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Cu dragoste fierbinte, cu profundă 
satisfacție și mândrie patriotică, 

întreaga națiune susține
REALEGEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
IN ÎNALTA FUNCȚIE DE SECRETAR GENERAL 

AL PARTIDULUI
Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
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într-o atmosferă entuziastă, de puternică exprimare. a adeziunii. la Hoțărirea 

plenară CC. tzZ RCR. privind, realegerea fa Congresul. aț_ XIII-lea a celui 

mai iubit fiu al poporului în funcția supremă în partid, ieri a început

'''aț toate mijloaceu ș± forjele Țațelor'

Secerișul cerealelor și semănatul 
culturilor succesive

-în flux neîntrerupt!
® Orice zi cîștigată acum la seceriș înseamnă un 

plus de recoltă în magazii.
@ întreaga producție strînsă într-o zi, pînă seara să 

fie transportată și depozitată.
• Decalajele dintre seceriș și însămînțarea culturi

lor succesive să fie grabnic recuperate.

Marți, 3 iulie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, a început, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o vizită de lu
cru în județul Sibiu.

Secretarul general al 
partidului este însoțit de 
tovarășii Manea 
Mănescu, Ion Radu și Siiviu 
Curticeanu.

La plecarea din București, pe 
aeroportul Otopeni, secretarul gene
ral al partidului a fost salutat de 
tovarășii Constantin Dăscălescu, 
Emil Bobu, Lina Ciobanu, Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, 
Constantin Olteanu, Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Radu
lescu, Ilie Verdeț, Ștefan Bîrlea. Miu 
Dobrescu, Marin Enache. Petru 
Enache, Suzana Gâdea, Ana Mureșan, 
Elena Nae, Ion Stoian, loan Totu, 
Ion Ursu, Richard Winter. Nicu 
Ceaușescu, Constantin Radu. Gheor
ghe Stoica.

Ca toate celelalte întilniri cu fău
ritorii bunurilor materiale de pe 
aceste străbune meleaguri românești, 
și actuala vizită s-a transformat, încă 
din primele clipe, într-o entuziastă 
manifestare a dragostei, stimei și 
profundei recunoștințe pe care cei 
ce trăiesc și muncesc în această 
parte a tării le nutresc, asemenea 
întregului popor, față de conducăto
rul partidului și statului nostru.

Desfășurindu-se la puține zile de 
la plenara Comitetului Central, 
care a adoptat Hotărirea cu pri
vire Ia realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către Congresul al 
XIII-lea, în funcția supremă de 
secretar general al partidului, acest 
nou dialog de lucru a constituit 
pentru comuniști, pentru toți oame
nii muncii din județul Sibiu, fără 
deosebire de naționalitate, un fericit 
prilej de a-și reafirma direct și cald, 
eu legitimă mindric patriotică, depli
na lor aprobare pentru reînvestirea 
in cea mai înaltă funcție de partid 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
eminent conducător comunist, revo
luționar și patriot înfăcărat, ctitorul 
României moderne, luptător con
secvent și neînfricat pentru triumful 
idealurilor nobile de libertate și 
independență, pentru o lume mai 
dreaptă și mal bună pe planeta 
noastră. Ei au dat, astfel, expresie 
profundei recunoștințe ce o poartă 
secretarului general al partidului 
pentru neobosita activitate revoluțio
nară consacrată dezvoltării multila
terale a tuturor județelor, înfloririi 
necontenite a patriei noastre, precum 
și convingerii ferme că prezența pe 
mai departe a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in fruntea partidului con
stituie garanția sigură a propășirii

patriei și apărării intereselor vitale 
ale poporului.

Asemenea celorlalte județe ale 
țării, și perspectivele județului Si
biu ie regăsesc cu claritate în 
orientările care stau la baza Directi
velor Congresului al XIII-lea al 
partidului cu privire la' dezvoltarea 
economico-socială a României în 
cincinalul 1986—1990, orientări elabo
rate cu contribuția esențială, ho- 
târîtoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Aceste simțăminte și această 
nestrămutată încredere s-au manifes
tat cu deosebită pregnanță in timpul 
primirii, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, pe aeroportul- din Sibiu. 
Mii și mii de locuitori ai acestor 
străvechi meleaguri românești. în
cărcate de fapte istorice și de mun
că intrate pentru totdeauna in con
știința poporului — muncitori, ță
rani, intelectuali, tineri și vîrstnici, 
români, germani și maghiari — au 
venit aici să exprime dragostea și 
stima ce o poartă conducătorului în

cercat al partidului și statului pentru 
tot ce a făcift • și face ca tara in- 
treagă. toate localitățile urbane și ru
rale să cunoască o puternică dezvol
tare multilaterală. Primirea deose
bită. entuziastă a conferit acestei 
întilniri dimensiunile și atributele 
unei autentice sărbători. Steaguri 
tricolore șî roșii, portrete ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu. ale tova
rășei Elena Ceaușescu, urări la 
adresa eroicului nostru partid comu
nist și a secretarului său general, a 
patriei noastre socialiste, flori, multe 
flori purtate de grupurile compacte 
ale celor ce se aflau pe aeroport, 
semnificau respectul și bucuria de 
a-I avea din nou ca oaspete drag pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Minute 
în șir, cu putere, s-a scandat 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu, fiu iubit, 
la Sibiu bine-ați venit !“.

In numele comuniștilor, al tuturor 
celor ce trăiesc și muncesc pe aceste 
meleaguri de străveche cultură și ci
vilizație românească, punte de legă
tură și de circulație a valorilor mate

riale și spirituale create de poporul 
român de-a lungul veacurilor, primul 
secretar al Comitetului județean Si
biu al P.C.R., Vasile Bărbuleț, a 
adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu strămo
șeasca urare de „Bun venit !“.

O gardă alcătuită din militari, 
membri ai gărzilor patriotice și ai 
detașamentelor de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei a pre
zentat onorul. S-a intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
în semn de adine respect, un bătrîn 
locuitor al meleagurilor sibiene a 
invitat pe distinșii oaspeți să guste 
din pîinea și vinul acestor pămînturi 
fertile ale țării. Tineri și tinere, pio
nieri și șoimi ai patriei le-au oferit 
frumoase buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu răspund cu 
prietenie acestor semnificative ma
nifestări de dragoste și prețuire.

De pe aeroportul orașului,. elicop
terul prezidențial s-a îndreptat spre 
primul obiectiv înscris în ptogramul 
vizitei de lucru.

Elicopterul prezidențial aterizează 
pe o platformă situată in zona indus
trială a orașului Copșa Mică. Mii de 
locuitori ai orașului — tineri și vîr
stnici, care, în pofida unei ploi care 
nu mai contenea, au ținut să fie pre- 
zenți la aceste momente sărbăto
rești — fac o primire entuziastă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu, exprimin- 
du-și nețărmurita bucurie de a-i 
avea ca oaspeți dragi.
. Obiectivul principal al dialogului 
de lucru al secretarului general al 
partidului îa întreprinderea me
talurgică de metale nefe
roase constituie analiza modului 
în care se înfăptuiesc aici progra
mele speciale de lărgire a bazei de 
materii prime stabilite de Conferința 
Națională a partidului în vederea 
asigurării din resurse proprii a nece
sarului de minereuri pentru dezvol-
(Continuare în pag. a III -a)

Primele zile ale lunii iulie mar
chează intensificarea secerișului și 
a celorlalte lucrări agricole de vară. 
Căldurile din ce in ce mai mari 
grăbesc coacerea orzului și a griu
lui in toate zonele țării. Apare deci 
necesitatea ca acum, in toate uni
tățile agricole unde cerealele păioa- 
se au ajuns la maturitate, printr-o 
temeinică organizare a muncii, a- 
cestea să fie strinse in timp cit mai 
scurt, spre a se evita orice pierderi 
de recoltă prin scuturare.

Care este stadiul „Ia zi“ al lu
crărilor de recoltare? Pînă în seara 
zilei de 2 iulie, potrivit datelor 
furnizate de Ministerul Agricultu
rii, recolta de orz a fost strînsă de 
pc 326 369 hectare, reprezentind 57 
la sută din suprafața cultivată. Uni
tățile agricole de stat și coopera
tiste din județele Olt. Teleorman, 
Dolj, Argeș. Caraș-Severin și Timiș 
au încheiat secerișul orzului, în
treaga producție obținută fiind 
pusă la adăpost. De asemenea, in 
județele Olt, Teleorman și Dolj s-a 
trecut la recoltarea griului, semn 
că marea bătălie a stringerii celei 
mai importante culturi cerealiere a 
țării a început. De bună seamă, 
această lucrare va cunoaște în scurt 
timp un ritm mult mai intens, pe 
măsură ce lanurile vor da in copt 
și în celelalte zone ale țării. Esen
țial este ca pretutindeni recoltarea 
să fie temeinic organizată, astfel 
incit toate combinele să fie folosite 
din plin pe întreaga durată a zilei- 
lumină.

Concomitent cu eforturile care 
trebuie depuse pentru scurtarea 
duratei de recoltare, este necesar 
ca cerealele strinse să ajungă, in cel 
mai scurt timp din lanuri in maga
zii. Cerința este ca tot ce se recol
tează intr-o .zi să se depoziteze in 
aceeași zi, astfel ca nimic din pro

La posturile de radio și televiziune
Cu prilejul vizitei de lucru în județul Sibiu a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
astăzi, în jurul orei 11, va avea loc în municipiul Sibiu o 
adunare populară care va fi transmisă direct de posturile 
de radio și televiziune.

Răsfoind amintirile trecutului, 
consemnînd 

„amintirile viitorului"

ORAȘUL CARE SE STINGEA, 
ORAȘUL RECHEMAT LA VIAȚĂ

în pagina a V-a

ducția obținută să nu rămînă peste 
noapte în cîmp sau in mijloacele de 
transport. Spre a se preintîmpina 
orice pierderi, este absolut necesar 
ca remorcile și camioanele să fie 
bine etanșeizate, iar la bazele de 
recepție depozitarea să se facă pe 
calități, cu cea mai mare grijă și 
răspundere.

După cum se știe, pentru spori
rea producției agricole, pe terenu
rile de pe care se stringe recolta de 
orz și grîu, în această vară, ur
mează să se insămînțeze culturi 
succesive pe circa două milioane 
hectare. Reușita acestor culturi 
este condiționată, în primul rind, 
de însămînțarea lor în cel mult 
două zile de la strîngerea plantelor 
premergătoare. Cu toate că specia
liștii și cadrele de conducere din 
unitățile agricole cunosc această 
cerință. în unele județe s-au creat 
decalaje inadmisibile între supra
fețele de pe care a l'ost strînsă re
colta și cele insămînțate efectiv. 
Potrivit datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii, pînă în seara 
zilei de 2 iulie, din suprafața totală 
recoltată de 341 067 hectare, au fost 
eliberate de paie 207 464 hectare șl 
numai 138 025 hectare au fost insă- 
mințate cu cea de-a doua cultură.

Volumul mare de lucrări ce tre
buie efectuate in aceste zile impu
ne ca organizațiile de partid de la 
sate, consiliile populare și condu
cerile unităților agricole să acțio
neze stăruitor pentru mobilizarea 
puternică a mecanizatorilor, coope
ratorilor și specialiștilor, a tuturor 
locuitorilor de la sate la munca în 
cîmp. Ne aflăm intr-o perioadă de
cisivă pentru recoltă șiȚ de aceea, 
acum fiecare oră. fiecare zi trebuie 
folosite din plin Ia seceriș și semă
natul culturilor succesive. ,_____ _______L>

Pretutindeni, entuziaste manifestări de bun venit din partea oamenilor muncii Se vizitează întreprinderea „Vitrometan" - Mediaș
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Comuniștii, toți ceilalți oameni ai 
muncii din județul Botoșani, urmă
rind cu deplin interes desfășurarea 
lucrărilor recentei plenare a Comite
tului Central al partidului, au pri
mit, cu netătmurită bucurie și adin- 
că satisfacție propunerea ca dum
neavoastră, ce întruchipați cele mai 
inalte virtuti ale partidului si na
țiunii noastre, o viată exemplară, de 
un dinamism fără seamăn, dăruită 
slujirii poporului român, intereselor 
sale fundamentale, să fiți reales, de 
Congresul al XIII-lea, în funcția su
premă de secretar general al'Parti
dului Comunist Român.

$i noi, botoșănenii, vedem in acest 
act de unică și nestrămutată voință 
a întregului partid și popor, deter
minat de inscși legile progresului și 
ale civilizației, garanția cea mai si
gură a continuării operei fără egal 
inaugurată pe pămintul strămoșesc 
de istoricul Congres al IX-lea al 
partidului, a acțiunilor și inițiative
lor de politică externă constituite. în 
timp, intr-un strălucit program con
sacrat asigurării păcii, stabilirii unui 
nou tip de raporturi și relații între 
state, independentei și suveranității 
tuturor popoarelor lumii — se men
ționează in telegtama COMITETU
LUI JUDEȚEAN BOTOȘANI AL 
P.C.R.. si CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN.

Puternic însuflețiți de hotărirea 
plenarei Comitetului Central, de ce
lelalte documente adoptate, susținem 
cu toată ființa realegerea dumnea
voastră în fruntea partidului și vă 
asigurăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. că vom 
folosi în perioada următoare întrea
ga noastră pricepere și capacitate de 
muncă, astfel incit să putem intîm- 
pina cea de-a 40-a aniversare a eroi
cului 23 August 1944 și Congresul al 
XIII-lea al partidului cu realizări 
cit mai însemnate in toate sectoare
le de activitate.

Cei peste 3 000 de comuniști. în
tregul colectiv de oameni ai muncii 
din străvechea citadelă de metal a 
Hunedoarei, au urmărit cu legitimă 
mîndrie patriotică lucrările Plenarei 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și își manifestă 
entuziasmul nemărginit, profunda 
adeziune față de hotărirea adoptată, 
ca dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să fiți reales în înalta 
funcție de secretar general la cel 
dfe-al XIII-lea Congres al partidului 
— se subliniază in telegrama 
transmisă de COMITETUL DE 
PARTID DIN COMBINATUL SIDE
RURGIC HUNEDOARA.

Reafirmîndu-ne adeziunea totală 
fată de înțeleaptă politică internă și 
internațională a partidului și statu
lui nostru, noi. comuniștii. împreună 
cu întregul colectiv de muncă din 
cetatea de metal a Hunedoarei, ne 
angajăm solemn în fața partidului, 
a dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Să ne amplificăm eforturile pentru 
â Susține prin fapte de prestigiu 
fiindirea dumneavoastră novatoare, 
pentru a ne aduce modesta noastră 
contribuție la edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte. Această ho- 
tărîre izvorăște din dragostea, admi
rația, respectul și recunoștința co
muniștilor, a tuturor oamenilor mun
cii față de dumneavoastră, strălucit 
revoluționar și patriot înflăcărat, 
care v-ați dedicat întreaga viață și 
activitate împlinirii idealurilor de 
libertate și independență ale națiunii 
noastre, triumfului revoluției socia
liste, înfloririi necontenite a patriei.

