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In cadrul rodnicului dialog cu făuritorii bunurilor materiale și spirituale 
din Banat, într-o atmosferă de fermă și responsabilă angajare pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale 

ale P.C.R., a orientărilor și sarcinilor subliniate recent 
de secretarul general al partidului, ieri a continuat

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, vineri după-amiază, 
pe editorul japonez Tsuneo Ikeda, 
președintele editurii „Kobunsha" și 
al editurii „Nippon Sports Publishing 
Company", vicepreședinte al Asocia
ției de prietenie Japonia-România. 
împreună cu soția și fiica, care fac 
o vizită în țara noastră. Oaspetele 
japonez a editat șase volume în 
limba japoneză din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. precum și nu
meroase cărți și albume consacrate 
României.

La primire a luat parte tovarășul 
Ion Unsu. prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, președintele Asociației 
de prietenie România—Japonia.

Editorul a mulțumit călduros pen
tru primirea acordată și și-a expri
mat sentimentele de înaltă stimă și 
considerație pe care le nutrește față 
de președintele României, personali
tate proeminentă a lumii contempo
rane. pentru activitatea sa prodi
gioasă închinată păcii și colaborării

între popoare, edificării unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

El a avut, în același timp, cuvinte 
de apreciere față de realizările 
României pe calea dezvoltării eco- 
nomico-sooiale, subliniind că lucră
rile consacrate țării noastre pe care 
le-a publicat in Japonia au stîrnit 
un mare inteijes. în acest context, el 
a adresat rugămintea de a i se per
mite să publice noi lucrări din opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. Totodată, publi
cistul japonez și-a exprimat dorința 
de a edita și alte lucrări din dome
niile istoriei, literaturii, artei, știin
ței și tehnicii românești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat un călduros salut ediitorului 
japonez și a subliniat că publicarea 
în Japonia a unor lucrări consacrate 
României servește cauza apropierii 
dintre popoarele român și japonez, 
dezvoltării relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări.

. în timpul întrevederii au fost evi
dențiate bunele relații româno-japo- 
neze, care au cunoscut o dezvoltare 
continuă, și a fost manifestată dorin
ța extinderii și aprofundării conlu
crării dintre țările noaistre. în folo
sul lor reciproc, al cauzei păcii, co
laborării și înțelegerii, in întreaga 
lume.

S-a efectuat, de asemenea, un 
schimb de vederi in probleme in
ternaționale actuale, subliniindu-se 
necesitatea unirii eforturilor țărilor 
si popoarelor pentru oprirea agravă
rii situației din lume, pentru relua
rea si continuarea politicii de pace, 
destindere, colaborare si respect al 
independenței popoarelor, pentru so
luționarea problemelor litigioase din
tre state pe cale pașnică, excluzin- 
du-se forța sau amenințarea cu for
ța, pentru realizarea dezarmării, și 
in special a dezarmării nucleare, 
pentru edificarea unei noi ordini 
economice mondiale.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

Vineri, 3 iunie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a continuat 
vizita de lucru în județul 
Caraș-Severin.

Au participat tovarășii 
Emil Bobu și Gheorghe 
Oprea.

Prima parte a zilei a fost 
consacrată vizitării unor mari 
obiective industriale din Reșița, 
puternică citadelă muncitoreas
că, veche vatră a siderurgiei 
românești.

în cadrul dialogului de lucru 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu siderurgiștii și constructorii 
de mașini reșițeni. cu minerii 
din Anina, cu reprezentanți ai 
organelor iocale de partid și de 
stat, ai unor ministere, s-a ana
lizat modul îh care se acționea
ză pentru înfăptuirea hotărîri
lor Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale parti
dului. pentru realizarea preve
derilor de plan pe acest an și 
pe întregul cincinal.

Primind vizita ..secretarului 
general al partidului, municipiul 
de pe Bîrzava —grăitor prin 
schimbările pe care, ca și Româ
nia în întregul său. le-a cunos
cut în ultimii ani — a îmbrăcat 
acum haine de sărbătoare. Pe 
frontispiciul clădirii Comitetului 
județean Caraș-Severin al P.C.R. 
au fost arborate drapelele de 
partid și de stat, care încadrau 
portretul secretarului general 
al partidului.

Ca și în prima zi, mii de lo
cuitori ai Reșiței se aflau de-a 
lungul străzilor municipiului 
pentru a saluta din nou cu cele 
mai calde sentimente de dragos
te și prețuire pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușascu.

Vizita în municipiul Reșița a 
Început la marele combinat 
siderurgic. Sosirea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. a tova
rășei Elena Ceaușescu în stră
vechea cetate de oțel a fost 
salutată cu deosebită satisfacție 
de colectivul de furnaliști. oțe- 
lari, laminatori, cocsari. Mulți
mea a scandat din inimă, timp 
îndelungat, numele partidului și 
al secretarului său general : 
„Ceaușescu — P.C.R.!".

Tineri muncitori au oferit to
varășului Nicolae Ceaușescu. to
varășei Elena Ceaușescu fru
moase buchete de flori. O for
mațiune alcătuită din membri ai 
gărzilor patriotice și ai forma
țiunilor de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei a 
prezentat onorul.

Răspunzind acestei primiri 
entuziaste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat siderurgiș- 
tilor reșițeni un salut călduros 
și cele mai bune urări.

Secretarul general al partidu
lui a fost salutat cu deosebit 
respect de Neculai Agachi. mi- 
(Continuare în pag. a II-a)

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populară din municipiul Reșița

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să vă adresez dumnea

voastră, participanților la această 
mare adunare populară, locuitori
lor municipiului Reșița și județu
lui Caraș-Severin, în numele Co
mitetului Central al partidului, al 
Consiliului de Stat și guvernului, 
precum și al meu personal, un 
salut călduros, revoluționar, îm
preună cu cele mai bune urări. 
(Aplauze și urale îndelungate ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!").

în cursul vizitei de lucru în 
municipiul dumneavoastră și în 
județ, am fost în mai multe între
prinderi siderurgice, constructoare 
de mașini, am văzut cum se des
fășoară construcția termocentralei 
pe șisturi și activitatea minieră de 
extragere a șisturilor. Am consta
tat cu multă satisfacție că oamenii 
muncii reșițeni și din județul Ca
raș-Severin, la fel ca întregul po
por, acționează cu toată hotărîrea 

Vibrante manifestări de înaltă prețuire șl stimă Ia Combinatul siderurgic din Reșița

pentru a realiza în bune condiții 
prevederile planului pe acest an 
și ale întregului cincinal, că side- 
rurgiȘtii, constructorii de mașini, 
minerii, constructorii fac totul 
pentru a-și aduce contribuția tot 
mai însemnată la înfăptuirea hotă
rîrilor Congresului al XII-lea al 
partidului, ale Conferinței Naționa
le. (Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!").

Impresiile din întreprinderile vi
zitate sînt, în general, bune. De a- 
semenea, am constatat că în toate 
unitățile vizitate, și pe ansamblul 
județului și municipiului, s-au rea
lizat în bune condiții sarcinile în 
primele 5 luni ale acestui an. Pen
tru toate aceste realizări, doresc să 
adresez siderurgiștilor, constructo
rilor de mașini, minerilor, con
structorilor cele mai calde felici
tări și urarea de succese tot mai 
mari în întreaga activitate ! (Urale 
și aplauze puternice, îndelunga

te ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!").

Ieri am vizitat o. cooperativă a- 
gricolă și mi-au fost prezentate re
zultatele obținute de oamenii mun
cii din agricultura județului. Cu
nosc că, în general, pe județ aveți 
rezultate bune, că există posibili
tăți ca și în agricultură să obțineți 
producții tot mai mari. îndeosebi 
județul Caraș-Severin dispune de 
pajiști și finețe — care însă nu 
sînt folosite pe deplin — și trebuie 
să se ia măsuri hotărîte pentru 
cultivarea și îngrijirea lor, pentru 
creșterea mai puternică a efective
lor de animale, a producției zoo
tehnice în general. Pentru rezul
tatele obținute, doresc ca, de la 
această tribună, să adresez și ță
rănimii, oamenilor muncii din a- 
gricultura județului calde felicitări 
și să le urez noi și tot mai însem
nate succese în creșterea produc
ției vegetale și animale.

La consfătuirea de lucru care a 

avut loc recent la Comitetul Cen
tral, precum și la ședința comună 
a celor două organisme democra
tice ale oamenilor muncii din in
dustrie și din agricultură m-am 
referit pe larg la problemele ac
tuale, la ceea ce trebuie să facem 
pentru realizarea în bune condiții 
a sarbinilor din industrie, din agri
cultură și din celelalte sectoare de 
activitate. De aceea, acum, doresc 
să mă opresc numai asupra cîtorva, 
probleme care mi se par mai im
portante pentru Reșița, ținînd sea
ma că ea realizează producții de 
mare însemnătate pentru întreaga 
economie. (Urale și aplauze puter
nice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul!").

în realizarea programului de a- 
sigurare a independenței energe
tice, Reșița și județul ^Caraș-Seve- 
rin ocupă un loc important. Trebuie 
să se asigure livrarea la timp a 
grupurilor hidroenergetice pentru 

hidrocentrala de pe Dunăre și pen
tru alte hidrocentrale din interior. 
Livrarea la timp. în acest an, a 
acestor grupuri înseamnă, în anul 
viitor, un plus de energie de 2—3 
miliarde kWh.-Iat'ă de ce construc
torii de mașini reșițeni trebuie să 
facă totul pentru a se achita cu 
cinste de sarcinile importante 
pe care îe au în acest domeniu. 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).

Este, de asemenea, necesar să se 
urgenteze punerea în funcțiune a 
centralei energetice pe șisturi bitu
minoase, precum și extragerea, în 
condiții economicoase, a șisturilor, 
pentru a asigura combustibilul 
necesar. Nu doresc să mă refer 
acum la rămînerile în urmă. Aș 
sublinia însă necesitatea ca, nea
părat, cele stabilite privind pune
rea în producție, în următoarele 
luni, a acestei termocentrale, să se 
realizeze în cele mai bune condiții.

Aceasta are, de asemenea, o mare 
însemnătate pentru asigurarea țării 
cu energie.

în siderurgie aveți sarcini foarte 
importante. Dorim, mai cu seamă, 
ca Reșița, să ocupe un loc mai im
portant în producerea oțelurilor 
de înaltă calitate, aliate și slab 
aliate, ținînd seama de marea ex
periență a muncitorilor și tehni
cienilor din acest centru siderur
gic, precum și de la Oțelul Roșu. 
Sper că angajamentele luate de oa
menii muncii, de conducerea între
prinderii vor fi realizate în cele mai ' 
bune condiții — și Reșița va ocupa 
un loc de frunte în asigurarea oțe
lurilor superioare, și de ..bună ca
litate. (Aplauze și urale puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

De asemenea, este necesar să se 
acționeze cu hotărâre și fermitate 
pentru realizarea programului mi-
(Continuare in pag. a IlI-a)
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nistrul industriei metalurgice. Con
stantin Savu. director general al 
Centralei siderurgice Reșița, de 
membri ai conducerii combina
tului. de specialiști. Dialogul de 
lucru se desfășoară în fata unor pa
nouri si grafice care oglindesc dez
voltarea pe care a cunoscut-o com
binatul. rezultatele siderurgiștilor 
reșițeni. în centrul analizei s-au a- 
fla.t probleme esențiale ale acestei 
mari unități industriale, sporirea 
contribuției Reșiței la creșterea pro
ducției de metal a tării, pentru sa
tisfacerea necesităților interne, cit 
si a exportului. Gazdele raportează 
că indicațiile date de secretarul ge
neral al partidului cu prilejul vi
zitei anterioare au fost transpuse în 
practică, determinînd diversificarea 
producției si ridicarea calității a- 
cesteia. a eficientei întregii activi
tății. Sînt prezentate informații care 
pun în evidență faptul că. în com
parație cu 1978. producția de otel a- 
liat și de laminate finite pline s-a 
dublat. Sînt evidențiate, de asemenea, 
rezultatele bune obținute pe linia 
autoutilării. realizării de piese de 
schimb, ridicării productivității mun
cii, a coeficientului de scoatere a 
metalului, diminuării consumului de 
combustibil și energie electrică. 
Aproape 90 la sută din totalul pro
ducției de otel a combinatului reși- 
țean o dețin în prezent mărcile de 
oțel aliat, înalt aliat și cu alte carac
teristici superioare.

Gazdele informează, totodată, des
pre preocupările lor în direcția re
cuperării materialelor refolosibile, 
menționînd că, în afara acțiunilor 
întreprinse pînă tn prezent în aceas
tă direcție, anul viitor va fi pusă in 
funcțiune o instalație în măsură să 
asigure recuperarea metalului din 
zgura rezultată în procesul de ela
borare a otelului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. refe- 
rindu-se la însemnătatea pregătirii 
fierului vechi pentru reducerea du
ratei de elaborare a șarjei de oțel, 
a indicat să fie accelerat programul 
de dotare cu instalațiile necesare a 
tuturor unităților pentru pregătirea 
fierului vechi,'și in special a șpanului.

Secretarul general al partidului a 
analizat In continuare, cu ministrul 
de resort și conducerea centralei, 
obiectivele prevăzute în programul 
de dezvoltare a combinatului, indi- 
cind să fie luate cele mai eficiente 
măsuri In vederea desfășurării in 
bune condiții și finalizării intr-un 
timp scurt a acestor lucrări de in
vestiții.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut conducerii combinatului, specia
liștilor ca lucrările de modernizare 
a oțelăriei să fie astfel organizate 
îneît pe această durată să nu fie în 
nici un fel influențată desfășurarea 
normală a producției.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu sânt invitați 
în continuare să viziteze otelăria 
combinatului.

Secretarul general al partidului 
s-a oprit la cuptorul Martin nr. 4, 
unde a urmărit procesul de elaborare 
a unei șarje de oțel aliat. Pe plat
forma cuptoarelor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a strîns mina a numeroși 
oțelari. s-a interesat despre rezulta
tele muncii lor și le-a urat succese 
tot mai mari în viitor. Aici au fost 
analizate măsurile ce se impun pen
tru desfășurarea în cele mai bune 
condiții a modernizării oțelăriei. To
varășul Nicolae Ceaușescu a indicat 
să fie stabilite căile de sporire a 
producției de oțel cu 200 000 tone, 
inclusiv posibilitatea construirii unui 
nou agregat de elaborare."

Secretarul general al partidului a 
cerut să se intensifice acțiunile des
tinate recuperării aliajelor care con
țin elemente de aliere.

In același timp, tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu 
a cerut specialiștilor combinatului să 
analizeze soluțiile tehnologice de 
realizare a materialelor folosite în 
construcția căilor de rulare în scopul 
ridicării în continuare a performan
țelor acestora. S-a indicat organelor 
de resort să stabilească norme teh
nice care să asigure o perioadă cit 
mai îndelungată de folosire a căilor 
de rulare și să găsească, totodată, 
soluții pentru refolosirea acestora la 
scoaterea din circuitul productiv.

Gazdele au mulțumit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei. Elena 
Ceaușescu pentru indicațiile și orien
tările date cu prilejul vizitei șl s-au 
angajat să nu precupețească nici un 
efort pentru înfăptuirea lor, pentru 
sporirea producției de metal, pentru 
continua îmbunătățire a calității și 
onorarea exemplară a sarcinilor de 
plan pe acest an și pe întregul 
cincinal.

Secretarul general al partidului s-a 
întîlnit, in continuare, cu un alt pu
ternic colectiv muncitoresc — cel al 
întreprinderii constructoare 
de mașini Reșița.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl to
varășa Elena Ceaușescu au fofit în- 
timpinați cu vibrante manifestări de 
dragoste și, stimă. Dialogul de lucru, 
început la secția de motoare navale 
și compresoare, s-a concentrat, îin 
principal, pe problemele sporirii pro
ducției și calității motoarelor reali
zate la Reșița, care a acumulat o 
valoroasă experiență în acest dome
niu. La cuprinzătoarea analiză au 
participat loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor do mașini, ca
dre de conducere ale întreprinderii 
și ale unor Institute de cercetare, 
proiectare și inginerie tehnologică, 

în cadrul discuției, directorul uni
tății, Vasile Uscat, a informat că in
dicațiile date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au fost transpuse în via
ță, asigurîndu-se înnoirea continuă 
a nomenclatorului de fabricație, ri
dicarea performanțelor tehnico-cali- 
tative ale produselor. în acest cadru, 
fi-a relevat că, prin mobilizarea co
lectivului, a fost realizată o accen
tuată diversificare a motoarelor die
sel rapide, ajungîndu-se de la 5 va
riante de bază la 34 în prezent. 
Aceste motoare își găsesc o largă în
trebuințare în echiparea navelor 
fluviale și maritime, a instalațiilor 
de foraj marin și terestru, a locomo
tivelor și grupurilor eleotrogene 
navale.

Totodată, s-a arătat că. potrivit 
orientărilor și sarcinilor formulate de 
secretarul general al partidului, spe
cialiștii și muncitorii întreprinderii 
au trecut cu hotărîre la realizarea 
celei de-a doua generații de motoare 
navale, care, prin calitățile construc
tive superioare, prezintă multiole 
avantaje tehnico-economice. Astfel, 
In timpul exploatării lor se obține 
un consum de combustibil redus — 

paralel cu posibilitatea utilizării unor 
combustibili grei inferiori — asigu- 
rîndu-se un randament de propulsie 
îmbunătățit, durabilitate ridicată și 
o uzură mai mică. în ceea ce pri
vește execuția, noua generație de 
motoare este concepută să permită o 
tehnologie simplificată, optimizarea 
constructivă, tipizarea subănsamble- 
lor și componentelor, reducerea ope
rațiilor de montaj și transport, o fia
bilitate ridicată.

Gazdele informează, de asemenea, 
că cei ce lucrează în întreprindere 
își concentrează eforturile în direcția 
integrării complete a producției, prin 
asimilarea tuturor componentelor și 
subansamblelor. pentru reducerea la 
minimum a importurilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu vizitează 
apoi atelierele de prelucrare a pie
selor componente, de mașini grele 
cu comandă-program și de montaj, 
unde se aflau în lucru noile motoare 
navale de 6 120 CP și 8 160 CP. Aces
tea inaugurează a doua generație de 
astfel de motoare, cuprinse între 
4 000 CP și 24 000 CP.

Secretarul general al partidului a 
urmărit procesele tehnologice com
plexe și s-a interesat de măsurile 
luate pentru realizarea întregii pro
ducții de motoare prevăzute, în con
dițiile ridicării permanente a nive
lului tehnic al produselor, creșterii 
competitivității lor, reducerii consu
murilor specifice, sporirii productivi
tății muncii și a eficienței economice.

