de mașini 6trăbătut de tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu într-o mașină deschisă,
numeroși oameni ai muncii din Ca
ransebeș și din localitățile învecina
te "au făcut oaspeților dragi o căldu
roasă și emoționantă primire, expri
mîndu-și satisfacția de a-i avea din
nou în mijlocul lor, recunoștința pen
tru condițiile de muncă si viață
create.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost întîmpinați cu deosebită stimă de
Nicolae Oprea, prim-secretar al co
mitetului orășenesc de partid, pri
marul orașului, de alți reprezentanți
ai organelor locale de partid și de
stat, care au dat expresie sentimen
telor de prețuire și dragoste ale tutu
ror locuitorilor Caransebeșului.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu sînt salutați,
de asemenea, de ministrul industriei
construcțiilor de mașini, de directo
rul întreprinderii, ing. Tache Sava
de alți reprezentanți ai consiliului
oamenilor muncii și ai centralei in
dustriale de profil.
Pornind de la analiza modului In
care se îndeplinesc sarcinile de plan
dialogul secretarului general al par
tidului cu specialiștii a cuprins o se
rie de probleme de maximă însem
nătate pentru dezvoltarea acestei ti
nere și puternice unități economice,
considerată pe bună dreptate princi
palul pilon al industriei orașului de
azi. O atenție deosebită a fost acor
dată diversificării sortimentale, asi
milării, pe baza concepției proprii, a
unor produse de tehnicitate din ce
în ce mai ridicată. Gazdele raportea
ză că. prin aplicarea indicațiilor date
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la
precedenta vizită, ponderea boghiurilor
pentru
locomotive
a
crescut la circa 60 la sută dim tota
lul producției, că s-au asimilat noi
tipuri de utilaje hidromecanice, tur
bine noi, piese de șchimb pentru
material rulant.
In timpul vizitării secție! de ansamble sudate sint prezentate pri
mele turbine hidraulice de 8,4 MW
ce se realizează la Caransebeș, pro
duse de înaltă tehnicitate capabile
să contribuie la mai buna valorifi
care a potențialului hidroenergetic
al rîurilor noastre. Tovarășul Nicolae
Ceaușescu a cerut să se asigure di
versificarea în continuare a fabrica
ției, să se devanseze programul de
asimilare a turbinelor.
Rețin atenția nivelul ridicat al
dotării tehnice, existenta unor ma
șini și utilaje modeme, de mare
productivitate și precizie..
Secretarul general al partidului a
indicat să se folosească din plin ca
pacitățile existente pentru a satis
face integral necesarul de boghiuri
și să se grăbească finalizarea și pu
nerea în funcțiune a noilor obiec
tive de investiții.
în secția de prelucrări mecanice
sînt integrate fluxului tehnologic de
aici mașini-unelte cu comandă nu
merică și cu comandă-program, ma
șini de rectificat coroane dințate,
alte agregate speciale pentru efec
tuarea unor operații de mare preci
zie și finețe.
Gazdele subliniază că, în concor
danță cu acest grad înalt de tehni
citate a utilajelor, au fost luate mă
suri pentru continua pregătire pro
fesională a oamenilor muncii, ceea
ce permite introducerea în fabrica
ția curentă a unor produse de com
plexitate sporiță.
Pe întreg parcursul vizitei a fost
evidențiată preocuparea colectivu
lui de aici pentru buna gospodărire
a metalului, a combustibililor și energiei, fiind prezentate principalele
măsuri adoptate și rezultatele cu
care s-au soldat.
La încheierea vizitei, secretarul
general al partidului, luîndu-și ră
mas bun de la colectivul întreprin
derii. a spus :
„Dragi tovarăși,
Vă felicit pentru rezultatele obți

La Cooperativa agricolă de producție Glimboca

Sosirea în municipiul Reșița

nute In realizarea planului pe pri
mele 5 luni. Vă urez pentru întregul
an să obțineți rezultate și mai bune,
să ridicați nivelul tehnic și calitativ
al produselor, să le faceți mal
competitive. Să realizați bogliiurile
și celelalte produse la nivelul cel mai
bun pe plan mondial. Vă doresc
multă sănătate și multă fericire !“
Aprecierile și îndemnurile to
varășului Nicolae Ceaușescu au fost
primite cu bucurie. Pe fondul unor
puternice aplauze, cei prezenți au
ovaționat îndelung, au scandat nu
mele partidului și secretarului său
general,
In această atmosferă sărbătorească,
plină de optimism, coloana de
mașini s-a îndreptat spre aeroportul
din Caransebeș, străbătînd citeva din
cartierele orașului.
De-a lungul arterelor străbătute,
numeroși cetățeni de toate vîrstele
au dat glas din nou sentimentelor
de profundă dragoste și recunoștință
fată de conducătorul partidului și
statului. Sint simțămintele pe care
le-au exprimat și miile de locuitori
ai orașului veniți pe aeroport pentru
a-și lua rămas bun de la tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena

Ceaușescu. Mulțimea a ovaționat cu
putere și a aclamat îndelung. S-a
scandat, minute în șir, „Ceaușescu—
P.C.R. !“, „Ceaușescu ' și poporul !“,
„Ceaușescu — pace !“.
In aplauzele celor prezenți. elicop
terul prezidențial a decolat, indreptîndu-se spre Reșița.
Joi după-amiază, tovarășul Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășa
Elena
Ceaușescu au sosit in municipiul
Reșița.
Elicopterul prezidențial a aterizat
pe stadionul municipal, împodobit
sărbătorește. Zeci de mii de locui
tori ai orașului au ținut să-i întimpine pe iubiții oaspeți, pentru a le
transmite sentimentele lor de caldă
dragoste și stimă. Cei prezenți
purtau steaguri roșii și tricolore,
portrete ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășei
Elena
Ceaușescu, scandîr.d cu însuflețire
numele partidului și al secretarului
său general. Coruri reunite into
nau vibrantul cîntec „Partidul —
Ceaușescu — România!". Un mare
număr de tineri au înscris cu tru
purile lor „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu — pace!". Formații artis
tice au exprimat prin cîntec și dans

bucuria deosebită pe care reșițenii
o trăiesc în această zi.
în uralele cetățenilor orașului, to
varășul Aurel Lascu, prim-secretar
al Comitetului municipal Reșița' al
P.C.R., a adresat un călduros bun
venit tovarășului Nicolae Ceaușescu
și tovarășei Elena Ceaușescu.
O formație alcătuită din membri
ai gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire a tineretului
pentru apărarea patriei a prezentat
onorul.
Tineri, pionieri și șoimi ai patriei
au oferit buchete de flori iubiților
oaspeți.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns
cu prietenie manifestărilor călduroase
ale mulțimii.
In aclamațiile celor prezenți, co
loana de mașini s-a îndreptat spre
reședința
rezervată
tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu pe timpul șederii în ju
dețul Caraș-Severin, străbătînd stră
zile principale ale orașului, în lun
gul cărora un număr impresionant
de localnici au ținut să-i salute din
toată inima pe oaspeții dragi.
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VIZITA DE LUCRU A TOVAKĂȘm NICOIAE CEAUȘESCD, ÎMPREUNĂ

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCĂLEȘCU

CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 1N JUDEJELE TIMIȘ ȘI CARAȘ-SEVERIN
Marea adunare populară din municipiul Timișoara
(Urmare' din pag. a III-a)