In telegrama MINISTERULUI PE
TROLULUI se arată: Petroliștii, pu
ternic detașament al clasei noastre 
muncitoare, iși exprimă sentimen
tele de nețărmurită încredere și 
profundă convingere că reinvestirea 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
funcția supremă de secretar gene
ral al Partidului Comunist Român 
constituie cea mai sigură garanție a 
înfăptuirii cu succes a istoricelor 
hotăriri ce vor fi adoptate de Con
gresul al XIII-lea.

Vă asigurăm că vom duce la înde
plinire cu devotament toate planu
rile prioritare pe care dumneavoastră 
personal le-ați inițiat și stabilit, că 
vom munci cu abnegație, vom depu
ne toate eforturile pentru a jndeplini 
tu cinste sarcinile trasate privind 
asigurarea cu materii prime a eco
nomiei noastre naționale, atît de 
necesare țării, pentru dezvoltarea 
titmică â tuturor sectoarelor de acti-* 
vitate.

însuflețiți de puternicul dumnea
voastră exemplu de dăruire și de
votament cu care slujiți partidul și 
poporul, vă asigurăm, tovarășe secre
tar general, că vom irttimpina cele 
două mări evenimente ale anului — 
aniversarea a 40 de ani de la vic
toria revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă și Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, prin- 
tr-o muncă plină de inițiativă, elan 
creator și prin mobilizarea tuturor 
resurselor de care dispunem.

Intr-un glas unanim toti silvicul
torii din tara noastră susțin cu 
deosebită mîndrie patriotică și îsi 
manifestă totala adeziune si apro
bare față de Hotărirea plenarei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român din 27 iunie a.c.. cu 
privire la realegerea dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. în înalta funcție 
de secretar general al partidului.

în aceste zile, cînd întregul nostru' 
Oopot este puternic angajat in tra
ducerea în viată a documentelor 
Congresului al XH-lea si Conferin
ței Naționale ale partidului, a re
centei Hotăriri adoptate de plenara
Comitetului Central al Partidului

Comunist Român si a prețioaselor 
dumneavoastră indicații si orientări, 
sintem plenar angajați și nu vom 
precupeți nici un efort pentru în
făptuirea sarcinilor cc ni le-ati dat 
privind dezvoltarea calitativă a fon
dului forestier, astfel incit să asigu
răm întregul necesar de materie pri
mă a industriei de prelucrare a lem
nului — se menționează in telegra
ma BIROULUI EXECUTIV AL 
CONSILIULUI SILVICULTURII.

Sintem de asemenea preocupați 
pentru valorificarea completă și su
perioară a tuturor resurselor fondu
lui forestier, pentru mai buna gos
podărire și valorificare a pajiștilor 
din zona de munte si perimetrul fo
restier din celelalte zone, pentru ri
dicarea silviculturii pe noi trepte de 
dezvoltare calitativă.

Cu nețărmurită însuflețire și cele 
mai profunde sentimente de bucurie 
și mindrie patriotică, comuniștii, toți 
oamenii muncii — se arată in tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
GIURGIU AL P.C.R. — susțin din 
adincul inimilor propunerea, expri
mată in Hotărirea Plenarei Comite
tului Central din 27 iunie 198-1, ca 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 

• Succesele istorice realizate in construcția socialistă, in perioada deschisă de 

Congresul al IX-lea, sint indisolubil legate de munca și gîndirea dumneavoastră cuteză

toare, de politica înțeleaptă și novatoare pe care o înfăptuiți cu abnegație, potrivit 

intereselor vitale ale României socialiste, cauzei generale a socialismului și comunismului

? • Sintem mindri să vă avem mereu în fruntea partidului, ca militant neobosit

și strălucit conducător revoluționar, care se bucură de un înalt prestigiu în rîndurile 

mișcării comuniste și muncitorești, pe plan internațional, pentru contribuțiile de 

neprețuit la cauza prieteniei intre popoare, a progresului și păcii mondiale

• Ne angajăm să facem totul pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan 

pe acest an și pe întregul cincinal, pentru a întimpina cu noi și însemnate succese 

în toate domeniile de activitate a 40-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare 

socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al partidului

națiunii române, să fiți reales la cel 
de-al XIII-lea Congres in funcția 
supremă de secretar general al 
Partidului Comunist Roman, văzînd 
in aceasta garanția cea mai -de preț 
a obținerii de noi și mărețe victorii, 
a ridicării României pe culmi tot mai 
înalte de progres și civilizație socia
listă.

Însuflețiți de profundele sentimen
te de dragoste, stimă șl prețuire cu 
care vă înconjoară, reafirmindu-și 
încă o dată voința fermă și unanimă 
de a susține realegerea dumneavoas
tră in inalta funcție de secretar ge
neral al partidului, hotăriți să intim- 
pine cu succese dc seamă a 40-a ani
versare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și Congresul al XIII- 
lea al partidului, exprimindu-și 
acordul total față de proiectul Di
rectivelor privind dezvoltarea eco- 
nomieo-socială a Republicii Socialiste 
România in cincinalul 1986—1990, 
față dc celelalte documente de o în
semnătate covirșitoare pentru viito
rul țării, adoptate de Plenara Co
mitetului Contrai, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Giurgiu 
se angajează solemn, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să militeze cu toată energia lor 
creatoare pentru împlinirea nobilelor 
idealuri cărora le-ați consacrat cu 
patos revoluționar întreaga viață, 
propășirea continuă a scumpei noas
tre patrii, Republica Socialistă 
România, triumful socialismului, 
progresului și păcii în lume.

Reinvestirea dumneavoastră in 
suprema funcție de conducere a 
partidului reprezintă o nouă si pu
ternică manifestare a unității in
destructibile a întregului- partid, a 
întregii națiuni în jurul partidului, 
o profundă expresie a înaltei pre
țuiri și recunoștințe pe care întregul 
nostru popor o nutrește față de dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — se 
menționează in telegrama MI
NISTERULUI TRANSPORTURILOR 
SI TELECOMUNICAȚIILOR.

Vă asigurăm, mult iubite .și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că însuflețiți de pilduitoarea dum
neavoastră viată și activitate revo
luționară. dc nemărginitul devota
ment și abnegație cu care slujiți 
cele mai înalte idealuri ale poporu
lui. oamenii muncii din trans
porturi și telecomunicații, consoli- 
dind și dezvoltând succesele obți
nute in primul semestru al anului. 

intr-un spirit dc deplină ordine și 
disciplină, de inallă responsabilitate 
muncitorească, vor munci cu dăruire 
și pasiune revoluționară, vor face 
totul pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce le revin pe anul in 
curs și pe întregul cincinal, in con
diții superioare de calitate și efici
entă. hotăriți să pună astfel o pu
ternică temelie realizării obiectivelor 
cincinalului următor.

4.

In numele celor peste 25 000 de oa
meni ai muncii din întreprinderea 
noastră ne exprimăm profunda ade
ziune și via satisfacție față de 
Hotărirea plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
privind realegerea dumneavoastră in 
inalta funcție de secretar general al 
partidului, expresie a voinței între
gului popor dc a urma neabătut pe 
cel mai iubit fiu al națiunii noastre, 
militant de seamă al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
ctitor al celor mai mărețe realizări 
din istoria României, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane 
care și-a lacul clin slujirea devotată 
a partidului, patriei și poporului țelul 
suprem al întregii sale vieți și activi
tăți revoluționare — se arată in tele- 

grama trimisă de COMITETUL SIN
DICATULUI „TRACTORUL1* DIN 
BRAȘOV.

Dind glas celor mai alese senti
mente de dragoste și recunoștință 
pentru minunatele condiții de muncă 
și viată pe care ni le-ați creat, oa
menii muncii din întreprinderea de 
tractoare Brașov vă asigură, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vor urma și in continuare eu ace
lași devotament politica Partidului 
Comunist Român, că vor munci 
neabătut pentru transpunerea in 
viață a mărețelor sarcini care ne re
vin pentru îndeplinirea exemplară a 
indicatorilor de plan și a angajamen
telor asumate in întrecerea socialis
tă, intimplnind astfel prin faptă și 
elan muncitoresc marea aniversare a 
40 de ani de la revoluția de eliberare 
socială și națională de la 23 August 
1944 și hotăririle istorice ce vor fi 
adoptate dc Congresul al XIII-lea al 
P.C.R.. pentru inflorirea scumpei 
noastre patrii, Republica Socialistă 
România, pe drumul, ci mereu ascen
dent spre culmile socialismului și co
munismului.

Cu cele mai vibrante sentimente de 
înălțătoare bucurie și satisfacție, dc 
profundă și legitimă mindrie patrio
tică. în deplin consens cu voința în
tregului popor, comuniștii, toti oa
menii muncii de pe înfloritoarele 
noastre plaiuri dau glas — se spune 
in telegramă COMITETULUI JUDE
ȚEAN SATU MARE AL P.C.R. — 
adeziunii lor totale față dc hotărirea 
Plenarei Comitetului Central, prin 
care a fost insusită propunerea ca la 
Congresul al iXIII-Iea al partidului, 
in funcția supremă de secretar ge
neral să fiți reinvestit dumneavoas
tră, mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ctitorul celei mai 
înfloritoare epoci din îndelungata is
torie a României — epocă ce cu în
dreptățit temei vă poartă numele.

împreună cu toti fiii patriei, noi, 
cei ce trăim și muncim înfrățiți în 
deplină unitate și armonie pe aceste 
meleaguri prospere, români, ma
ghiari. germani și dc alte naționali
tăți. vedem în prezenta dumneavoas
tră in fruntea partidului si statului 
garanția cea mai sigură si fermă a 
viitorului fericit al patriei, a edifi
cării cu succes în România a. celei 
mai drepte și umane orînduiri — so
cietatea socialistă și comunistă.

Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
oamenii muncii din județul Satu 
Mare, in deplină unitate, in frunte 

cu comuniștii, sint ferm hotăriti de 
a vă urma pe mai departe, fără șo
văire. cu credință și devotament ne
mărginit in tot ce faceți pentru bi
nele și fericirea națiunii, pentru 
creșterea rolului și prestigiului 
României pe arena internațională, 
pentru cauza socialismului și păcii, 
angajindu-ne să înfăptuim exemplar, 
cu răspundere si abnegație revoluțio
nară. hotăririle Plenarei C.C. al 
P.C.R,. să intimpinăm eu noi și re
marcabile succese in toate domeniile 
de activitate cele două mărețe ever 
nimente din viața patriei — ani
versarea a 40 de ani dc la revoluția 
de eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă și Con
gresul al XIII-lea al partidului.

Colectivul nostru, alături dc în
treaga națiune, apreciază rolul deci
siv pe care il aveți în fruntea parti
dului si statului nostru, in elaborarea 
si înfăptuirea politicii dc edificare 
in România a societății socialiste, 
magistrala dumneavoastră contribuție 
teoretică si practică in aplicarea 
creatoare a materialismului dialectic, 
si istoric, a principiilor socialismu
lui științific la condițiile concrete- 
din tara noastră, la .fundamentarea" 

si elaborarea celor mai corespunză
toare soluții privind rezolvarea pro
blemelor complexe ale noii orin- 
duiri. pentru asigurarea mersului 
ferm al patriei noastre pe calea, so
cialismului și comunismului — se 
subliniază in telegrama COLECTI
VULUI DE OAMENI AI MUNCII 
DE LA ÎNTREPRINDEREA DE 
ȚEVI „REPUBLICA* DIN CAPI
TALĂ.

Ne angajăm ferm in acest an ju
biliar. anul celei dc-a 40-a aniver
sări a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiim
perialistă si al celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului, că vom face 
totul pentru a realiza planul in acest 
an și angajamentul asumat in între
cerea socialistă, contribuind si noi 
la dezvoltarea tot mal puternică a 
patriei noastre pe drumul socialis
mului și comunismului.

Harnicii petroliști de ia Schela de 
producție petrolieră Moreni, județul 
Dîmbovița, care au avut cinstea să 
lanseze, in acest an, chemarea la în
trecere către toate schelele de foraj 
și extracție din tară, pătrunși de cea 
mai adincă stimă și dragoste, au pri
mit cu nestăvilită admirație și mîn
drie propunerea ca dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să fiți reales in 
funcția de secretar general al Parti
dului Comunist Român, avind ferma 
convingere că prin aceasta România 
socialistă va cunoaște in continuare 
o dezvoltare impetuoasă în toate do
meniile de activitate, pentru bună
starea și progresul poporului nostru.

Ne angajăm in fața dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca in cinstea ce
lei de-a 40-a aniversări a revoluției 
de eliberare socială . și națională, 
antifascistă și antiimperialistă și a 
celui de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, să reali
zăm in acest an o producție supli
mentară de 8 milioane mc gaze, 
150 tone gazolină și o producție cit 
mai mare dc țiței peste plan — se 
menționează in telegrama CONSI
LIULUI OAMENILOR MUNCII AL 
SCHELEI DE PRODUCȚIE PETRO
LIERĂ MORENI — JUDEȚUL DÎM
BOVIȚA.

Toți comuniștii și oamenii muncii 
din CONSILIUL NAȚIONAL AL 
APELOR își exprimă in acest mo
ment solemn intrOaga adeziune la 
Hotărirea recentei plenare a Comi
tetului Central al partidului privind 

realegerea dumneavoastră la Con
gresul al XIII-lea al Partidului in 
funcția supremă de secretar general 
al Partidului Comunist Român. 
Aceasta corespunde pe deplin voin
ței întregului nostru popor, ca cel 
mai înțelept, iubit și admirat fiu al 
său să continue minunata operă de 
strateg al prezentului și al viitorului 
României, pentru ridicarea pe cele 
„mai înalte culmi ale progresului și 
civilizației scumpei noastre patrii.

Puternic însuflețiți și mobilizați 
de această hotărire unanimă, hoi. 
comuniștii și toți oamenii muncii din 
Consiliul Național al Apelor, vă asi
gurăm mult iubite tovarășe secretar 
general Nicblae Ceaușescu că vom 
face totul pentru a da noi dimen
siuni de calitate și eficiență întregii 
noastre activități, că nu vom precu
peți nici un efort pentru a cinsti cu 
realizări deosebite marile evenimen
te pe care poporul român le întim- 
pină în acest an — cea de-a 40-a 
aniversare a revoluției dc eliberare 
socială și națională și cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului.

. Comuniștii. ' toti oamenii muncii 
din județul Vilcea. intr-un gind și o 

simțire cu tara, am primit cu ne
mărginită bucurie si deplin entu
ziasm propunerea Comitetului Poli
tic Executiv adoptată de recenta ple
nară a Comitetului Central al P.C.R. 
ca dumneavoastră. mult iubite si 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să fiți reales la cel de-al XIII-lea 
Congres in inalta funcție de secre
tar general al partidului, chezășia 
izbinzilor viitoare ale ponorului in 
edificarea socialistă si comunistă a 
patriei, a împlinirii celor mai nobile 
idealuri și aspirații ale națiunii 
noastre, de pace, colaborare și în
țelegere intre popoațele lumii, in fo
losul progresului si civilizației uma
ne — se relevă in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN VILCEA 
AL P.C.R.