Adresîndu-se muncitorilor și spe
cialiștilor prezenți, și prin ei între
gului colectiv, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Vă felicit, dragi tovarăși, pentru 
rezultatele obținute pe primele cinci 
luni ale anului, pentru realizările 
înregistrate în ridicarea continuă a 
calității și nivelului tehnic al pro
ducției ! Vă urez, totodată, succese 
tot mai mari in întreaga activitate, 
multă sănătate și fericire! La reve
dere, dragi tovarăși !“

în drum spre următorul obiectiv, 
coloana oficială parcurge principale
le străzi ale orașului devenite astăzi 
adevărate culoare vii. întregul tra
seu este stăpînit de bucuria pri
lejuită de prezența în Reșița a stima- 
ților oaspeți.

în continuare este vizitată cea mai 
tînără unitate a întreprinderii con
structoare de mașini din Reșița, 
înălțată, in ultimii ani, pe platfOF- 
ma Cîlnicel.

îiitilnirea colectivului cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a constituit un 
binevenit prilej spre a-i mulțimii 
din inimă pentru condițiile de 
muncă de care se bucură în această 
modernă fabrică, construită la indi
cația și cu sprijinul direct al secre
tarului general al partidului. Con
cepută pentru a contribui lntr-o 
mare măsură la realizarea programe
lor nșval, energetic și ale celor pen
tru agricultură, unitatea a asimilat, 
în numai cîțiva ani, o largă familie 
de agregate hidroenergetice, suban- 
samble sudate grele pentru motoare 
electrice, motoare navale și motoare 
de tracțiune, utilaje pentru platfor
mele de foraj marin, utilaj metalur
gic, piese de schimb, ansamble și 
subansamble pentru diferite sectoare 
ale economiei naționale.

Vizita s-a desfășurat în două sec
toare de bază ale fabricii, unde au 
fost urmărite cu deosebit interes 
procesele tehnologice de sudare la 
diferite ansamble și subansamble : 
cilindri pentru motoare, arbori de 
turbine hidraulice, componente pen
tru hidrogenară tori, utilaje pentru 
marile combinate siderurgice, piese 
de schimb și alte repere asimilate 
în ultima vreme. Toate aceste pro
duse, aflate în diferite stadii de fa
bricație, se regăsesc reunite în ca
drul unei expoziții, unde se remarcă 
motoarele electrice de mare putere, 
compresoarele și utilajul energetic, 
în sectorul de piese turnate sînt ex- 
pușe numeroase produse : de la pie
sele de cîteva kilograme pînă la 
blocul-cilindru cîntărind 17 tone, 
destinat echipării motorului de 
8160 CP.

Relevînd realizările obținute în 
domeniul construcției de motoare 
electrice, gazdele prezintă motorul 
de curent continuu pentru acționarea 
cajelor de la benzile de laminare 
reversibile, care înlocuiește cu suc
ces produse similare importate. în 
expoziție este ilustrat sectorul tur
binelor hidraulice, care constituie o 
adevărată mîndrie pentru construc
torii de mașini din Reșița.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu cercetează 
cu interes rotorul turbinei de 175 MW 
destinată hidrocentralei de pe Rîul 
Mare-Retezat, conceput de specialiș
tii români și' pentru realizarea că
ruia s-a asimilat un nou tip de oțel. 
Este prezentat, de asemenea, un alt 
produs cu caracteristici tehnico-con- 
structoare deosebite: articulația 
sferică a turbinelor pentru hidrocen

La Centrala termoelectrlcâ de la Anina

trala Porțile de Fier 11/ avind cea 
mai mare tipodimensiune consemna
tă pînă acum in literatura de spe
cialitate.

Expoziția înmănunchează, de ase
menea. diferite tipuri de microtur- 
bine care atestă gradul mare de com
plexitate al producției ce se reali
zează in întreprindere. Se relevă cu 
acest prilej că, față de cele 20 micro- 
turbine livrate în 1981, în 1985 între
prinderea'va pune la dispoziția eco
nomiei naționale 300 de asemenea 
produse, destinate centralelor care 
se construiesc pe rîurile interioare. 
Gazdele subliniază că. străduindu-se 
să realizeze cu cinste sarcinile ce le 
revin din programul energetic națio
nal. Reșița a livrat pînă acum țării 
turbine cu o putere totală de 3 540 
MW. Secretarul general a fost infor
mat. de asemenea, că colectivul uni
tății își va aduce în viitor o șl mai 
mare contribuție la realizarea utila
jelor necesare centralelor atomo- 
electrice ce vor fi construite în țara 
noastră.

La încheierea vizitei în întreprin
derea constructoare de mașini Reșița, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a feli
citat, încă o dată, pe muncitori și 
specialiști pentru rezultatele obținute 
și le-a cerut să acționeze în conti
nuare pentru diminuarea consumuri
lor specifice, reducerea greutății mo
toarelor. pentru creșterea producției 
și realizarea produselor la un nivel 
cit mai înalt de tehnicitate și cali
tate.

Directorul întreprinderii l-a asigu
rat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
că întregul colectiv, însuflețit de 
aprecierile și îndemnurile secreta
rului general al partidului, va face 
totul pentru înfăptuirea indicațiilor 
date, pentru îndeplinirea integrală, a 
marilor sarcini ce le stau în față, 
pentru sporirea contribuției sale la 
realizarea importantelor obiective 
ale actualului cincinal.

în cadrul vizitei de lucru efectuate 
în județul Caraș-Severin, secretarul 
general al partidului s-a deplasat la 
Anina, Pentru a se întîlni cu mun
citorii și specialiștii întreprinderii 
miniere de exploatare a șisturilor 
bituminoase și de la termocentrala 
de aici, una dintre cele mai impor
tante investiții cuprinse în progra
mul energetic național.

Sînt două mari unități industriale, 
constituite întir-un impresionant 
complex economic, menit să asigure 
valorificarea în scopuri energetice a 
potențialului caloric al zăcămintelor 
de șisturi existente în această zonă. 
'Ele reprezintă punerea în practică a 
orientărilor și indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu privind utili
zarea resurselor energetice cu valoa
re calorică redusă. Traduse în via
ță. indicațiile date de secretarul ge
neral al partidului au făcut să ră
sară in. această, parte a Banatului 
importantul complex energetic, care 
va avea o putere instalată de 990 
MW, care folosește drept combustibil 
șisturile bituminoase de valoare ca
lorică scăzută. Gazdele informează 
despre eforturile deosebite depuse de 
constructorii, montorii, de furnizorii 
de utilaje. încadrîndu-se în acest 
amplu efort, mii de tineri din în
treaga țară, prezenți pe șantierul 
național al tineretului, au participat 
la construirea acestui obiectiv, prin
tre cele mai importante realizate în 
actualul cincinal.

Constructorii, montorii șl brigadie
rii de pe șantierul de la Anina, ase
menea tuturor locuitorilor jude
țului. au făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu o primire entuziastă.

La aterizarea elicopterului prezi
dențial. miile de oameni ai muncii, 
brigadieri din cadrul șantierului na
țional al tineretului, prezenți pe pla
toul din apropierea termocentralei, 
au aplaudat îndelung, au ovaționat 
cu putere, minute în șir.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost sa
lutați de ministrul minelor. Ion 
Căzărescu. ministrul energiei elec
trice. Trandafir Cocârlă, de re
prezentanți ai unităților economice 
care realizează aceste obiective de 
investiții.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu muncitorii și specia
liștii de aici a început în cadrul ca
rierei. unde au fost prezentate struc
tura și volumul rezervelor, caracte
risticile zăcămîntului, rezultatele ob
ținute la descopertare. A fost eviden
țiat faptul că. în urma excavării a 
peste 20 milioane mc de steril, s-a 
încheiat practic pregătirea exploatării 
la suprafață a șisturilor, întreprin
derea minieră fiind în măsură să 
asigure combustibilul necesar termo
centralei. în același timp, s-a subliniat 
că mașinile, utilajele și instalațiile e- 
xistente sînt fabricate integral în țară.

Examinând stadiul lucrărilor și 
metodele folosite, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se analizeze cu 
atenție procedeele de exploatare, pe

criteriile maximei eficiente econo
mice. în așa fel îneît în viitor să 
se poată organiza și extracția din 
subteran, cu productivitate mai mare 
și cheltuieli reduse.

în continuare a fost urmărit mo
dul în care lucrează stația de con- 
casare si separare a șisturilor din 
masa excavată, agregat de mare 
productivitate realizat de specialiștii 
din Anina. Petroșani și Satu Mare. 
Se remarcă faptul că această stație 
asigură, cu un consum minim de 
energie, sfărâmarea selectivă și sor
tarea masei de șisturi, efectuînd me
canizat depozitarea în halde separate 
a materiei combustibile și a restu
rilor de minereu.

în timpul vizitei s-a acordat o 
atenție deosebită conținutului și ca
racteristicilor resurselor exploatabile, 
gazdele menționând că din prelucra
rea cenușilor rezultate de la termo
centrală se pot extrage alumină și 
compuși ai fierului. S-a precizat, tot
odată. că. pe baza unor studii de 
laborator, s-a trecut la cercetarea 
metodelor de prelucrare prin piro- 
genie a șisturilor bituminoase. în 
urma cărora se pot obține țiței, cocs, 
compuși ai aluminiului și fierului, 
alte substanțe utilizabile.

Secretarul general al partidului a 
cerut să se grăbească definitivarea 
tehnologiilor pentru extracția aces
tor produse atât prin prelucrarea șis
turilor, cit și a cenușilor, să se facă 
totul pentru valorificarea complexă 
a tuturor substanțelor ce se află în 
componenta șisturilor și a sterilului 
din straturile excavate. S-a indicat, 
în același timp, ca stația-pilot semi- 
industrială să fie amplasată în 
această zonă.

s-a vizitat, in continuare, termo
centrala de la Anina, construi
ta din indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, obiectiv aflat în prezent 
în stadiu avansat. Secretarul general 
al partidului a fost informat că agre
gatele de bază și majoritatea celor
lalte instalații au fost montate, iar 
în unele sectoare au si început 
probele.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceausescu au vizitat 
sala mașinilor, unde se află prima 
turbină și generatorul de curent 
electric, sala cu panourile de co
mandă. A fost pus în evidentă faptul 
că dotarea termocentralei este asi
gurată exclusiv de întreprinderile 
noastre constructoare de mașini, care 
au dobîndit o vastă experiență în 
domeniul realizării agregatelor și 
echipamentelor energetice.

Secretarul general al partidului s-a 
interesat îndeaproape de modul de 
funcționare a agregatelor, de nivelul 
consumurilor, de eficiența cu care 
urmează să se producă energia elec
trică.

în sala cazanelor. unde se găsesc 
cele două utilaje-gigant de 525 tone 
abur pe oră, gazdele informează că 
la aceste puncte importante de pe 
fluxul tehnologic s-au efectuat pînă 
acum probele de presiune, care au 
confirmat calitatea și parametrii lor 
funcționali ridicați.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut conducerii ministerului de re
sort, factorilor de răspundere să facă 
totul pentru a se asigura încheierea 
în cit mai scurt timp a montajului 
tuturor componentelor și începerea 
probelor.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Dragi tovarăși,
Aș dori să adresez un salut căl

duros tuturor constructorilor și mun
citorilor mineri din partea Comite
tului Central al partidului, a Consi
liului de Stat și guvernului, precum 
și a mea personal. împreună cu cele 
mai bune urări, j

Doresc să urez Încheierea cît mai 
grabnică a lucrărilor centralei, pu
nerea ei în funcțiune șl realizarea de 
energie electrică. De asemenea, urez 
minerilor să realizeze, in condiții de 
economicitate maximă, șisturile pen
tru funcționarea acestei centrale.

încă o dată, urez tuturor construc
torilor, minerilor, brigăzilor de tine
ret succese tot mai mari, multă să
nătate și fericire !“.

Numeroșii oameni ai muncii pre- 
zenți la ceremonia plecării au primit 
cu deosebită satisfacție aprecierile și 
îndemnurile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. S-a scandat cu entuziasm 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“.

Bucuria cu care constructorii ma
relui complex energetic de la Anina 
i-au înconjurat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu tn timpul vizitei ilustrează 
sentimentele de profundă dragoste și 
prețuire pe care oamenii muncii, 
asemenea tuturor cetățenilor patriei, 
le poartă conducătorului partidului 
și statului nostru.

în aplauzele și ovațiile celor pre- 
zenți. elicopterul prezidențial a de
colat, îndreptîndu-se spre Reșița.

Platforma Cîlnicel : sînt examinate produse realizate in această tinără unitate industrială

Entuziaste manifestări ale locuitorilor din municipiul Reșița

Dialog fructuos de lucru la cariera de șisturi bituminoase din Anina
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NICOLAE CEAUȘESCU
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nier. Deși nu am vizitat Anina, 
această veche întreprindere are și 
ea sarcini importante privind li
vrarea cărbunelui cocsificabil — și 
știți bine că importăm încă mari 
cantități de cărbune. Iată de ce 
trebuie făcut totul ca și minerii din 
Anina și din județ — la fel ca mi
nerii din întreaga țară — să-și 
onoreze angajamentele luate de 
a da patriei mai mult cărbune, 
inclusiv cărbune cocsificabil, con
tribuind prin aceasta la asigurarea 
independenței energetice. (Aplauze 
și urale prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!**,  „Ceaușescu 
și minerii!**).

Pentru toate întreprinderile și 
pentru toți oamenii muncii din Re
șița și din județul Caraș-Severin 
problemele dezbătute la consfă
tuirea de lucru și la plenara co
mună a forumului democratic al 
oamenilor muncii din industrie și 
agricultură, privind o mai bună or
ganizare a muncii, ridicarea cali
tății și a nivelului tehnic al pro
ducției, trebuie să constituie o 
preocupare permanentă. în Reșița 
și în celelalte. întreprinderi din ju
dețul Caraș-Severin aceste proble
me au însemnătate deosebită,, ți- 
nînd seama de produsele de înal
tă tehnicitate care se realizează 
aici. Revin asupra rolului con
structorilor de mașini de a livra 
la timp motoarele navale și de 
bună calitate, de a-și însuși fabri
cația de motoare cu un consum re
dus pe CP și cu o reducere a con
sumului de metal. Deci trebuie să 
faceți ca produsele românești — și 
din siderurgie, șf din domeniul' 
construcțiilor de mașini — să fie 
la un nivel tehnic și calitativ com
parativ cu cele mai bune pe plan 
mondial! Să demonstrați, dragi to
varăși reșițeni, capacitatea oame
nilor muncii din Reșița, a întregu
lui nostru popor, de a da produse 
de mai bună calitate, de a ocupa 
un loc de frunte pe plan mondial 
în sectoarele voastre de activitate. 
(Aplauze și urale prelungite : se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!*,  
„Ceaușescu și poporul!**).

Este necesar să se acționeze cu 
toată fermitatea pentru reducerea 
consumurilor energetice și mate
riale, pentru realizarea programe
lor de reducere prevăzute și 
pentru a stabili noi căi de 
diminuare în continuare a con
sumurilor, atît energetice, cît 
și materiale. De asemenea, trebuie 
acțiuQjit pentru recuperarea și' re- 
folosirea materialelor, ținînd sea
ma că, pe această cale, trebuie să 
asigurăm circa 50 la sută din ne
cesarul de materii prime și mate
riale, retlucînd astfel în mod con
siderabil importul pe devize con
vertibile. Aceasta are o mare 
însemnătate pentru desfășurarea 
întregii activități economice, pen
tru creșterea venitului național, a 
mijloacelor necesare dezvoltării în 
continuare a societății noastre so
cialiste și ridicării, pe această 
bază, a bunăstării materiale și spi
rituale a întregului nostru popor 
— țelul suprem al politicii parti
dului, esența societății socialiste 
pe care o edificăm în România. 
(Aplauze puternice, urale ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul!**).

Este necesar să luăm măsuri 
pentru creșterea mai puternică a 
productivității muncii în toate sec
toarele de activitate, pentru spori
rea eficienței economice, a rentabi
lității, în toate unitățile. Să facem 
astfel încît producția, ce se Reali
zează la Reșița, în județ să asi
gure o rentabilitate maximă, o 
creștere continuă a eficienței eco
nomice. Am constatat preocupări 
în acest sens în toațe unită
țile. Avem însă rezerve foarte 
mari în privința aceasta și 
trebuie să înțelegem că, pentru 
realizarea obiectivelor de dez
voltare a patriei noastre, creș
terea eficienței și rentabilității e- 
conomice — împreună cu toate 
celelalte măsuri — trebuie să con
stituie' o preocupare permanentă a 
tuturor oamenilor muncii, a consi
liilor de conducere, a organelor și 
organizațiilor de partid Să se ac
ționeze într-o deplină unitate pen
tru a asigura o producție de un 
nivel superior, dar și de eficiență 
maximă, pentru a crea condiții tot 
mai bune de creștere a bogăției în
tregii națiuni românești ! (Urale 
și aplauze îndelungate ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Pentru realizarea acestor obiec
tive trebuie angajate cu toată ho- 
tărîrea forțele tehnice, de cerce
tare, din Reșița și din județ, învă- 
țămîntul, toate cadrele didactice, 
atît din învățămîntul superior, cît 
și din învățămîntul mediu, cadrele 
tehnice din toate unitățile, pentru 
că numai cu concursul comun și 
printr-o conlucrare strînsă între 
toți acești factori putem realiza în 
bune condiții sarcinile de mare 
importanță privind dezvoltarea tu
turor sectoarelor de activitate.

Trebuie, de asemenea, să acor
dăm o atenție și mai mare ridică
rii nivelului profesional și tehnic 
al muncitorilor, al tehnicienilor, al 
tuturor cadrelor și specialiștilor.

Este necesar să înțelegem bine 
că mijloacele moderne care se 
află în dotarea tuturor unităților 
cer o pregătire profesională și teh
nică tot mai înaltă. Cu aceste mij

loace trebuie să producem, tova
răși, mașini superioare, și mai 
bune decît ele ! Și aceasta cere o 
pregătire superioară a tuturor oa
menilor muncii ! Forța hotăntoa- 
re pentru a realiza produse de 
înaltă calitate o reprezintă munci
torii, tehnicienii, inginerii, oamenii 
muncii ! Ei sînt aceia care dau 
viață Programului partidului — și 
pot asigura o tehnică și o dezvol
tare superioară tuturor sectoarelor 
de activitate ! Iată de ce ridicarea 
nivelului tehnic și profesional, 
perfecționarea continuă a cunoș
tințelor constituie astăzi una 
din cerințele cele mai impor
tante pentru victoria socialise 
mului și comunismului. (Urale și 
aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul!“).

în același timp, trebuie să des
fășurăm și o intensă muncă po
litică, educâtivă și culturală, de 
formare a conștiinței revoluționa
re a omului nou, stăpîn pe desti
nele sale, proprietar și beneficiar 
a tot ceea ce există în patria noas
tră, participant activ la înfăptuirea 
întregului Program de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. Pentru toate acestea, mun
ca p'olitico-educativă, activitatea 
culturală constituie o parte inte
grantă a muncii de formare a o- 
mului nou, constructor conștient al 
viitorului său liber, independent, 
de bunăstare și fericire. (Aplauze 
și urale puternice, îndelungate ; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — România, 
stima noastră și mindria !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Preocupîndu-ne de înfăptuirea 

programelor dezvoltării patriei 
noastre, acționăm cu toată hotă- 
•rîrea pentru o politică de pace, de 
colaborare cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socia
lă. Știm că atît poporul nostru, cît 
și toate popoarele lumii își pot 
realiză năzuințele de dezvoltare și 
bunăstare numai în condiții de 
pace și securitate deplină. Iată de 
ce problema fundamentală a epo
cii noastre este oprirea cursei înar
mărilor, trecerea la dezarmare, și 
în primul rînd la dezarmarea nu
cleară, asigurarea unei păci trai
nice pe planeta noastră. (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — pace !“).