gresuj al Xîî-lea privind asigurarea
independentei energetice a tării.
Permiteti-mi să vă raportez că.
în lumina indicațiilor dumneavoas
tră. întărind conlucrarea cu institu
tele de cercetare științifică și de învătămînt superior, am reușit să asi
milăm și să livrăm sectorului mi
nier utilaje de mare complexitate —
excavatoare, combine de înaintare și
mașini de lucru in depozit — cu
performante tehnice înalte, să fa
bricăm servomecanismele hidraulice
pentru Porțile de .Fier. Cârialul
Dunăre-Marea Neagră și riurile in
terioare. să introducem in producție
noi procedee tehnologice.
înfăptuind indicațiile date de dum
neavoastră. mult stimate tovarășe
secretar general, cu privire la eli
minarea importurilor, vă râportez
că numai în Combinatul siderurgic
Galati lucrează astăzi aproape 2 000
de mașini de ridicat de ' concepție
românească, din care cele grele tre
buiau înainte importate.
Relevînd aceste rezultate, trebuie
să arăt că mai avem încă multe de
făcut în direcția modernizării tehno
logiilor de fabricație, gospodăririi
rationale, a metalului, ridicării per
formantelor tehnico-economice a uti
lajelor pe care le fabricăm. Vom
trece cu toată hotărîrea la înfăp
tuirea indicațiilor date de dumnea
voastră, în cursul vizitei de astăzi,
actionînd mai ferm pentru realizarea
programelor prioritare privind creș
terea productivității muncii. îmbu
nătățirea . calității produselor, redu
cerea consumurilor de materii pri
me, materiale, energie și combus
tibili.
în aceste momente de aleasă săr
bătoare. cei peste 8 000 de construc
tori de mașini din întreprinderea me
canică, creație,a gîndirii dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar
general, vă mulțumesc încă o dată,
din adîncul inimilor, pentru grija
permanentă ce o purtati clasei mun
citoare. tuturor oamenilor muncii,
întregului popor și se angajează
solemn în fata dumneavoastră să
muncească cu înaltă răspundere și
exigentă muncitorească pentru reali
zarea sarcinilor de plan pe acest an
și pe întregul cincinal.
Vă dorim, dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe Secretar
general Nicolae Ceaușescu, mult
stimatei tovarășe Elena .Ceaușescu,
multă șănătate. deplină putere de
muncă ani multi de viată, spre a
ne conduce pe mai departe, cu aceeași fermitate, pe drumul victo
rios al socialismului și comunismu
lui.
A luat apoi cuvîntul tovarășul loan
Josu, președintele C.A.P. Topolovățu
Mare, care a spus :
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
In numele țăranilor cooperatori, al
mecanizatorilor, al tuituror cetățeni
lor din comuna Topolovățu Mare,
exprim la această impresionantă adunare populară înalta stimă, dra
goste și recunoștință fată de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. ilustru conducă
tor al partidului și statului, cel mai
iubit fiu al poporului român, multumindu-vă din adîncul inimii pen
tru grija permanentă ce o purtati
înfloririi agriculturii, ridicării necon
tenite a nivelului de trai material
și spiritual al oamenilor muncii de
la sate, al întregului popor. Vă ra
portez că indicațiile pe care ni le-ați
det atit cu ocazia vizitelor de lucru
în județul Timiș, cit și cu alte pri
lejuri, se Înfăptuiesc cu multă răs
pundere și in cooperativa noastră.
Am obținut an de an bune rezul
tate. livrind la fondul de stat, pes
te prevederile de plan, importante
cantități de cereale, plante tehnice,
fructe, came și alte produse agri
cole.
După cum ati putut constata Ieri
cu prilejul vizitei pe care ati făcut-o
pe timpurile din Topolovățu Mare,
culturile agricole se prezintă bine
și în acest an. Estimăm ca de pe
cele 1 200 ha cultivate cu griu să
obținem o recoltă medie de 6 000 kg
la hectar, iar de pe suprafața de
1 000 ha cultivate cu porumb ne-am
propus obținerea a două vagoane, de
știuleti la hectar, acestea dovedind
marile rezerve de care dispunem
încă, potențialul uman și material pe
care va trebui să-l punem mai mult
în valoare.
Aplicînd în viată Indicațiile date
de dumneavoastră la recenta consfă
tuire de lucru de la Comitetul Cen
tral. toate forțele din comună sînt
amplu mobilizate la executarea in
cele mai bune condiții a lucrărilor
de întreținere a culturilor prăsitoa
re. aplicarea riguroasă a celor mai

PROGRAMELE 1 ȘI l

11,00 Melodii populare
In jurul orei 11,30. Transmisiune
directă : Adunarea populară din
municipiul Reșița, prilejuită de
vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, in județul Caraș-Scverin
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Consultații pentru admiterea în
învățămîntul superior tehnic
15,30 Emisiune in limba germană
17.25 Tragerea Loto
17,35 La volan
17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20.45 Un cintec pe adresa dv.
20,55 Cadran mondial
21,15 Dlscorama.
21.25 Revista literar-artlstică TV
21.45 Film artistic : „Din nou la Obersdorf". Premieră pe țară
22.40 Telejurnal
PROGRAMUL 2

15,00 Telex
15,05 Film artistic : „Fiul meu". Pre
mieră TV. Producție a studiourilor
din R.P.D. Coreeană
16.40 Blocnotes bucureștean
17.00 Stadion
17,50 100-1 de seri
20,00 Telejurnal
20.45 Dezbateri culturale
21,15 Concertul Filarmonicii „George
Enescu". Dirijor : Mihai Brediceanu. Solist : Valentin Gheofghlu
22.25 Generația deceniului IX
22.40 Telejurnal

noi si eficiente tehnologii. începerea
campaniei de seceriș, astfel incit,
după păioase. să însămintăm cit mai
mari suprafețe de culturi duble. în
zootehnie, punem un mare accent pe
recoltarea și depozitarea furajelor,
creșterea efectivelor de animale si
a producțiilor acestora. întronarea
strictă a ordinii și disciplinei în toa
te fermele. Ia fiecare loc de muncă.
Vă asigur, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, că și pe
viițor vom munci fără preget pen
tru realizarea exemplară a progra
melor privind creșterea producției
cerealiere, pomicole, viticole si zoo
tehnice și de autoaprovizionare în
profil teritorial, onorînd în acest fel
înaltul titlu de „Erou al Muncii So
cialiste" pe care l-ați conferit coo
perativei noastre de producție, con
tribuind cu toate forțele la înfăp
tuirea noii revoluții agrare.
Vă rog să-mi îngăduiți ca. în
numele tuturor lucrătorilor ogoare
lor din mănoasa Cîmpie bănățeană,
să vă urez din toată inima să ne
trăiti întru multi ani. mult stimate
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
mult
stimată
tovarășă
Elena
Ceaușescu. spre binele și fericirea
întregului popor.
în cuvîntul său, tovarășa Coleta
de Sabata, rectorul Institutului poli
tehnic „Traian Vuia" din Timișoara,
a spus :
Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,
Mult
Iubită
tovarășă
Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți să dau
glas satisfacției pe care o prileju
iește cadrelor didactice și studenți
lor din Timișoara, tuturor cetățeni
lor din această parte a tării reîntilnirea cu dumneavoastră. mult
stimate tovarășe secretar general,
strălucit conducător al partidului și
statului nostru, ctitorul invătămîntului modem din România socia
listă. cu tovarășa academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, eminent
om politic, savant de renume mon
dial.
Vă raportăm, la această mare adu
nare populară, că. aplicînd în viață
sarcinile și indicațiile pe care ni
le-ati dat cu prilejul vizitei între
prinse în județul Timiș la deschi
derea anului universitar 1979—1980,
privind adîncirea .integrării învătămîntului cu cercetarea și producția,
ne-am intensificat eforturile în di
recția promovării progresului tehnic,
institutul nostru devenind un vast
laborator de creație, care pune la
dispoziția economiei naționale nu
meroase soluții pentru realizarea
unor produse noi, competitive, teh
nologii moderne, de înalt randament.
Vă informăm, mult stimate tovarășe
secretar general, că specialiștii insti tutuim nostru. în conlucrare cU
colectivul de la întreprinderea
„Electromotor", au realizat , priina
celulă flexibilă robotizată. în pre
zent. ne preocupă extinderea cerce
tărilor în domenii prioritare, de deo
sebită eficientă economică, cum sînt:
energiile neconventionale. transpor
tul urban cu motoare liniare și sustentatie magnetică, găsirea unor
metode noi' de proiectare în con
strucții și' altele, cercetarea științi
fică devenind o preocupare stator
nică a cadrelor didactice, a maselor
largi de studenți din Institutul poli
tehnic „Traian Vuia".
Cu toate rezultatele bune obținute,
considerăm că mai avem multe de
făcut în ce privește perfecționarea
procesului instructiv-educativ. întă
rirea disciplinei, înlăturarea feno
menelor de mediocritate, formarea
la viitorii ingineri a unei gîndiri
economice înaintate.
Așa cum ne-ati indicat șl în tim
pul vizitei pe care ati făcut-o ieri
în institutul nostru, ne vom inten
sifica preocupările pentru adîncirea
integrării învătămîntului cu cerce
tarea și practica, în vederea creșterii
aportului nostru la soluționarea pro
blemelor tehnice ale unităților eco
nomice. Vom acționa cu mai multă
fermitate pentru educarea patrio
tică, revoluționară a tineretului stu
dios, întărirea spiritului de răspun
dere a fiecăruia fată de propria
pregătire
politică și profesională,
spre a da societății oameni cu o
înaltă conștiință, capabili să-și adu
că din plin contribuția la înflorirea
economiei românești.
în numele cadrelor didactice și al
studenților din centrul universitar
Timișoara, vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu. că vom munci cu
dăruire și abnegație, nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a ne
situa la înălțimea misiunii pe care
dumneavoastră ati încredintat-o învătămintului superior. Vom pune
întreaga noastră gîndire și inițiativa
creatoare în slujba propășirii școlii