Marile realizări dobindite în ope
ra de făurire a societății socinliste 
multilateral dezvoltate si înaintarea 
României spre comunism, minunate
le perspective prefigurate in proiec
tul de Directive ale celui de-al XIII- 
lea Congres al partidului sint indi
solubil legate de acțiunea și gin- 
direa dumneavoastră revoluționară, 
de pasiunea, dăruirea si abnegația 
cu care slujiți interesele vitale ale 
poporului, de strălucitul exemplu 
dc muncă și viată cu care însuflețiți 
întreaga națiune în nobilul ei efort 
creator de edificare a noii orînduiri 
pe pămintul patriei.

Avind certitudinea de neclintit că 
prezenta dumneavoastră ne mai de
parte in fruntea partidului reprezin
tă garanția mersului inainte. pro
gresului multilateral a! societății 
românești, vă incredintăm. mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceausescu, că 
oamenii muncii de pe meleagurile 
vilcene. asemenea întregului popor, 
strins uniți in jurul partidului, al 
dumneavoastră, vor acționa cu elan 
creatof si fierbinte devotament pen
tru înfăptuirea exemplară a sarcini
lor ce le revin, cinstind prin fapte 
tot mai inalte de muncă gloriosul 
jubileu al libertății noastre și cel 
de-al XIII-lea marc forum comunist 
al tării, o nouă și luminoasă treaptă 
în făurirea viitorului de aur al 
scumpei noastre patrii.

Noi, membrii C.A.P. din comuna 
Jebel, județul Timiș, am primit cu 
deosebită și nețărmurită satisfacție, 
cu profundă și legitimă mindrie. cu 
unanimă aprobare istorica hotărire 
a recentei plenare a Comitetului 
Central al partidului, referitoare la 
realegerea dumneavoastră do către' 
Congresul al XIII-lea in inalta func- 

tie de secretar general al Partidului 
Comunist Român — se arată in te
legrama trimisă de MEMBRII CO
OPERATIVEI AGRICOLE DE PRO
DUCȚIE DIN COMUNA JEBEL, 
JUDEȚUL TIMIȘ.

De numele și activitatea dumnea
voastră se leagă tot ce s-a înfăptuit 
din momentul in care ați fost ales 
in fruntea partidului, moment cu 
adevărat istoric, in 1965 — moment 
cc are anvergura marilor ctitorii, ce 
a dovedit că are trăinicia și frumu
sețea marilor monumente ale isto
riei. pe care nimeni și nimic nu le 
poate clinti vreodată-

Hotărirea , plenarei Comitetului 
Central cu privire la realegerea dum
neavoastră in funcția de secretar 
general al partidului a fost primită 
aici, la Ploiești, ca dealtfel in în
treaga tară, de toți comuniștii, de toti 
oamenii muncii cu deosebit entu
ziasm și legitimă mindrie. deoarece 
această hotărire corespunde voinței 
întregului popor, dorinței noastre 
neclintite de a avea, și in viitor, la 
cirma destinelor partidului și ale pa
triei pe conducătorul înțelept și clar
văzător. pe dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae

Ceaușcscu. arhitectul României mo
derne — se relevă in telegrama CO
MITETULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI 
AL P.C.R.

Fericită a fost ziua in care comu
niștii, întregul popor român v-au 
ales in fruntea partidului, iricredin- 
țindu-vă soarta patriei și a națiunii, 
care a dus la strălucita și fără, 
egal „Epocă Ceaușescu". lată' 
de ce. mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. recunoscind in 
dumneavoastră omul epocii actuale 
și viitoare, dind glas voinței unani
me a tuturor color ce trăiesc și mun
cesc in această veche șl puternică 
citadelă a mișcării comuniste și mun
citorești revoluționare, exprimăm, 

"din adincul inimii, dorința nestrămu
tata ca la al XIII-lea Congres să 
fiți reales in înalta funcție de secre
tar general al partidului, ca o recu
noaștere a meritelor fără egal pe 
care le aveți in împlinirea interese
lor majore ale națiunii noastre și. 
mai ales.- ca o garanție sigură că 
mărețul Program al partidului de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism, elaborat 
din inițiativa si cu contribuția 
nemijlocită a dumneavoastră, va fi 
îndeplinit exemplar, inălțlnd patria 
pe noi culmi de civilizație și pro
gres. pe culmile diamantine ale co
munismului, visul de aur al omenirii.

Trăim in aceste zile fierbinți pe 
meleaguri dobrogene, cind dăm bă
tălia pentru stringerea recoltei, mo
mente de înălțător patriotism, de 
profundă satisfacție. Am luat cunoș
tință. asemenea întregului nostru 
popor, de Hotărirea plenarei Comi
tetului Central al Partidului Comu-, 
nist Român, ca dumneavoastră. |cel 
mai iubit fiu al poporului român, 
revoluționarul și ctitorul României 
socialiste să fiți învestit la cel de-al 
XIII-lea Congres cu funcția supremă 
în partid. Prezenta dumneavoastră, 
cirmaci neobosit in fruntea parti
dului și a tării, patriot înflăcărat al 
cărui destin revoluționar se conto
pește cu destinele României, este 
garanția sigură a împlinirii năzuin
țelor de progres continuu, civilizație 
șl pace ale poporului român — se 
relevă in telegrama COMITETULUI 
COMUNAL MIHAIL KOGĂLNICEA- 
NU AL P.C.R.

Ne exprimăm convingerea că în
drăznețele obiective ale dezvoltării 
economico-sociale cuprinse in docu
mentele ce vor fi supuse dezbaterii 

Congresului al XIII-lea al partidu
lui. care prefigurează viitorul so
cialist și comunist al patriei noas
tre dragi, vor fi înfăptuite prin 
munca, energia și capacitatea crea
toare a harnicului nostru popor, 
care urmează cu credință pilduitorul 
dumneavoastră exemplu dc dăruire 
revoluționară.

Sintem conștienți de faptul că am 
trăit in perioada ce s-a scurs de la 
Congresul al IX-leq al partidului și 
pină in prezent cea mai fructuoasă 
perioadă din viața noastră. Am reușit 
să dublăm si să triplăm producția 
la hectar la majoritatea culturilor. 
ceea1 ce ne-a permis să contribuim 
direct la creșterea nivelului de trai 
material și spiritual, nivel atins 
fără precedent in istoria poporului 
nostru. Prin grija deosebită ce o 
purtati dezvoltării și modernizării 
agriculturii noastre socialiste, avem 
asigurate pentru acest an si pentru 
anul viitor intreaga bază materială 
și condiții deosebit de bune pentru 
ca in acest an să realizăm producții 
record, atit in sectorul vegetal, cit și 
in zootehnie.

In numele celor aproape 2 000 de 
comuniști și peste 6 000 de lucrători 
ai ogoarelor ne exprimăm intreaga 
gratitudine fată de dumneavoastră, 
cel ce ne purtati de grijă și ne în
drumați pașii spre drumul lumi
nos al comunismului. Atașamentul 
profund pe care. îl avem fată de cel 
mai iubit fiu al poporului nostru și 
politica sa înțeleaptă, dorința de a vă 
continua laborioasa activitate in 
fruntea partidului și a poporului : 
le vom exprima și prin producțiile 
mari cu care sintem hotăriti să în- 
timpinăm cea de-a 40-a aniversare a 
eliberării patriei de sub jugul fas
cist și Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român — se 
arată in telegrama BIROULUI DE 
COORDONARE AL ACTIVITĂȚII 
POLITICO-ORGANIZATORICE DE 
PARTID AL C.U.A.S.C. GURA- 
VADULUI, JUDEȚUL PRAHOVA.

Comuniștii organizației municipale 
Galafi au luat cunoștință cu ne
țărmurită bucurie și satisfacție, cu 
legitimă mindrie patriotică de Ho
tărirea plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român cu 
privire la realegerea dumneavoastră 
la Congresul al XIII-lea al partidu
lui in funcția supremă de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, și ne exprimăm intreaga 
noastră adeziune văzind in prezența 
dumneavoastră .in fruntea partidului, 
a statului cea mai sigură chezășie a 
viitorului fericit al patriei, a inde
pendenței și suveranității și a edifi
cării cu succes in România a celei 
mai drepte și umane orînduiri cu
noscute in istorie — orinduirea so
cialistă și comunistă — se mențio
nează în telegrama COMITETULUI 
MUNICIPAL GALAȚI AL P.C.R.

Municipiul Galați, Înscris cu ma
juscule in constelația marilor impli- 
niri socialiste din „Epoca Ceaușescu", 
poartă cu demnitate însemnele nou
lui, ale. dezvoltării multilaterale și | 
dinamice — rod al aplicării neabătu
te a prețioaselor orientări și indica
ții pe pare dumneavoastră, iubite 
tovarășe secretar general, le-ați 
formulat in numeroasele intilniri cu 
comuniștii, cu oamenii muncii de pe 
aceste meleaguri dunărene. Putem 
afirma cu deplină certitudihe că 
inima fiecărui locuitor al acestui mu
nicipiu — veritabil monument al 
prezentului socialist — vibrează de 
nețărmurită dragoste pentru dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că activitatea re
voluționară de peste 50 de ani pe 
care ați pus-o in slujba intereselor 
fundamentale ale poporului nostru 
constituie pentru noi toți un strălucit 
model de muncă și viață, un minunat 
exemplu de dăruire pefitru fericirea 
tuturor oamenilor muncii, pentru 
realizarea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

In aceste momente înălțătoare.' 
emoționante, cind ecoul puternic al 
hotăririi Pletiarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
cu privire la realegerea dumnea
voastră, la cel de-al XIII-lea Con
gres. in funcția supremă de secretar 
general al partidului, face să vibreze 
de o intensă bucurie milioane de 
inimi, milioane de conștiințe, comu
niștii din redacțiile ziarelor, reviste
lor și Agenției române de presă, in 
deplină unitate de cuget și simțire 
cu țara, iși exprimă, cu profundă sa
tisfacție deplina aprobare față de a- 
cest act de voință al întregului 
partid, al intregultii popor — se re
levă ih telegrama COMITETULUI 
DE PARTID PRESĂ DIN CAPI
TALĂ.

Și noi, ziariștii comuniști, cro
nicari . pasionați ai celor mai 
grandioase -înfăptuiri din milenara 
existentă a poporului nostru, care 
aparținem epocii de mare inflorire 
materială și spirituală, denumită cu 
îndreptățire „Epoca Ceaușescu", ne 
angajăm solemn să ne concentrăm 
întreaga energie și capacitate de 
muncă slujirii cu abnegație a cauzei 
partidului și poporului nostru, să 
transpunem in fapt, cu pasiune si 
răspundere comunistă, sarcina nt-bilă 
pusă de dumneavoastră in fața presei 
de a promova permanent in activi
tatea noastră gîndirea curajoasă, no
vatoare, întemeiată pe analiza te
meinică a realității, a faptelor vieții, 
a experienței înaintate, de a con
tribui șl mai puternic, in această 
nouă etapă, la formarea omului nou, 
constructor conștient al socialismu
lui și comunismului in România.J
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LUCRU
w COLÂE CEAUȘESCU,

Primire caldă, gesturi emoționante de dragoste, stimă și respect
9

(Urmare din pag. I)
tarea in continuare a siderurgiei și 
metalurgiei românești.

în intimpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu au venit ministrul indus
triei chimice, Gheorghe Dinu, 
membri ai consiliului oamenilor 
muncii din întreprindere. Directorul 
unității, ing. Boleslav Muller, prezin
tă . rezultatele obținute de colectivul 
întreprinderii in direcția sporirii pro
ducției de metale . neferoase, preci- 
zind că, in actualul cincinal, prin pu
nerea în funcțiune a unor importante 
capacități productive, se dublează 
cantitățile de zinc și plumb de mare 
puritate, metale deosebit de necesare 
pentru numeroase procese tehnologi
ce din industrie.

Răspunzind întrebărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu referitoare la mo
dul în care sint îndeplinite sarcinile 
de plan pe primul semestru al anu
lui, directorul întreprinderii infor
mează că producția fizică a fost 
realizată integral la plumb, dar la 
zinc se înregistrează restanțe. Se
cretarul general al partidului a cerut 
ministerului de resort și unității ca, 
în scurt timp, luindu-se măsuri co
respunzătoare, producția de zinc 
să se situeze la nivelul planu
lui, să se recupereze restanțele 
apărute în prima parte a anului. 
O altă problemă abordată în cursul 
analizei cu factori de răspun
dere, cu specialiștii din domeniul 
metalurgiei neferoase a constituit-o 
recuperarea tuturor metalelor ne
feroase utile existente în minereu- 
rile prelucrate la Copșa Mică. Mi
nistrul industriei chimice informează 
că, prin conlucrarea strînsă dintre 
specialiștii uzinei și cei ai Institutu
lui Central de Chimie, au fost elabo
rate tehnologii care asigură recupe
rarea cadmiului, bismutului și stibiu- 
lui — produse necesare industriei 
chimice, în electronică, electrotehni
că și alte subramuri ale construcției 
de mașini. Stabilirea tehnologiilor 
vizînd recuperarea acestor metale 
neferoase, cit și a metalelor rare și 
prețioase constituie obiectivul unor 
programe speciale întocmite sub 
coordonarea Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, a to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. în acest cadru, to
varășa Elena Ceaușescu s-a interesat 
de felul in care specialiștii întreprin
derii au soluționat ‘o problemă teh
nică de mare importanță — produce
rea pulberilor de zinc. Gazdele au 
informat că instalația concepută de 

specialiștii români a produs pînă în 
prezent 2 500 tone, precizînd că există 
posibilități certe ca, în perioada 
următoare, să se asigure integral ne
cesarul de pulberi de zinc pentru 
întreaga economie.

Sint vizitate apoi citeva instalații 
din cadrul secției de electroliză, 
unde se obține plumbul de puritate 
înaltă — 99,99* la sută. Secretarul 
general al partidului a apreciat gra
dul ridicat de mecanizare și auto
matizare al noii instalații de electro
liză, rod al gindirii tehnice româ
nești, și a indicat conducerii minis
terului de resort să studieze posibi
litatea valorificării ei la export.

în încheierea rodnicului dialog de 
lucru, purtat de secretarul gene
ral al partidului la această impor
tantă unitate industrială din Copșa 
Mică cu specialiștii din domeniul 
metalurgiei neferoase, s-a indicat să 
se intensifice colaborarea dintre 
unitățile Ministerului Industriei 
Chimice și Ministerului Minelor 
pentru prepararea unor, minereuri 
cit mai valoroase din punctul de ve
dere al gradului de concentrare, care 
să fie prelucrate la unitatea din Cop
șa Mică, ce dispune de dotările ne
cesare. De asemenea, s-a cerut co
lectivului uzinei să mențină într-o 
perfectă stare de funcționare capa
citățile de producție existente, pen
tru a putea livra economiei națio
nale produsele solicitate.