Sîntem ferm hotărîți să intensi
ficăm eforturile și .conlucrarea cu 
toate forțele și popoarele din Eu
ropa și din întreaga lume pentru 
a realiza acest deziderat funda
mental al popoarelor, pentru a 
opri amplasarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune în Europa, 
pentru trecerea la retragerea și 
distrugerea celor existente.

Europa are nevoie nu de noi 
arme nucleare — de nici un fel ! 
Europa are nevoie de a se trece 
la retragerea și distrugerea arme
lor nucleare, sub un control strict 
internațional ! Are nevoie să se 
treacă la o dezarmare generală, 
sub control internațional, în așa fel 
încît să se asigure un echilibru 
între cele două părți. Dar acest e- 
chilibru să se realizeze ta. un ni
vel cît mai scăzut al înarmărilor, 
și nu prin dezvoltarea noilor ar
mamente. Ne pronunțăm ferm 
pentru o Europă unită, bazată pe 
respectul orînduirii sociale și in
dependenței fiecărei națiuni, pen
tru o Europă care să trăiască în 
pace și colaborare, fără nici un 
fel de arme nucleare ! (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu — pace !“).

în acest sens, milităm cu toate 
forțele peptru dezvoltarea colabo
rării și prieteniei între țările din 
Balcani, pentru realizarea în zona 
noastră a unei regiuni a colaboră

Sa vizitează moderna fabrică de pe platforma Clinicei

rii pașnice, fără nici un fel de 
arme nucleare, fără baze militare 
străine.

Acționăm, de asemenea, pentru 
a se pune capăt actualei situații 
economice deosebit de grele pentru 
țările în curs de dezvoltare. în 
general, milităm pentru soluționa
rea — cu o colaborare largă a tu
turor statelor — a problemelor com
plexe economice internaționale. Ne 
pronunțăm ferm pentru o nouă 
ordine economică internațională, 
care să asigure tuturor popoarelor 
dezvoltarea armonioasă — dar, în 
primul rînd, să ducă la lichidarea 
subdezvoltării, la progresul eco
nomic și social al țărilor slab dez
voltate. (Aplauze și urale puterni
ce, prelungite).

România acționează cu toată 
hotărîrea pentru încetarea actuale
lor "conflicte militare, pentru solu
ționarea tuturor problemelor din
tre, state numai și numai prin tra
tative, pentru a se renunța com
plet la folosirea forței sau la ame
nințarea cu forța. Aceasta răspun
de atît intereselor popoarelor care 
sînt astăzi în conflict, cît și cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

în înfăptuirea acestor orientări 
generale ale politicii partidului și 
statului nostru, dezvoltăm larg re
lațiile cu țările socialiste — punînd 
un accent deosebit pe colaborarea 
cu vecinii noștri —, cu țările în 
curs de dezvoltare, cu țările neali
niate, precum și cu țările capita
liste dezvoltate, în spiritul princi
piilor coexistenței pașnice.

în întreaga noastră colaborare și 
în relațiile cu toate statele punem 
pe prim plan principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectului 
independenței și suveranității. na
ționale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, re
nunțării la forță, respectării drep
tului fiecărui popor, al fiecărei 
națiuni Ia dezvoltarea liberă, inde
pendentă, așa cum dorește, fără 
nici un amestec din afară ! (Aplau
ze și urale puternice ; se scandea
ză „Ceaușescu — pace !“).

Deși problemele internaționale 
sînt foarte complexe și s-a ajuns 
la o încordare extrem de gravă, 
avem deplina convingere că po
poarele, forțele antiimperialiste de 
pretutindeni, acționînd în deplină 
unitate, pot să oprească cursul pe
riculos spre prăpastie și să asigure 
realizarea unui curs nou, democra
tic, în viața internațională,, spre o 
politică nouă, de pace, de colabo
rare, care să asigure dreptul vital 
al popoarelor la muncă, la liberta
te, la independență, la viață, la 
pace ! (Aplauze și urale puter
nice, prelungite; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

Partidul și statul nostru, întregul 
nostru popor*  sînt ferm hotărîte 
să-și aducă întreaga contribuție la 
afirmarea acestei politici noi, la 
triumful'nobilelor idealuri de pace 
și colaborare internațională, la 
realizarea unei lumi â dreptății, 
a unei lumi mai bune pentru 
toate națiunile lumii ! (Aplauze 
și urale prelungite; se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — pace !“).

Dragi tovarăși ți prieteni,
Am menționat impresiile bune 

pe care le avem despre ceea cp 
am văzut în întreprinderile și uni
tățile vizitate. Dar aș dori ca, și 
la Reșița, să declar deplina noas
tră satisfacție și bucurie pentru 
cea mai importantă constatare pe 
care am putut-o face : entuziasmul 
oamenilor muncii, care înfăptuiesc 
tot ceea ce realizează pe aceste 
meleaguri, așa cum întregul popor 
înfăptuiește tot ceea ce se reali
zează în patria noastră.

Ne-au făcut o impresie deosebit 
de plăcută întîlnirile cu oamenii 

muncii, entuziasmul pe care l-am 
constatat — în care vedem o ex
presie a încrederii în politica in
ternă și externă a partidului nos
tru, a hotărîrii dumneavoastră de 
a acționa, în deplină unitate cu 
întregul popor, pentru realizarea 
în toate domeniile a Programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de ridicare 
a patriei noastre pe noi culmi de 
progres și civilizație, pentru vic
toria comunismului, pentru întări
rea independenței și suverani
tății României ! (Urale și aplauze 
puternice, prelungite; se scan
dează „Ceaușescu și poporul**,  
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mindria !**).

Am constatat cu multă satisfac
ție că și dumneavoastră — ca și 
cei din Timișoara, ieri, ca întregul 
popor — puneți, în toate manifes
tările, pe primul plan lupta și spri
jinirea luptei pentru pace, expri
mi nd dorința de a se face totul 
pentru realizarea unei păci trai
nice. Am văzut cu cît entuziasm 
tineretul, copiii reșițeni — ca și 
copiii întregii țări— doresc să tră
iască într-o lume a păcii și colabo
rării,. să nu măi existe teama că 
mîine vor cădea bombe atomice 
sau alte arme ucigătoare. Năzuin
ța pe care am văzut-o și în Reșița, 
năzuința poporului nostru consti
tuie astăzi, de fapt, năzuința tu
turor popoarelor și a copiilor de 
pretutindeni. Iată de ce, vă asigur 
și pe dumneavoastră, dragi tova
răși, asigur întregul popor, pe toți 
copiii patriei noastre, că România, 
partidul, guvernul nostru vor face 
totul pentru a-și aduce contribuția 
la realizarea păcii trainice, pentru 
ca toți copiii țării noastre și copiii 
întregii lumi să crească sănătoși, 
viguroși, demni, fără teama că vor 
cădea arme ucigătoare asupra lor ! 
Pentru aceasta nu vom precupeți 
nimic, acționînd în deplină unitate 
cu întregul popor, cu toate popoa
rele lumii ! (Urale și aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu"— pace!'*).

Dragi tovarăși șr prieteni,
In. încheiere doresc, încă o dată, 

să exprim deplina convingere că 
toți oamenii muncii reșițeni, fără 
deosebire de naționalitate, că 
toate consiliile de conducere ale 
oamenilor muncii, ca organe demo
cratice, de conducere a întregii ac
tivități, vor acționa cu toată fermi
tatea, în deplină unitate, în frunte 
cu organizațiile de' partid, pentru 
îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a planului pe acest an, a 
planului cincinal, că Reșița și ju
dețul Caraș-Severin vor avea, un 
rol tot mai important în dezvol
tarea generală a patriei noastre 
socialiste, că veți face totul pentru 
a ocupa un loc cît mai de frunte 
în întrecerea dintre județe. Deși 
am spus și altor județe, vă spun și 
dumneavoastră același lucru: aveți 
posibilități și trebuie să faceți 
totul pentru a ocupa primul loc în 
această întrecere ! (Aplauze și 
urale prelungite; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul!**).

Cu această convingere și dorință, 
vă urez, încă o dată, succese tot 
mai mari în întreaga activitate, in 
muncă și viață. Multă sănătate și 
multă fericire, dragi tovarăși ! 
(Aplauze și urale prelungite; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.!**,  „Ceaușescu și poporul!**,  
„Ceaușescu — pace!**.  într-o at
mosferă de puternic entuziasm și 
strinsă unitate în jurul partidului, 
toți cei prezenți la marea adunare 
populară ovaționează și aclamă 
minute în șir pentru Partidul Co
munist Român, pentru secretarul 
său general, președintele Româ
niei socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

Flori ale draqostei sl recunoștinței

Momente din timpul vizitei la întreprinderea constructoare de mașini din Reșița
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Marea adunare populară din municipiul Reșița

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușesou în județul Caraș- 
Severin. asemenea celorlalte întîl— 
niri ale secretarului general al parti
dului cu oamenii muncii din orașele 
și satele țării, s-a încheiat printr-o 
mare adunare populară, care a avut 
loc în Piața 1 Decembrie 1918 din 
municipiul Reșița. Cei peste 70 000 
participant! — muncitori, țărani, in
telectuali, elevi, tineri și vîrstnici, 
femei și bărbați, ce trăiesc și 
muncesc înfrățiți pe aceste me
leaguri românești —. au venit să 
salute pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, cu toată dragostea și re
cunoștința pentru activitatea neobo
sită consacrată înfloririi României 
socialiste, creșterii prestigiului ei în 
lume, pentru eforturile pe care . le 
depun pentru salvgardarea păcii, 
pentru crearea unor noi relații inter
naționale. mai drepte și mai echita
bile. Ei poartă portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușesou și ale tovarășei 
Elena Ceaușescu, steaguri, tricolore 
și roșii, pancarte pe care sînt înscri
se lozinci ce exprimă sentimentele 
de stimă și prețuire față de partid, 
de secretarul său general.

Piața centrală a orașului este îm
podobită sărbătorește cu drapelele 
statului și partidului. Pe . frontispi
ciul clădirilor ce înconjoară piața se 
află imense pancarte pe care se pot 
citi : ..Programul partidului, progra
mul poporului !“, „Trăiască și înflo
rească scumpa noastră patrie, Repu
blica Socialistă România !“, „Tră
iască unitatea de nezdruncinat a în
tregului nostru popor in jurul Parti
dului Comunist Român, în frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !“. „Trăiască lupta 
unită a popoarelor pentru pace și 
colaborare, pentru o lume mai dreap
tă și mai bună'!“. „Trăiască comu
nismul, viitorul întregii omeniri !“, 
„Trăiască patria noastră liberă și 
independentă. Republica Socialistă 
România !“, „Ceaușescu — munci
torii !“.

Apariția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu la balconul eediului co
mitetului județean de partid este În
tâmpinată cu aplauze însuflețite, cu 
vii și îndelungi ovații. Din mii de 
piepturi se scandează cu înflăcărare 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — munci
torii !“, „Ceaușescu — pace !“.

Locuitorii acestui puternic ‘ centru 
muncitoresc, cu gînduri de aleasă 
prețuire și profundă dragoste, dau 
glas sentimentelor lor de stimă și 
recunoștință față de secretarul gene
ral al partidului, își reafirmă încre
derea nestrămutată față de politica 
partidului și statului nostru consa
crată ridicării României pe noi culmi 
de civilizație socialistă, fericirii și 
bunăstării întregului nostru popor.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Ilie Matei, prim-secretar al Co
mitetului județean Caraș-Severin al 
P.C.R., care a spus :

Mult stimate și Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Vă rog să-mi îngăduiți ca în aceste 
momente de aleasă sărbătoare, ex
primând simțămintele de înaltă dra
goste și stimă, de nemărginită bucu
rie și recunoștință ale comuniștilor 
și tuturor locuitorilor Caraș-Severi- 
nului, să vă adresez dumneavoas
tră. mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. din adincul inimij. cele 
mai fierbinți urări de bun venit pe 
aceste străvechi meleaguri românești, 
bogate in tradiții muncitorești, revo
luționare.

Cu cele mai alese sentimente de 
gratitudine și adine respect, salutăm 
călduros prezenta în județul nostru 
a tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al Comite
tului Central al partidului, prim vi- 
ceprim-ministru al guvernului, emi
nentă personalitate politică si știin
țifică. savant de reputație mondială, 
cu o contribuție de remarcabilă în
semnătate la propășirea României 
socialiste.

înscriindu-se ca unul dintre cele 
mai înălțătoare evenimente în viața 
organizației județene de partid și 
in cronica devenirii economice și so
ciale a județului, actuala dumnea
voastră vizită de lucru ne prileju
iește reafirmarea încrederii nețăr
murite și atașamentului profund față 
de politica internă și internațională 
a partidului și statului, a voinței 
neabătute de a înfăptui exemplar 
orientările, sarcinile și indicațiile 
magistrale elaborate de dumneavoas
tră, istoricele hotărîri ale Congresu
lui al XII-lea și Conferinței Națio
nale ale Partidului Comunist Român.

Noi, generațiile de astăzi, sintem 
nespus de mindri că îndelungata și 
luminoasa dumneavoastră activitate 
revoluționară s-a desfășurat pilduitor 
și pe meleagurile județului nostru. 
Istoria Caraș-Severinului păstrează 
pentru veșnicie exemplul strălucit 
de demnitate și dîrzenie comunistă 
al tînărului revoluționar Nicolae 
Ceaușescu, care, în anii întunecați 
ai dictaturii militaro-fasciste, aflat 
in închisoarea din Caransebeș, își 
îmbărbăta ca nimeni altul tova
rășii de luptă, acționa neslăbit 
pentru organizarea activității de 
partid, dovedindu-se încă de pe 
atunci ca unul dintre cei mai neîn- 
fricați exponenți ai intereselor vitale 
ale clasei muncitoare și întregului 
popor în lupta pentru dreptate so
cială, libertate și socialism.

împreună cu clasa muncitoare, cu 
întregul popor, al cărui eminent fiu 
și conducător sînteți, detașamentele 
de mineri, siderurgisti, constructori 
de mașini și energeticieni, țărănimea 
și intelectualitatea, toți oamenii 
muncii din județ dau cea mai 
înaltă prețuire activității revoluțio
nare, clarviziunii cu care cîrmuiți 
destinele României socialiste, ro
lului determinant pe care îl în
depliniți in elaborarea și trans

punerea în fapte a strategiei politice 
a partidului, în unirea și mobiliza
rea energiilor națiunii la măreața 
operă de făurire a civilizației socia
liste și comuniste pe pămîntul scum
pei noastre patrii. Pentru noi toți, 
strălucitul exemplu de dăruire și 
cutezanță revoluționară, de gîndire 
creatoare, profund științifică, în- 
flăcăratul patriotism ce caracterizea
ză întreaga dumneavoastră viață și 
muncă, lupta necontenită pe care o 
duceți pentru dezarmare și pace, 
pentru apărarea independenței și 
suveranității tuturor popoarelor și 
asigurarea progresului omenirii re
prezintă un permanent și puternic 
îndemn la sporirea spiritului de răs
pundere în îndeplinirea sarcinilor 
pe care ni le-ați încredințat.

Mulț stimate și Iubite tovarășe
secretar general, •

Sintem fericiți că actuală dumnea
voastră vizită în 'Caraș-Severin
are loc în preajma împlinirii a 18 ani 
de la Congresul al IX-Iea al parti
dului. eveniment care a deschis arcul 
de aur al unei epoci noi în istoria 
țării.

în acești ani luminoși, pe temeiul 
politicii înțelepte a partidului de dez
voltare rapidă și armonioasă a tu
turor zonelor țării, județul Caraș- 
Severin a cunoscut un amplu proces 
de înflorire multilaterală. La Reșița. 
Caransebeș, Oțelu Roșu, Bocșa. Mol
dova Nouă s-au conturat puternice 
platforme industriale, cu o pondere 
însemnată în producția diferitelor 
ramuri ale economiei naționale. în 
care lucrează colective de muncitori 
și specialiști capabili să îndeplineas
că toate sarcinile încredințate de 
dumneavoastră.

Permiteți-ne să vă raportăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că bilanțul perioadei parcurse din 
acest an — hotărîtor pentru înfăp
tuirea întregului cincinal — reflectă 
mobilizarea mai deplină a forței or
ganizației județene de partid, a re
surselor umane și materiale ale ju
dețului. Prin aplicarea programelor 
de măsuri stabilite de comitetul ju
dețean pentru fiecare sector și uni
tate. prevederile planului au fost de
pășite pe ansamblul județului cu 
peste 32 milioane lei la producția 
netă și cu 75 milioane lei la produc- 
ția-marfă industrială.

înțelegând realizarea producției 
pentru export ca o sarcină priori
tară, comitetul județean, organele de 
conducere colectivă, comisiile de ex
port din întreprinderi acționează cu 
răspundere pentru a fabrica și livra 
la piața externă produse de calitate 
și nivel tehnic competitive cu pro
duse similare existente pe plan mon
dial. *

Măsurile întreprinse în primele 
luni ale anului, munca politico-orga- 
nizatorică desfășurată au determinat 
onorarea obligațiilor contractuale 
scadente pe perioada încheiată, pre
cum și realizarea unui fond supli
mentar de mărfuri în valoare do 
peste 17 milioane lei.

In spiritul orientărilor și indicații
lor dumneavoastră, ne preocupăm cu 
cea mai mare răspundere de inten
sificarea activității de punere în va
loare a unor importante rezerve de 
materii prime minerale și energetice 
primare, de sporirea producției de 
cărbune și minereuri. Am trecut la 
exploatarea șisturilor combustibile și 
a minereurilor cuprifere mai sărace 
în conținut — banatitele — și au 
fost identificate încă 19 zăcăminte 
noi de cărbune, șisturi, minereuri 
feroase și neferoase ce vor fi valori
ficate în anii următori. Doresc, mult 
stimate tovarășe secretar general, să 
vă asigur că ne-am însușit sarcina 
stabilită de dumneavoastră la recenta 
consfătuire de lucru de Ia Comitetul 
Central de a realiza integral planul 
lunar Ia cărbune cocsificabil și vom 
acționa energic pentru a recupera 
pînă la sfîrșitul anului restanta pe 
care o avem.

Cu aceeași fermitate acționăm pen
tru transpunerea în viață a obiecti
vului pus de dumneavoastră în fața 
siderurgiștilor din județ de a spori 
producția de oțel aliat și înalt aliat, 
contribuind Ia degrevarea economiei 
naționale de importuri.