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : Act venețian — 19.
• Filarmonica
„George
Enescu*
*
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert
simfonic. Dirijor : Răzvan Cernat. So
list : Rainer Biihnie (R.D. Germană)
— 19.
• Opera Română (1313 57) : Liliacul
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) :
Mam’zelle Nitouche — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Menajeria de sticlă — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Rezervația de
pelicani — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Să Îmbră
căm pe cei goi — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 20.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pețltoarea — 19,30.
0 Teatrul „Nottara" (59 3103, sala
Magheru) : Calandria — 19,30; (sala
Studio) : Sentimente și naftalină
— 19.
9 Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Arta conversației — 19;
(sala Giulești, 18 04 85) : Incidentul
— 19.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(15 56 78, grădina Boema) ; Belmondo
al Il-lea — 20.
• Ansamblul
„Rapsodia română"
(13 13 00) : La Izvor de dor șl cîntec
— 18,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) :
Canibala — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă
*
(50 26 55) :
Pinocchio — 10; Șl dacă se tnvlrtește 1
— 17.
• Teatrul „Țăndărică
*
(15 23 17) : In-

românești, cu convingerea că numai
astfel ne aducem o tot mai mare
contribuție la înfăptuirea hotărîrilor
Congresului al XII-lea și Conferinței
Naționale, a Programului partidului,
la dezvoltarea economică și socială
a României socialiste.
Tovarășul Dumitru Muntean, mais
tru, secretarul comitetului de partid,
președintele consiliului oamenilor
muncii de la întreprinderea „Elec
tromotor", a spus :
Mult Iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Sub puternica impresie a noii vi
zite pe care o efectuați in județul
Timiș, am marea bucurie de. a da
expresie sentimentelor de profundă
dragoste și recunoștință pe care le
nutresc muncitorii, inginerii, tehni
cienii. întregul colectiv al întreprin
derii „Electromotor" fată de dum
neavoastră. mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, conducă
torul încercat al partidului și statu
lui. personalitate de seamă a vieții
politice internaționale, de a cărui
viață și activitate sînt indisolubil le
gate strălucitele victorii obținute de
poporul nostru pe drumul făuririi
României moderne, creșterii conti
nue a prestigiului ; ei in întreaga
lume.
Cu prilejul vizitei pe care ati fă
cut-o în întreprinderea „Electromo
tor" ați putut vedea la fata locului
că Înfăptuirea indicațiilor date de
dumneavoastră a dus la schimbări
de esență în profilul producției. în
organizarea și desfășurarea întregii
noastre activități. Ne-a făcut o deo
sebită plăcere, mult stimate tovarășe
secretar general, să vă prezentăm
microhidroagregatele și electromotoa
rele pentru pompele de extracție șl
pentru actionarea utilajelor miniere
destinate valorificării potențialului
energetic al nurilor mici și creșterii
producției de titei și cărbune, aducîndu-ne prin aceasta contribuția la
realizarea programelor privind asi
gurarea independentei energetice a
țării.
Mobilizați de organizația de par
tid, oamenii muncii, in frunte cu co
muniștii. acționează cu hotărîre pen
tru sporirea producției de export, introducînd în fabricație noi tipuri de
motoare trifazate și monofazate,
competitive pe plan mondial. Vă ra
portăm că pe primele cinci luni ale
anului prevederile planului produc
ției marfă, cel de export, productivi
tatea muncii au fost depășite, iar be
neficiile suplimentara se ridică la
peste 11 milioane leiAprecierile, îndemnurile ei indica
țiile prețioase pe care ni le-ati . adre
sat cu ocazia vizitei în întreprinde
rea noastră vor constitui pentru or
ganizația de partid, pentru toti oa
menii muncii un vast program de lu
cru. care va impulsiona eforturile
creatoare, pentru ridicarea substan
țială a performanțelor produselor,
scurtarea ciclului de asimilare a pro
duselor noi, valorificarea superioară
a materiilor prime și materialelor.
Înlocuirea unor materiale energo-intensive, utilizarea rațională a ener
giei electrice și combustibililor.
Comuniștii, toți oamenii muncii de
la întreprinderea „Electromotor" Ti
mișoara vă asigură, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
că vor acționa cu fermitate revolu
ționară în cadrul formelor largi ale
democratici muncitorești — așa cum
ati indicat și la ultima plenară a
Consiliului National al Oamenilor
Muncii — pentru îndeplinirea în mod
exemplar a sarcinilor de producție
ce ne revin pe acest an și pe Între
gul cincinal, sporindu-și contribuția
la înflorirea economiei naționale, la
ridicarea României pe noi culmi de
progres și civilizație, la creșterea
prestigiului ei în lume, ca patrie li
beră. independentă și suverană. Păs
trăm în inimi tara, tricolorul, parti
dul. Ceaușescu și poporul.
în continuare, in cuvîntul său. to
varășul Nikolaus Berwanger. scriitor,
președintele Consiliului oamenilor
muncii de naționalitate germană din
județul Timiș, a spus
Mult iubite și stimate tovarășe
secretar general Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimatl tovarăși.
Fiecare om valorează atit cit lși
iubește pămintul natal, patria — spu
ne o veche vorbă a șvabilor bănă
țeni. Iar marele Eminescu spunea că
iubirea de moșie e un zid. care nu
se spulberă de faima dușmanului,
oricît de mare ar fi acesta. Noi, bă
nățenii, indiferent de limba în care
rostim cuvintele dragi nouă tuturora,
iubim acest pămînt. trup din trupul
țării, parcă din patru inimi, aseme
nea celor patru anotimpuri pe care

ttlnlri muzicale — 19; (sala Teatrului
„Ion Vasilescu") : Tigrul purpuriu
căruia-i plăceau clătitele — 10.
• Circul București (11ou 20) : Incre
dibil, dar... adevărat — 19,30.
0 Ansamblul de estradă al Armatei
(sala C.C.A., 13 64 60) : Estrada in
croazieră — 19,30.

cinema
• Brigada diverse în alertă : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
• Sfîrșitul nopții: VICTORIA (10 28 79)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, ME
LODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Domnul miliard — 9; 11,15; 13,30;
15,45, la grădină — 20,45; Omul și
umbra — 18; 20 : CAPITOL (16 29 17).
• Eu, tu și Ovidiu : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Buletin de București : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,16; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Mult mai de preț e iubirea : DA
CIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20, DRUMUL SĂRII (3128 13) —
15,30; 17,30; 19,30.
• Ciprian Portimbescu: COTROCENI
(49 48 48) — 15,30; 19.
• Viraj periculos : LIRA (31 7171) —
16; 18; 20,15, la grădină — 20,30, GIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
© Escapada : PACEA
(60 30 85) —
15,30; 17,30; 19.30, MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Zizania : SALA MARE A PALA
TULUI — 17,15; 20.
• B.D. intră în acțiune : VIITORUL
(11 48 03) — 15,30; 17,30;. 19,30.
@ întunericul
alb :
PROGRESUL
(23 94 10) — 16; 18; 20.
© Viață particulară : SCALA (11 03 72)

iubirea și truda noastră comună U
fac să rodească. După obiceiul stră
bun, și în Timiș oaspeții sînt primiți
cu piine și sare. Permiteți-mi. ca
slujitor al condeiului și al versului,
precum și ca președinte al Consiliu
lui oamenilor muncii de naționalitate
germană din județul Timiș, să mai
adaug la acest obicei în mod simbo
lic un mănunchi de spice, care acum
dau în pirg. și un buchet de modestă
și măreață frumusețe din flori de
timp — roșii, galbene, albastre.
■ Venirea dumneavoastră în mijlocul
nostru coincide cu venirea verii, iar
aceste ceasuri și zile se încarcă cu
rod îndoit ; natura ne răsplătește
acum pentru iubirea și munca noas
tră, în timp ce prezența dumneavoas
tră ne îndeamnă la efort înzecit pen
tru sporirea tezaurului material și
spiritual al patriei.
Nu toți locuitorii Timișului pot fi
aid in această clipă, pentru a-și
exprima bucuria, stima și prețuirea
față de primul om al țării, dar vă
asigurăm că toate inimile sînt pre
zente acum aici și am convingerea că,
prin aceste cuvinte rostite în întîmpinarea dumneavoastră, vă aducem
omagiul tuturor acelora care, bucurîndu-se pe deplin de libertățile și
drepturile pe care societatea noastră
le oferă în mod egal tuturor cetă
țenilor, fără deosebire de naționali
tate, se dedică făuririi valorilor ma
teriale și frumuseților spirituale.
Știm prea bine că prin munca
dumneavoastră neobosită, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, România a
devenit ceea ce este : tara demnității
și a voinței spre un viitor tot mai
luminos și mai îmbelșugat, bastion
al păcii, în care se iubește uruitul
tractoarelor pe ogoare și nu cel al
șenilelor de blindate însîngerînd
timpul, in care se iubește zborul pă
sărilor și nu cel al aparatelor aducă
toare de noapte și tăcere, in care se
iubește cerul albastru al speranței și
nu norii morții atomice, nu spectrul
sinistru sub care trăiește omenirea și
pentru înlăturarea căruia România
depune, prin veghea și gindirea dum
neavoastră, eforturi aproape supra
omenești Iar în numele tuturor
acestora. In numele iubirii de tară și
de oameni, aici, la Timiș, știm să vă
prețuim, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu și mult stimată
tovarășă Elena Ceaușescu — din pa
tru inimi — ale românilor, germa
nilor. maghiarilor și sîrbilor — care
pulsează în același ritm, statornicit!
fiind de secole pe aceste mănoase
plaiuri românești. înfrățiți sub zodia
mărețului ev socialist al patriei
noastre.
Tovarășa Emilia Crăciun, secretar
al organizației U.T.C. de la întreprin
derea „Electrotimiș". a spus :
Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Vă rog să-mi permiteți ca. in nu
mele tinerilor din întreprinderea
„Electrotimiș", al întregului tineret
timișean să exprim deosebita bucu
rie că vă aflati. din nou. în mijlocul
nostru, dumneavoastră, mult stimate
tovarășe secretar general, părinte
drag âl tinerei generații, luminos
exemplu de abnegație revoluționară,
de înflăcărat patriotism.
Exprimăm recunoștința noastră
fierbinte față de mult iubita și
stimata tovarășă Elena Ceaușescu,
personalitate de frunte a vieții poli
tice și științifice din țara noastră,
pentru grija permanentă pe care o
poarță dezvoltării și afirmării pe
toate planurile a tinerei generații,
înfloririi continue a științei. învătămîntului și culturii românești.
Dacă noi. tinerii din întreprinderea
„Electrotimiș". care reprezentăm
peste 50 la sută din totalul persona
lului muncitor, avem fericirea să
lucrăm într-o unitate economi
că model.' utilizind tehnica de
virf. avînd condiții minunate de
muncă, de viață, de pregătire și re
alizare profesională, de afirmare so
cială, toate acestea vi le datorăm
dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general Nicolae
Ceaușescu. Pentru toate acestea vă
mulțumim din adîncul inimilor noas
tre tinere.
Ne-am însușit, cu întregul entu
ziasm al vîrstei noastre, îndemnul
mobilizator pe care l-ați adresat ti
neretului patriei de a învăța neînce
tat, de a transforma întreprinderea
într-o puternică citadelă a > educației
pentru muncă și viață, pentru pro
movarea fermă a noului, a cuceriri
lor științei și tehnicii contemporane.
Sute de uteciști de la „Electroti
miș" frecventează cursurile serale
ale liceului industrial, alte zeci se
află. în orele libere, in băncile șco
lilor de maiștri, în amfiteatrele In
stitutului politehnic „Traian Vuia",
în multitudinea împlinirilor puterni