Mulțumind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru indicațiile și re
comandările făcute în cursul vizitei 
de lucru, gazdele s-au angajat să le 
traducă neintirziat în fapt, astfel in
cit colectivul întreprinderii să in- 
tîmpine marile evenimente din acest 
an — a 40-a aniversare a eliberării 
țării și cel de-al XIII-lea Congres al 
partidului — cu succese deosebite 
în muncă.

La ■ plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresindu-se muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor în
treprinderii. locuitorilor din Copșa 
Mică, prezenți în mare număr la lo
cul de decolare a elicopterului pre
zidențial, i-a felicitat călduros pentru 
succesele dobîndite și a urat colecti
vului acestei întreprinderi să obțină 
rezultate tot mai bune in activitatea 
lui de mare însemnătate pentru eco
nomia țării.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu în județul Sibiu a conti
nuat la Mediaș, străveche vatră de 
civilizație românească, astăzi puter
nic centru industrial al județului și 
al țării, care realizează în unitățile 

sale o gamă variată de produse soli
citate de economia națională.

Mii de locuitori ai orașului — ro
mâni, germani, maghiari, tineri și 
virstnici — au ieșit pe străzile îm
podobite de sărbătoare, cu steaguri 
tricolore și roșii, cu portrete ale to
varășului Nicolae Ceaușescu și ale 
tovarășei Elena Ceaușescu, cu mari 
pancarte, pentru a ura, din inimă, 
un călduros bun venit conducătorului 
iubit al partidului și statului. 
Alte mii de oameni ai muncii se 
aflau pe stadionul orașului, unde 
a aterizat elicopterul prezidențial. 
La coborîre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați cu deosebit respect 
și considerație de primarul munici
piului, Teodor Moldovan, care, in 
numele tuturor locuitorilor Media
șului, a exprimat cele mai calde sen
timente de stimă si prețuire față de 
omul care și-a consacrat întreaga 
viață progresului și bunăstării între
gului popor. Din mii de piepturi au 
răsunat urale puternice, cei prezenți 
ovaționind pentru partid și secreta
rul său general, pentru patria noas
tră socialistă. S-a scandat cu putere 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“. Miile de locuitori ai 
Mediașului și-au exprimat, astfel, 
direct și cald, deplina aprobare față 
de Hotărîrea recentei plenare a Co
mitetului Central al partidului pri
vind realegerea, la cel de-al XIII-lea 
Congres, a tovarășului Nicolae 
Ceaușesctț în funcția supremă de 
secretar general al partidului, cheză
șia sigură a mersului nostru mereu 
ascendent pe drumul luminos al so
cialismului și comunismului. în 
aceste calde manifestări de dragoste 
și prețuire se regăsesc sentimentele de 
adincă recunoștință pe care locuitorii 
acestui important centru economic al 
tării le nutresc față de secretarul ge
neral al partidului. Mediașul, ase
menea . tuturor localităților țării, a 
cunoscut în ultimele două decenii — 
perioadă pe care cu justificată min- 
drie o numim „Epoca Ceaușescu'1 — 
o dezvoltare puternică. Au apărut și 
s-au dezvoltat numeroase unități in
dustriale, s-au extins și modernizat 
vechile întreprinderi, ale căror pro- 

*duse sint bine cunoscute și apreciate 
în țară și peste hotare. De aseme
nea, au fost înălțate numeroase 
blocuri de locuințe și edificii social- 
culturale, care contribuie la ridicarea 
nivelului de viață al locuitorilor ora
șului.

Salutați cu bucurie și dragoste de 
cetățenii orașului, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au străbătut orașul intr-o 
mașină deschisă, indreptjndu-se spre 
întreprinderea „Automeca- 
nica*' Prlma unitate înscrisă in 
programul vizitei in municipiul de 
pe Tirnave.

La sosire, distinșii oaspeți au fost 
întimpinați cu deosebită stimă si 
respect de tovarășii Petre Preoteasa, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini. Ion Stoian, directorul gene
ral al centralei de resort, de repre
zentanți ai consiliului oamenilor 
muncii, care le-au urat un călduros 
bun venit.

La această importantă unitate a 
economiei noastre naționale s-a ana
lizat modul in care colectivul acțio
nează pentru realizarea sarcinilor de 
plan pe anul in curs, înnoirea si di
versificarea producției, creșterea ca
lității produselor, sporirea producti
vității muncii, reducerea consumuri
lor si ridicarea, in continuare, a efi
cienței intregii activități.

Dialogul cu cadrele uzinei a avut 
loc direct in secțiile productive, acolo 
unde se făuresc produsele uzinei — 
caroserii auto pentru transportul de 
mărfuri generale, cisternele pentru 
transportul lichidelor, basculantele, 
autobasculantele, precum și alte nu
meroase mașini și utilaje de mare 
importanță pentru economia națio
nală.

luate pen- 
colectiv sâ 
jubiliar al 

socială și

•Și

în fața unor grafice directorul uzi
nei, Anton Peleanu, a prezentat prin
cipalii indicatori ai producției pe a- 
cest an. care, in cea mai mare parte, 
in special la export, au fost depășiți, 
precum și măsurile 
tru ca acest harnic 
se Prezinte \ in anul 
revoluției de eliberare 
națională, antifascistă și antiimperia- 
listă și al Congresului al XIII-lea al 
partidului cu infăptuiri cit mat im
portante. Se precizează că atit pro- 
ducția-marfă, cea netă, cit și pro
ducția fizică au fost depășite, reali- 
zindu-se beneficii peste plan de pes
te 10 milioane lei. în același timp, 
exportul a fost depășit în propor
ție de 87 la sută, printre principalii 
beneficiari ai uzinei aflindu-se țări 
cu tradiție in construcția de mașini.

Eforturile îndreptate spre reînnoi
rea producției s-au soldat cu un re
zultat de prestigiu — peste 85 la 
sută din producția-marfă o repre
zintă produsele noi și modernizate.

Rodnic dialog de lucru la Întreprinderea metalurgică de metale neferoase din Copșa Mică

Importante indicații privind dezvoltarea zootehniei la I.A.S. Dealul Ocnei

(Continuare în pag. a IV-a) Analiză concretă a problemelor producției la întreprinderea mecanică Mirșa
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
Împreună cu tovarășa elena ceaușescu, In județul sibiu
(Urmare din pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
vut cuvinte de apreciere pentru a- 
ceste realizări, pentru .preocuparea 
specialiștilor de a diversifica fabri
cația in conformitate cu cerințele di
verselor sectoare ale economiei na
ționale și a recomandat să se mear
gă pe linia fabricării unor mijloace 
de transport de mare capacitate, cu 
un consum redus de combustibili, să 
se acționeze in continuare pentru 
modernizarea produselor, ridicarea 
calității și competitivității acestora, 
reducerea greutății lor, pentru noi 
asimilări cu un grad inalt de teh
nicitate.

în cadrul vizitei a fost acordată, 
de asemenea, o mare atenție spori
rii productivității muncii, reducerii 
consumurilor, creșterii eficienței eco
nomice. Un loc aparte în preocupări
le colectivului de aici il reprezintă 
diminuarea continuă a greutății au
tovehiculelor, a consumului de me
tal. în acest sens, sint folosite noi 
materiale, intre care fibra de sticlă, 
în legătură cu această problemă, to
varășa Elena Ceaușescu a recoman
dat extinderea utilizării de polimeri 
la autotrenuri și la alte mijloace de 
transport; rutier de mare capacitate, 
economisindu-se. totodată, pe această 
cale, cantități importante de metal 
și asigurindu-se creșterea încărcă
turii utile și reducerea consumului 
de carburant.

în încheiere s-a asistat la o pre
zentare a mijloacelor speciale de 
transport produse de uzină.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat felicitări colec
tivului și a recomandat să fie con
tinuate preocupările în direcția creă
rii de mașini cu capacități mari, să 
se acționeze pentru modernizarea 
produselor și tehnologiilor, să se 
pună accent pe reducerea consumu
rilor de metal, pe creșterea eficienței 
muncii.

în continuare a fost vizitată Jn_ 
treprinderea „Vitrometan".

Pe întregul traseu străbătut de co
loana oficială, locuitorii Mediașului, 
cu mic cu mare, au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu aceeași caldă manifestare 
de dragoste, stimă și prețuire, au 
aclamat pentru Partidul Comunist 
Român, pentru secretarul său ge
neral.

Ambianța sărbătorească de la în
treprinderea „Vitrometan* 4 * 6 * * * * 11 a expri
mat bucuria acestui colectiv de a 
se reintilni cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

în unitățile agricole din județul 
Giurgiu orzul a fost recoltat, pină 
luni seara, de pe 91 la sută din su
prafață. Se apreciază că astăzi, pină 
in prinz. întreaga lucrare va fi în
cheiată. Unitățile din consiliile agro
industriale Vedea. Ghimpați, Izvoa
rele, Putineiu și Călugăreni au ter
minat recoltarea orzului in mai puțin 
de patru zile.

în programul de măsuri al comite
tului județean de partid privind 
desfășurarea campaniei agricole de 
vară s-a prevăzut să se insămințeze 
culturi succesive pe o suprafață de 
78 390 hectare, din care 27 550 cu po
rumb pentru boabe, 9 500 cu legume.
4 000 cu sfeclă de zahăr, 10 000 cu soia,
8 000 cu floarea-soarelui. 2 500 cu fa
sole și furaje. Așadar, o, sarcină deo
sebită. un program mobilizator pen
tru realizarea căruia se impune lua
rea unor măsuri urgente. Spunem 
aceasta intrucit pină marți seara se 
insămințase ’ numai o suprafață de
6 050 hectare cu aceste culturi, ceea 
ce este extrem de puțin.

Sint unități unde s-a lucrat cu mult 
spirit de răspundere și concomitent
cu recoltarea orzului s-a acționat
pentru eliberarea de paie a terenului,
pentru efectuarea arăturilor in 
timpul nopții și semănatul culturilor 
succesive din primele ore ale dimi
neții pină la lăsarea întunericului.
Bunăoară. în trei zile, la cooperativa 
agricolă din comuna Găujani s-a re
coltat orzul de pe o suprafață de 330 
hectare și tot aceeași suprafață a 
fost semănată cu porumb, soia, floa
rea-soarelui. sfeclă de zahăr și fu
raje. Președintele cooperativei. Cos- 
ma Măroiu. ne spune că marea lor 
grijă a fost semănatul culturilor 
succesive pentru a demonstra că se 
poate realiza a doua cultură pe ace
eași suprafață de teren, asa cum a 
indicat secretarul general al partidu
lui. Programul de culturi succesive 
al cooperativei este in acest an de 
853 hectare și va fi respectat in în
tregime. De asemenea, in cooperativa 
agricolă din comuna Ghimpați s-a 
semănat după orz o suprafață de 240

La intrarea în întreprindere, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sint intimpinați de 
tovarășul Ion Pățan, ministrul indus
triei ușoare.

în expoziția organizată aici. ing. 
Emilian Bărbat, directorul întreprin
derii. prezintă inalților oaspeți cite- 
va dintre cele mai reprezentative 
lealizări : produse de menaj cu un 
mare grad de complexitate și finețe, 
corpuri de iluminat, articole tehnice 
de laborator etc, înaltul nivel calita
tiv al produselor este probat de fap
tul că, astăzi, peste 60 la sută din 
volumul producției este destinat ex
portului. Modernizarea proceselor 
tehnologice de modelare a sticlei in
candescente a determinat o reducere 
a consumurilor de combustibili con
venționali cu peste 14 la sută față de 
1980 și a celor de energie electrică 
cu peste 19 la sută. Conducerea în
treprinderii informează că planul 
semestrial a fost indeplinit și de
pășit la toți indicatorii, existînd toa
te condițiile pentru ca sarcinile ce-i 
revin unității in acest an să fie in- 

deplinite exemplar, la cote înalte de 
calitate și eficiență.

Este vizitată hala de producție a 
sticlăriei de menaj. Peste 90 la sută 
din aceste produse sint destinate 
exportului. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ii. sint prezentate cuptoa
rele de topit modernizate, la care 
consumul de gaz metan a fost redus 
cu 25 la sută. în continuare, se vi
zitează hala de producere a crista
lului. Cu ocazia vizitei efectuate in 
ianuarie 1971, secretarul general al 
partidului a trasat ca sarcină spe
cialiștilor întreprinderii să elaboreze 
tehnologiile de fabricație a cristalu
lui românesc. La un an de la acea 
dată, specialiștii de aici au raportat 
realizarea primului cristal românesc, 
în atelierul de broșare a cristalului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat specialiștilor întreprinderii 
să-și intensifice eforturile în direcția 
reducerii in continuare a consumuri
lor de materii prime, combustibili și 
energie, pentru creșterea eficienței 
economice a întregii activități, odată 
cu ridicarea calității produselor.

Apreciind bunele rezultate obținute 
de cei ce modelează lava incandes
centă a sticlei, secretarul general al 
partidului a cerut oamenilor muncii 
de la „Vitrometan" ca, prin ridica
rea permanentă a calității și aspec
tului produselor, prin înnoire și di
versificare, să crească simțitor pon
derea producției destinate exportului. 
• Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la întreprinderea 
„Vitrometan" se încheie într-o at
mosferă sărbătorească, caracteristică 
fiecărei întilniri cu colective de 
oameni ai muncii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au în
dreptat apoi spre stadionul orașului. 
Din nou, mii și mii de medieșeni au 
dat glas sentimentelor de prețuire și 
dragoste pe care le nutresc față de 
conducătorul iubit și stimat al parti
dului și statului.

La stadion, cei prezenți au ovațio
nat cu putere pentru partid și secre
tarul său general, pentru patria 
noastră socialistă, pentru eroicul 
popor român, constructor al socia
lismului.

în aclamațiile celor prezenți, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU a spus: 
Doresc să adresez calde felicitări 
colectivelor vizitate, tuturor oameni
lor muncii, locuitorilor Mediașului 
pentru rezultatele inregistrate. Vă 
doresc succese tot mai mari în 
muncă, multă sănătate și fericire !

Vizita de lucru a continuat la

treprinderea mecanică Mir
șa unde tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
intimpinați, de asemenea, cu flori, cu 
bucurie in inimi, cu cele mai calde 
sentimente de dragoste și stimă.

Dezvoltarea acestei unități — ase
menea atitor importante obiective 
economice ale tării — este strins le
gată de numele secretarului general 
al partidului. Pe baza orientărilor și 
indicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. întreprinderea a cunoscut 
o permanentă extindere și moderni
zare. devenind o unitate fruntașă a 
industriei noastre constructoare de 
mașini.