De asemenea, vă asigurăm că vom 
aplica întru totul indicațiile pe care 
ni le-ați dat în vederea recuperării 
restantelor și punerii în funcțiune a 
noilor obiective energetice — și în 
primul rind a Centralei termoelec
trice de la Anina — care vor contri
bui nemijlocit la realizarea indepen
dentei energetice a României.

în același timp, vă încredințăm de 
hotărârea constructorilor de mașini 
din Reșița, Caransebeș și Bocșa de 
a executa si livra în termenele sta
bilite de dumneavoastră și la pa
rametri calitativi superiori echipa
mentele hidroenergetice pentru Por
țile de Fier II și pentru celelalte 
amenajări de pe rfurile interioare.

Sintem constietnți. mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că în 
activitatea noastră se manifestă încă 
unele neajunsuri, pentru înlăturarea 
cărora vă asigurăm că organizația 
județeană de partid va acționa cu 
toată fermitatea.

In ce privește agricultura, vă ra
portez că înfăptuim orientările și 
indicațiile dumneavoastră, date cu 
prilejul vizitelor de lucru, de a dez
volta cu prioritate acele sectoare 
pentru care avem condiții favorabi
le. în ultimii ani au fost realizate 
plantații moderne, concentrate in 
bazine mari, care ajung la peste 10 
mii ha de livezi de pomi și 1 700 ha 
vită de vie. Comitetul nostru jude
țean a luat măsuri pentru creșterea 
efectivelor de animale și a produc
țiilor în zootehnie, pentru valorifi
carea mai bună a potențialului din 
satele necooperativizate și gospodă
riile populației.

Sintem hotăriti să aplicăm cu toa
tă fermitatea măsurile pe care le-ați 
stabilit pentru desfășurarea la cel 
mai înalt nivel calitativ a lucrări
lor de întreținere a culturilor si de 
recoltare fără nici un fel de pier
deri a cerealelor, plantelor furajere, 
legumelor si fructelor de sezon.

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Fericiți de a vă avea în mijlocul 
nostru aici, pe vatra Reșitei. unde 
flacăra vie a activității industriale 
arde nestinsă, dorim să vă mulțu
mim din adincul inimii pentru marea 
cinste si onoare pe care o faceți 
Caraș-Severinului, pentru valoroase
le indicații primite de la dum
neavoastră în cursul Vizitei de lucru, 
și ne angajăm solemn că vom ac
ționa fără preget pentru transpu
nerea lor în viață, contribuind în tot 
mai mare măsură la înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XII-lea, 
ale Conferinței Naționale, a întregii 
politici interne și externe a parti
dului si statului nostru.

în continuare a luat cuvîntul to
varășul Constantin Savu, director al 
Combinatului siderurgic Reșița, care 
a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, %

Stimate tovarășe și tovarăși.
Trăim sentimente de fierbinte pa

triotism. legitimă mîndrie si nespu
să bucurie că acest minunat loc al 
țării, leagăn de muncă și de luptă, 
de năzuințe si minunate împliniri so
cialiste ale oamenilor muncii, este din 
nou onorat de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
omul a cărui neobosită activitate 
este o pildă șl un îndemn pentru 
noi toți.

în numele siderurgiștilor din 
vechea cetate de foc a metalului ro
mânesc. exprim nemărginita bucurie 
și înalta prețuire pe care vi le pur
tăm. încredintîndu-vă și cu acest pri
lej de hotărîrea fermă a detașamen
tului de metalurgiști de a nu pre
cupeți nici un efort pentru a înfăp
tui cerința de .înaltă răspundere pe 
care ne-ati încredințat-o de a asi
gura produse de vârf ale metalurgiei 
românești.

Este, de asemenea, o mare satis
facție să putem saluta prezenta în 
mijlocul nostru a mult stimatei to
varășe Elena Ceaușescu. eminent om 
politic, recunoscut om de știință.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că prețioasele in
dicații pe care ni le-ați dat cu pri
lejul vizitelor precedente, al întîlni- 
rilor și consfătuirilor de lucru cu 
metalurgiștii au prins viață, că pla
nurile menite să impulsioneze dez
voltarea și modernizarea capacități
lor de producție au dobândit consis
tența faptelor, eforturile noastre 
fiind direcționate spre realizarea pro
ducției fizice și asimilarea mărcilor 
de oțel și profilelor laminate des
tinate fabricației rulmenților, orga
nelor de asamblare, țevilor pentru 
foraj și cazane, a otelului inoxidabil, 
a laminatelor pentru industriile na
vale. aeronautică, precum și pentru 
echipamentul centralelor termonu
cleare. Astăzi, aproape 90 la sută 
din totalul producției de oțel a com
binatului reșițean o dețin mărcile 
din oțel carbon de înaltă calitate, de 
otel aliat și înalt aliat. Avem de
plina convingere că, prin moderni
zarea actualei oțelării Siemens-Mar
tin și realizarea oțelăriei electrice, 
dotată cu instalații de degazare 
în vid cu aport de căldură și 
de carburare avansată, vom putea 
dubla producția de oțeluri înalt 
aliate și speciale, satisfăcând actua
lele cerințe ale economiei naționale.

însușindu-ne pe deplin prețioasele 
orientări și indicații date astăzi, în
găduiți-mi, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, să dau 
expresie angajamentului solemn al 
comuniștilor, al tuturor celor care 
făuresc metalul, de a face totul 
pentru sporirea contribuției la înde
plinirea hotărîrilor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului și vă urăm, dumnea
voastră. cel dinții muncitor al țării, 
ani multi de viață, sănătate și fe
ricire, spre gloria partidului nostru 
comunist, a României socialiste !

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Ciorman, director general 
al Direcției generale a agriculturii și 
industriei alimentare, care a spus :

Mult stimate șl Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe șl tovarăși,
Sînt deosebit de, fericit ca. In nu

mele tuturor oamenilor muncii din 
agricultura Caraș-Severinului, să vă 
exprim la această mare adunare 
populară cea mai viei recunoștință 
pentru grija deosebită pe care o 
acordați dezvoltării și modernizării 
agriculturii românești și să vă 
asigur că sîntem angajați cu toate 
forțele în înfăptuirea noii revoluții 
agrare, al cărei concept cuprinzător 
l-ați elaborat dumneavoastră cu stră
lucită clarviziune științifică ce vă 
este caracteristică.

Permiteți-mi să vă raportez, mult 
iubite tovarășe secretar general, că, 
pe baza orientărilor dumneavoastră 
cu prilejul vizitelor anterioare, am 
elaborat programe speciale privind 
dezvoltarea mai accentuată a agri
culturii județului, cu prioritate a zo
otehniei și pomiculturii, sectoare care 
se bucură de o îndelungată tradiție 
și de cele mai bune condiții naturale.

în ultimii ani. am plantat în sistem 
_ intensiv și superintensiv aproape 
8 000 ha de pomi fructiferi, valorifi
când superior terenurile situate in 
pantă și slab productive. Prin intra
rea pe rod a noilor livezi, vom sa
tisface integral necesarul de consum 
al populației din județ la fructe, ob- 
ținind totodată și unele disponibili
tăți pentru alte nevoi ale economiei 
naționale.

Ne preocupăm cu toată răspunde
rea de sporirea efectivelor de anima
le si a producțiilor din zootehnie, 

ceea ce creează condiții să îndeplinim 
prevederile programului județean de 
autoconducere și autoaprovizionare la 
carne de bovină, ovine, pasăre și 
lapte. Pentru aceasta am acționat e- 
nergic în vederea îmbunătățirii pa
jiștilor naturale — una din minele 
noastre de aur, așa cum dumnea
voastră le-ați denumit. Am acționat 
prin lucrări de regenerări pe 92 mii 
ha. de fertilizări, curățiri și defrișări; 
obținând pe aceste suprafețe o pro
ducție medie de masă verde de peste 
35 mii kg la ha.

Experiența din anul trecut, cînd 
am reușit să depășim pentru pri
ma dată obligațiile la fondul de stat 
la legume, dovedește că și în con
dițiile noastre putem să obținem 
producții bune de legume, acoperind 
în mai mare măsură necesarul de 
consum din producția proprie a ju
dețului.

Doresc să vă încredințez, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că ne-am însușit pe de
plin criticile și indicațiile dum
neavoastră cu prilejul vizitei de 
.lucru de la cooperativa agricolă de 
producție din comuna Glimbocă și 
vom stabili măsuri concrete în ve
derea traducerii lor neîntârziate în 
viată.

Sintem conștienți că în activitatea 
din agricultura județului se mențin 
încă unde neajunsuri ‘ legate de fo
losirea fondului funciar, respectarea 
tuturor verigilor tehnologice, de or
ganizarea producției și a muncii.

Vom acționa cu toată răspunderea 
pentru utilizarea întregului nostru 
potențial. îndeplinind sarcinile ce ne 
revin din hotăririle Congresului al 
XII-lea și ale Conferinței Naționale 
ale partidului.

In numele tuturor lucrătorilor de 
pe ogoarele Caraș-Severinului. per- 
miteți-mi să vă adresez din adincul 
inimii urarea noastră caldă, strămo
șească : Să ne trăiți întru bucuria 
noastră și a urmașilor acestui neam, 
care vă prețuiește ca pe cel mai 
mare ctitor aii istoriei sale.

în cuvîntul său, tovarășul loan 
Ludovik Sterianco, maistru ia Grupul 
de șantiere energomontaj Anina, a 
spus :

Mult stimate si Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușesou,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Tovarăși,
Constructorii sî mentorii termo

centralei pe șisturi bituminoase da 
la Anina au primit azi cu deose
bită satisfacție si bucurie vizita dum
neavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. și a stimatei to
varășe Elena Ceaușescu. Permite- 
ți-mi ca la această adunare popu
lară să vă transmit cele mai vii mul
țumiri ale miilor de mineri, construc
tori, monturi pentru îndemnurile și 
indicațiile date cu prilejul vizitei, și 
să vă exprimăm, mult iubite tovarășe 
secretar general, recunoștința și 
admirația pentru activitatea dum
neavoastră neobosită pusă în slujba 
celor ce muncesc, pentru prosperi
tatea patriei noastre socialiste, pen
tru ridicarea continuă a prestigiu
lui international al României socia
liste.

Realizarea, din inițiativa șl la in
dicațiile dumneavoastră, a acestui 
important obiectiv energetic, prin 
care, pentru prima dată, în ' țară, se 
vor pune în valoare marile zăcămin
te de șisturi .combustibile, constituie 
o dovadă grăitoare a preocupării 
partidului, a iubitului nostru secre
tar general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.. pentru asigurarea în- 
tr-un timp cât mai scurt a indepen
dentei energetice a tării, .pentru în
făptuirea neabătută a programelor de 
dezvoltare neîntreruptă a economiei 
noastre naționale, adoptate de Con
gresul al, XII-lea si Conferința Na
țională ale partidului.

Aplicând în viată îndrumările date 
de dumneavoastră, acționăm în pre
zent pentru punerea în funcțiune. în 
cel mai scurt timp, a primului grup 
energetic de 330 MW. Vă raportăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că în această lună vom 
începe probele mecanice la echipa
mentele cazanului, iar prin finali
zarea montajului turboagregatulul si 
încheierea lucrărilor la celelalte o- 
biective. să asigurăm condițiile teh
nologice necesare producerii energiei 
electrice pe baza arderii șisturilor 
bituminoase.

Prețioasele indicații de care am 
beneficiat cu prilejul vizitei dumnea
voastră de lucru constituie pentru 
noi un program mobilizator de a 
acționa cu și mai multă fermitate 
pentru intensificarea ritmului da 
lucru, pentru montarea unul volum 
mai mare de utilaje și echipamente. 
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că. întărind ordinea 
și disciplina la fiecare loc de muncă, 
preocupîndu-ne permanent de spori
rea calitativă a lucrărilor pe care le 
executăm, vom înfăptui neabătut 
sarcinile pe care ni le-ați dat. astfel 
încit să ne aducem contribuția la 
traducerea în viață a programelor de 
sporire a bazei de materii prime și 
energetice a țării, la continua înflo
rire a patriei noastre socialiste.

Vă rog să primiți din partea con
structorilor de pe platforma centralei 
termoelectrice Anina călduroasa 
urare de sănătate și multă putere de 
muncă.

Tovarășul Grigore Tănasă, secre
tar al comitetului de partid de la 
Întreprinderea de construcții de ma
șini Reșița, a spus :

Mult Iubite și stimate tovarășe 
secretar general al partidului,

Stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
Stimați tovarăși,
în aceste momente emoționante pe 

care le trăim noi. comuniștii, toți lo
cuitorii vetrei industriale bicente
nare de la poalele Semenicuiui, per- 
miteți-mi să exprim nemărginita 
bucurie de a vă avea din nou în mij
locul nostru pe dumneavoastră, con

ducătorul partidului șl statului, cel 
mai iubit fiu al poporului român.

Trăim cu putere convingerea ca în 
t aceste Zile participăm la un eveni

ment ce se va înscrie ca un moment 
de referință in viața economico-so- 
cială a județului Caraș-Severin.

Organizația de partid a întreprin
derii de construcții de mașini Reși
ța, toți muncitorii, asemenea între
gului nostru popor, dau permanent 
cea mai înaltă apreciere, prețuire și 
considerație pilduitoarei activități pe 
care o desfășurați, rolului hotăritor 
pe care îl aveți în elaborarea și în
făptuirea politicii interne și inter
naționale a partidului și statului 
nostru.

Permiteți-mi să folosesc acest pri
lej pentru a vă raporta, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar general, 
că prețioasele indicații pe care ni 
le-ați dat cu prilejul vizitelor pre
cedente au prins viață, dezvoltarea 
și modernizarea secțiilor de bază au 
permis ca in anii cincinalului să 
sporim și să diversificam producția 
de motoare cu combustie internă. 
Acționăm cu răspundere pentru lăr
girea gamei de motoare navale, se- 
mirapide și lente cu consum de com
bustibil redus, am asimilat în fabri
cație mai multe tipuri de microturbi- 
ne. motoare electrice de mare putere 
pentru industria metalurgică.

Vă încredințăm că întregul nostru 
colectiv, sub permanenta îndrumare 
a organizației de partid, este puternic 
mobilizat pentru realizarea sarcini
lor de mare răspundere ce ne revin 
din programul energetic. Am luat 
astfel de măsuri incit în această lună 
să încheiem livrarea subansamblelor 
pentru prima turbină de la Porțile 
de Fier II.

Preocupindu-ne intens pentru di
versificarea structurii producției, de 
realizarea la timp a tuturor contrac
telor, am întreprins măsuri menite să 
stimuleze gindirea creatoare, să con
cretizeze indicația dumneavoastră ca 
toate produsele să fie de înalt nivel 
tehnic și calitativ, să fie competitive 
cu cele realizate la firmele din ță
rile industrializate. Stăruim, de ase
menea, să introducem tehnologii noi, 
eficiente în fabricația echipamentelor 
hidroenergetice, să realizăm cu forțe 
proprii sau în țară piese și suban- 
sarhble care pînă acum erau aduse 
din străinătate. Ne-am propus ca 
încă în acest an să eliminăm im
portul de completare.

Vă asigurăm, mult stimate tovară
șe secretar general, că întregul nos
tru colectiv de muncă, condus cu 
competență de organizația de partid, 
nu va precupeți nici un efort pentru 
a realiza importantele sarcini pe care 
Ie avem în domeniul producției de 
utilaj hidroenergetic și motoare na
vale, pentru a îndeplini prețioasele 
indicații pe care ni ie-ați dat astăzi, 
cu ocazia vizitei de lucru în între
prinderea noastră, considerând că, 
astfel, vom fi la înălțimea conștiin
ței revoluționare muncitorești.

Constructorii de mașini reșițeni vă 
urează, stimate tovarășe secretar ge
neral al partidului, multă sănătate, 
pentru că dorim să avem în conti
nuare un conducător revoluționar, 
înalt patriot.

în cuvîntul său, tovarășa Cornelia 
Hagiu, profesoară, secretar al orga
nizației de partid de la Liceul indus
trial nr. 2 Reșița, a spus :

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Școala a avut dintotdeauna înalta 

menire de a participa la patriotica 
și nobila operă de promovare a va
lorilor culturii naționale, la sădirea 
în inima fiecărui tînăr a dragostei 
față de pământul strămoșesc și fiii 
săi, la formarea armonioasă și com
plexă a tinerei generații. De aceea, 
vă rămânem profund recunoscători, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru stăruința cu care 
insistați pentru păstrarea tradiției 
școlii românești, pentru perfecțio
narea întregului învățământ, pentru 
asigurarea celor mai bune condiții 
de formare și educare a tinerei ge
nerații, pentru integrarea învățămân
tului cu cercetarea și producția.

Fac parte din colectivul de cadre 
didactice al unui grup școlar a că
rui menire principală este pregătirea 
forței de muncă pentru industria 
reișițeană.

Dispunem de o puternică bază dl- 
dactico-materială, de un colectiv pro
fesoral cu o bogată experiență în 
munca de formare a siderurgiștilor, 
a specialiștilor în întreținerea și re
pararea agregatelor «și instalațiilor 
siderurgice, care își consacră întrea
ga capacitate de muncă Îndeplinirii 
marilor răspunderi și exigențe ce 
revin actualmente școlii românești. 
Insușindu-ne cerințele formulate de 
dumneavoastră, am pus un accent 
sporit pe activitatea tehnico-produc- 
tivă, in cadrul căreia executăm di
verse unelte și dispozitive pentru 
secțiile combinatului siderurgic, 
obiecte de autodotare a laboratoare
lor și atelierelor, formând elevilor 
Încă din timpul practicii o gindire 
economică in spiritul îndeplinirii ri
guroase a sarcinilor de plan, a ce
rințelor mecanismului economic de 
autofinanțare. în același timp, îm
preună cu întreprinderea, organizăm 
minuțios practica !<n secțiile combi
natului — adevăratul laborator de 
pregătire a tineretului școlar pentru 
muncă și viață. Ne angajăm, ca edu
catori comuniști, să înfăptuim exem
plar orientările și indicațiile dum
neavoastră de la recenta consfătuire 
de lucru de la Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român,'sporind 
calitatea șl eficiența socială a învă
țământului.

In numele tuturor slujitorilor șco
lii din Caraș-Severin, vă adresăm 
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, eminent om de 
știință și savant de renume mondial, 
strămoșeasca urare de sănătate, fe
ricire și putere de muncă, încredin- 
țindu-vă că minunatul dumnea
voastră exemplu de muncă și dă

ruire patriotică rămtne pentru noi 
un crez în spiritul căruia ne stră
duim să formăm tinăra generație.

Tovarășul loan Ștefănescu, secre
tar al comitetului U.T.C. de la în
treprinderea de construcții de mașini 
Caransebeș, a spus :

Mult stimate șl Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți ca, în a- 

ceastă emoționantă împrejurare, să 
dau expresie înălțătoarelor senti
mente de dragoste, devotament și 
unanimă prețuire cu care vă .încon
joară tineretul în aceste minunate 
locuri de străveche istorie româ
nească și de strălucite Împliniri so
cialiste. Exprim, in același timp, 
simțăminte de profundă stimă și ad
mirație față de statornica și neobo
sita preocupare a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
militant de frunte al partidului, sa
vant de renume mondial, dedicată 
dezvoltării științei românești.