— 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 20,15.
• Prietenie : TIMPURI NOI (15 6110)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Vraciul: GRIVITA (17 08 58) — 9;
10,30; 14; 16,45; 19,30, ARTA (213186)
— 9; 12; 16; 19.
• Concertul : UNION (13 49 04) — 9,30;
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Marele șarpe : GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 16; 20,15, FLA
MURA' (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Prăpastia de aur : FLACĂRA
(20 33 40) — 16,30; 17,30; 19,30.
© Un american la Paris : SALA
MICA A PALATULUI — 17,15; 20,
PATRIA (11 86 25) — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20.
• Iubire fără soare : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, la grădină — 21.
• Despărțire temporară : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 12; 16; 19.
© Program de desene animate — 11;
12,30; 16; Povestea dragostei — 9; 14 :
DOINA (16 35 38).
• Micul lord : DOINA — 17,30; 19,45,
FERENTARI (80 49 85) — 10,30; 15,30;
17,45; 20.
© Un comando pentru apa grea :
VOLGA (79 71 26) — 9; 12; 16; 19,15,
COSMOS (27 54 95) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19.
© Aventură tn Arabia ; FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, la grădină — 20,45, FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20,
TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, la grădină — 20,45.
© Marea evadare : BUZEȘTI (50 43 58)
— 9; 12,15; 16; 19,15.
® Drumul spre Rio :
AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,
® Cariera mea strălucită : POPU
LAR (351617) — 15'; 17,15; 19,30.

cului detașament muncitoresc pe
care 1-ati decorat cu „Ordinul Mun
cii" clasa I pentru fructuosul bilanț
economic al anului 1982 se regăsește
și strădania noastră — a tinerilor.
împreună cu întregul tineret din
județ, noi, tinerii de la „Electroti
miș", exprimăm în fața dumneavoas
tră/ mult stimate tovarășe secretar
general, legămîntul solemn de a vă
urma neabătut exemplul, de a ne
consacra întreaga putere de muncă,
talentul și energia cauzei progresu
lui și prosperității scumpei noas
tre patrii, Republica Socialistă
România !
Dați-mi voie să exprim, din adîn
cul inimii : Ceaușescu — tinerii !
In numele tuturor celor prezent!
la marea adunare populară, primul
secretar al Comitetului județean de
partid Timiș a adresat tovarășului
Nicolae Ceaușescu rugămintea de a
lua cuvântul.

Primit cu vii și îndelungi aplauze,
cu puternice urale și ovații, a luat
cuvîntul tovarășul NICOLAE

CEAUȘESCU.
Cuvîntarea secretarului general al
partidului a fost urmărită cu deose
bită atenție, cu cel mai viu interes
de cei prezenți. iar prin interme
diul posturilor de radio și televiziu
ne — de milioane de oameni din în
treaga tară. în repetate rinduri,
cuvîntarea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu a fost subliniată cu pu
ternice aplauze, cu urale și ovații.
Prin simțămintele profunde pe care
le exprimă și aici. Ia marea adu
nare populară, oamenii muncii din
această parte a tării își afirmă hotărirea de a transpune neîntîrziat
în viată indicațiile și orientările
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
pentru a realiza în cele mai bune
condiții sarcinile de plan pe acest
an și pe întregul cincinal.
Luind cuvîntul la închgierea adu
nării. primul secretar al comitetu
lui județean de partid a spus :
Mult Iubite șl stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Vă rog să-mi îngăduiți ca. in nu
mele participanților la marea adu
nare populară, al tuturor celor care
trăiesc și muncesc în județul Timiș,
să exprim cele mai calde mulțumiri,
însoțite de nețărmurita noastră re
cunoștință pentru indicațiile si apre
cierile formulate în timpul vizitei la
adresa organelor de partid și de stat,
a comuniștilor, a tuturor oamenilor
muncii timișenl. Acestea vor consti
tui pentru noi un amplu și mobili
zator program de acțiune, pe care
ne vom strădui să-1 înfăptuim în
mod exemplar.
Fătindu-mă mesagerul celor mai
sincere simțăminte de nemărginită
stimă șl aleasă prețuire ale comuniș
tilor, ale tuturor locuitorilor județu
lui pe care l-ați onorat cu o nouă șimemorabilă vizită de lucru, culminind cu această însuflețitoare aduna
re populară, imi revine înalta cinste
de a vă ura. după datina străbună,
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. mult
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu,
precum unor oameni dragi ca lumi
na vieții: Să ne trăi ți ani mulțl și
fericiți. în deplină sănătate, neoste
nită putere de muncă și gîndire, spre
slava partidului comunist, spre gloria
bravului nostru popor, spre fala
eroicului pămînt românesc!
Trăiască Partidul Comunist Român,
în frunte cu secretarul său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu !
Trăiască șl înflorească scumpa
noastră patrie. Republica Socialistă
România 1
în marea piață din centrul muni
cipiului Timișoara răsună aplauze și
ovații prelungite, din zeci de mii de
piepturi sînt rostite urări fierbinți
închinate partidului și secretarului
său general, patriei noastre socialis
te și poporului român.
în această ambiantă de mare săr
bătoare generată de prezenta con
ducătorului iubit al partidului și sta
tului nostru în mijlocul locuito
rilor Timișoarei, tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu 6int invitați să se prindă
într-o horă frățească, alături de
tinere și tineri imbrăcați în frumoa
se costume populare românești,
germane, maghiare și sîrbești. Din
marea piață a Operei, intr-o mașină
deschisă, tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu străbat
artera principală din centrul orașu
lui. de-a lungul căreia zeci de mii de
cetățeni de toate viratele aclamă cu
entuziasm pe conducătorul iubit și
stimat al partidului și statului nostru,
exprimîndu-și astfel bucuria de a-1
saluta ca oaspete drag inimii la ei
acasă. în Timișoara,

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia,
al Guvernului și poporului Republicii Socialiste Cehoslovace și al nostru
personal, vă exprimăm mulțumiri oordiale pentru urările și felicitările
tovărășești adresate cu prilejul celei de-a 38-a aniversări a eliberării
Cehoslovaciei de către armata sovietică.
împărtășim convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie și
colaborare dintre partidele noastre comuniste și țările noastre se vor dez
volta și aprofunda și în viitor pe baza principiilor marxism-leninismului și
internaționalismului socialist, in interesul unității și coeziunii comunității
socialiste, al asigurării păcii în Europa și în lumea întreagă.
Vă dorim dumneavoastră șl întregului popor român noi succese în
construirea socialismului în tara dumneavoastră.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Cehoslovacia,
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

LUBOMIR STROUGAL
Președintele
Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Am plăcerea de a vă adresa dumneavoastră și, prin dumneavoastră,
poporului României, în numele poporului Republicii Democratice Afganistan
și al meu personal, mulțumirile noastre sincere pentru caldele felicitări
transmise cu ocazia celei de-a V-a aniversări a Revoluției din aprilie.
Sper că relațiile de prietenie dintre țările noastre vor continua să se
dezvolte, spre binele popoarelor noastre și al consolidării păcii și securității
în lume.
Cu cele mai bune urări și salutări,

BABRAK KARMAL
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului. Democratic al Poporului din Afganistan,
Președintele Consiliului Revoluționar
al Republicii Democratice Afganistan

Vizita secretarului permanent al Sistemului Economic
Latino-American (S.E.L.A.)
La invitația Ministerului Afaceri
lor Externe, a sosit în Capitală dr.
Carlos Alzamora. secretar permanent
al Sistemului
Economic LatinoAmerican (S.E.L.A.).
Oaspetele a fost primit de tovară
șul Ștefan Andrei, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste
România. Cu acest prilej a avut loc
o convorbire privind aspecte ale re
lațiilor de cooperare dintre România
și țările latino-americane. ale cola
borării acestora în cadrul Grupului
celor 77.