Noua vizită a secretarului general 
al partidului s-a înscris — ca si cele 
precedente — ca un moment de cea 
mai mare însemnătate in viata colec
tivului de aici. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a examinat și stabilit, 
împreună cu membrii conducerii și 
specialiștii întreprinderii, căile și 
modalitățile concrete menite să asi
gure înfăptuirea, in cele mai bune 
condiții, a sarcinilor deosebite ce 
revin unității din programele priori
tare, din planurile pe 1984 și pe anul 

următor, in vederea trecerii cu 
succes la îndeplinirea prevederilor 
cincinalului viitor.

în acest cadru, directorul general 
al întreprinderii. Nicolae Roman, a 
prezentat măsurile luate pentru a- 
dincirea laturii calitative a întregii 
activități, incepînd cu concepția con
structivă si pină la livrarea produ
selor. Au fost relevate, in acest sens, 
acțiunile întreprinse și rezultatele 
obținute pe linia reducerii perioade
lor de asimilare a utilajelor noi și 
modernizate, cu caracteristici tehni- 
co-economice si de fiabilitate la ni
vel mondial. S-a arătat că se urmă
resc îndeaproape cerințele imediate 
si de perspectivă ale beneficiarilor 
interni și externi, adaptindu-se co
respunzător ciclurile de fabricație a 
noilor produse. Paralel cu creșterea 
si diversificarea producției, o aten
ție specială se acordă sporirii pro
ductivității muncii, prin organizarea 
mai judicioasă a fluxurilor de fa
bricație. prin îmbunătățirea continuă 
a soluțiilor constructive și aplicarea 
unor tehnologii avansate.

Apreciind o serie de procedee mo
derne utilizate in domeniul trata
mentelor termice și in alte sectoare, 
tovarășa .Elena Ceaușescu a subliniat 
necesitatea extinderii controlului ul
trasonic în procesele de producție, 
pentru a se asigura o structură op
timă si o calitate cit mai bună ma
terialelor incorporate in produse.

Analiza cuprinzătoare, aprofunda
tă. a activității desfășurate de spe
cialiștii si muncitorii întreprinderii 
și. îndeosebi, a posibilităților ridică
rii acesteia pe un plan calitativ su
perior — potrivit cerințelor și exi
gentelor actualei etape de dezvolta
re a economiei naționale — a avut 
Joc in timpul vizitării unor secții de 
bază ale unității, dotate cu mașini 
si instalații de mare tehnicitate.

Gazdele au invitat apoi pe to
varășul Nicolae Ceaușescu si pe to
varășa Elena Ceaușescu pe un întins 
platou, unde s-a amenajat o expo
ziție cu cele mai noi produse ale 
întreprinderii, mărturii elocvente ale 
capacității creatoare a constructorilor 
de mașini din Mirșa. Printre expo
nate — multe de proporții impresio
nante — se aflau autobasculante de 
capacități cuprinse intre 10 și 110 
tone, autotrenuri cu semiremorci 
pentru transport de utilaj petrolier, 
cărbune, ciment, mărfuri generale și 
containere, buldozere pe șenile de 
550 CP. autoșasiuri, treilere modula
te de la 40 la 120 de tone. încărcă
toare frontale cu cupe între 10 și 
20 mc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. in 
discuțiile purtate cu ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, cu 
conducerea și specialiștii unității vi
zitate. a indicat să se acționeze in 
continuare, cu fermitate, pentru o cit 
mai bună organizare a producției 
acestor utilaje de mare randament 
și pentru extinderea exportului. 
Secretarul general al partidu
lui a cerut, totodată, să se ia toate 
măsurile pentru ca întreprinderea 
din Mirșa să asigure, la timp, utila
jele destinate lucrărilor de amena
jare a sistemelor de irigații și de
secări din țara noastră.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat felicitări con
structorilor de mașini din Mirșa 
pentru rezultatele înregistrate pină 
acum și le-a urat să încheie acest an 
cu realizări cit mai bune, să obțină 
succese tot mai mari ,în cinstea celei 
de-a 40-a aniversări a eliberării pa
triei și a celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului.

Dialogul de lucru al secretarului 
general al partidului cu oamenii 
muncii din județul Sibiu a continuat, 
apoi, îa ferma Fîntîna Rece a

La întreprinderea „Automecanica", dialog de lucru in secțiile productive

întreprinderii agricole de 
stat Dealul Ocnei. Aici> intr-un 
cadru natural de un pitoresc deose
bit. tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au fost pri
miți cu alese sentimente de profundă 
dragoste și stimă de sute și sute de 
țărani cooperatori, mecanizatori, lu
crători din fermele de stat, agricul
tori cu gospodărie individuală. Mulți 
poartă frumoase straie populare. Un 
grup de fluierași interpretează cin- 
tece din bogatul folclor al ținutului. 
Platoul răsună de puternice urale și 
aplauze, se scandează îndelung pen
tru partid și secretarul său general. 
Tineri țărani oferă iubiților oaspeți 
buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost in- 
timpinați de Gheorghe David, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, de reprezentanți ai orga
nelor agricole județene.

In fața unor panouri cu grafice 
sugestive, Iosif Tutulea, directorul 
direcției județene pentru agricultură 
și industrie alimentară, prezintă mo
dul în care se înfăptuiesc programe
le de dezvoltare a sectoarelor agri
culturii sibiene.

Sibiul, județ cu o îndelungată tra
diție in agricultură, cu deosebire in 
cultivarea terenurilor in pantă și in 
creșterea animalelor, realizează azi 
o producție agricolă globală de peste 

trei ori mai mare față de enul 1970. 
An de an, ca urmare a investițiilor 
substanțiale făcute de stat pentru 
acest important sector al economiei 
naționale, a hărniciei țăranilor au 
crescut producțiile agricole vegetale 
și animale, precum și livrările de 
produse la fondul centralizat al sta
tului. Acum se depun eforturi stă
ruitoare pentru materializarea pro
gramelor de îmbunătățiri funciare, 
de ameliorare a pajiștilor, de dez
voltare a zootehniei, de creștere a 
producțiilor vegetale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează îndeaproape de produc
țiile obținute pină acum la griu, orz, 
porumb, cartofi, apreciind că există 
încă mari posibilități de sporire a 
recoltelor, această zonă a țării be
neficiind, in general, de precipitații 
abundente, de importante lucrări de 
îmbunătățiri funciare.

Este prezentat programul de ame
liorare a pajiștilor naturale, care, in 
județul Sibiu, se intind pe mai mult 
de 170 000 de hectare. îmbunătățirea 
cantitativă și • calitativă a resurselor 
naturale de hrană pentru animale se 
regăsește in creșterea efectivelor de 
bovine si ovine, care numără peste 
170 000 și. respectiv. 580 000 de ani
male. în standurile taberei de vară a 
fermei vizitate sint prezentate exem
plare reprezentative ale rasei de 
bovine Bălțata romanească. Secreta
rul general al partidului este infor

mat asupra evoluției producției me
dii de lapte pe vacă furajată. Apre
ciind că realizările sint incă modeste 
fată de posibilități, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut ca toate fermele 
I.A.S. să l’ie ridicate la nivelul reali
zărilor celor fruntașe, respectiv să 
atingă o producție de 5 000 litri lap
te. Totodată, se recomandă extinderea 
efectivelor acestei rase autohtone 
mixte, de lapte și carne, cu animale 
robuste, productive, valorificindu-se 
cit mai bine condițiile naturale din 
zonă.

De o bună apreciere s-au bucurat 
exemplarele de oi din vechea rasă 
românească Țurcană. Sint. prezentate 
mioare și berbecuți, care, la virsta 
de patru luni, au o greutate de 
22—24 kg. Stațiunea de cercetare și 
producție pentru creșterea ovinelor 
si caprinelor Cristian a creat, prin 
selecție, exemplare cu un bun ran
dament din rasa Țurcană.

De asemenea, au fost bine apre
ciate rezultatele fermei de elită pen
tru creșterea iepurilor de casă din 
cadru) întreprinderii „Avicola"-Sibiu. 
Unitatea asigură material biologic 
pentru ferme specializate din multe 
zone ale tării și a sprijinit primă
riile comunelor din județ pentru în
ființarea crescătoriilor proprii de ie
puri. Au fost prezentați, de aseme
nea, porumbei din rase ele carne, cu o 
greutate medie de 1.2—1,4 kg.

La încheierea vizitei, secretarul 

general al partidului a adresat cu
vinte de. apreciere pentru rezultatele 
obținute in agricultura județului și 
a recomandat ca specialiștii, lucră
torii ogoarelor să acționeze perseve
rent pentru sporirea producției de 
cereale, cartofi, pentru ameliorarea 
pajiștilor naturale, punindu-șe un 
accent deosebit pe dezvoltarea in 
continuare a zootehniei, cu deosebi
re a efectivelor de bovine și ovine 
de la care să se obțină cit mai re
pede o creștere simțitoare a produc
ției de lapte și carne.

în aplauzele, uralele si ovațiile 
celor prezenți. elicopterul preziden
țial a decolat, indreptindu-se spre 
Sibiu.

Prima zi a vizitei s-a încheiat cu 
reintilnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu locuitorii municipiului 
Sibiu, care și-au reafirmat marea 
bucurie dea-1 avea din nou. cal oas
pete drag, in mijlocul lor. Asemenea 
întregii noastre națiuni, cetățenii 
orașului si-au exprimat vibrant pro
funda mindrie si satisfacție că in 
fruntea partidului și statului se află 
cel mai iubit și stimat fiu al națiu
nii. tovarășul Nicolae- Ceaușescu, 
văzind in aceasta chezășia sigură a 
înfloririi continue a patriei, a înain
tării ferme a tării pe calea socialis
mului și comunismului, a înfăptuirii 
neabătute a înaltelor aspirații de 
progres, bunăstare și pace ale po
porului român.

SECERIȘUL CEREALELOR Șl SEMĂNATUL CULTURILOR 
SUCCESIVE - /IV FLUX NEÎNTRERUPT!

STRINGEREA Șl DEPOZITAREA GRABNICĂ 
A FURAJELOR

Județele Dolj și Ialomița au 
încheiat recoltarea orzului

în telegramele adresate cu acest prilej TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, de către comitetele județene 
Dolj și Ialomița ale P.C.R. sc exprimă angajamentul lucrătorilor ogoa
relor acestor județe ca, in următoarele zile, paralel cu trecerea pe 
un front larg la recoltatul griului, să imprime un ritm mai alert 
eliberării terenului, pregătirii patului germinativ și insămințării cul
turilor duble în structura stabilită pe toate suprafețele, să 'efectueze 
la timp toate celelalte lucrări, pentru a-și spori contribuția la con
stituirea fondului central de produse agricole, la ridicarea bunăstării 
întregului popor.

TELEORMAN: Front larg de lucru

mijloacelor
După încheierea secerișului orzu

lui. in unitățile agricole din județul 
Teleorman forțele au fost concen
trate la eliberarea de paie a terenu
rilor, pregătirea patului germinativ și 
insâmînțarea culturilor succesive. 
Concomitent, se fac ultimele reglaje 
la combinele ce vor fi folosite la se
cerișul griului de pe cele peste 
113 000 hectare cultivate. Desprinzin- 
du-se toate învățămintele din cam
pania de strîngere a orzului, prin ge
neralizarea acțiunilor și inițiativelor 
valoroase se urmărește ca recoltarea 
griului să se desfășoare mult mai 
bine. Pornind de la unele neajunsuri 
de ordin organizatoric, cadrele de 
conducere și specialiștii organelor 
agricole, activiștii de partid și de 
stat, odată ajunși în consiliile și uni
tățile unde au răspunderi concrete, 
au trecut împreună cu inginerii-șefi 
și șefii de fermă la stabilirea solelor 
de griu cu un grad de coacere avan
sat. iar combinerii și mecanicii revi
zuiesc combinele in așa fel incit ni
mic din producție să nu se piardă.

Dealtfel, secerișul griului a și in
trat in actualitate. Primii care au pă
truns în lanurile ajunse la maturitate 
sint mecanizatorii de la întreprinde
rea agricolă de stat din Alexandria, 
unde griul ocupă 1 200 hectare. Se lu- 

9 crează în formații; complexe și. ime- 
> diat după recoltare, c.ti presele de ba-

mecanizate
lotat se string paiele de pe terenuri, 
în continuare, se insămințează po
rumb direct in miriște cu o mașină 
specială de mare randament. „Con
trolăm oră de oră stadiul de coacere 
al lanurilor pentru a dirija cele 40 
de combine acolo unde pot lucra cu 
maximă eficiență — ne spune ingi
nerul Costel Scrioșteanu, directorul 
întreprinderii. Pentru evitarea pier
derilor, combinele sint reglate — cu 
deosebire la tobă — de trei-patru ori 
pe zi".

Ieri, recoltarea griului a început și 
la cooperativa agricolă din comuna 
Măgura. Pe o solă cu textură mai ni
sipoasă, la ferma nr. 3, asistăm la 
startul secerișului. Remarcăm și aici 
buna organizare a muncii. După o ul
timă verificare a umidității boabelor, 
formația de 10 combine intră imediat 
în lanuri.

în zilele următoare, pe măsură ce 
lanurile de griu vor ajunge la matu
ritate. ritmul recoltării se va intensi
fica. Pentru a se atinge viteza de lu
cru stabilită la seceriș și a se asi
gura, totodată, însămînțarea grabnică 
a culturilor succesive se impune pre
tutindeni o organizare temeinică a 
muncii pentru executarea in flux 
neîntrerupt a tuturor lucrărilor.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

GIURGIU: Exemplele demonstrează: 
ritmul lucrărilor poate fi intensificat

hectare cu porumb, sfeclă de zahăr 
și floarea-soarelui. Primarul comu
nei, Ștefan Tone, ne spune că pe 
primele suprafețe semănate in cul
tură succesivă porumbul a și răsărit.

Cu totul altfel stau lucrurile in 
unitățile din consiliul agroindustrial 
Vidra, zonă cu o marc pondere in 
cultivarea legumelor. Aici, deși in 
majoritatea unităților s-a încheiat 
recoltarea orzului, nu s-a semănat 
pină acum nici, măcar un hectar. în 
comunele Vărăști și Berccni s-a ter
minat recoltarea orzului, dar semă- 
nătorile nu au intrat in brazdă. în 
consiliul agroindustrial Anghelești 
este, de asemenea, o situație cu to
tul necorespunzătoare. în timp ce 
cooperatorii din Bucșani au însămin- 
țat pină acum 170 hectare cu culturi 
succesive, vecinii lor din Mirșa. 
Uiești. Grădinari și Ogrezeni nici 
măcar nu au pus sămința in semă
nători.

La această oră există in județ un 
mare decalai intre recoltarea orzu
lui. eliberarea de paie a terenului si 
semănat. Comandamentul județean 
pentru agricultură a cerut specialiști
lor. activiștilor de partid, tuturor 
cadrelor de conducere angajate in 
campania agricolă de vară să în
treprindă măsuri energice pentru 
impulsionarea ritmului de lucru la 
semănatul culturilor succesive. In 
acest scop este nevoie să se lucreze 
zi și noapte la eliberarea de paie a 
terenului, să se are in timpul nopții, 
iar ziua să se semene. Și. firește, 
această grabă care se impune nu 
trebuie să afecteze in nici un fel 
calitatea lucrărilor. Comitetul jude
țean de partid a indicat să se reali
zeze riguros, in toate unitățile agri
cole. olanul culturilor succesive, in 
suprafața și structura prevăzute. Se 
apropie secerișul griului si fără o 
organizare ireproșabilă, fără ordine 
si o disciplină ferme nu se poate 
asigura desfășurarea in bune condi
ții a tuturor lucrărilor.