Pentru noi, tineretul, activitatea 
dumneavoastră revoluționară, plină 
de dăruire patriotică, constituie o 
măreață pildă de urmat. Dorim 6ă 
fim la înălțimea sarcinilor pe 
care dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ni le-ați trasat ; noi, ti
neretul din întreprinderea de con
strucții de mașini Caransebeș, îm
preună cu întregul colectiv, printr-o 
mai bună organizare a producției și 
a muncii, utilizarea eficientă a ca
pacităților și spatiilor de producție, a 
timpului de lucru, gospodărirea ju
dicioasă a materiilor prime, materia
lelor, combustibililor și energiei, dar 
mai ales prin întărirea spiritului de 
disciplină și ordine, ne-am adus con
tribuția la îndeplinirea planului pro- 
ducției-marfă și a exportului pe pri
mele cinci luni ale acestui an. 
Sintem puternic angajați in elimina
rea neajunsurilor, asigurindu-vă că 
vom face totul pentru înnoirea și 
diversificarea structurii producției, 
pentru ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al fiecărui produs, înfăp
tuind astfel prevederile programelor 
speciale adoptate de Conferința Na
țională a partidului. Orientările și 
sarcinile date de dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul vizitei efectuate ieri în între
prinderea noastră, constituie pentru 
noi un îndemn și o călăuză in 
muncă.

Acestor gînduri le adăugăm urarea 
fierbinte a inimilor noastre tinere de 
a ne țr^i multi ani în sănătate, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru a conduce în continuare des
tinele patriei noastre socialiste.

în numele participantilor la adu
narea populară, al locuitorilor mu
nicipiului Reșița, al tuturor cetățe
nilor din județul Caraș-Severin, pri
mul secretar al comitetului jude
țean de partid a adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu rugămintea de 
a lua cuvîntul.

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

Cuvînlarea secretarului general al 
partidului, transmisă in direct de 
posturile noastre de radio și televi
ziune. a fost urmărită cu viu inte
res, cu profundă satisfacție și a- 
probare, fiind subliniată in repe
tate rinduri cu puternice aplauze, cu 
îndelungi urale și ovații.

Aprecierile, indicațiile și îndemnu
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
au găsit un profund ecou în inimi
le participantilor la adunarea popu
lară. care, conștienți de sarcinile si 
îndatoririle ce le i’evin. au . reafir
mat profunda lor hotârire de a ac
ționa cu toată răspunderea și pu
terea lor de muncă pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii interne 
și externe a partidului și 6ta-tului 
nostru, pentru ridicarea României 
socialiste ne noi trepte de civilizație 
și progres.

Dind expresie acestor gînduri și 
sentimente, primul secretar al Co
mitetului județean Caraș-Severin al 
P.C.R., adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a spus:

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușesou,

Dînd glas celor mai alese senti
mente de dragoste, stimă și profun
dă recunoștință ale participantilor la 
marea adunare populară din muni
cipiul Reșița, ale comuniștilor și tu
turor locuitorilor Caraș-Severinului. 
vă rog să-mi permiteți să exprim, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, nemărginita mul
țumire și gratitudine pentru noua și 
cuprinzătoarea vizită cu care ați ono
rat județul nostru.

Vă încredințăm, mult stimate to
varășe secretar generat că indica
țiile și îndemnurile dumneavoastră, 
observațiile critice făcute cu privi
re la unele neajunsuri din unități
le vizitate vor sta la baza activi
tății organelor și organizațiilor de 
partid, a tuturor colectivelor de 
muncă, constituind direcții priori
tare de acțiune.

Din adincul inimilor. în aceste mo
mente înălțătoare, cu dragoste și 
profund respect vă adresăm senti
mentele de recunoștință ale comu
niștilor. ale locuitorilor Caraș-Seve- 
rinului, împreună cu urarea fier
binte : Să ne trăiți. mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ani multi și fericiți, cu sănătate și 
neostenită putere de muncă, șpre 
binele partidului si poporului. întru 
gloria și măreția României socia
liste !

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân. în frunte cu secretarul său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu 1

La încheierea adunării populare, 
în Piața 1 Decembrie 1918 răsună 
din nou puternice urale și ovații 

■pentru partid si secretarul său ge
neral. pentru patria noastră socia
listă, liberă, independentă și suvera
nă. pentru viitorul fericit al între
gului nostru popor.

La ieșirea din clădirea comitetului 
județean de partid, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt invitați să se prindă, alături de 
siderurgiștii și constructorii de ma
șini, de minerii și lucrătorii ogoare
lor reșițene, alături de copiii lor, 
îmbrăcați în pitorești costume loca
le. intr-o imensă horă a bucuriei și 
recunoștinței.

După marea adunare populară, to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, .intr-o mașină 
deschisă, s-au îndreptat spre stadio
nul municipal in aclamațiile entu
ziaste ale zecilor de mii de cetățeni, 
care au ținut să mulțumească incă 
o dată pentru vizita de lucru, deo
sebit de rodnică, efectuată in jude
țul lor. pentru indicațiile date vizind 
dezvoltarea economico-socială tot 
mai susținută a acestei zone a tării, 
pentru grija permanentă pe care o 
poartă ridicării continue a nivelului 
de trai material și spiritual al po
porului. Muncitorii, țăranii, intelec
tualii din Căraș-Severin au dat glas 
astfel hotăririi lor fierbinți de a ac
ționa cu toată energia, de a munci 
pe măsura priceperii și hărniciei lo
cuitorilor acestor locuri, pentru în
deplinirea sarcinilor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale ale 
P.C.R., pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
patria noastră. ,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu mliltă căldură și dragoste mani
festărilor entuziaste ale reșițenilor.

Luindu-și rămas bun de la primul 
secretar al Comitetului municipal 
Reșița al P.C.R., primarul localității. 
Aurel Lasou, de la ceilalți reprezen
tanți ai organelor locale de partid șl 
de stat, de la cei prezenți pe stadion, 
■tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
sptus :

„La revedere, dragi tovarăși Si 
prieteni din Reșița, vă adresez cele 
mai bune urări, multă sănătate Și 
t’crioire

în aclamațiile miilor de cetățeni 
ai Reșiței și ai localităților învecinate, 
muncitori și specialiști de pe puter
nicele platforme industriale ale 
orașului și județului prezenți pe 
stadion pentru a saluta din nou pe 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pe tova
rășa Elena Ceaușescu, elicopterul 
prezidențial , decole.ază indreptin- 
dti-se spre Caransebeș.

Aceeași manifestare entuziastă are 
loc și pe aeroportul din Caran
sebeș, unde mii și mii de local
nici au ținut Bă salute încă o dată, 
cu toată dragostea și recunoștința, 
pe oaspeții dragi. Ei au scandat cu 
însuflețire, minute în șir, numele 
partidului și al secretarului său 
general. Formații artistice de ama
tori au întregit prin evoluțiile lor at
mosfera sărbătorească a acestei zile. 
Locuitorii Caransebeșului, .ai între
gului județ și-au exprimat profunda 
bucurie și satisfacție de a fi avut 
din nou prilejul să salute în mijlo
cul lor pe conducătorul partidului 
și statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, de a-1 fi ascultat îndem
nurile de a munci mai bine in. fo
losul României socialiste, al păcii 
și înțelegerii în lume.

O gardă militară a prezentat 
onorul.

A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Din mii de piepturi au răsunat 
urale și ovații, s-a aplaudat îndelung, 
cu deosebită însuflețire.

Adresîndu-se miilor de oameni ai 
muncii prezenți pe aeroport, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a spus :

„Dragi tovarăși și prieteni, doreso 
să vă adresez dumneavoastră, tutu
ror locuitorilor din Caransebeș un 
salut călduros și cele mai bune urări. 
Multă sănătate, succes în întreaga 
activitate".

Răsună minute în șir urale. se 
aclamă „Ceaușescu — P.C.R. !", 
„Ceaușescu și poporul I“. Vibrante 
manifestări de dragoste și profundă 
stimă conduc pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu pînă la plecare.

în această atmosferă de pu
ternic entuziasm, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
își iau rămas bun de la locuitorii 
județului Caraș-Severin, care, in cele 
două zile ale vizitei de lucru între
prinse in județ, i-au înconjurat, ca 
pretutindeni in țară, cu multă dra
goste și stimă, cu sentimente de 
mulțumire, de profundă recunoștință.

Primul secretar al Comitetului ju
dețean Caraș-Severin al P.C.R. a asi
gurat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
că organizația județeană de partid, 
toți oamenii muncii, toți locuitorii 
județului, însuflețiți de îndemnurile 
mobilizatoare, de indicațiile, sarci
nile și orientările primite, vor ac
ționa cu hotărâre pentru a asigura 
dezvoltarea in continuare a indus
triei, agriculturii, a celorlalte sec
toare ale economiei, pentru a-și spori 
contribuția la progresul multilateral 
al patriei. Republica Socialistă 
România.

In uralele și ovațiile celor prezenți 
pe aeroport, initr-o atmosferă de vi
brantă sărbătoare,’ aeronava prezi
dențială decolează, indreptindu-se 
spre București, ★

Vineri după-amiază. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au revenit in Capitală din 
vizitele de lucru efectuate în jude
țele Timiș și Caraș-Severin.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost sa
lutați de tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Iosif Banc, Ludovic 
FaZekas, Alexandrina Găinușe. Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Constantin 
Olteanu. Gheorghe Pană. Ion 
Pățan, Dumitru Popescu. Gheorghe 
Rădulescu, Ștefan Voitec. Ștefan 
Andrei, Miu Dobrescu, Petru Enache, 
Mihai Gere, Suzana Gâdea. Ștefan 
Mocuța, Elena Nae, loan Totu, Ion 
Ursu.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu recunoștință și respect amabilele dumneavoastră felicitări 
cu ocazia realegerii mele ca președinte al R. A. Yemen și comandant general 
al Forțelor Armate.

Mulțumind Excelenței Voastre pentru alesele sentimente, vă urez, la 
rîndul meu, multă sănătate și fericire, iar poporului român noi realizări pe 
calea bunăstării și progresului.

Sînt convins că relațiile de prietenie și cooperare existente între țările 
noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă în interesul celor două popoare, 
npre binele cauzei păcii și prosperității în întreaga lume.

Colonel ALI ABDULLAH SALEH
Președintele Republicii Arabe Yemen, 

Comandantul general al Forțelor Armate, 
Secretarul general 

al Congresului Popular General

Ieri a sosit in Capitală 
tovarășul Yasser Arafat, 

președintele Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei

întreținerea cul turil or
Operativ și bine ACUM 

-recolte sporite la TOAMNĂ

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru felicitările șl urările 
de bine pe care ați avut amabilitatea să mi le transmiteți cu ocazia aniversării 
silei noastre naționale.

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, vineri 
a sosit în Capitală tovarășul Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei.

La aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de tovarășii Petru 
Enache. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al

C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Stat. Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor, externe, de alte persoane 
oficiale.

Au fost de față Khaled El-Sheikh, 
reprezentantul permanent al O.E.P. 
la București, alți membri ai repre
zentantei.

(Agerpres)

LA PRĂȘITUL PORUMBULUI
Intre județele din aceeași zonă - rezultate diferite

Stadiul executării celei de-a doua prașile manuale 
în seara zilei de 2 iunie

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu. 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
vineri, pe dr. Carlos Alzamora. se
cretar permanent al Sistemului Eco
nomic Latino-American (S.E.L.A.), 
care face o vizită în țara noastră.

După ce a salutat pe oaspete în 
numele guvernului român și al 
său personal, tovarășul Constantin 
Dăscălescu a prezentat unele preocu
pări ale țării noastre pentru dezvol
tarea social-economică. precum și 
poziția României asupra unor pro
bleme internaționale actuale.

Mulțumind pentru primire și. ospi
talitate. dr. Carlos Alzamora s-a re
ferit la impresiile sale asupra dez
voltării economice a României, la 
afinitățile de limbă și cultură din
tre poporul român și popoarele Ame
nd' Latine, si a evidențiat buna 
conlucrare dintre tara noastră și sta
tele latino-americane în cadrul sub- 
grupului latino-american al Grupului 
celor 77.

Secretarul permanent al S.E.L.A. 
a dat o înaltă apreciere politicii de 
pace și independentă națională, de 
solidaritate cu țările în curs de dez
voltare promovată de România, de 
președintele tării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și a subliniat însemnăta
tea inițiativelor președintelui Româ

Rețeaua și profilul liceelor
în anul școlar 1983— 

1984, învățămîntul li
ceal (cursuri de zi) se 
organizează pe 9 ti
puri de licee : indus
trial. agroindustrial și 
silvic, economic, sani
tar. matematică-fizică. 
științe ale naturii, fi

ii lologie-istorie. peda- 
I gogic. artă. Acestea 

cuprind următoarele 
profiluri : mecanică, 
electrotehnică, mine- 
petrol-geoiogie. meta
lurgie, aeronautică, 
construcții, materiale 
de construcții, prelu
crarea lemnului, in
dustrie alimentară, in
dustrie ușoară, poli
grafie. marină, chimie 
industrială, industrial- 
agricol. silvicultură și 
exploatări forestiere, 
economic, alimentație 
publică, sanitar, ma

tematică-fizică. mate
matică. chimie-biolo- 
gie. fizică-chimie. fi- 
lologie-istorie. peda
gogic. muzică, arte 
plastice si decorative.- 
coregrafie.

Rețeaua și profilul 
liceelor din Republica 
Socialistă România a 
fost publicată in bro
șură de revista ..Învă
țămîntul liceal si teh
nic profesional". A- 
dresată îndeosebi ele
vilor și părinților, 
care doresc să cu
noască tipurile si pro
filurile de licee în 
care se face școlari
zarea, în treptele I. si 
a II-a. precum și ca
drelor didactice care 
se ocupă de orientarea 
școlară și profesiona
lă a elevilor, broșura 
conține informații de

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 

* iunie, ora 21 — 7 iunie, ora 21. In (ară: 
Vremea va £1 caldă, îndeosebi în sud- 
vestul țării. Cerul va £i variabil, cu 
innorări mal accentuate în jumătatea 
de est a țării, unde, pe alocuri, vor 
cădea ploi care vor avea și caracter de 
aversă și se vor semnala descărcări 
electrice. In rest, averse și descărcări

cinema

JULIUS K. NYERERE
Președintele

Republicii Unite Tanzania 

niei de a se organiza o întîlnire la 
nivel înalt a țărilor in curs de dez
voltare.

în cursul întrevederii au fost 
abordate probleme privind relațiile 
de colaborare economică dintre 
România și țările latino-americane. 
în context, au fost subliniate posi
bilitățile de extindere a schimburi
lor comerciale. îndeosebi pe calea 
comerțului' în compensație, pentru 
lărgirea cooperării, reliefîndu-se ne
cesitatea dezvoltării acestor relații 
în avantajul reciproc, in folosul 
cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale. S-a evidențiat însemnătatea 
inițierii de acțiuni de cooperare în
tre România și organizații latino- 
americane de dezvoltare energetică, 
de construcții de locuințe și pentru 
formarea de cadre din aceste țări in 
România.

A avut loc un schimb de păreri 
privind activitatea U.N.C.T.A.D. și 
au fost trecute, de asemenea. în re
vistă aspecte ale colaborării Româ
niei în cadrul Grupului celor 77, al 
altor organisme internaționale pen
tru soluționarea unor probleme ac
tuale ale vieții politice și economice 
mondiale.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, participat to
varășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe. (Agerpres) 

taliate privind tipuri
le și profilurile licee
lor din fiecare județ 
și din municipiul 
București, adresele a- 
cestora. ministerele, 
organele centrale sau 
locale care le organi
zează.

Sînt reamintite, de 
asemenea, datele ac
țiunilor de organizare 
si desfășurare a în
scrierii în clasa a IX-a 
(treapta I) de liceu, 
învățămînt de zi. cit si 
de organizare Si des
fășurare a concursu
lui de admitere în 
clasa a XI-a (treapta 
a II-a) de liceu (în- 
vățămînt de zl și se
ral).

Broșura poate fi 
procurată de la cen
trele de difuzare a 
presei. (Florica Dinu- 
lescu).

izolate. Vintul va sufla slab pînă la 
moderat, cu unele Intensificări în es
tul țării.. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10 șl 20 de grade, izolat 
mai coborlte în estul Transilvaniei, iar 
maximele vor marca o scădere ușoară, 
fiind cuprinse între 22 și 32 de grade. 
In București : Vremea va fi caldă, cu 
cerul variabil, favorabil aversei de 
ploaie. Vintul va sufla slab pînă la mo
derat, cu intensificări de scurtă durată. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre 13 și 16 grade, cele maxime “vor 
oscila între 27 și 30 de grade. (Otllla 
Diaconu, meteorolog de serviciu).

11,30; 14; 16,45; 19,30, ARTA (213186)
— 9; 12; 16; 19. .
• Prietenie : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45: 20.
• 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; 18; 20.15, FLA
MURA (85 77 12) — 9; II; 13.15; 15,30; 
17,45; 20.
• Prăpastia de aur : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
O 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 —0 20,45.

Plecarea președintelui Partidului 
National Basutho din Lesotho

Vineri dimineață a părăsit Capita
la președintele Partidului Național 
Basutho din Lesotho, dr. Leabua 
Jonathan, care a făcut o vizită ofi
cială in țara noastră.

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII
SOCIALISTE ROMANIA VA

IN REPUBLICA
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Ștefan Andrei, va efectua o vi
zită oficială în Republica Islamică

Cronica
Tovarășa Alexandrina Găinușe, 

viceprim-ministru al guvernului, l-a 
primit vineri pe Jan Cisowșki, pre
ședintele Comitetului general pentru 
turism al Republicii Populare Polone, 
care — la invitația Ministerului Tu
rismului — face o vizită în țara 
noastră.

Exprimîndu-se satisfacția pentru 
dezvoltarea pe multiple planuri a 
relațiilor de colaborare și cooperare 
dintre România și Polonia, au fost 
evidențiate posibilitățile existente 
pentru extinderea schimburilor și 
activităților turistice bilaterale.

La primire a participat Nicolae 
Gavrilescu, ministrul turismului și 
sportului.

A fost de față Boleslaw Kopereki, 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești.

★
Cu ocazia Zilei Constituției Dane

marcei, ambasadorul acestei țări la 
București, Lorenz Petersen, a ofe
rit, vineri, o recepție.