Cronica

Au fost evidențiate pozițiile co
mune ale României și țărilor latinoamericane într-o serie de probleme
ale vieții internaționale, posibilități
le existente pentru dezvoltarea con
lucrării acestora în cadrul reuniuni
lor economice internaționale.
Totodată, secretarul permanent al
S.E.L.A. a avut reuniuni de lucru cu
tovarășul Alexandru Roșu, ministru
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, și tovarășa Ma
ria Groza, adjunct al ministrului
afacerilor externe.

zilei

Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul
Galeria „Căminul artei" din Capi
afacerilor externe, a primit pe tova
tală găzduiește, începînd de joi, ex
rășul Jorge Balanos Suarez, adjunct
poziția „Arta scrisului contemporan
al ministrului relațiilor externe al
ceh", deschisă în cadrul relațiilor de
Republicii Cuba.
colaborare dintre uniunile artiștilor
plastici din România și Cehoslovacia.
Cu acest prilej s-a efectuat un
echimb de păreri cu privire la stadiul
Locul aparte pe care-1 ocupă arta
actual și perspectivele de dezvoltare 1 scrisului în creația plastică ceho
a relațiilor româno-cubanezs și la
slovacă actuală, aportul schimburilor
culturale la strîngerea legăturilor de
unele probleme internaționale de in
prietenie româno-cehoslovace au fost
teres reciproc.
relevate în alocuțiunile rostite de
în timpul întrevederii B-a apreciat
pictorul Pamfil Francois si graficia
dezvoltarea ascendentă a relațiilor de
nul Jaroslav Vondracek.
prietenie și colaborare dintre cele
La vernisaj au participat membri
două țări, în care rolul hotărîtor
ai conducerii Uniunii artiștilor plas
l-au avut intîlnirile șl convorbirile
tici.
reprezentanți ai Consiliului
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Culturii și Educației Socialiste, ar
Fidel Castro Ruz. A fost exprimată
tiști plastici, alti oameni de artă și
dorința comună de a extinde în con
cultură.
tinuare colaborarea pe multiple pla
Au fost prezent! Josef Simon, am
nuri. conlucrarea dintre România și
basadorul R. S. Cehoslovace la Bucu
Cuba în viata internațională. în fo
rești, membri ai ambasadei, șefi
losul celor două țări și popoare, al
de misiuni diplomatice acreditați în
cauzei socialismului, păcii și înțele
tara noastră, membri ai corpului di
gerii în lume.
plomatic.
A luat parte Constantin Oancea,
adjunct al ministrului afacerilor ex
*
terne.
Cu
ocazia
comemorării
lui Hristo
A fost prezent Rodney Lopez Cle
Botev, poet revoluționar, erou natio
mente, ambasadorul Cubei la Bucu
nal al Bulgariei, ambasadorul Re
rești.
publicii Populare Bulgaria la Bucu
★
rești. Todor Stoicev. a depus, joi di
Prin Decret prezidențial, tovarășul
mineața. o coroană de flori la mo
Dumitru Popa a fost numit în ca
numentul acestuia din parcul Herăs
litate de ambasador extraordinar și
trău din Capitală.
plenipotențiar al Republicii Socia
în aceeași zi au fost depuse co
liste România în Republica Socialistă
roane de flori Ia plăcile comemora
Federativă Iugoslavia, în locul tova
tive din Galati și Brăila — orașe în
rășului Nicolae Mihai, care a fost
care Hristo Botev a locuit un timp
rechemat in centrala Ministerului
și a acționat. împreună cu alti re
Afacerilor Externe.
voluționari bulgari. împotriva asu
★
pririi otomane, pentru libertatea po
Cu prilejul Zilei naționale a Re
porului lor. Au fost prezenți repre
publicii Italiene, ambasadorul acestei
zentanți ai organelor de partid șl
țări la București. Benedetto Santade stat, numeroși cetățeni.
relli, a oferit, joi după-amlază. o
Au luat parte membri ai Amba
recepție.
sadei R.P. Bulgaria la București.
Au participat Manea Mănescu. vi
★
cepreședinte al Consiliului de Stat,
Cu prilejul Zilei naționale a Dane
Suzana Gâdea, președintele Consi
marcei, joi după-amiază a avut loc
liului Culturii și Educației Socialiste,
în Capitală o manifestare culturală,
loan Folea, ministrul geologiei. Aurel
organizată de Institutul român pen
Duma, ministru secretar de stat la
tru relațiile culturale cu străinătatea.
Ministerul
Afacerilor
Externe.
Au participat membri ai conduce
Nicolae Eremia. președintele Consi
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
liului de administrație al Băncii ro
nisterului Afacerilor Externe, oameni
mâne de comerț exterior, reprezen
de cultură și artă, un numeros pu
tanți ai altor ministere și instituții
blic.
centrale, oameni de cultură și artă,
Au fost prezent! Lorenz Petersen,
ziariști.
ambasadorul
acestei țări la Bucu
Au luat parte șefi de misiuni di
rești.
șl membri al ambasadei.
plomatice acreditați la București,
(Agerpres)
membri ai corpului diplomatic.
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Mîine, pe stadionul „23 August”

Atlete
de valoare mondială
Mîine, pe stadionul „23 August" din
Capitală, vor începe campionatele
internaționale de atletism ale Româ
niei — ediția nr. 28.
Ediția din acest an — la care,
alături de sportivii noștri, vor parti
cipa 80 de concurenți din zece țări
— va avea puncte de mare interes
prin cîteva atlete de suprafață mon
dială cum sînt de exemplu sări
toarele românce Anișoara Cușmir și
Vali Ionescu sau discobola sovietică
Galina Savinkova, aceea care a sta
bilit de curînd un nou record al lu
mii (73,26 m).
întrecerile vor începe mîine la ora
15 (proba săriturii cu prăjina), dar
concursul săritoarelor la lungime, cu
participarea atletelor Cușmir. Iones
cu și Panait, cărora li se va adăuga
Helga Radtke (R.D. Germană), va
avea loc de la ora 17 ; atenție deci
amatori de atletism, dacă doriți să
vedeți sărituri de peste șapte metri,
nu întîrziați Ia stadion dincolo de
această oră. în ce privește proba fe
minină de aruncare a discului, ea va
debuta la 18,15 și va prilejui un duel
între Savinkova și binecunoscuta
noastră discobolă Florența Crăciunescu.
Sîmbătă. campionatele vor cuprin
de și alte probe interesante. încheindu-se cu întrecerea ștafetelor fe
minine și masculine de 4X100 metri.

în cîteva rînduri
® La Varșovia a început meciul
amical feminin de șah dintre selec
ționatele Poloniei și României. După
primul tur, scorul este ‘ favorabil
gazdelor cu 3,5—1,5 (1) puncte.
Meciul se dispută în șase ture.
• în meciuri din preliminariile
campionatului european de fotbal,
la Copenhaga (pentru grupa a 3-a)
Danemarca — Ungaria 3—1 (1—1) ;
la Helsinki (grupa a 2-a). U.R.S.S.
— Finlanda 1—0 (0—0)
® Campionatele republicane de
culturism se vor desfășura duminică,
5 iunie, cu începere de la ora 9,30, la
Palatul sporturilor din Capitală. Vor
avea loc întreceri de juniori și se
niori. Finala va fi precedată de con
cursul. preliminar, ce se va disputa
în zilele de 3 și 4 iunie la Clubul ti
neretului Titan (str. Turturele 11).
• începînd de astăzi și pînă la
19 iunie — ziua meciului final — în
mai multe orașe din Mexic se va

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul S
Iunie ora 21 — 6 Iunie ora 21. In țară :
Vremea va fi caldă șl ușor Instabilă.
Cerul va fi variabil. Vor cădea averse
izolate de ploaie șl se vor semnala
descărcări electrice, mai ales în estul

desfășura campionatul mondial de
fotbal pentru echipe de juniori. Cele
16 formații calificate în faza finală
a competiției vor evolua în patru
grupe preliminare, după cum urmea
ză : Grupa A : Mexic. Australia. Co
reea de Sud, Scotia ; Grupa B : Po
lonia, Coasta de Fildeș. Uruguay,
S.U.fA- ; Grupa C : R.P. Chineză,
Argentina, Cehoslovacia. Austria ;
Grupa D i U.R.S.S.. Nigeria. Olanda,
Brazilia.
® Duminică, tncepind de la ora
8,30, asociația sportivă P.T.T. Bucu
rești organizează, în cadrul „Daciadei", cea de-a XXXVIII-a ediție a
Circuitului international de marș
P.T.T., pe traseul din str. Maior
Coravu, cu plecările șl sosirile in
fata sălii de atletism. La această
competiție, in afară de concurenți!
români participă și echipe de club
din Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia
si Ungaria.
tării ș! In zonele de dea! șl de munte.
Vîntul va sufla slab, pînă la moderat.
Temperaturile minime vor ti cuprinse
Intre 10 și 20 de grade, tar cele maxime
între 22 și 32 de grade. In București :
Vremea va fi caldă cu cerul variabil
favorabil aversei de ploaie. Vîntul va
sufla slab, pînă la moderat. Tempera
turile minime vor ti cuprinse între ÎS
și 16 grade, iar cele maxime Intre 27 șl
30 de grade. (Otilia Dlaconu, meteoro
log de serviciu).