Petre CRISTEA
corespondentul „Scînteii"

Dezvoltarea zootehniei și creșterea 
producției animaliere depind in cea 
mai mare măsură de asigurarea unor 
cantități de furaje Îndestulătoare și 
de cea mai bună calitate. în acest 
an. datorită măsurilor luate de or
ganele de specialitate pentru între
ținerea și fertilizarea suprafețelor 
ocupate cu plante de nutreț, ca și 
condițiilor favorabile determinate de 
alternanța ploilor cu timpul călduros, 
recolta de masă verde este bună. 
La ora actuală, in toate zonele tării, 
plantele de nutreț cultivate și cele 
de pe pășunile și finețele naturale 
se dezvoltă viguros, incit există re
surse apreciabile de masă verde atit 
pentru consumul curent al animale
lor. cit și pentru asigurarea cantită
ților de fin necesare la iarnă. Esen
țial este ca in toate unitățile agricole 
să fie intensificate stringerea. trans
portul și depozitarea furajelor, acor- 
dindu-se cea mai mare atenție cali
tății nutrețurilor depozitate. înlătu
rării pierderilor de substanțe nutriti
ve. Care este stadiul acestor lucrări ?

Din datele furnizate de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare 
rezultă că in intreprinderile agricole 
de stat și cooperativele agricole au 
fost depozitate peste 981 000 tone de 
fin. ceea ce inseamnă depășirea cu 
2 la sută a programului stabilit pină 
la sfirșitul lunii iunie. în aceeași pe
rioadă s-au insilozat 1 574 000 tone 
de furaje, adică 98 la sută din pro
gramul stabilit. Aplicind indicațiile 
conducerii partidului dc a asigura 
integral baza furajeră necesară zoo
tehniei. in numeroase județe și uni
tăți agricole se acționează intens, cu 
toate forțele, pentru a depozita can
tități sporite dc fin. Rezultate bune 
s-au obținut in județul Iași, unde 
programul de depozitare a finului pe 
luna iunie a fost depășit cu 16 700 
tone, in județul Mureș, unde s-au 
depozitat cu peste 11 500 tone mai 
mult fin, precum și in județele Vaslui. 
Galați. Arad. Neamț, Bihor. Cluj și 
Alba, unde cantitățile de fin strîn- 
se in șire și finare sint mai mari 
decit cele prevăzute. Există toate 
condițiile ca în aceste județe, pre
cum și in altele să se asigure ițite o 
tonă de fin pentru fiecare unitate 
vită mare.

Conservarea nutrețurilor recoltate 
pe timp ploios impune o bună or

ganizare a lucrărilor, punerea In 
valoare a posibilităților de uscare a 
finului pe suporți de lemn si depo
zitarea in finare și șire protejate cu 
diferite materiale/ O experiență va
loroasă au organele agricole .și cres
cătorii de animale din județul Su
ceava. unde s-au confecționat citeva 
zeci de mii de suporți de lemn — 
prepeleci și garduri de tip bucovi
nean. pe care pe vreme ploioasă se 
usucă finul. De asemenea, sint in 
curs de amenajare finare direct pe 
finețe pentru a pune repede la adă
post întreaga cantitate de fin. în 
unele județe unde ploile au fost mai 
abundente și de lungă durată, fără

PENTRU DEZVOLTAREA
PUTERNICĂ A ZOOTEHNIEI
să se renunțe la prepararea finului 
de calitate, pentru a se preintimpi- 
na pierderile, nutrețurile obținute au 
fost insilozate in amestec cu paie și 
coceni tocați sau cu masă verde pă
lită la soare. Procedind in acest mod. 
mecanizatorii și cooperatorii din ju
dețul Sălaj au strins nutrețurile co
site pe timp ploios și le-au insilozat, 
evitind degradarea acestora in braz
de. Ca atare, in unitățile agricole 
socialiste din acest județ s-au insilo
zat 31 700 tone de furaje — cu peste 
10 000 tone mai mult față de preve
derile pe luna iunie. Desigur, este o 
situație determinată de starea tim
pului. dar nu este mai puțin adevă
rat că trebuie recuperate restanțele 
la depozitarea finului. Or. pină acum, 
cantitățile de fin depozitate sint mai 
mici decit cele planificate.

Rezultate nesatisfăcătoare in ce 
privește stringerea și depozitarea 
finului se înregistrează si in alte ju
dețe. în județul Maramureș s-au de
pozitat 1 300 tone fin, reprezen- 
tind doar 16 la sută din progra
mul lunilor mai-iunie. în raport cu 
media județelor din zona respectivă 
se înregistrează rămineri in urmă 
în unitățile agricole din județele 
Gorj, Vilcea, Caraș-Severin, unde 

programul de depozitare a finului a 
fost realizat in proporții mai mici 
fată de posibilități.

în condițiile tării noastre, cele mai 
mari resurse de masă verde provin 
de pe cele 4.5 milioane hectare de 
pajiști naturale, din care peste 1,4 
milioane de hectare le reprezintă 
finețele. Cositul finețelor naturale, 
îndeosebi in zonele colinare și mon
tane. cit și al masei verzi de pe su
prafețele de pășuni cultivate in pri
mul an este una din lucrările cele 
mai importante de care depinde e- 
chilibrarea balanței furajere. Impor
tant este ca recoltarea finețelor să 
se facă in momentul cind ierburile 
ajung in faza optimă de dezvoltare, 
cind au cel mai ridicat conținut de 
substanțe nutritive. Specialiștii re
comandă ca. în acest an. cositul fi
nețelor să inceapă mai devreme pen
tru a se putea obține la a doua coa
să cantități cit mai mari de otavă. 
Ploile abundente oferă premise fa
vorabile pentru a obține o recoltă 
sporită de otavă de pe mari supra
fețe de finețe.

Pentru intensificarea lucrărilor 
este necesară utilizarea la intreaga 
capacitate a mijloacelor mecanice, 
repartizarea acestora nu numai in 
raport cu suprafețele ce urmează a 
fi recoltate, ci și pe baza cunoașterii 
condițiilor de lucru, indeosebi pe fi- 
nețele situate in pantă. Totodată, 
este necesară organizarea mai mul
tor echipe de cosași la recoltarea fi
nețelor situate pe terenuri nemeca- 
nizabile, cit și a ierburilor de pe 
marginea căilor de comunicație, din 
poienile pădurilor etc. Esențial este 
ca la această importantă lucrare să 
fie antrenate cit mai multe forțe de 
la sate.

Grăbirea recoltării furajelor, cosi
tul intregii suprafețe de finețe la 
timpul optim, stringerea, transportul 
și depozitarea nutrețurilor, intr-un 
timp cit mai scurt și fără pierderi, 
trebuie să preocupe îndeaproape or
ganizațiile de partid de la sate, con
siliile populare comunale și condu
cerile unităților agricole, spre a se 
asigura hrana necesară animalelor 
și creșterea producției animaliere. 
Nicăieri, nimic din ceea ce oferă 
această vară bogată in furaje să nu 
se piardă 1

C. BORDEIANUJ
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Răsfoind amintirile

consemnînd „amintirile

Orașul care se stingea, 
orașul rechemat la viață

■> J

Datele și cifrele care marchează evoluția în timp - in timpul nostru 
socialist — sint, desigur, grăitoare prin ele insele, prin proporțiile realiză
rilor acestor ani. Și totuși, este bine să știm, să ne reamintim de unde 
am plecat. Pentru a ști mai clar unde sintem și spre ce ne îndreptăm.

Cu aceste gînduri, poposind în Rimnicu Șărat, am apelat mai intii 
la unele mărturii ale vremiior trecute :

„Acest coif aruncat peste bordul 
civilizației, cu străzi întunecoase, 
oameni triști, lăutari melancolici și 
ziarele... ca niște curioase solii ale 
unor ținuturi îndepărtate" — se 
scria, intr-un articol intitulat sem
nificativ „Un oraș care moare" și 
publicat de ziarul local „Avintul" 
in noiembrie 1924. „Rimnicul, orașul 
adormit de totdeauna, pare astăzi 
căzut definitiv in catalepsie. O pe
nurie de gravă actualitate a tăiat 
respirafia economică și socială a tir- 
gului nostru, a cărui pulsație de 
viață abia de se mai bănuiește..." — 
se menționa intr-un alt articol pu
blicat in săptăminalul local „Presa", 
in luna octombrie a anului 1931.

O renaștere, o veritabilă renaștere 
a survenit in anii socialismului și in 
special in perioada inscrisă cu litere 
de aur nu numai in cronici, ci și în 
inimile rîmnicenilor : perioada mar
cată de Congresul al IX-lea ăl 
P.C.R. și — pentru locuitorii orașu
lui — de prima vizită a secretarului 
general al partidului pe aceste me
leaguri. Tot ce s-a îmtîmplat după 
aceea s-a desfășurat in ritmul am
plelor prefaceri revoluționare pe 
care le-a cunoscut întreaga țară. în 
cincinalul 1976—1980. investițiile alo
cate Rimnicului Sărat au insumat 
1,7 miliarde lei — de peste 2 ori 
mai mult decît in întreaga perioadă 
1950—1975. Așa s-au născut, in mai 
puțin de un deceniu, un întreg șir 
de întreprinderi de interes național, 
așa a luat ființă moderna platformă 
industrială a orașului. Efectul ? în 
1983, producția industrială a fost de 
peste 12 ori mai mare decit in anul 
1965 Odată mai mult se de
monstrează, cu tăria faptelor, carac
terul științific al politicii partidului 
de repartizare judicioasă a forțelor 
de producție pe întreg teritoriul țării, 
de dezvoltare armonioasă a tuturor 
zonelor și cu precădere a celor ră
mase in urmă. Un argument in plus ? 
Ne stă la indemină : întreaga pro
ducție industrială a orașului din 
anul 1968 se realizează astăzi în 45 
de zile...

Ca in toate locurile în care s-a 
făcut saltul spre industrializare, și 
la Rm. Sărat s-au produs, pe acest 
fundament, adinei mutații pe plan 
social. In primul rind a sporit nu
mărul locurilor de muncă : de la 
1 000 în 1946 la peste 19 000. ofe
rite azi' de întreaga economie a ora
șului. Unde a rămas tîrgul ..a cărui 
pulsație de viață abia de se mai 
bănuiește ?“.

Răsfoim vechile statistici. In 15 
ani. populația Rimnicului Sărat a 
crescut cu... 12 locuitori. Cu mai 
puțin de un locuitor pe an! Și cum să 
fi crescut mai mult cind tinerii ple
cau să-și caute rostul in alte părți ? 
în 1984, statisticile înscriu în orașul 
de gradul I, Rm. Sărat — in jur de 
35 000 de locuitori. Se întorc rimni- 
cenii de prin alte locuri, a crescut 
afluența spre oraș a unei părți din 
populația din împrejurimi, se nasc 
mereu mai mulți noi cetățeni ai 
orașului.

S-a pornit, in 1970 — da. cu nu
mai 14 ani in urmă ! — cu 408 a- 
partamente noi. Și s-a ajuns astăzi 
Ia peste 6 000 de apartamente. ..Iar 
pentru ca noul să se statornicească 
bine, temeinic — ne spunea tovarășul

Ion Stanciu, vicepreședinte al con
siliului popular — construcțiile se 
realizează intr-o concepție unitară, 
de la centru spre margini, radial, 
pină cind totul va fi nou."

Avantajați de așezarea in terase a 
terenului; arhitecți și constructori 
au diversificat regimul de înălțime al 
blocurilor, cele ce se vor construi 
la intrarea in oraș, unwind sâ-i sa
lute pe oaspeți de la înălțimea ce
lor 11 niveluri prevăzute. Și e fru
mos Rimnicul nou, cu cele aproape 
300 de blocuri executate in arhitec
tura specifică zonei, avind fațadele 
colorate in cărămiziu, bleu sau crem 
și impodobite cu ornamente florale ; 
cu vechile vaduri comerciale, păs
trate ca așezare, dar imbrăcate firesc 
in haina actualității ; cu balcoane 
spațioase și funcționale ; cu largi 
locuri dc joacă destinate copiilor ; 
cu vaste spații verzi (acestea au 
sporit de la 8 la peste 20 de hec
tare in ultimele două decenii).

In 1983 s-a incheiat și termofi- 
carea orașului. Să mai adăugăm, de 
asemenea, că, aici, unde lipsa apei 
potabile a fost zeci de ani o sufe
rință cronică — însăși denumirea 
orașului și rîului omonim sugerind 
ceva din setea locurilor — acum se 
distribuie mai mult de 5 300 mc de 
apă anual (de peste cinci ori mai 
mult decit în 1965), că lungimea re
țelei de distribuție a apei a .crescut 
de la 32,9 km la 66 km în aceeași 
perioadă, iar a celei de canalizare 
de la 2,3 km la 21 km. Conturind 
coordonatele actuale ale nivelului 
de civilizație al orașului, mai con
semnăm că numărul posturilor tele
fonice a crescut și el de la 800, in 
același an de referință, la peste 
5 000.

La ora actuală, școlile orașului — 
ale acestui oraș in care puterea 
populară a găsit 3 000 neștiutori de 
carte — cuprind aproape zece mii de 
elevi și asigură in cea mai mare 
parte necesarul de cadre nu numai 
in meserii tradiționale, dar și in al
tele, de cea mai inaltâ calificare, 
cum sint : electromecanic, prelucră
tor prin așchiere. mecanic mașini 
și utilaje, precum și in meseriile de 
zootehnist, mecanizator, horticultor- 
mecanizator, agronom-meeanizator, 
veterinar !

Spicuim din „Almanahul Rimnicu
lui Sărat" publicat in 1933 : „In pe
rioada 1927—1931, din 100 de morți, 
43,1 erau copii in primul an al vie
ții. Cauzele — aproape identice cu 
cele din toată țara." Si mai nu
măra almanahul in oraș... 14 medici 
(l'ață de 55 de avocați și 6 portă
rei !).

Ne vorbește tovarășa Veronica 
Dediu. vicepreședintă a consiliului 
popular : „Fondurile alocate pentru 
sănătate, alături de cele pentru invă- 
țămint și cultură, reprezintă ponde
rea cea mai mare in bugetul local. 
Avem 116 medici, un medic ser
vind 282 de locuitori, fată de 445 
in 1965. Prin darea in folosință, anul 
trecut, a unui spital modern cu 430 
paturi, cuplat cu policlinică, asis
tența medicală a populației a atins 
parametri calitativi deosebiți".