Au participat Alexandrina Găinușe, 
viceprim-ministru , al guvernului, 
Virgil Teodorescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Aurel 
Duma, ministru secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe., 
Adrian Stoica, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, reprezen-

tv
Programul 1

11,00 Cultivarea limbii șî literaturii ro
mâne In școală

11.30 Film serial „Omul din Atlantis"
12,00 Ora de muzică
12.45 Noi în anul 2000
13,00 La sflrșit de săptămînă (I)
18,15 Reportaj TV
18.30 Săptămînă politică
18.45 1 001 de seri
19,00 Telejurnal

® SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT

Azi încep campionatele internaționale de atletism 
ale țării noastre

La stadionul .,23 August" ditn Ca
pitală se vor desfășura, astăzi și 
mîine, întrecerile celei de-a 28-a e- 
diții a campionatelor internaționale 
de atletism ale țării noastre, la care 
participă sportivi și sportive din 
Bulgaria. Cehoslovacia. R.P. Chi
neză. Cuba, Finlanda. R.D. Germa
nă. Libia. Maroc, Polonia. Ungaria, 
U.R.S.S. și România.

Capul de afiș al primei zile . de 
concurs îl constituie proba feminină 
de săritură în lungime (ora 17). în 
care vor evolua primele două per
formere mondiale, atletele românce 
Anișoara Cușmir (deținătoarea re
cordului mondial cu 7,21 m) și Vali 
Ionescu (7,20 m). șl Helga Radtke 
(R.D. Germană), creditată cu un re
zultat de 6,83 m. Cu mare interes 
sînt așteptate si probele feminine

o
RIO DE JANEIRO 3 (Agerpres). — 

Cotidianul brazilian de mare tiraj 
„Jornal do Brasil" publică un am
plu grupaj de articole despre tur
neul echipei feminine de gimnastică 
a României în Brazilia și despre 
Nadia Comăneci. apreciată ca ..gim
nastă-a secolului".,

Referindu-se la echipa de gimnas
te românce, care întreprinde acest 
turneu de pregătire și concursuri, 
ziarul notează : ..Azi. stelele echi
pei române sînt Lavinia Agache și 
Ecaterina Szabo, dar Nadia este a- 
ceea care atrage atenția lumii spre

Jornal do Brasil" despre gimnastele românce

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășul 
Miu Dobrescu. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R. (Agerpres)

FACE 0 VIZITĂ OFICIALĂ
ISLAMICĂ IRAN

Iran, la invitația ministrului aface
rilor externe al acestei țări. dr. Aii 
Akbar Velayati, în prima parte a 
lunii iunie 1983.

zilei
tanți ai unor instituții centrale, oa
meni de artă și cultură, ziariști.

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

★
La Monumentul eroilor luptei pen

tru libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism, au depus, vineri, 
coroane de flori ambasadorii la 
București ai Republicii Tunisiene — 
Mohamed El Mokhtar Zannad, Re
publicii Socialiste .Cehoslovace — 
Josef Simon. Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia — Milos Me- 
lovski. Republicii Columbia — Lu- 
cella Ossman de Duque și Republi
cii Islamice Iran — Ahmad Ajal- 
looeian.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Sue

diei. Institutul român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea a or
ganizat, vineri după-amiază, în Ca
pitală. o manifestare culturală. în 
cadrul căreia scriitorul Simion Pop 
a împărtășit asistenței impresii de 
călătorie din această țară.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de 
cultură și artă, un numeros public.

Au fost prezenți Per Bertil Kol- 
Iberg. ambasadorul Suediei la Bucu
rești. și membri ai ambasadei.

19,20 La sflrșit de săptămînă (II)
21,15 Varietăți... varietăți
22,10 Telejurnal

® Sport
22.30 Invitații Televiziunii

Programul S
19,00 Telejurnal
19,20 Desene animate : Woody — clo- 

cănitoarea buclucașă
19,45 Cîntarea României. De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran
20.30 Profil componistic
21,50 Dialogul faptelor
22,10 Telejurnal ,
22.30 — Bună seara)fete I Bună seara

băieți ! 7

de aruncarea discului, avînd ca pro
tagoniste pe deținătoarea recordului 
mondial Galina Savinkova (U.R.S.S.) 
și pe Florența Crăciunescu, și aler
garea (serii contracronometru) pe 
1 500 m. la startul căreia vor fi pre
zente cunoscutele atlete românce Ma- 
ricica Puică și Fife Lovin.

In programul primei zile (întrece
rile vor începe la ora 16,30. cu ex
cepția' săriturii cu prăjina care va 
debuta Ia ora 15) mai figurează ur
mătoarele probe : 100 m (masculin 
și feminin). 400 m (masculin și fe
minin). 1500 m (masculin), triplu- 
salt. aruncarea suliței (masculin), 
110 m garduri, săritura în înălțime 
(masculin), aruncarea greutății (mas
culin), 400 m garduri (feminin), 10 000 
m și ștafetele 4X100 m (masculin 
și feminin).

gimnastică și spre sportul din Româ
nia".

Intr-un alt articol din grupaj, in
titulat ..10 gimnaste si o stea", sînt 
menționate numele tuturor gimnas
telor românce si titlurile pe care le 
dețin, programul pe care îl vor a- 
vea în Brazilia și dorința iubitori
lor de sport din această tară de a 
vedea evoluînd mari sportive, gim
nastelor brazilience oferindu-li-se. 
totodată, posibilitatea de a învăța de 
la valoroasele gimnaste din Româ
nia.

PESTE MEDIA ZONEI : Sectorul agricol 
Ilfov — 90 la sută, județul Olt — 79 la 
sută, Teleorman — 78 la sută, Buzău — 
75 la sută, Giurgiu — 74 la sută, Arad — 
58 la sută, Timiș — 55 la sută.

SUB MEDIA ZONEI : Tulcea - 47; la 

sută, Dolj — 42 la sută, Brăila — 36 la 

sută, Ialomița — 27 la sută, Călărași — 19 

la sută, Constanța — 7 la sută.

Din datele înscrise in tabelul de mai sus se desprinde că între județele aflate în aceeași zona 
există rezultate diferite la efectuarea celei de-a doua prașile manuale la porumb. Sînt diferențe care nu își 
au justificare dacă ținem seama că în această zonă porumbul a fost însămînțat aproximativ în același timp 
și, ca atare, stadiul de dezvoltare a culturilor este asemănător. De aceea, cu atît mai mult, in județele unde 
realizările sînt sub media zonei, este necesar ca organele județene de partid și agricole, consiliile agroin
dustriale și conducerile unităților agricole să acționeze mai energic pentru mobilizarea puternică a coopera
torilor, a tuturor locuitorilor satelor la prășit.

IALOMIȚA: Hărnicia țăranilor se cunoaște și după starea

Pentru lucrătorii ogoarelor, din ju
dețul Ialomița întreținerea in bune 
condiții a culturilor constituie o ade
vărată bătălie ce se desfășoară din 
zori și pînă seara. La prășit parti
cipă. alături de cooperatori și meca
nizatori, și alți locuitori ai satelor, 
tineri și vîrstnici, care pot să mî- 
nuiască sapa. Cu toții s-au con
vins. din proprie experiență, că. o 
prașilă făcută la timp și de calitate 
ține locul unei ploi. Iar condițiile cli
matice actuale din Bărăgan impun cu 
atît mai mult să se acționeze în 
acest scop.

Rezultatele obținute Ia executarea 
lucrărilor de întreținere sînt pe mă
sură. Este poate pentru prima dată 
cînd, înainte de începutul lunii iunie, 
prima prașilă mecanică și manuală 
s-a realizat în județ pe întreaga su
prafață. De asemenea, au fost pră
șite a doua oară suprafețe aprecia
bile. Astfel, pînă în seara zilei de 
2 iunie, din 92 000 hectare cultivate 
cu porumb, prașila a doua a fost 
efectuată pe 73 000 hectare mecanic 
și 25 300 hectare manual. La sfecla 
de zahăr, cea de-a doua prașilă s-a 
executat pe 8 200 hectare mecanic și 
10 000 hectare manual din cele 
15 550 hectare. Floarea-soarelui a 
fost prășită mecanic a doua oară pe 
toate cele 35 900 hectare. La întreți
nerea culturilor se realizează un ritm 
zilnic de 10 000—11 000 hectare la 
prășitul mecanic și de 8 000 hectare 
la cel manual.

în consiliul agroindustrial Cocora, 
unde sînt cultivate cu porumb 5 070 
hectare, cea de-a doua prașilă s-a

Pe terenurile C.A.P. Jegălia, județul Călărași, se prășește floarea-soarelui Foto : S. Cristian

DÎMBOVIȚA: Ajutorul primit nu exclude mobilizarea
mai

în județul Dîmbovița, prașila a doua 
mecanică la porumb a fost efectua
tă pe 66 Ia sută din suprafețele cul
tivate. iar cea manuală în propor
ție de 40 la sută. La floarea-soare
lui și sfecla de zahăr, această lu
crare 6-a încheiat* * Pentru a se rea
liza lucrări la timp și de bună ca
litate, din inițiativa organelor ju
dețene de partid și agricole, toate 
solele au fost repartizate specialiș
tilor sau altor cadre cu munci de 
răspundere din localități pe toată pe
rioada executării lucrărilor de în
treținere a culturilor. Totodată, ac
tiviștii de partid și-au mutat. în a- 
cesțe zile, „sediul" activității lor în 
comune, unde sprijină direct condu
cerile unităților agricole la soluțio
narea problemelor curente.

• Brigada diverse in alertă : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 0; 11,15; 13,30; 15,45: 
18; 20,15.
© Sfirșltul nopții: VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 11,30; 13,30; 1545; 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 șl Ovldiu : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15: 13,30: 15,45; 18: 20. 
Q Buletin de București : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 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 Porumbescu: COTROCENI 
(49 48 48) — 15.30: 19.
• Viraj periculos : LIRA (31 71 71) — 
16; 18; 20,15, la grădină — 20.30, GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Escapada I PACEA (60 30 85) — 
15,30; 17,30; 19.30, MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.
• B.D. intră in 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)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20,15.
• Vraciul: GRIVIȚA (17 08 58) — 9;

Peste tot unde munca a fost bine 
organizată, rezultatele la întreține
rea culturilor sint bune. în consiliul 
agroindustrial Comișani, de exem-

MEDIA ZONEI 1: 48 Ia sută

lanurilor
realizat pe 3 600 hectare mecanic și 
pe 1 600 hectare manual, iar la floa
rea-soarelui s-a încheiat pe cele 2 340 
hectare. Inginerul-șef al consiliului 
agroindustrial. Dumitru Niculescu, 
aprecia ca foarte bună. calitatea lu
crărilor de întreținere și. mai ales, 
atenția pe care mecanizatorii și coo
peratorii o acordă păstrării densită
ții. în cooperativele agricole din 
Grindu și Colilia aflate în acest con
siliu agroindustrial, întreaga suflare 
a satelor se află în cîmp. iar cultu
rile sînt curate, fără buruieni. Eroul 
Muncii Socialiste, Anghel Mircea 
Dan. președintele cooperativei agri
cole din comuna Grindu. ne spunea : 
„Zilnic ies la cîmp 700 de coopera
tori. care reușesc să prășească 
200—210 hectare. De asemenea, cu 
cele 14 cultivatoare se prășesc me
canic între 280 și 300 hectare. Deși 
nu a plouat de multă vreme, prin 
lucrările de întreținere am asigurat 
o bună dezvoltare a plantelor. Iar zi
lele acestea, după ploaia mult aștep
tată. culturile cresc și mai frumos".

La.C.A.P. Munteni Buzău, la ferma 
condusă de Stan Dumitru, cei 145 de 
cooperatori — organizați în șapte 
echipe — executau prașila a doua 
manuală pe ultimele din cele 332 
hectare de porumb. 185 hectare floa
rea-soarelui și 96 hectare sfeclă de 
zahăr. In seara zilei' respective, coo
peratorii din această fermă nu au 
plecat din cîmp. deși coborîse întu
nericul. pînă nu au încheiat cea de-a 
doua ' prașilă pe întreaga suprafață 
cultivată cu floarea-soarelui.

In unitățile agricole din județ.

intensă a forțelor proprii
piu, zilnic peste 4 000 de oameni se 
află în cîmp. ceea ce permite ca lu
crările să se încadreze în progra
mul stabilit. Ca urmare, culturile 
sînt curate, fără buruieni și se dez
voltă bine. Pe terenurile cooperati
vei agricole Băleni. 300 de coope
ratori lucrau ?n formații compacte 
la prășit. „Sfecla furajeră o pră
sim numai manual, ne-a sdus pre
ședintele cooperativei. Vasi.le Marin. 
Noi am însămințat-o în rinduri dese, 
pentru a avea o densitate cit .mai 
mare. în ce privește porumbul, fa
cem prașile repetate pentru a îm
piedica buruienile să crească, iar 
pentru asigurarea densității op
time am completat toate golurile". 
Se muncește intens și în coopera
tivele agricole Hăbeni. Ulmi. Vă
cărești și Dărmanești.

La Gura Ocniței și Bucșani, din 
acest consiliu agroindustrial, în a- 

Unde am fost tn ultimele zile, un 
accent deosebit se pune pe calitatea 
lucrărilor de întreținere a culturilor. 
Culturile sint curate, fără buruieni, 
ceea ce dovedește că se muncește 
cu hărnicie și cu răspundere pentru 
recoltă. Specialiștii se află perma
nent în mijlocul mecanizatorilor și 
cooperatorilor, urmărind ca densită
țile stabilite pentru fiecare cultură 
să fie respectate.^

Sînt și alte căi și mijloace prin 
care se acționează în vederea execu
tării unor lucrări de întreținere de 
bună calitate. Bunăoară, în toate 
unitățile, atelierele mecanice ascut 
sapele și cuțitele de la cultivatoarele 
cu care se execută prașila mecanică. 
De asemenea, mecanicii de întreți
nere asigură asistența tehnică în 
cîmp. în taberele amenajate, unde 
sînt asigurate condițiile necesare în
lăturării oricăror defecțiuni ce se 
ivesc la mașini.

în unitățile agricole din județul 
Ialomița trebuie intensificată îndeo
sebi a doua prașilă manuală la po
rumb. Și aceasta, mai ales în unită
țile agricole din consiliile agroindus
triale]) Urziceni și. Horea. Avîndu-se 
în vedere că în unele unități agri
cole din județ prașila a doua ma
nuală la porumb a întîrziat, au fost 
luate măsuri ca. prin mobilizarea tu
turor forțelor de lă sate. lucrarea să 
se încheie cit mai repede pe toate 
cele 92 000 hectare cultivate cu po
rumb.

Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Sclntell*  

jutorul cooperatorilor au venit mun
citori de la întreprinderea mecani
că Mija, care au prășit anumite su
prafețe cu porumb. De ce a fost ne
cesar acest ajutor 7 Pentru că atît 
la Bucșani. cit și Ia Gura Ocniței 
nu o dată a fost nevoie de inter
venția unor tovarăși de la județ 
pentru a determina cadrele din con
ducerea acestor unități agricole să 
treacă la executarea prașllelor. De 
bună seamă, ajutorul este binevenit, 
dar cerința care se desprinde este 
ca. în aceste localități, organizații
le de partid și consiliile populare 
să acționeze mai energic pentru mo
bilizarea tuturor locuitorilor la e- 
xecutarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor. Ei poartă cu toții o mare 
răspundere pentru recoltă.

Gheorqhe MANEA
corespondentul „Scinteii*

• „ARBORELE 
PRIETENIEI". în orașul Soci, 
cunoscuta stațiune balneoclima
terică de pe litoralul sovietic al 
Mării Negre, crește un arbore 
unic in felul său. în perioada 
de maturizare a fructelor, de 
crengile lui atîrnă mandarine 
japoneze, grepfruturi indiene, 
zeci de alte soiuri. Ideea de a 
crea un arbore-livadă aparține 
selecționerului Feodor Zorin. 
Printre frunzele veșnic verzi se 
zăresc tăblițe cu numele celor 
ce au executat altoiurile. De la 
sădirea pomului s-au scurs pes
te 40 de ani. în acest răstimp, 
personalități din 140 de țări de 
pe toate continentele au altoit, 
ca semn al prieteniei, o specie 
sau alta de arbore. O singură 
tulpină nu ar fi putut rezista

însă atîtor fructe. De aceea, în 
jurul celei inițiale au fost plan
tați alți 35 de pomi, un adevă
rat muzeu al „Arborelui priete
niei".

e TRANSPLANT DE 
CELULE DIN GLANDA 
SUPRARENALĂ PE CRE
IER. Chirurgi suedezi au trans
plantat celule din glanda supra
renală pe creierul unei femei 
de 45 de ani, încercînd astfel 
să o vindece de „maladia Par
kinson", transmite din Stock
holm agenția Reuter. Operația 
a fost efectuată recent de me
dicii de la spitalul Karolinska 
din Stockholm și constituie a 
doua tentativă în lume de 
transplantare a unor celule vii

în creierul uman. Prima încer
care a fost făcută, anul trecut, 
de aceiași medici asupra unui 
bărbat, care a supraviețuit, dar 
n-a cunoscut o ameliorare a 
stării sale.

• DE CE ORIGINE 
SÎNT NORD-AMERICA- 
Nll ? Potrivit datelor obținu
te în cursul recensămîntului din 
1980 în Statele Unite, 49,6 mili
oane de americani afirmă că 
strămoșii lor au fost de origine 
engleză. 49,2 milioane — de ori
gine germanică, iar 40,2 milioa
ne — de origine irlandeză. Ofi
ciul de' statistică relevă, de ase
menea. că 21 milioane de per- 
șoane se consideră afro-ameri- 
cani, 13 milioane de origine 
franceză. 12 milioane de origine

□Effi -'.'i

RETUTINDEiXJi
italiană. Populația totală a 
S.U.A. era. în 1980, de 226 mi
lioane.

• EXISTĂ FORME DE 
VIATĂ LA TEMPERATURI 
EXTREM DE RIDICATE. 
Savanții au descoperit forme de 
viață capabile să crească la tem
peraturi extrem de ridicate, 
sporind astfel posibilitățile exis
tentei vieții pe alte planete, re
latează revista științifică brita
nică „Nature" în numărul său 
de joi. Pînă în prezent se credea 
că viața nu este cu putință la

temperaturi de peste plus 105 
grade Celsius, majoritatea ani
malelor și plantelor nesupravie- 
țuind la peste 40 grade. însă 
cercetătorii de la universitățile 
Oregon și John Hopkins din 
S.U.A. au pus într-o oală de 
presiune colonii de bacterii din 
Oceanul Pacific, cărora, la 250 
grade, le mergea de minune, 
înmulțindu-se de 100 de ori în 
cîteva ore. Aceasta dovedește că 
este infinit mai mare numărul 
de medii și condiții în care viata 
poate exista, atît pe Pămint. cit 
și în altă parte în Univers, scrie 
„Nature".