Schimb de mesaje
între tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășul Mika Șpiliak
BELGRAD 2 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, au fost
transmise tovarășului Mika Șpiliak,
președintele Prezidiului Republicii
Socialiste Federative Iugoslavia, un
călduros mesaj de salut, cele mai
bune urări de sănătate și fericire
personală, împreună cu urări de
bunăstare ți pace pentru popoarele
Iugoslaviei vecine și prietene,
Exprimînd sincere mulțumiri pen
tru mesaj, tovarășul Mika Șpiliak
a transmis tovarășului Nicolae
Ceaușescu un călduros salut, urări
de sănătate, fericire personală și noi
succese în activitatea pe care o des
fășoară în fruntea partidului și sta
tului, precum și urări de progres șl
prosperitate pentru poporul român
prieten.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către tovarășul
Mika Șpiliak a delegației parlamen
tare române, condusă de tovarășul
Nicolae Giosan, președintele Marii
Adunări Naționale, care întreprinde
o vizită oficială de prietenie în tara
vecină, la invitația Adunării R.S.F.
Iugoslavia.
în aceeași zi. delegația a fost pri
mită de președintele Consiliului Exe
cutiv Federal. Milka Planinț.
în cadrul întrevederilor, care s-au
desfășurat înțr-o atmosferă cordială,
au fost evocate cu satisfacție rela
țiile de strinsă prietenie și colabo
rare rodnică dintre cele două parti
de. țări, popoare și parlamente, relevîndu-se importanta hotărâtoare a
contactelor și întîlnirilor la nivel
înalt, care, de fiecare dată, au dat

un puternic impuls amplificării, con
lucrării româno-iugoslave pe multi
ple planuri, deschizînd perspective
sigure și clare adincirii prieteniei și
colaborării reciproc avantajoase. A
fost reafirmată dorința comună de
a se acționa cu hotărâre pentru ex
tinderea relațiilor româno-iugoslave
pe plan politic, economic, tehnicoștiințific și cultural, pentru punerea
în aplicare a înțelegerilor convenite
cu ocazia dialogului Ia nivel înalt.
Abordîndu-se unele probleme ale
vieții internaționale, s-a dat o apre
ciere deosebit de pozitivă eforturilor
depuse de România și Iugoslavia
pentru reluarea și continuarea poli
ticii de destindere, pace și colabo
rare. pentru încetarea cursei înar
mărilor și trecerea la măsuri concrete
de dezarmare. în primul rînd de
dezarmare nucleară, pentru instau
rarea unul climat trainic de secu
ritate și colaborare în Europa, pen
tru rezolvarea pe calea tratativelor
a conflictelor și soluționarea -în in
teresul și cu participarea tuturor
statelor a gravelor fenomene din
economia mondială si relațiile eco
nomice internaționale.
în acest context, a fost relevată
importanta intensificării acțiunilor
pe plan parlamentar și în cadrul
Uniunii interparlamentare. în vede
rea angajării sporite a parlamentelor
și parlamentarilor în acțiunile me
nite să asigure instaurarea în Bal
cani. în Europa și în întreaga lume
a unui climat de pace. înțelegere și
colaborare.
La primiri a participat Marian
Paveleșcu. însărcinat cu afaceri a.i.
al țării noastre în Iugoslavia.

Ambasadorul României in R. P. Mongolă
și-a prezentat scrisorile de acreditare
ULAN BATOR 2 (Agerpres). —
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, au
fost transmise tovarășului Yumjaaghiin Țedenbal. secretar general al
Comitetului Central al Partidului
Popular Revoluționar Mongol, pre
ședintele Prezidiului Marelui Hu'ral
Popular al Republicii Populare.Mongole. cele mai bune urări de sănăta
te și fericire personală, de noi' suc
cese poporului mongol prieten pe
calea realizării aspirațiilor sale de
prosperitate, progres si pace.
Mulțumind călduros. tovarășul
Yumjaaghiin Țedenbal a rugat să se
transmită președintelui Republicii
Socialiste România cordiale urări de
sănătate si fericire personală, de
prosperitate și. fericire pentru po
porul român.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către tovarășul

Yumjaaghiin Țedenbal a lui Gheorghe Manta, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare în calitate de
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste
România la Ulan Bator.
în cursul convorbirii care a avut
loc. conducătorul partidului și, sta
tului mongol a reafirmat dorința
dezvoltării relațiilor de colaborare
dintre -România și R. P. Mongolă.
S-a reliefat că există posibilități
pentru (extinderea și. aprofundarea în
continuarș a; acestor relații în dome
niile politic, economic, cultural, al
formării de cadre și. in alte domenii,
in interesul -popoarelor român și
mongol, al cauzei păcii, destinderii
și cooperării internaționale.
La ceremonie și convorbire, care
s-au desfășurat într-o atmosferă
cordială, au participat T. Gotov, se
cretarul . Prezidiului Marelui Hural
Popular, și M. Dughersuren. minis
trul afacerilor externe.

OBIECTIVE ALE P.C. ITALIAN
IN CAMPANIA ELECTORALĂ

Expresie a prestigiului de care se bucură în lume
politica promovată de președintele României, în
Belgia a avut loc vernisajul expoziției

„NICOLAE CEAUSESCU
Șl PACEA LUMII"
BRUXELLES 2 (Agerpres). - Din
inițiativa Asociației culturale BelgiaRomânia, în localitatea belgiană
Gentbrugge a fost organizat verni
sajul expoziției „Nicolae Ceaușescu
și pacea lumii".
în cuvîntul de deschidere, Roger
de Vocht, membru al conducerii
asociației, președinte al secției
Gentbrugge a Partidului socialist, a
subliniat activitatea României so
cialiste in direcția salvgardării păcii,
evidențiind că expoziția înfățișează
„spiritul novator al președintelui
Nicolae Ceaușescu în realizarea

unei lumi mai bune șl mai drepte".
Gilbert Temmerman, președinte al
arondismentului Gent al Partidului
socialist, membru al Camerei, viceprimar al orașului Gent, a prezentat
diferite etape din activitatea revo
luționară a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, consacrată luptei pentru
libertate socială și națională a
României, cit și luptei pentru pace
și destindere în lume.
La vernisaj au participat membri
ai consiliului municipal, ai secției
locale a Partidului socialist, ai pre
sei locale, un numeros public.

Președintele Irakului l-a primit pe trimisul special
I
al șefului
statului român
»

BAGDAD 2 (Agerpres). — Tovară
șul Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, a transmis secretarului ge
neral al Partidului Baas Arab So
cialist. Saddam Hussein, președin
tele Republicii Irak, calde salutări,
însoțite de cele mai bune urări de
sănătate, fericire și succes, de pros
peritate și pace poporului irakian
prieten.
La rîndul său. șeful statului ira
kian. mulțumind cordial pentru sa
lutul și urările primite, a rugat să
fie transmise președintelui României
cele mai bune urări de sănătate și
fericire, de deplin succes în întreaga
sa activitate consacrată progresului
și bunăstării poporului român, cau
zei păcii, dezvoltării, independentei
și colaborării internaționale. Totoda
tă. au fost adresate urări de pros
peritate si pace poporului român
prieten.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
prilejul -primirii de către președin-

tele Saddam Hussein a tovarășului
Florea Dumitrescu, ministru secretar
de stat, consilier al președintelui Re
publicii Socialiste România, trimis
special al șefului statului român,
Cu această ocazie a fost sublinia
tă satisfacția fată de dezvoltarea ra
porturilor dintre cele două, țări în
spiritul convorbirilor și înțelegerilor
realizate la cel mai înalt nivel si a
fost exprimată dorința amplificării
conlucrării pe plan bilateral, ca si
in viata internațională, in interesul
popoarelor român și irakian priete
ne. al cauzei, păcii în lume. Au fost
abordate aspecte ale cooperării româno-irakiene. îndeosebi pe. plan
economic, precum și unele probleme
internaționale.
întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

★

Cu prilejul. vizitei la Bagdad, mi
nistrul secretar de stat român, s-a
întîlnit cu Tariq Aziz, viceprim-mi-,
nistru -si ministru al afacerilor ex
terne al • Irakului.

Convorbiri economice româno-ungare
BUDAPESTA 2 (Agerpres). — Cu
prilejul vizitei pe care o întreprinde
la Budapesta. tovarășul Vasile
Pungan, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale. a avut convorbiri cu Peter
Veress. ministrul comerțului exte
rior al R. P. Ungare.
în spiritul hotăririlor adoptate la
cel mai inalt nivel, au fost exami
nate stadiul actual și perspectivele
de dezvoltare a schimburilor comer
ciale. si cooperării economice dintre
cele două țări. O atenție deosebită
s-a acordat identificării de noi căi
și forme pentru extinderea și diver
sificarea schimburilor reciproce de
mărfuri și cooperării în producție,
convenindu-se. in acest scop, o serie

de măsuri și acțiuni concrete. Cei
doi miniștri au semnat convenția, de
colaborare pe terțe piețe, care asi
gură cadrul favorabil colaborării în
tre întreprinderile specializate din
cele două țări.
Cu ocazia prezentei la Budapesta,
ministrul român al comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale a avut o întrevedere cu
Marjai Jozșef. vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri al R. P. Un
gare. . Au fost examinate probleme
de interes reciproc privind dezvol
tarea colaborării economice bila
terale.
La convorbiri a participat Victor
Bolojan, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Budapesta.