Un alt domeniu la care compara
ția se impune este cel al culturii. 
Scria, in 1932. Lazăr Dicescu. pre
ședintele secției din Rm. Sărat a

Ligii culturale și colaborator apro
piat al lui Nicolae Iorga : ....orașul
e lipsit de un local care să,atragă 
o trupă bună... Lipsește o sală de 
conferințe, lipsește o bibliotecă pu
blică... Nu lipsesc insă circiumile, 
bodegile și localurile de petrecere. 
Consemnăm in 1984 : la casa de cul
tură cu 600 de locuri (ba nu. cu 700 
de locuri, pentru că se adaugă la 
fiecare manifestare și cite 100 de 
scaune) arc loc o stagiune perma
nentă de spectacole, cu participarea 
Teatrului Național din București și 
a Teatrului Giulești ; iși dau. de 
asemenea, concursul peste 7 000 de 
artiști amatori, la ediția precedentă 
a Festivalului național „Cintarea 
României" ci obținind 19 premii re
publicane ; funcționează aici un ci- 
neclub, 8 cercuri aplicative, un club 
al tinărului specialist, clubul „Fe- 
mina" și cenaclul literar „Alexandru 
Sihleanu". în primele 4 luni ale 
anului, manifestările casei dc cul
tură au reunit 100 000 de spectatori !

Iși iubesc rimnicenii urbea mai 
mult decit alții ? Poate da. poate nu, 
dar, in orice caz. fac mult pentru 
propășirea ei. Munca patriotică are 
aici o veche și statornică tradiție. 
Adevărate competiții ale locuitori
lor de toate virstele și sexele au 
împodobit orașul cu zeci și mii de 
pomi și arbuști și cu sute de mii 
dc flori : s-au reparat străzi și tro
tuare și. chiar in condiții de șantier, 
sc veghează 'la curățenia fiecărui 
colțișor. Dar, mai ales, s-a muncit 
și se muncește la noile locuințe, la 
noile construcții ; două luni și ju
mătate s-a lucrat numai la finisarea 
spitalului. Se acționează susținut și 
pentru înfăptuirea programului de 
autoaprovizionare. Anul acesta, can
titățile de produse ale agriculturii 
urbane contractate cu statul sint mai 
mari decît anul trecut.

Se descifrează in această partici
pare amplă a oamenilor la activitatea 
economică și edilitară, socială și 
culturală, dimensiunile noi ale răs
punderii civice, preocuparea și inte
resul larg față de problemele obștii, 
ale colectivității. Și, fără îndoială, 
se poate stabili o legătură intre a- 
ceastă participare și efortul con
stant fădut de organele locale 
pentru cunoașterea realităților ora
șului. a problemelor locuitorilor săi 
și găsirea unor modalități cit mai 
adecvate de a le soluționa. „Muncim 
pentru oraș, cu cetățenii orașului și 
dorim să o facem cit mai bine, cu 
o eficiență cit mai mare" — ne spu
nea primarul Gheorghe Radu.

Rimnicu Sărat. Asemeni altor orașe 
mici și mijlocii,, multor tirguri 
de odinioară, s-a înscris și el pu
ternic in rindul centrelor indus
triale moderne, procesul de urbani
zare progresind in ritm rapid și atră- 
gind după sine noi mutații pe plan 
social-uman, noi progrese pe calea 
cuceririlor civilizației. Iar întrucit 
ne-am propus să consemnăm și 
„amintiri" viitoare, mai menționăm 
citeva cifre : anul acesta, orașul rea
lizează o producție industrială de 
3,7 miliarde lei ; se pun in funcțiune 
noi fonduri fixe in valoare de peste 
466 milioane lei ; volumul desface
rilor de mărfuri va depăși 730 mi
lioane lei. iar cel al prestărilor de 
servicii 100 milioane lei.

Iată, sintetic, bilanțul în timp al 
unui oraș care, asemeni tuturor loca
lităților țării, datorează rechemarea 
sa la viață, avintul spre civilizație 
epocii marilor cuceriri și libertăți 
ale poporului nostru.

Maria BABOIAN

Imagine care atestă evoluția unui fost tirg spre stadiul de oraș dinamic, înfloritor
Foto : D. Ivan
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cinema
@ Ca-n filme: VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 11.30; 13,30: 15.45: 18; 20, MO
DERN (23 71 01) — 9; 11.15; 13.30;
15.45: 18: 20.
O Mama — 9: 10,45. Haiducii — 12,45; 
14,45; 16.45: 19:. DOINA (16 35 38).
0 Labyrintul: TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9: 11; 13.15; 15.30; 17.45; 20.
G întoarcerea Vlașinilor : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15: 17; 19.
© B.D. Ia munte și Ia mare : DACIA 
(50 35 94) — !); 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20. 
0 Eu, tu și Ovidiu : LIR/X (31 71 71)
— 16; 18,15; 20,30.
® Scopul si mijloacele : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15.30; 17,30; 19.30. 
@ Runda 6: FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
© Buletin dc București : VIITORUL 
(11 48 03) — 15.30; 17.30: 19,30.
® Șapte băieți' și o ștrengărită :

MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20.
© Capcana mercenarilor : FLACARA 
(20 33 40) — 15.30: 17.30: 19.30.
© Secretul lui Bachus : PROGRE
SUL (23 94 10) — !6: 18: 20.
© Legenda: SCALA (11 03 72) — 9; 
11.15: 13.30: 15.45: 18; 20,15. BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9: 11; 13,15; 15.3J; 
17,45: 20.
© Locotenent Cristina : PATRIA
(11 86 25) — 9: 11.15: 13.30: 15.45: '.8:
20.15, FEROVIAR — 9: 11: 13.15; 15.30; 
17.45; 20. la grădină — 21.30.
0 Omul care a închis orașul : 
UNION (13 49 04) — 9,30: 11,30; 13,30; 
15,45; 18; 20.
® A opta minune a lumii : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15: 17,15; 19.30. 
@ Lovitura fulgerătoare : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, ARTA (213186) — 9; 11: 13; 15; 
17,15; 19.30. la grădină ■— 20,45.
© Legenda statuetelor Cliang : 
POPULAR (31 15 17) — 15; 17,15; 19,30. 
0 Șatra: MUNCA (21 50 97) —• 15; 
17,15: 19,30.

© Madame Sans Gene : LUCEAFĂ
RUL (15 C7 67) — 9: 10.45; 12,30: 14.15; 
16: 18: 20.
© Căderea imperiului roman : CA
PITOL (16 29 17) — .9: 12.30: 16: 19.
© Yankeii : FESTIVAL (15 63 34) —

12: 16: 19. EXCELSIOR (65 49 45) - 
9: 11.45; 14.30: 17,15: 20. GLORIA
(47 46 75) — 9: 12; 16: 19.
© Avertismentul: CENTRAL (14 12 24)
— 9: 11.30: 14: 16: 19.
© Legenda călărețului singuratic : 
SALA MICA A PALATULUI — 17.15: 
20. GRIVITA (17 08 58) - 9: 11.15;
13.30; 15,45; 18: 20. AURORA (35 0166)
— 9: 11,15: 13.30: 15.45; 18: 20. TO- 
MIS (21 49 46) — 9: 11.15: 13.30; 15.45; 
18; 20. Ia grădină — 21,15.
© Camionul de cursă lungă : FE
RENTARI (80 49 85) — 15,30; 17.30;
19,30;
@ Strada Hanovra : PACEA (60 30 85)
— 15,30: 17,30; 19.30.
0 Polițist sau delincvent : STUDIO 
(59 53 15) — 10: 12: 14: 16: 18:
20, COSMOS (27 54 95) — 9,30: 11.30; 
13,30: 15,30: 17,30; 19,30.

Plenara Comitetului pentru Problemele 
Consiliilor Populare

inir-o atmosferă de puternică însuflețire, 
participanții și-au exprimat deplina aprobare 
față de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția supremă de partid 

de către Congresul al XIII-lea

Marti a avut loc in Capitală ple
nara Comitetului pentru Problemele 
Consiliilor Populare, consacrată exa
minării modului in care s-au reali
zat prevederile de plan și angaja
mentele suplimentare la producția- 
marfă industrială si la export, in in
vestiții și construcții de locuințe, 
sarcinile in domeniul agriculturii si 
ăutqaproviiionării pe semestrul 1. 
precum si stabilirii măsurilor pentru 
realizarea si depășirea sarcinilor pe 
semestrul II al acestui an. Pe ordi
nea de zi a fost înscris, dc aseme
nea. raportul privind activitatea de 
rezolvare a propunerilor, sesizărilor, 
reclamatiilor si cererilor oamenilor 
muncii in prima jumătate a anului 
1984.

Raportul cu privire la realizarea 
planului și a angajamentelor supli
mentare pe primul semestru si sar
cinile pentru semestrul II a fost 
prezentat de tovarășul Teodor Co- 
man. președintele Comitetului pen
tru Problemele Consiliilor Populare.

Desfășurată in condițiile in care 
întregul nostru popor dezbate, in
tr-o atmosferă de puternică angaja
re patriotică si răspundere revolu
ționară. importantele documente a- 
doptate la recenta plenară a Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român si dc Sesiunea Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, elaborate cu contribuția c- 
sentială. determinantă, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. care stabilesc 
direcțiile fundamentale ale dezvol
tării economico-sociale a României 
în 1985. in cincinalul viitor, plenara 
Comitetului pentru Problemele Con
siliilor Populare a exprimat satis
facția pentru modul în care acestea 
prefigurează dimensiunile ascenden

te ale patriei noastre socialiste, creș
terea nivelului de trai material și 
spiritual al întregului popor.

într-o atmosferă dc puternică în
suflețire. participants la ’ plenară 
și-au exprimat deplina si unanima 
aprobare față dc Hotârirea Plena
rei C.C. al P.C.R. cu privire la 
realegerea, dc către Congresul al 
XIII-lea. in funcția supremă de 
secretar general al partidului, a to
varășului Nicolae Ceaușescu — con
ducătorul încercat si înțelept al na
țiunii noastre, eminent militant re
voluționar si patriot Înflăcărat, cti
torul Romanici socialiste și strălucit 
arhitect de pace si colaborare in lu
mea contemporană.

Plenara Comitetului pentru Pro
blemele Consiliilor Populare a sta
bilit măsurile ce se impun in ve
derea îmbunătățirii in continuarea 
activității consiliilor populare, a co
mitetelor si birourilor executive ale 
acestora, in toate domeniile, pentru 
creșterea tot mai puternică a contri
buției lor la înfăptuirea marilor sar
cini ce le revin din planul pe acest 
an si pe 1985. a angajamentelor asu
mate in întrecerea socialistă.

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vintul tovarășul Ludovic Fazekas, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru al guvernului.

Plenara a aprobat in unanimitate 
documentele dezbătute.

într-o atmosferă de profundă an
gajare patriotică, participanții Ia ple
nară au adoptat o telegramă adresată 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, in care se spune :

Este un marc privilegiu pentru națiunea noastră ca, in această epocă 
plină de importante și complexe probleme, în fruntea partidului și sta
tului să vă aflati dumneavoastră, mult stimate si iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ctitorul României socialiste și comuniste, al celei mai fertile 
perioade din istoria patriei noastre dragi.

Proeminenta dumneavoastră personalitate reprezintă in conștiința 
noastră, a întregului activ al Comitetului pentru Problemele Consiliilor 

-Populare si al organelor locale ale puterii și administrației de stat în
truchiparea ideală a celor mai alese virtuți ale întregului popor. Exemplul 
dumneavoastră de muncă și viată constituie pentru noi toți, ca și pentru 
întregul popor, o pildă de urmat, făclia care dinamizează și mobilizează 
într-un singur șuvoi toate energiile și capacitățile creatoare ale Româ
niei socialiste. Plenara comitetului nostru, exprimind dorința unanimă 
a tuturor celor ce muncesc în sistemul consiliilor populare, susține cu 
căldură și însuflețire realegerea dumneavoastră, la cel tle-al XIII-lea 
Congres al partidului, in funcția supremă de secretar general, avind ferma 
convingere că aceasta reprezintă o opțiune politică fundamentală a tu
turor oamenilor muncii, fără deosebire dc naționalitate, voința lor neclin
tită de a avea in fruntea partidului și a țării pe cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre, care dă României socialiste o neasemuită demnitate și 
un inalt prestigiu internațional.

în perioada care urmează vom pune un accent deosebit pe mobili
zarea. cu eficientă sporită, a întregului potential uman și material in 
vederea dezvoltării industriei mici și prestărilor de servicii către popu
lație, valorificării superioare a resurselor locale, creșterii calității și 
competitivității mărfurilor pentru export, economisirii energiei și com
bustibililor, recuperării și refoiosirii, in mai mare măsură, a unor materii prime și materiale.

O atentie deosebită va fi acordată înfăptuirii Programului de siste
matizare a teritoriului și localităților, realizării investițiilor și construc
țiilor de locuințe, creșterii gradului de dotare edilitar-gospodărcască a tuturor localităților țârii.

Eforturile consiliilor populare vor fi concentrate, în continuare, pe 
înfăptuirea cu răspundere sporită a sarcinilor ce ic revin in domeniul 
agriculturii si obținerea ineă din acest an a unor producții record, pen
tru traducerea in viață a importantelor prevederi ale Programului unic, 
in vederea satisfacerii cerințelor autoaprovizionării si a celorlalte nevoi ale economiei naționale.

Comitetul nostru, consiliile populare se angajează solemn in fața 
partidului, a dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar 
generai Nicolae Ceaușescu, ca, nub conducerea organelor și organizațiilor 
țle partid, să nu precupețim nici un efort pentru realizarea ritmică și 
integrală a sarcinilor ce le revin, intimpinind, astfel, eu rezultate tot mai 
bune, marile momente sărbătorești din viața patriei și partidului — cea 
de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimpcrialistă și cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român.
? ) .

Solemnitatea înminării „Insignei Șantierului național
al tineretului de la Canalul

Marți dimineața a avut loc. la Mi
nisterul Apărării Naționale, festivi
tatea de inminare a „Insignei 
Șantierului național al tineretu
lui de la Canalul Dunăre — 
Marea Neagră", instituită de C.C. al 
U.T.C.. unor cadre ale armatei care 
și-au adus a contribuție deosebită la 
făurirea acestei mărețe construcții a 
„Epocii Nicolae Ceaușescu".

La festivitate au fost prezenți to
varășii general-colonel Constantin 
Olteanu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul apărării naționale. Nicu 
Ceaușescu. membru al C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.. mi
nistru pentru problemele tineretului.

Au fost reafirmate, și cu acest. 
prilej, dragostea nemărginită și

Dunăre — Marea Neagră11
profunda recunoștință ale militarilor 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ctitorul României socialiste moder
ne. căruia țara ii datorează cele mai 
bogate împliniri, in rindul cărora la 
loc de frunte se situează și Canalul 
Dunăre—Marea Neagră.