• SISTEM DE STABI
LIRE A DIAGNOSTICU
LUI BOLNAVILOR DE 
INIMĂ CU AJUTORUL 
ULTRASUNETELOR. Cer- 
cetătorii japonezi au pus la 
punct uh sistem de stabilire a 
diagnosticului bolnavilor de ini
mă, cu ajutorul ultrasunete
lor. s-a anunțat la Nagoya. 
Potrivit agenției Kyodo, prin 
această metodă medicii pot 
vedea fluxul de singe în inte
riorul inimii pe un ecran de te
levizor în culori. Numit „tomo
grafia Doppler", sistemul per
mite vizualizarea fluxului san
guin din atriul sting in ven
triculul sting. în roșu, iar a ce

lui din ventriculul sting în ar
tera principală, in albastru. 
Spre deosebire de tehnicile ac
tuale, noul sistem nu prezintă 
nici un risc pentru pacient. El 
constă dintr-un dispozitiv de 
tomografie cu ultrasunete, le
gat de un ecran pe care se pro
iectează imaginea obținută.

• „MADONNA DEL 
PARTO" LA MUZEUL 
METROPOLITAN DIN 
NEW YORK. Consiliul co
munal al micii localități italie
ne Monterchi. din Toscana, a 
aprobat cererea ce i-a fost a- 
dresată de Muzeul Metropoli
tan. din New York, de a i se 
„împrumuta", spre a fi expusă

timp de trei luni în S.U.A., una 
dintre cele mai renumite ope
re ale Renașterii — „Madonna 
del parto". de Piero della Fran
cesca. Această frescă, pictată de 
maestrul toscan în sec. XV în
tr-o biserică, a fost detașată de 
pe zid in anul 1911. Consiliul 
comunal din Monterchi a accep
tat cererea marelui muzeu a- 
.merican pentru ca din fondu
rile obținute 6ă poată restaura 
fresca si o serie de monumen
te istorice din zonă. în prezent 
se așteaptă verdictul unui ex
pert din Florența, care va tre
bui să hotărască dacă fresca 
poate fi transportată, oe mare, 
pînă in S.U.A., precum șl a- 
probarea ministrului italian de 
resort.
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Pentru pate, in favoarea dezarmării!
FINLANDA : Seminar internațional consacrat creării 

unei zone denuclearizate în nordul Europei
HELSINKI 3 (Agerpres). — La 

Helsinki s-au deschis lucrările unui 
seminar internațional consacrat 
examinării problemelor legate de 
crearea unei zone denuclearizate in 
nordul Europei. Seminarul a fost 
organizat de Institutul finlandez de 
politică externă, cu prilejul împli
nirii a 20 de ani de la avansarea

de către fostul președinte Vrho 
Kekkonen a propunerii de consti
tuire a unei zone denuclearizate in 
această parte a Europei. La lucră
rile seminarului iau parte diplo
mat!, oameni de știință și cercetă
tori științifici care se ocupă de pro
bleme internaționale din Finlanda 
și alte țări.

OLANDA: Consiliile a peste 100 de localități se opun 
instalării de eurorachete

HAGA 3 (Agerpres). — In Olan
da crește opoziția unor pături largi 
ale populației față de planurile Ad
ministrației S.U.A. și N.A.T.O. de a 
amplasa pe teritoriul țării 48 de ra
chete nucleare, americane cu rază 
medie de acțiune. Pină in prezent,

consiliile a peste 100 de localități 
au adoptat hotărîri prin care se 
opun categoric amplasării noului 
armament nuclear american și. te 
cere transformarea Olandei intr-o 
zonă liberă de armele nucleare cu 
rază medie de acțiune. ,

MAREA BRITANIE ; Manifestația antinucleară 
de la baza militară de la Upper Heyford 

Poliția a operat noi arestări
LONDRA 3 (Agerpres). — Poliția a arestat vineri 150 de participanți 

la manifestația antinucleară organizată la porțile bazei militare aeriene 
a S.U.A. de la Upper Heyford, în Marea Britanie, însă alte sute de 
demonstranți au. venit să-i înlocuiască, .transmite agenția U.P.I. Numărul 
celor arestați în ultimele patru zile în fața bazei de 
cleare americane a ajuns la peste 650, relevă U.P.I.

bombardiere n.u-

R. F. GERMANIA : Un document al P.S.D

Președintele Angolei a primit scrisorile 
de acreditare a ambasadorului României
LUANDA 3 (Agerpres). — Din par

tea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au- fost transmi
se tovarășului Jose Eduardo dos 
Santos, președintele Republicii Popu
lare Angola și al M.P.L.A. — Parti
dul Muncii, calde salutări și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire, de 
păce'și, prosperitate poporului ango
lez prieten.

Tovarășul. Jose Eduardo dos 
Santos a mulțumit pentru mesaj și a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut prie
tenesc și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, precum 
și urări de pace și noi succese pen
tru poporul român -prieten.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea, la 3 iunie, de către pre-

ședințele Republicii Populare Angola 
a lui Marin Iliescu, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în ca
litate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialiste 
România la Luanda.

în cadrul convorbirii au fost evo
cate cu satisfacție relațiile de .prie
tenie, solidaritate militantă și cola
borare existente intre cele două par
tide și țări. A fost Exprimată. de am
bele părți, hotărârea de a extinde și a 
aprofunda în continuare pe multiple 
planuri relațiile româno-angoleze, în 
interesul ambelor popoare, al cauzei 
păcii, socialismului și înțelegerii in
ternaționale.

Au fost de față Paulo Jorge, mi
nistrul afacerilor externe, Ismael 
Gaspăr Martins, ministrul comerțu
lui exterior, și Augusto Teixeira do 
Matos, ministrul finanțelor.

Conferința pentru securitate și cooperare europeană

Tîrgul internațional

de la Nicosia

Înalte aprecieri pentru 

produsele românești
NICOSIA 3 (Agerpres). — Cu 

prilejul vizitării Tîrgului inter- 
naținoal de la Nicosia, președin
tele. Republicii Cipru, Spyros 
Kyprianou. a, avut cuvinte de 
apreciere la adresa produselor 
românești — tractoare 
versal" șl autorisme 
244“ — prezentate de 
importatoare cipriotă 
Facontis Enterprise LTD.". Pre
ședintele Kyprianou s-a pro
nunțat pentru dezvoltarea în 
continuare a colaborării eco
nomice româno-cipriote.

„Uni- 
„ARO- 

firma 
„D. N.

valutar-financiare

întilniri ale tovarășului Nicu Ceaușescu
la Viena

® Pregătiri în vederea Anului Internațional al Tineretului 9 In 
trevedere cu ministrul afacerilor externe al Austriei

BONN 3 (Agerpres). — In cadrul 
unei conferințe de presă organizate 
la Bonn, președintele fracțiunii 
parlamentare a Partidului Social- 
Democrat din R.F.G., Hans-Jochen 
Vogel, a prezentat un document re
feritor la poziția acestei formațiuni 
politice în problemele securității, și 
dezarmării. între altele. în docu
ment se subliniază . necesitatea de 
a se dezvolta în continuare ..relați
ile constructive și cooperarea între 
Est și Vest". „O.asemenea politică,, 
adaugă autorii documentului, a 
exercitat o influentă pozitivă asu
pra climatului politic european in 
ansamblul său. Noi respingem 
cursul confruntării cu Estul atît în 
domeniul comercial, cit și în cel 
militar-politic".

se precizează că 
vest-germani. se

in continuare, 
social-democrații 
pronunță „pentru încetarea cursei 
racheto-nucleare. cpre amenință 
întreaga diurne. pentru o securitate 
egală între Est și Vest" și se arată 
că P.S.D. „salută 
creare a unei zone 
nucleare în nordul 
pas important pe 
obiectivului unei Europe denucîea- 
rizate". Cu privire la negocierile 
sovieto-americane de la Geneva în 
problema limitării armamentelor 
nucleare din Europa, documentul 
menționează că P.S.D. se pronunță 
pentru realizarea „unui compromis 
acceptabil pentru ambele părți în 
cadrul negocierilor".

propunerea de 
libere de arme 
Europei, ca un 
calea atingerii

In pofida voinței Și puternicelor proteste ale opiniei publice

N. A. T. 0. a reafirmat hotărirea de amplasare 
a rachetelor nucleare „Cruise“ și „Pershing-2“

Rezervele exprimate de unii participant
BRUXELLES 3 (Agerpres). -5 Co

municatul dat publicității la Bruxel
les. la încheierea sesiunii de primă
vară a miniștrilor apărării din țările 
membre ale N.A.T.O, — cu excepția 
reprezentantului' francez — reconfir
mă hotărirea de a se amplasa in 
cinci țări vest-europene, in ciuda 
puternicelor demonstrații de protest 
împotriva acestui proiect, cele 572 de 
rachete nucleare americane „Cruise" 
și „Pershing-2" începînd din decem
brie. în caz de eșec al negocierilor 
sovieto-americane de la Geneva pri
vind limitarea armamentelor nuclea
re în Europa.

Potrivit agențiilor Associated 
Press, U.P.I.. Reuter și France 
Presse, documentul reflectă, totoda
tă. și dezacordurile exprimate în 
timpul dezbaterilor în legătură cu 
reafirmarea acestei decizii. Ministrul 
danez a informat, astfel, despre re

zoluția adoptată de parlamentul tă
rii sale — în baza căreia guvernul 
Danemarcei este obligat să ceară a- 
mînarea înfăptuirii deciziei, N.A.T.O. 
privind amplasarea acestor rachete, 
atît timp cit vor continua convorbi
rile sovieto-americane, subliniind, 
totodată, inadmisibilitatea orică
ror pregătiri pentru instalarea lor 
in perioada. negocierilor respective, 
oricit ar dura aceste negocieri. De 
asemenea. Grecia a formulat rezerve 
față de o serie de puncte 
nicat incluzînd proiectata 
a rachetelor americane, 
trul spaniol i-a informat 
săi din N.A.T.O. că tara'_ ...
zervă dreptul de a-și prezenta, po
ziția fată de acest document după 
încheierea procesului de reexamina
re a rolului Spaniei ..în N.A.T.O., 
aflat în curs de desfășurare.

din comu-’ 
amplasare 
iar minis- 
pe colegii 
sa își re-

5

substantial si echilibrat
I >

MADRID 3 (Agerpres). — Vineri, la reuniunea general-europeană de 
cadrul căreia au luat 

U.R.S.S., Belgiei și
. la Madrid a avut loc o nouă ședință plenară, in 

cuvîntul șefii delegațiilor României, Danemarcei, 
Maltei.

Prezentind poziția țării noastre 
privind situația existentă la reuniu
ne si sarcinile primordiale ale ac
tualei etape a lucrărilor.' șeful dele
gației țării noastre, ambasadorul Va
sale Șăndru. a subliniat că România 
consideră că. în prezent, esențial este 
șă se facă totul pentru ca reuniunea 
de la Madrid să. se încheie neîntâr
ziat: prin adoptarea unui document 
substantial si' echilibrat, care să con
tribuie la continuarea și dezvolta
rea eforturilor de edificare a secu
rității europene.

România — a spus vorbitorul — 
apreciază că reuniunea se găsește 
intr-un moment în care, dană se dă 
dovadă de spirit constructiv si de 
voință politică, se poate ajunge re
pede la încheierea ei cu rezultate 
satisfăcătoare. Deși proiectul de do
cument final propus la 15 martie 
1983 de țările neutre și nealiniate nu 
corespunde întru totul pozițiilor 
României, totuși, din dorința de a 
se ajunge la înțelegere și la încheie- 

. rea cit mai grabnică a lucrărilor. 
România s-a declarat gata să se ală
ture consensului, dacă si celelalte 
tari vor proceda la fel.

Șeful delegației tării noastre a de
clarat că. pentru a înlesni încheierea 
cu succes a reuniunii. România nu 
mai ] prezintă amendamentele sale la 
documentul țărilor neultre si neali
niate. Totodată. în interesul ajunge
rii cit mai repede ia 'consbns. be bgza 
unui document substanțial. România 
consideră neceisar să fie discutate 
amendamentele prezentate de țările 
occidentale, ca și de Malta, care, ni 
se pare, nu pun probleme funda
mentale de natură să constituie ob
stacole de netrecut și. de aceea, ac- 
tionîndu-se cu bunăvoință si spirit 
constructiv, ar putea fi soluționate, 
în acest spirit, a fost prezentată po
ziția principială, constructivă a țării 
noastre fată de aceste amendamente.

România consideră, totodată — a 
subliniat șeful delegației tării noas
tre — că problema nediscutată încă, 
a datelor și locurilor unde se vor 
tine următoarele reuniuni, prevăzute 
în cadrul „urmărilor conferinței. își 
poate găsi rezolvarea, dacă va fi

bunăvoință. în soirii 
de echitate de către

abordată cu 
constructiv și _ .
toate statele participante".

în încheierea intervenției sale, re
prezentantul român a declarat că, ti- 
nînd seama de imperativul încheierii 
grabnice și cu rezultate pozitive a 
reuniunii de la Madrid, ceea ce ar 
corespunde momentului politic ac
tual și așteptărilor popoarelor noas
tre, România consideră că se impune 
să nu se blocheze reuniunea din 
cauza unor probleme care pot fi de
pășite. ci să se întreprindă un ultim 
efort comun în vederea încheierii 
grabnice și cu succes a reuniunii de 
la Madrid.

Luînd cuvîntuil în aceeași ședință 
plenară, șeful delegației Danemarcei 
a evidențiat „marea atenție si inte
resul deosebit" cu care a fost primi
tă declarația delegației române pri
vind poziția tării 
stadiu al reuniunii 
a sublitaiat că. „în 
daneze. împărtășită 
delegații cu care Danemarca coope
rează strîns la reuniunea de la Ma
drid, această declarație constituie în- 
tr-o măsură considerabilă un alt pas 
pozitiv spre consensul asupra unui 
document de încheiere a reuniunii 
și o aiborțlare constructivă/ a discu
țiilor finale de la reuniune". Repre
zentantul Danemarcei a asigurat că 
„Declarația României din ședința 
plenară va fi studiată cu toată aten
ția și grija".

La rîndul său, intr-o scurtă inter
venție, șeful delegației Belgiei a re
marcat poziția constructivă a Româ
niei privind soluționarea probleme
lor încă deschise și finalizarea . reu
niunii de la Madrid.

Șeful delegației Maltei, referin- 
du-se la contribuția adusă de tara 
noastră prin această declarație, -a a- 
dresat mulțumiri pentru sprijinul 
acordat de România propunerilor 
malteze de îmbunătățire a proiectului 
de document final al reuniunii.

în cadrul aceleiași ședințe plenare 
a luat cuvîntul șeful delegației so
vietice. care a. reafirmat poziția tării 
6ale în legătură cu problematica reu
niunii de la Madrid în actuala etapă.

SOFIA 3 (Agerpres). — La Vama 
s-au încheiat lucrările ședinței a 41-a 
a Comisiei permanente a C.A.E.R. 
pentru probleme valutar-financiare. 
Au participat miniștrii finanțelor din 
țările membre ale C.A.E.R. și R.S.F. 
Iugoslavia, președinții Băncii Inter
naționale de. Colaborare Economică 
și Băncii Inte'maționale de Investiții, 
reprezentanți ai Secretariatului Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc. 
Lucrările s-au desfășurat intr-o at
mosferă de lucru, tovărășească. în 
spiritul înțelegerii reciproce. Din 
.partea țării noastre a participat Petre 
Gigea, ministrul finanțelor.

VIENA 3 (Agerpres). — Tovarășul 
Nicu Ceaușescu. secretar al C.C. al 
U.T.C.. .președintele Comitetului Con
sultativ al O.N.U. pentru Anul In
ternational al Tineretului, a luat 
parte, ca invitat de onoare al Aso
ciației mondiale . a foștilor . bursieri 
Q.N.U.. la seminarul organizat la 
Viena. în colaborare cu O.N.U., avînd 
drept scop examinarea si convenirea 
modalităților de întărire a mijloace
lor de comunicație între organismele 
din sistemul Națiunilor Unite și or
ganizațiilor de tineret. în special 
cele, din țările în curs de dezvoltare.

In cuvîntarea prezentată la ședin
ța inaugurală a seminarului, pre
ședintele Comitetului Consultativ al 
O.N.U. pentru A.I.T. a expus pe larg 
obieotivele Anului International al 
Tineretului, a subliniat' necesitatea 
unei bune pregătiri și marcări cores
punzătoare a acestui eveniment, ma
jor, astfel ca prin acțiunile' și măsu
rile ce vor fi întreprinse pe plan 
national, regional și international să 
se asigure o participare directă a ti
neretului la dezvoltare, la promova
rea idealurilor nobile ale păcii. în
țelegerii între popoare si colaborării 
internaționale.

De asemenea, a avut loc o lntîl-

nire cu Leticia Shahani, asistent al 
secretarului general al O.N.U.. șefa 
Centrului O.N.U. pentru dezvoltare 
socială 'și probleme umanitare. în 
cadrul întâlnirii a fost examinat sta
diul aplicării programului pentru 
Anul International al Tineretului 
adoptat de Adunarea Generală a
O.N.U.

★
iunie, tovarășul NicuLa 3

Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C., 
s-a întâlnit cu Erwin Lane, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Aus
tria. Cu această ocazie s-a exprimat 
satisfacția fată de evoluția pozitivă 
a raporturilor de colaborare pe mul
tiple planuri dintre România si Aus
tria si s-a subliniat dorința de a se 
acționa în continuare pentru lărgi
rea cooperării între cele două țări.

In cadrul întâlnirii au fost evocate 
o serie de. initiative si programe ale 
O.N.U. privind întărirea păcii și co
laborării internaționale si a fost re
liefată hotărirea României sî Aus
triei de a acționa împreună pentru 
pregătirea și marcarea, în 1985, a 
Anului International al Tineretului.

La convorbire a participat Octa
vian Groza, ambasadorul tării noas
tre în Austria.

PORTUGALIA

LUXEMBURG 3 (Agerpres). — 
Miniștrii pentru problemele sociale 
din țările C.E.E. au hotărît. după în
delungi dezbateri, să consacre. înce- 
pînd din 1984. 75 la sută din resur
sele Fondului social comunitar lup
tei împotriva șomajului în rîndurile 
tineretului. Agenția France Presse 
precizează că aproape cinci milioane 
de tineri sub 25 de ani sînt șomeri 
în țările Pieței comune, ceea ce re
prezintă 23 Ia sută din totalul tine
rilor apti de muncă, fată de 11 la

sută din populația activă afectată de 
șomaj in ansamblul „celor zece".

în ceea ce privește repartiția re
gională. participantii au hotărît ca 
maximum 40 la sută din resursele 
Fondului social să fie destinat regiu
nilor din Piața comună care întâmpi
nă probleme grave ; în ceea ce pri
vește dezvoltarea. între care Gjrecia, 
Mezzogiorno-ul italian. Republic _ Ir
landa. In afara acestui protfj.htaj. 
fondurile vor fi acordate cu priori
tate zonelor afectate de șomaj și o 
criză economică prelungită

La LUANDA Denunțarea acțiunilor agresive

noastre în acest 
de la Madrid. El 
opinia delegației 
de un n.umăr de

Spre formarea 
noului guvern

LISABONA 3 (Agerpres). —
sfirșitul unei reuniuni care a durat 
două zile, Consiliul național al Par
tidului Social-Democrat din Portu
galia a aprobat, cu 33 voturi pen
tru, 5 contra și 13 abțineri, „acordul 
parlamentar și de guvernare" cu 
Partidul Socialist, condus de Mario 
Soares — informează agențiile 
T.A.S.S. și Reuter. Dar acordul pri
vind realizarea noii coaliții 
vernamentale portugheze a 
condiționat de P.S.D. — după 
precizează sursele citate 
tinuarea 
urmă cu 
„viitoarei politici 
nului și în domeniul 
amintește că anterior 
lamentar și de guvernare" 
aprobat de 
Socialist. -

■ După-cum s-a anunțat, în urmă 
cu o săptămînă, președintele Repu
blicii Portugheze, Antonio Ramalho 
Eanes, a cerut liderului P.S.P., Ma
rio Soares, să constituie noul gu
vern. în cadrul alegerilor generale, 
din aprilie a.c., Partidul Socialist a 
ieșit învingător, obținînd 36 la sută 
din'sufragiile exprimate, fără 
pune- însă de majoritatea în 
narea Republicii (parlamentul 
tughez).