ROMA 2 (Agerpres). — Direcțiunea
Partidului Comunist Italian a dat
publicității un document în care,
pornind de la desfășurarea campa
niei electorale în vederea alegerilor
legislative . anticipate de la 26—27
iunie, se subliniază că numai un avans al P.C.I. în alegeri poate con
stitui o stavilă serioasă fată de ofensiva dreptei și poate crea con
dițiile unei alternative democratice.
Referindu-șe la configurația pe
care o va avea noul parlament ita
lian. documentul subliniază că ..nu
mai pot fi opuse prejudecăți împo
triva P.C.I.. dat fiind faptul că epoca discriminărilor ideologice s-a
încheiat, iar dreptul de a decide
aparține numai electoratului".
în încheiere. Direcțiunea P.C.I. adresează tuturor comuniștilor ita
lieni chemarea de a se angaja cu
și mai multă , forță pentru o legă
tură mai strinsă cu masele de .di
ferite categorii sociale, cu toti ce
tățenii. Zilele de 8 și' 9 iunie au fost,
astfel, declarate zile de mobilizare
a întregului partid.

R. P. BULGARIA

Consfătuirea națională consacrată
problemei calității
Cuvîntarea tovarășului Todor Jivkov
SQFIA 2 (Agerpres), —, în cuvîn
terea calității. producției poate fi ob
tarea rostită la Consfătuirea naționa
ținută in primul rind prin aplicarea
lă consacrată problemelor calității.
consecventă a mecanismelor econo
Todor Jivkov. secretar general al
mice si a subliniat necesitatea unei
C.C. al P. C. Bulgar, președintele
abordări noi a problemelor calității
Consiliului de Stat al R. P. Bulga
producției. Trebuie introduse reali
ria. a subliniat însemnătatea deose
zările de vîrf ale progresului tehnibită a calității producției pentru
co-știintific. trebuie luate măsuri
dezvoltarea tării — transmite agen
pentru îmbunătățirea pregătirii și
ția B.T.A. Această problemă — a
calificării cadrelor. O atenție se
spus el — are o uriașă însemnătate
rioasă trebuie acordată problemei
economică. întrucît rezolvarea ei cu
raportului dintre calitate și prețuri,
succes asigură posibilitatea reducerii
dintre calitate si retribuire. Calita
ponderii investițiilor în venitul matea trebuie să devină un criteriu in
tional. Sporirea calității reprezintă
aprecierea muncitorilor, colectivelor
principala condiție a creșterii com
și conducătorilor — ă arătat Todor
Jivkov în încheiere, evidențiind sar
petitivității produselor bulgare, lăr
girii și adincirii participării Bulga
cinile concrete aflate în prezent in
riei la diviziunea internațională a
fata guvernului, ministerelor. între
muncii.
prinderilor. complexelor agro-industriale. unităților științifice, organiza
După ce s-a referit la unele defi
ciente în ceea ce privește nivelul
țiilor obștești și. în primul rind. în
calității unor produse, vorbitorul a
fata organelor și organizațiilor de
arătat că o cotitură radicală în creș
partid.
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AMPLOAREA ȘOMAJULUI JUVENIL IN ȚĂRILE PIEȚEI COMUNE. Lupta
împotriva șomajului în rîndurile tineretului, adaptarea formării profesio
nale' la noile tehnologii și alte probleme de muncă vor fi abordate în
cadrul reuniunii miniștrilor pentru problemele sociale și ai educației ai
celor zece țări membre ale Pieței, comune, care a început ieri, la Luxemburg. In prezent șomajul cuprinde 23 la sută din tinerii sub 25 de
ani din cele zece.țări ale C.E.E.

REPREZENTANTUL SPECIAL
AL SECRETARULUI GENERAL
AL O.N.U. IN CIPRU, Hugo
Gobbi, a început consultările cu
reprezentanții comunităților grecocipriotă și. turco-cipriotă, în vede
rea . relansării negocierilor intercomunitare consacrate reglementării
situației din insulă.
GRUPUL DE LUCRU AD-HOC
AL O.N.U. PENTRU AFRICA DE
*
SUD
și-a încheiat seria de reuniuni
desfășurate la Londra. In cursul
acestora au fost audiate 12 persoa- ■
ne, care au depus mărturii eloc
vente asupra politicii. de apartheid
a guvernului rasist de la Pretoria,,
ce afectează grav cele mai elementare drepturi . și libertăți . cetățe
nești ale populației de culoare, ma
joritară. din R.S.A. și din Namibia..

FRONTUL AMPLU DIN URU
GUAY a lansat un apel către toate
forțele de opoziție din țară la unitate și acțiune solidară — transmi-

CONFERINȚA ASOCIAȚIEI IN
TERNAȚIONALE A ARTIȘTILOR
PLASTICI (A.I.A.P.), care a dez
bătut rolul artistului in societatea
contemporană, a avut loc la Hel
sinki. Din România a participat
'pictorul Gheorghe I. Anghel, se
cretar al Secției de pictură a Uniunii artiștilor plastici și vicepreședințe al Fondului plastic, care a
te agenția Prensa Latina... în do
fost
ales membru in noul Comitet
cument este preconizată. o platfor
Executiv al A.I.A.P.
mă de acțiune comună a tuturor
forțelor democratice uruguayene.
„VENUS-15". După cum transmite
CONSILIUL CONSULTATIV NA agenția T.A.S.S., la 2 iunie, în
ȚIONAL IORDANIAN (organism Uniunea Sovietică a fost lansată stacu atribuții parlamentare) a apro ția automată interplanetară „Vebat un proiect de lege privind re nus-15", destinată continuării cerce
crutările în Armata Populară Ior tării suprafeței și atmosferei acesdaniană. Legea stipulează recruta tei planete. Stația urmează să area tuturor iordanienilor între 16— jungă în apropierea planetei Venus
55 de ani. precum și a studenților
și studentelor. Armata Populară, la începutul lunii octombrie.
plasată sub comanda forțelor ar
DECES. C.C. ăl P.S.U.G.. Consimate iordaniene. va fi însărcinată liul
de Stat și Consiliul de Miniștri
cu paza orașelor, a satelor si- a tu
ale R.D. Germane au anunțat că
turor pozițiilor strategice, cu apă la 1 iunie a încetat din viată scrii
rarea rețelelor de comunicații si toarea de renume mondial Anna
Seghers, in virstă de 82 de ani.
telecomunicații.
PRODUCȚIA MONDIALA DE CEREALE. Organizația Națiunilor Uni
te pentru Alimentație și'Agricultură (F.A.O.) prevede pentru anul acesta
o reducere a producției cerealiere pe ,plan mondial. Se estimează că pro
ducția mondială de cereale va fi de 1 435—1 545 milioane tone, față de
1 565 milioane tone in 1982. F.A.O. subliniază, totodată, că de condițiile me
teorologice ale celei de-a doua jumătăți a anului in curs depinde in mare
măsură rezultatul final,

UN SINGUR AVION, MAI NIMICITOR
DECÎT UN ÎNTREG RĂZBOI

ci prin reducerea și distrugerea celor existente
In numele păcii, al existenței și vieții omului - creația su
premă a naturii - trebuie să facem totul pentru oprirea cursei înar
mărilor! Să ne unim eforturile pentru a împiedica distrugerea civili
zației și vieții! Să apărăm dreptul suprem al oamenilor, al popoare
lor, la pace, la existență liberă, la viață!
NICOLAE CEAUȘESCU
Un vibrant apel Ia rațiune. Un în
demn înflăcărat la eforturi neslăbite
pentru oprirea cursului periculos al
evenimentelor spre confruntare și
război. O lucidă reliefare a căilor
de a salvgarda pacea, de a feri ome
nirea de cel mai mare pericol care
a amenințât-o vreodată. Iată cum
ar putea fi caracterizată esența po
zițiilor și aprecierilor privind pro
blematica internațională cuprinse în
cuvîntarea rostită de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la ședința comdnă
a Consiliului Național al Oamenilor
Muncii din industrie și Consiliului
Național al Agriculturii. De pe
aceeași poziție principială fermă,
promovată cu nedezmințită consec
vență în toți acești ani de România
socialistă, secretarul general al parti
dului. președintele Republicii a pus
din nou în evidență cu o puternică
forță de convingere imperativul
stringent al renunțării la escalada
rea mai departe a înarmărilor sub
motivarea nefondată a „căutării
securității", imperativul stringent al
opririi acestei curse nefaste și tre
cerii la dezarmare, în primul rind la
dezarmare nucleară, ca problemă
fundamentală a vremurilor noastre.
Este o concluzie ce derivă din
analiza obiectivă, realistă a fapte
lor, a situației internaționale, așa
cum' se prezintă ea. în momentul de
față. Deși globul este suprasaturat
de material exploziv, cursa înarmă
rilor ia proporții tot mai înspăimînțătoare. Voința popoarelor, avertis
mentele oamenilor de știință, cerin
țele rațiunii sint nesocotite. Aproa
pe zi de zi asistăm la noi declarații
în sprijinul înarmărilor, la noi mă
suri îndreptate spre crearea, produ
cerea ori instalarea de arme cu o
putere de distrugere tot mai mare.
Poate nicicînd — și tovarășul
Nicolae Ceaușescu a accentuat din
nou, cu toată claritatea, acest lucru —
continentul nostru nu a fost pindit
de o primejdie mai cumplită» Lea
găn al unor strălucite civilizații, de
pozitar al . unor inestimabile valori
culturale și științifice, continentul
european și-a dobindit, din păcate,
în zilele noastre, trista faimă de a
fi cea mai înarmată zonă a globului,
arsenalele nucleare existente aici pu
țind transforma nu numai Europa,
ci întreaga lume, intr-un deșert de
cenușă radioactivă. în această lumi
nă. apar și mai limpede atît extre
ma nocivitate a planurilor privind
instalarea de noi rachete nucleare

cu rază medie de acțiune în Europa,
cit și necesitatea retragerii și distru
gerii. celor existente, necesitatea eli
berării continentului nostru, a lumii
întregi, de spectrul nuclear — nece
sitate asupra căreia a atras din nou
atenția tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Secretarul general al •partidului a
relevat cu toată tăria caracterul ira
țional, falsitatea si absurditatea tezei
potrivit căreia noile armamente ar
sluji cauzei păcii și securității Po
poarelor, ar îndepărta pericolul de
război. O asemenea teză, a arătat to
varășul Nicolae Ceaușescu, este me
nită să ascundă adevărul, să inducă
în eroare opinia publică, popoarele,
să slăbească vigoarea luptei împo
triva intensificării cursei înarmări
lor. într-adevăr, experiența istorică
atestă că pe măsura acumulării ar
melor in arsenalele statelor, secu
ritatea omenirii, departe de a crește,
este, dimpotrivă, tot mai subminată,
ajungindu-șe pină la urmă la folo
sirea armelor acumulate, Ia dezlăn

țuirea de războaie. Este un adevăr
axiomatic faptul că pericolul de
război crește atunci cînd crește nu
mărul armelor — și se micșorează
atunci cînd se împuținează înseși
mijloacele materiale de purtare a
conflictelor.
înarmarea în scopul „Întăririi secu
rității" se transformă, în realitate,
într-o principală sursă de primejdui
re a păcii. Faptele demonstrează că
asemenea concepții nu duc la pre
venirea războiului, ci implică, în
măsură sporită, pericolul declanșării
lui. Faptul că în ultimul timp se în
mulțesc luările de poziții, diferitele
declarații privind trecerea la produ
cerea de arme nucleare cu o forță
distructivă mereu crescîndă și că se
încearcă prezentarea acestei politici
ca o expresie a unei „griji față de
soarta păcii" arată, în esență, cit de
impopulară este această orientare,
cit de contrară voinței opiniei pu
blice.
Tocmai de aceea, așa cum subli

„Alternativa omenirii:
a se dezarma sau a pieri"
„Niciodată in existența umanității linia de
demarcație între catastrofă și supraviețuire nu
a fost atît de firavă. Este unanim știut că,
prin natura sa, un război nuclear nu va putea
fi limitat. Omul se află azi în fața alternati
vei : a pune capăt cursei înarmărilor și a
înainta spre dezarmare sau a pieri. Este deci
o problemă a supraviețuirii noastre. Constituie
o obligație morală a marilor puteri să distrugă
armele nucleare".
Javier Perez de Cuellar,
secretar general al O.N.U.

O primejdie uriașă,
fără precedent în istorie
• Cele peste 50 000 de focoase nucleare
existente în lume însumează o putere distruc
tivă de PESTE UN MILION DE ORI MAI MARE
decît cea a bombei de la Hiroshima.

nia. cu o logică de nezdruncinat,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, acei ce
afirmă că se gîndesc la popoare și
oameni cînd dezvoltă arme cu o for
ță distructivă tot mai mare trebuie
să înțeleagă că ar servi cu adevărat
popoarele și omenirea renunțind la
noile armamente, trecînd la măsuri
efective \ de dezarmare. în primul
rind nucleară. în acest sens, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a arătat din
nou : „Pacea nu se poate asigura
prin noi armamente, ci prin redu
cerea și distrugerea totală a armelor
nucleare, prin trecerea la dezarmare
generală, sub control cuprinzător
international". Numai o asemenea
concepție, numai o asemenea teză
izvorâtă din realitățile, lumii de azi,
pătrunsă de o profundă responsabi
litate față de prezentul și viitorul
umanității,
deschide
perspective
păcii și securității. Pentru ca acest
mare comandament al vremurilor
noastre să fie transpus in viată este
imperios necesar să fie abandonată
politica
întemeiată pe „echilibrul
terorii", să fie abordate intr-un chip
nou. realist problemele internațio
nale actuale, să fie luată în consi
derare voința popoarelor.
Desigur, partidul nostru nu neagă
necesitatea unui echilibru militar
pentru menținerea păcii. Dar. așa
cum a subliniat și cu acest prilej
tovarășul Nicolae Ceaușescu, un ase
menea echilibru trebuie realizat nu
la plafoane tot mai ridicate, ci. dim
potrivă. la niveluri tot mai reduse ale

© Capacitățile nucleare de azi ar permite
EXTERMINAREA A 260 DE MILIARDE DE OA
MENI, cifră ce întrece de aproape 60 de ori

numărul populației mondiale.
• Prin declanșarea celor peste 15 000 de
încărcături nucleare aflate numai în Europa,
fiecare locuitor al continentului nostru poate
fi ucis de 114 000 DE ORI I
• Rachetele cu rază medie de acțiune care
urmează să fie instalate sau există de pe acum
în Europa occidentală au, de regulă, o în
cărcătură nucleară de 250-500 kilotone, adică
de 12,5-25 de ori mai mult decît bomba de
la Hiroshima ; dirijate de un dispozitiv elec
tronic, încărcăturile pot atinge ținta cu mare
precizie, abaterile nedepășind cîteva zeci de
metri.
• Rachetele de croazieră care, de aseme
nea, urmează să fie instalate în Europa occi
dentală dispun de încărcături nucleare de
200 kilotone, precizia de lovire a țintei fiind
și mai mare : abaterile nu depășesc 10-15 m.

armamentelor. în lumina acestei ar
zătoare necesități. în lumina inte
reselor supreme ale oamenilor și
ale popoarelor, se impun, de aceea,
renunțarea la instalarea noilor ra
chete, retragerea și distrugerea celor
existente, adoptarea de măsuri în
dreptate efectiv spre denuclearizarea completă a continentului euro
pean, spre scoaterea totală și defini
tivă în afara legii a armelor ato
mice. Numai astfel vor fi puse po
poarele la adăpost de pericolul de
război, va putea fi asigurată o pace
trainică pe continentul nostru și în
întreaga lume. Nimeni, a subliniat
in modul cel mai răspicat tovarășul
Nicolae Ceaușescu. nu poate să-și
asume răspunderea de a distruge
omenirea, nu poate, nu are dreptul
și nu trebuie lăsat să împingă ome
nirea spre distrugere. în fata unor
calamități naturale, arăta pe bună
dreptate președintele tării, se poate
acționa, dar nu se poate lupta cu
nimic împotriva catastrofei nucleare.
Singura cale, unica modalitate de
salvare a omenirii este oprirea pro
ducerii armelor nucleare și trecerea
la distrugerea lor. Formulînd aceas
tă idee de căpătîi. arătînd direcția
principală în care trebuie acționat,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. ca ex
ponentul cel mai autorizat al Româ
niei socialiste, a dat dovadă de o
înaltă răspundere fată de soarta
păcii și a civilizației, față de soarta
tuturor popoarelor.
înlăturarea pericolului de război,
asigurarea păcii sint un obiectiv
măreț, pentru a cărui înfăptuire, așa
cum a declarat cu toată tăria tova
rășul Nicolae Ceaușescu, România,
poporul nostru vor acționa și de
acum înainte cu nesecată energie,
în numele intereselor vitale ale
omenirii. România, poporul nostru
cer, in același timp, prietenilor lor
să acționeze mai hotărit în spiritul
înțelegerilor comune. în direcția pă
cii, si dezarmării, a salvării civili
zației.
în numele acelorași interese. înal
tul forum democratic muncitorescțărănesc din țara noastră, însușindu-și întru totul poziția de înaltă
principialitate și răspundere expri
mată . în cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu. a adresat tuturor
popoarelor chemarea de a se ridica
cu toată ■ forța și energia, pînă nu
esțe prea tîrziu. pențru a pune sta
vilă cursei înarmărilor, sporirii și
perfecționării armelor de distrugere
în masă, pentru a se apăra dreptul
fundamental al oamenilor la pace,
la securitate, la existentă. Alături
de forțele înaintate de pretutindeni,
poporul român, urmind înflăcăratul
îndemn al secretarului general al
partidului, va face totul și în viitor
pentru ca acest nobil țel să devină
realitate.
AI. CAMPEANU
V. OROS

Un singur avion de luptă, din tipurile cele mai moderne, cu în
cărcătură atomică la bord dispune de o forță distructivă care în
trece pe cea a totalității explozibililor folosiți în cursul celui de-al
doilea război mondial

SĂ FIE OPRIT CEASUL DISTRUGERII
ATOMICE!

Un grafician din R.F. Germania a imaginat acest ingenios foto
montaj pentru a sugera marea primejdie care pîndește omenirea,
dacă popoarele nu vor opri la timp ceasul distrugerii nucleare, la;
cursa înarmărilor face ca acele ceasornicului să se apropie tot
mai mult de momentul critic
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