Observatorii politici de la 
bona apreciază că în cursul 
mînii viitoare cele două 
care au semnat acordul de 
nare vor putea anunța viitorul 
binet de coaliție.

împotriva

gu- 
fost 
cum 
con- 

în 
asupra

de 
negocierilor inițiate 

trei săptămîni 
sociale a guver- 

muncii". Se 
„acordul par- 

a fost 
conducerea Partidului

LUANDA 3 (Agerpres) — Secre
tariatul C.C. al M.P.L.A. — Partidul 
Muncii din Angola a dat publicită
ții o declarație în care denunță ac
țiunile subversive împotriva Repu
blicii Populare Angola. Recurgind la 
sprijinul regimului rasist de la Pre
toria — relevă documentul —, for
țele imperialiste se dedau la acte 
fățișe de agresiune împotriva Ango-

Angolei
lei, sprijină șl finanțează grupările 
contrarevoluționare care acționează 
împotriva țării. In aceste condiții — 
se subliniază în document — po
porul angolez este ferm hotărît să 
apere suveranitatea, independența 
și integritatea teritorială ale țării, să 
riposteze energic la uneltirile for
țelor imperialiste și reacționare.

PHENIAN :

a dis- 
Adu- 
por-

Lis^- 
săptă- 

partide 
guver- 

ca-

Declarația Comitetului internațional de legătyră 
pentru reunificarea independentă și pașnică a Coreei 

litice și organizațiile sociale din toate 
tarile. organizațiile internaționale 
progresiste să-și exprime sprijinul 
fată de lupta populației sud-coreene. 
De asemenea, guvernele tuturor ță
rilor și organizațiile Internationale 
sînt chemate să ceară retragerea 
trupelor Statelor Unite din Coreea 
de sud. să se pronunțe împotriva 
planurilor militariste ale regimului 
sud-coreean.

PHENIAN 3 (Agerpres) — Comite
tul internațional de legătură pentru 
reunificarea independentă și pașnică 
a Coreei a dat publicității o declara
ție în legătură cu împlinirea a trei 
ani de la răscoala populară din orașul 
sud-coreean Kwangju pentru dreptul 
la existentă, libertate și democrație, 

cu brutalitate, 
relatează agenția 

— cheamă comitetele pen- 
Coreei, partidele po-

răscoală reprimată 
Declarația
A.C.T.C.
tru reunificarea

P.C. din Argentina 
a obținut

'Ș’i'
w

ORIENTUL MIJLOCIU

ÎN FAȚA PRIMEJDIEI NUCLEARE - FORȚA UNITĂ A POPOARELOR
* V

„NU PUTEM RĂMÎNE INDIFERENȚI CÎND ESTE
A -

PUSĂ IN PERICOL ÎNSĂȘI EXISTENȚA OMENIRII"
Considerată, pînă nu de mult, ca 

deținînd o poziție marginală în ceea 
ce privește implicarea opiniei publi
ce în ampla ■ mișcare pentru pace, 
Canada cunoaște in ultimele luni o 
puternică și semnificativă eferves
cență social-politică, care a cuprins 
cele mai largi pături ale populației, 
hotărite să-și aducă contribuția la 
lupta popoarelor împotriva cursei 
înarmărilor, pentru înlăturarea ame
nințării nucleare.

Tocmai în acest context, al unei 
puternice angajări a opiniei publice 
din Canada în apărarea vieții. Aso
ciația .cinematografică din Canada a 
realizat filmul documentar „Dacă iu
biți această planetă", peliculă ce a 
primit la Hollywood premiul Oscar 
pentru cel mai bun film documentar 
de scurt metraj, premiu apreciat, pe 
bună dreptate, ca „Un Oscar pentru 
pace".

„SCOPUL NOSTRU ESTE 
DEZARMAREA". Creată cu d01 
ani în urmă, organizația canadiană 
ce poartă această denumire își for
mula în programul său preocuparea 
de a atrage atenția opiniei publice 
asupra pericolului pe care îl repre
zintă pentru întreaga omenire, și ca 
urmare și pentru Canada, continua
rea și intensificarea competiției în 
domeniul armamentelor nucleare. 
Implicit, aceasta constituia o respin
gere a tezei potrivit căreia Canada 
s-ar afla la adăpostul „umbrelei nu
cleare" americane și, ca urmare, ar fi 
ferită de consecințele dezastruoase 
ale unei eventuale conflagrații ato
mice. Atrăgînd atenția că, în cazul 
unui conflict nuclear, poporul ca
nadian va avea la fel de suferit ca 
oricare alt popor de pe glob, mem
brii organizațiilor canadiene de luptă 
pentru pace urmăreau să sensibilize
ze opinia publică, s-o determine, să-și 
spună cuvîntul alături de celelalte 
popoare, în apărarea vieții și liniștii 
pe pămînt. Și rezultatele n-au lntâr- 
ziat să se arate. Sub deviza „Dezar
marea nucleară — o necesitate impe
rioasă", la Vancouver a avut loc 
anul trecut o conferință a partizani
lor păcii din întreaga țară, organizată 
din inițiativa „Coaliției pentru dezar
mare generală", din care fac parte 
16 asociații și organizații 
zeci de mii de membri, 
dezbaterilor s-a subliniat 
ca poporul canadian să-și 
tribuția, alături de toate

„CANADA NU TREBUIE 
SĂ DEVINĂ UN POLIGON 
PENTRU RACHETELE DE 
CROAZIERĂ". Ca urmare a 
intensificării acțiunilor antinucleare.

«Cruise*  nu vor avea focoase nu
cleare, Canada nu trebuie să facă ni
mic care ar contribui la intensifi
carea cursei înarmărilor" — declara 
unul din participant^ la marșul de 
protest, desfășurat pe un traseu de 
320 km de-a lungul provinciei Al
berta de Nord, împotriva testelor ce 
ar trebui să se desfășoare în aceas
tă provincie.

„Guvernul Canadei — a declarat, 
la rîndul său, in parlament, deputa
tul Edward Broadbent, lider al Parti
dului Nou Democratic — trebuie să 
anuleze neintirziat încuviințarea dată 
pentru desfășurarea experiențelor cu 
rachetele «Cruise*  pe teritoriul ca
nadian. In problema dezarmării, ni
meni nu se poate1 juca cu soarta 
omenirii".

pe lîngă cei în cauză în vederea în
cheierii unui acord prin care să se 
pună capăt cursei înarmărilor nu
cleare și strategice. „Nu putem ră- 
mine indiferenți in momentul în 
care se pune la cale exterminarea 
umanității" — se arăta in apelul lor.

La acțiunile în favoarea păcii și 
dezarmării participa cele mai diverse 
pături ale societății canadiene. O 
amplă activitate desfășoară in acest 
sens numeroși oameni de știință. 
Președintele societății „Știința pen
tru pace", prof. Arie Fawcett, de la 
Universitatea din Toronto, a declarat 
că „majoritatea oamenilor de știință 
canadieni fac tot ce depinde de ei 
pentru împiedicarea unui război nu
clear".

Concomitent, au fost create organi

publică, orașul Toronto a fost 
ciarat „zonă denuclearizată".

cuprinzînd 
In cadrul 
necesitatea 
aducă con- 

___ _ _____ . popoarele, 
la consolidarea păcii și preîntîmpi- 
narea războiului nuclear. In rezolu
ția adoptată, participant!! se pronun
țau pentru ieșirea Canadei din 
N.A.T.O. șl pentru declararea teri
toriului canadian drept zonă denu
clearizată.

însuși guvernul canadian s-a pronun
țat anul trecut pentru retragerea de 
pe teritoriul țării a rachetelor 
aer-aer de tipul .,Genie", cu încăr
cătură nucleară, aflate în dotarea 
avioanelor de interceptare, de sub 
control american, de la baza Comox, 
în provincia Columbia britanică. „Cu 
cit vom scăpa mai repede de ele, cu 
atit va fi mai bine", declara. în fe
bruarie 1982, ministrul apărării. Gilles 
Lamontagne.

Procesul conștientizării opiniei 
publice canadiene în legătură cu pe
ricolul grav al atragerii Canadei in 
cursa înarmărilor s-a Intensificat 
odată cu dezvăluirea faptului că in 
două întreprinderi din țară — la To
ronto și Ottawa — se produc com
ponente pentru rachetele de croazie
ră americane. Odată cu aflarea aces
tei vești, în orașele respective au 
avut loc mari demonstrații, partici- 
panții exprimîndu-și protestul fată 
de escaladarea cursei înarmărilor.

Acțiunile de protest au luat o și 
mai mare amploare cînd s-a aflat că 
guvernul Statelor Unite a cerut gu
vernului canadian permisiunea de a 
experimenta, în provincia Alberta, 
rachetele „Cruise". „Chiar dacă in 
timpul experimentării rachetele

Semnificativă a fost și marea ac
țiune populară de la Vancouver de
terminată de prezența în portul res
pectiv a portavionului american 
„Ranger". O impresionantă flotă de 
mici ambarcațiuni au ieșit in larg pur
tând lozinci, ca : „Dezarmare — 
acum !" ; „Nu — armelor nucleare t"; 
„Nu avem nevoie de bastimente ale 
morții La fel a fost intîmpinat 
în portul Halifax (îibmarinul 
rican cu propulsie nucleară 
Stainben".
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CAUZĂ A FIECĂRUI 
NADIAN I". Sute și sute de
mii de semnături s-au strins pînă 
acum pe o petiție intitulată „Apă
rarea păcii — o cauză a fiecărui ca
nadian", prin care se cere guver
nului de la Ottawa să se împotri
vească planurilor de înarmare nu
cleară. Aproximativ 60 de organiza
ții de masă canadiene, care sprijină 
această acțiune, și-au trimis repre
zentanți la reședința primului minis
tru, Pierre Elliot Trudeau, cerind 
guvernului să întreprindă demersuri

zații ca „Tineretul pentru pace", la 
care s-au alăturat numeroase asocia
ții ale tinerei generații, „Profesorii 
pentru dezarmare nucleară", reunind 
cadre didactice din școli-și alte insti
tuții de învățămînt, ;,Arta pentru . 
pace", grupînd pictori, scriitori și ac
tori, „Veteranii pentru dezarmarea 
nucleară multilaterală", din care fac 
parte cei ce au luptat în timpul celui 
de-al doilea război mondial, „Ini
țiativa creștină in sprijinul păcii", la 
care participă reprezentanți ai cul
telor. „Adresăm apelul nostru puteri
lor nucleare să cadă de acord, ca 
un prim pas In direcția dezarmării, 
asupra încetării producției, experi
mentării și instalării armelor nu
cleare' și a sistemelor de transportare 
a lor la țintă" — se arăta în apelul 
organizației „Medicii pentru respon
sabilitate socială"; care reunește pes
te 1 000 de specialiști canadieni în 
medicină.

Rezultatul activității tuturor aces
tor organizații ? în cadrul unui re
ferendum popular, 75 la sută din 
participanți au răspuns prin „DA" la 
întrebarea dacă sprijină propunerea 
privind dezarmarea generală.

în același timp, ca urmare a atitu
dinii ferme manifestate de opinia

de- 
„zunci utjuucieauaaia . Pan

carte în acest sens au fost ampla
sate' pe principalele șosele care duc 
spre oraș. Emoționantă este și scri
soare unui număr de 345 elevi de 
la o școală medie, prin care se adre
sau primului ministru. „Vrem să 
trăim și să nu ne fie mereu teamă 
de moarte" — subliniau ei în mesaj.

Presa canadiană a informat în 
amănunt despre desfășurarea de
monstrației, de luna trecută, din ora
șul Vancouver, la care au participat 
peste 60 000 de persoane, in frunte 
cu primarul Michael 
„Marșul antinuclear" a 
străzile principale ale orașului, ce- 
rindu-se guvernului să nu permită 
experimentarea rachetelor „Cruise" 
pe teritoriul țării. Presa a subliniat 
faptul că pîhă și polițiștii din cor
doanele de ordine purtau insigne cu 
inscripția : „Polițiștii pentru pace". 
Marșuri similare au avut loc la To
ronto și Saskatoon.
. Congresul canadian al muncii — 

cea mai mare centrală sindicală din 
Canada, care are 2 milioane de mem
bri — a aderat la ampla mișcare pen
tru apărarea păcii, împotriva cursei 
înarmărilor nucleare. Conducerea 
centralei sindicale a hotărît să spri
jine „Caravana păcii" ce va fi orga
nizată in Canada. Punctele de por
nire ale „Caravanei păcii" le vor 

. constitui litoralul estic și cel vestic 
ale Canadei. După ce vor străbate 
țara dintr-o parte în alta, cele două 
coloane se vor întîlni, la sfîrșitul lunii 
august, la Ottawa, cînd vor participa 
la o manifestație de masă antirăzboi
nică.

„Este deosebit de important — 
scrie ziarul „CANADIAN TRI
BUNE" — ca această mișcare să con
tinue să crească, atit în Canada, cit 
și in S.U.A., precum și in țări de pe 
toate continentele, iar armele de dis
trugere in masă să fie smulse din 
miinile cercurilor militariste, ale 
celor care acumulează averi pregă
tind nimicirea unor popoare întregi. 
$i — continuă ziarul — este impor
tant ca popoarele să se unească pen
tru a opri cursa inarmărilor și a se 
întreprinde pași concreți de dezar
mare".

statut legal
BUENOS AIRES 3 (Agerpres). — 

In baza unei decizii a Ministerului 
argentinian al Justiției Partidului 
Comunist din Argentina 1 s-a recu
noscut dreptul de a participa la. ale
gerile generale programate pentru 
30 octombrie, anul acesta — infor
mează agenția A.D.N. Decizia pre
cizează. totodată, că au fost recunos
cute statutul și alte documente ale 
partidului. în sprijinul cererii P.C.A. 
de a fi înregistrat ca formațiune po
litică au semnat peste 100 000 de 
simpatizanți.

Este pentru prima dată de la în
ființarea sa cînd P.C. din Argentina 
obține oficial un statut legal — in
formează agenția A.D.N.

r
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TEL AVIV 3 (Agerpres). — C<Hii- 
tetul Executiv al Partidului Mu-*cii  
din Israel a adoptat o rezoluție îrf 
care cere guvernului să dispună re
tragerea imediată a trupelor israelie- 
ne de pe pozițiile avansate din Liban 
și înlocuirea acestora cu forța multi-, 
națională, aflată în . prezent la Beirut. 
După cum informează agențiile in
ternaționale de presă, rezoluția pre
conizează ca această retragere par
țială să fie urmată. în decurs de 
două-trei luni, de evacuarea totală 
și necondiționată a trupelor israeliene- 
din Liban. Retragerea inițială — se. 
precizează în document — ar trebui, 
să se facă la circa 45 km sud de ac
tualele poziții, iar forța multinațio
nală să se replieze, din zona Beiru-- 
tulul, spre liniile evacuate de israe- 
lieni.
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ACORD ROMANO-BULGAR. La 
3 iunie, la Sofia a fost, semnat a- 
cordul între’ Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
publicii Populare Bulgaria privind 
colaborarea în domeniile cercetării 
proceselor generatoare de grindină 
si protecției culturilor agricole îm
potriva grindinei în zona frontie
rei de stat româno-bulgare. Acor
dul a fost semnat de Petre Dumi
nică. ambasadorul tării noastre la 
Sofia, și de Ivan Tonev. vicepre
ședinte al Consiliului Central al 
Uniunii naționale a complexelor 
agroindustriale.

LA MOSCOVA a fost organiza
tă o conferință de Dresă. în cadrul 
căreia a fqpt ilustrată dezvoltarea 
turismului fn România. A-fost pre
zentat filmul documentar „Porți ale 
ospetiei-". despre valorile turistice 
ale Maramureșului. Au participat 
V. K. Boicenko, prim-adjunct al 
șefului Direcției pentru turismul 
international de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S., reprezen
tanți ai conducerii „Initurist“,« al 
M.A.E. al U.R.S.S.. ziariști. A fost 
prezent Traian Dudaș. ambasadorul 
României în U.R.S.S.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN

1 S.U.A. a hotărît convocarea celui 
de-al XXIII-lea Congres al parti
dului între 10 si 13 noiembrie a.c..

Iîn marele centru industrial Cleve
land. Plenara a examinat și apro
bat rezoluția politică principală ce

I urmează să fie prezentată congre
sului. Gus Hali, secretarul gene
ral al partidului, a rostit o cuvin- 

Ltort__________

ATAC TERORIST ÎMPOTRIVA 
UNEI SECȚII A P.C.I. Elemente 
de extremă dreaptă din Italia au 
comis un atac 
împotriva unei 
comunist de pe 
Romei. ,Nu s-au 
dar au fost provocate pagube ma- I 
teriale. .

LA BARCELONA au început lu- I 
crările celui de-al IX-lea Congres 
al Asociației internaționale de me- 1. 
dicină pentru studierea condițiilor 
de viață și ocrotirii sănătății. La I 
reuniune participă 350 de oameni > 
de știință din 24 de țări, care vor 1 
examina probleme ca influența ur- | 
banizării asupra sănătății oameni- | 
lor, procesul de imbătrinire și bă- 
trînețeâ[ legătura dintre 
sănătate, rolul medicinii 
te și altele.

CONTAMINARE CU
LA NEWARK (S.U.A.). Terenul pe 
care se afla o uzină a firmei „Dia
mond Alkali", din perimetrul ora
șului american Newark, statul New 
Jersey, este contaminat cu dioxină 
— cel mai toxic produs chimic sin
tetizat de om — relatează agenția 
France Presse. Guvernatorul statu
lui New Jersey a dispus joi eva
cuarea locuitorilor acestui oraș — 
cel mai mare din statul respectiv — 
care se află în pericol de a fi afec
tați de dioxină. Acesta este cel mai 
recent caz de contaminare cu dio
xină constatat în S.U.A. de la 
începutul anului in curs. Intre al
tele, la 22 februarie au fost iden
tificate zone contaminate în locali
tatea Times Beach, din Texas, care 
a trebuit să fie abandonată de lo
cuitorii săi.

terorist provocator . I - 
secții a partidului |; 

o stradă centrală a 
înregistrat victime, i •

nutriție și 
in societa-
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