într-o atmosferă de vibrant entu
ziasm. participanții la festivitate 
și-au exprimat adeziunea lor deplină 
față de Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 27 iunie a.c. privind 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. la cel de-al XIII-lea 
Congres, in inalta funcție de secretar 
general al partidului, convingerea că 
aceasta constituie chezășia sigură a 
înaintării ferme a patriei pe drumul 
progresului și civilizației, a întăririi 
independenței și suveranității tării, a 
capacității ei de apărare.

Cu prilejui „Lunii Ce solidaritate cu lupta poporului coreean"
La Întreprinderea ..Electromagne

tica" din Capitală a avut loc, marți 
după-amiază, o adunare organizată 
de Comitetul municipal București al 
P.C.R. și Asociația de prietenie ro- 
mâno-coreeană, cu prilejul „Lunii de 
solidaritate cu lupta poporului co
reean". la care au participat repre
zentanți ai organelor locale de partid» 
și de stat, numeroși oameni ai 
muncii.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Republicii Populare Democrate 
Coreene la București.

In cuvintul său, Gheorghe An- 
driescu. directorul întreprinderii 
„Electromagnetica", a evocat lupta 
eroică a poporului coreean in războ
iul de apărare a patriei, activitatea 
depusă pentru transformări revolu
ționare și asigurarea independenței 
și suveranității naționale. Au fost 
reliefate relațiile de prietenie sta
tornicite intre partidele, țările și 
popoarele noastre, la adincirea și 
amplificarea ' cărora rolul hotăritor 
l-au avut și il au intilnirile și con
vorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen. 
A fost relevat, de asemenea, spriji
nul consecvent acordat de poporul 
nostru . luptei drepte a poporului 
coreean pentru reuniflcarea pașnică 
și independentă a patriei.

A luat apoi cuvintul Zo Iang Guk, 
ambasadorul Republicii Populare 
Democrate Coreene la București. 
Vorbitorul a subliniat semnificația 
istorică a victoriei obținute de țara

sa împotriva imperialismului și a 
înfățișat pe larg lupta eroică dusă 
de poporul coreean pentru indepen
dență națională, pentru apărarea 
dreptului său inalienabil de a-și 
construi liber și pe. deplin suveran 
propriul său viitor. Vorbitorul a 
evidențiat însemnătatea deosebifă a 
întilnirilor și convorbirilor dintre 
tovarășul Kim Ir Sen și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, subliniind rolul 
hotăritor al înțelegerilor convenite 
in adincirea prieteniei frățești, in 
extinderea și dezvoltarea relațiilor 
de colaborare. In încheiere. ambasa
dorul Zo Iang Guk a exprimat sen
timente dc gratitudine față de 
Partidul Comunist Român, guvernul 
și poporul român pentru sprijinul 
activ și consecvent acordat luptei 
poporului coreean de reunificare 
independentă și pașnică a patriei.★

Cu prilejul „Lunii de solidaritate 
cu lupta poporului coreean". Consi
liul Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste. Consiliul 
Central ai Uniunii Generale a Sindi
catelor. Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist. Asociația de 
prietenie româno-coreeană, Liga ro
mână de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii, Asociația ju
riștilor și Consiliul ziariștilor au a- 
dresat telegrame de solidaritate or
ganizațiilor similare din Republica 
Populară Democrată Coreeană.

(Agerpres)

ZIUA INDEPENDENȚEI STATELOR UNITE

ALE AMERICII

Excelenței Sale Domnului RONALD REAGAN
Președintele Statelor Unite ale America

CASA ALBA — WASHINGTON D. C.
Stimate domnule președinte.
Aniversarea Zilei Independenței Statelor Unite ale Americli imi oferă 

plăcutul prilej de a vă adresa, in numele poporului român și al meu perso
nal, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului 
american prieten prosperitate și pace.

Doresc să folosesc această ocazie pentru a exprima satisfacția pentru 
cursul ascendent al relațiilor româno-americane.

Sint convins că și in viitor țările noastre vor acționa pentru extinderea 
și adincirea raporturilor bilaterale și a conlucrării pe tărimul vieții interna
ționale, pentru o politică de pace și colaborare, dc respect al independenței 
naționale a tuturor popoarelor.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La 4 iulie poporul american mar
chează aniversarea proclamării 
independenței Statelor Unite, eve
niment cu profundi semnificații, 
care a deschis calea afirmării libe
re a acestei țări. în cei 208 ani 
care au trecut dc la adoptarea me
morabilei „Declarații de indepen
dență". poporul american, prin 
eforturi susținute, hărnicie, inven
tivitate și spirit practic, a reușit, 
intr-o perioadă istorică relativ 
scurtă, să înregistreze o puternică 
dezvoltare, ceea ce a făcut ca Sta
tele Unite să dețină in lumea con
temporană un loc dc primă mărime 
in ceea ce privește economia, in
dustria și agricultura, potențialul 
tehnico-științific.

Victoria revoluției americane, ca 
o expresie a dreptului imprescrip
tibil al popoarelor la autodetermi
nare. la independență și progres, a 
avut un larg ecou, inclusiv pe me
leagurile noastre, unde poporul ro
mân luptă, la rindul său. împotri
va dominației străine, pentru do- 
bindirea neatirnării. Dealtfel, la 
putină vreme după constituirea 
statului național român, intre țara 
noastră și S.U.A. s-au stabilit rela
ții consulare, ca ulterior, după cu
cerirea independentei de stat a 
României, să sc stabilească ra
porturi diplomatice.

In zilele noastre, legăturile prie
tenești dintre poporul român și po
porul american iși află noi baze 
pentru continua lor extindere și in
tensificare. Este bine cunoscut fap
tul că România socialistă, desfășu- 
rind o politică externă principială, 
dinamică și constructivă, colaborea
ză cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orinduire socială. în spi
ritul principiilor coexistentei paș
nice, al promovării înțelegerii și 
încrederii, păcii, securității și 
progresului in intreaga lume. In 
acest spirit, țara noastră acționează 
consecvent pentru dezvoltarea pe 
diverse planuri a relațiilor cu Sta
tele Unite. Așa cum demonstrează 
realitatea, un rol deosebit pe calea 
amplificării și diversificării legătu

rilor de colaborare rodnică româ- 
no-americanâ, in domeniile econo
mic, politic, tehnico-științific și 
cultural, l-au avut convorbirile la 
nivel înalt desfășurate la Bucu
rești și Washington, acordurile și 
înțelegerile convenite cu asemenea 
ocazii. Declarația comună a pre
ședinților României și S.U.A. și De
clarația comună cu privire la 
cooperarea economică, industrială 
și tehnică, celelalte documente ro
mâno-americane consemnează prin
cipiile pc care cele două țări iși 
întemeiază raporturile — ale inde
pendenței și suveranității, stimei, 
respectului și avantajului reciproc, 
egalității in drepturi, neamestecului 
in treburile interne, ale dreptului 
fiecărui popor de â-și alege 
sistemul politic și social fără nici o 
ingerință străină. Cursul raporturi
lor bilaterale, ca și evoluția vieții 
internaționale evidențiază, fără 
putință de tăgadă, că tocmai infăp- 
tuirea consecventă a principiilor si 
normelor dc drept international 
reprezintă chezășia unei cola
borări trainice, rodnice, potri
vit cerințelor de pace, indepen
dență și progres ale tuturor națiu
nilor. intr-un asemenea cadru, di
versificarea raporturilor economi
ce româno-americane pe baza unor 
ințelegeri de lungă durată și sta
bilitate, promovarea unor forme 
noi dc cooperare pot deschide largi 
perspective ansamblului colaboră
rii, in condiții de. egalitate și avan
taj mutual.

Dezvoltarea în continuare a ra
porturilor româno-americane pe 
multiple planuri, potrivit princi
piilor și înțelegerilor consacrate in 
documentele comune, răspunzînd 
sentimentelor de stimă și respect pe 
care popoarele român și american 
le nutresc reciproc, constituie, tot
odată, o contribuție însemnată la 
eforturile întregii umanități în
dreptate spre promovarea destin
derii și înțelegerii internaționale, 
asigurarea păcii și securității in 
intreaga lume.

Telegramă
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
o telegramă primului ministru al 
Canadei. John Turner, cu prilejul

instalării sale in funcție, prin care 
ii transmite sincere felicitări și Urări 
de succes. Totodată, se exprimă con
vingerea că bunele relații dintre ță
rile noastre se vor dezvolta in conti
nuare.

Reuniunea consultativă a organizațiilor 
neguvernamentale privind Programul Anului 

Internațional al Păcii (1986)
La București au început marți di

mineața lucrările Reuniunii consul
tative a organizațiilor neguverna
mentale privind Programul Anului 
Internațional al Păcii (1986). mani
festare care se desfășoară sub egida 
Organizației Națiunilor Unite. La 
reuniune participă reprezentanți ai 
unor organizații neguvernamentale, 
naționale și internaționale din dife
rite părți ale lumii.

Reuniunea a fost deschisă de acad. 
Radu Voinea. membru al Biroului 
executiv al Comitetului național ro
mân „Oamenii de știință și pacea".

In numele Guvernului Republicii 
Socialiste România, participanții au 
fost salutați de Ion Ursu. prim-vice- 
președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, care a 
subliniat importanța reuniunii găz
duite de capitala țării noastre, pe o 
temă strins legată de problema car
dinală a zilelor noastre, oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea Ia 
dezarmare, reluarea și continuarea 
politicii de destindere. colaborare, 
independență națională, securitate și 
pace. Au fost prezentate inițiativele 
și acțiunile de larg răsunet interna
țional ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru realizarea de pași 
efectivi in direcția dezarmării, pen
tru înghețarea cheltuielilor militare 
la nivelul existent și trecerea la re

ducerea acestora. Referindu-se la ac
tivitatea pe care o desfășoară oame
nii de știință din România, a fost 
subliniată contribuția pe care o aduce 
Comitetul național rOmân „Oamenii 
de știință și pacea", organizație con
stituită la inițiativa și sub condu
cerea academicianului doctor inginer 
Elena Ceaușescu. eminentă persona
litate a vieții științifice și social-po- 
litice, ale cărei acțiuni in favoarea 
păcii se bucură de o largă prdțuire 
internațională. Reuniunea, s-a ară
tat in continuare, constituie irică o 
expresie a rolului deosebit de impor
tant pe cate îl au popoarele, opinia 
publică — și, in acest context; or
ganizațiile nefiuvernamentale — oa
menii de știință, pentru determi
narea unui nou curs in politica in
ternațională.

A luat apoi cuvintul Viaceslav 
Ustinov, secretar general adjunct al 
O.N.U.. care a mulțumit guvernului 
român pentru găzduirea reuniunii, 
văzind in aceasta o expresie a spri
jinului constant pe care Organizația 
Națiunilor Unite il primește din 
partea Republicii Socialiste Româ
nia. A vorbit, de asemenea. Marek 
Hagmajer, din partea Federației 
Mondiale a Asociațiilor pentru Na
țiunile Unite.

Lucrările reuniunii continuă.
(Agerpres)

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Sta

telor Unite ale Amcricii, in Capitală 
a avut loc. marți după-amiază. o ma
nifestare culturală organizată de In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, in cadrul că
reia au fost prezentate impresii de 
călătorie din această țară.

La manifestare au luat parte mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S.. repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de artă și cultură, 
un numeros public. Au fost, de ase
menea. prezenți membri ai Amba
sadei S.U.A. la București.

La Bibliotecă Centrală de Stat a 
fost deschisă, marți, o expoziție de 
Carte din R. P. Chineză. Volumele, 
donate de Ambasada R. P. Chineze 
la București prestigiosului așezămint 
de cultură din Capitală, reprezintă o 
selecție de opere din domeniile știin
țelor sociale, beletristicii, lingvisticii, 
istoriei si științelor exacte, publicate 
in limbi de largă circulație.

In cadrul expoziției sint prezen
tate. de asemenea, discuri si diapo
zitive.

(Agerpres)

în jurul orei 11,00 — Transmisiune 
directă din municipiul Sibiu : 
Adunarea populară prilejuită de 
vizita de lucru in județul Sibiu 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. 

13.00 Telex
13,05 S.U.A. de la Atlantic la Pacific.

Documentar programat cu prile
jul Zilei naționale a Statelor Uni
te ale Americli

13.30 Emisiune in limba maghiară (par
țial color)

20,00 Telejurnal (parțial color) • Sub 
semnul anului jubiliar

20.20 Actualitatea In economie A Sece
riș ’84. Ritm, organizare, disciplină

20,33 De drag și de voie bună
20.30 Socialismul în conștiința țării. 

Statul nostru socialist, stat al de
mocrației muncitorești, revoluțio
nare

21.10 Film artistic : „Flori uitate" — 
producție a studiourilor americane

22.20 Telejurnal (parțial color)

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 4 iulie, ora 21 — 7 iulie, ora 
21. în (ară : Vremea va fl răcoroasă 
pentru această perioadă a anului. Ce
rul va fi variabil, cu înnorâri mai pro
nunțate Ia începutul intervalului, cind 
vor cădea ploi, mai ales sub formă de 
aversă, iar cantitățile de apă pot de

păși, pe alocuri, 20 de litri pe metru! 
pătrat in 24 de ore. Se vOr produce 
frecvent descărcări electrice $1. Izolat, 
grindină. Apoi, vremea se va amelio
ra. Vor cădea ploi locale, în jumăta
tea de nord a țării, și Izolate in rest. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu intensificări in prima zi, cu viteze 
de pină la 70 km pe oră, în jumăta
tea de est a țării. Temperaturile mi
nime vor oscila între 7 și 16 grade, 
izolat mai coborîte in depresiunile ln- 
tramontane, iar maximele între 16 și 26 
de grade, pe alocuri mai ridicate in 
sud.



j Ample acțiuni, noi luări de poziție! 
[pentru oprirea cursei înarmărilor}
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4/ ROMA 3 (Agerpres), — „Avem
1 nevoie de piine, nu de armamen-
1 te I“ - este deviza sub care s-a 
, desfășurat, în orașul italian Aviano, 
! o manifestație în favoarea păcii, 

pentru realizarea dezarmării.
I Participanții au difuzat o de- 
J clarație în care și-au exprimat 
1 protestul față de exercițiile efec- 
1 tuate de avioane militare la baza 
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R. D. GERMSNă : „Să nu permitem 
declanșarea unui război termonuclear!"

naționale de femei din 22 de țări 
europene — între care și România 1 
—, precum și din S.U.A. >

Acțiunea se desfășoară sub de- i 
viza „Să nu permitem declanșarea / 
unui război termonuclear, să asigu- ) 
răm menținerea 
pe pămintl".

BERLIN 3 (Agerpres). — La Ber
lin s-a deschis, marți, „Sâptămîna 
păcii", organizată din inițiativa 
Uniunii Democrate a Femeilor din 
R.D. Germană — transmite agenția 
A.D.N. Participă reprezentante ale 
unui număr de 31 de organizații

ÎUGOSLKVIH: Penîra pace, securitate 
în zona Mediteranei

BELGRAD 3 (Agerpres). — Pa
cea, securitatea și cooperarea in 
zona Mediteranei vor constitui 
principalele probleme abordate în 
cadrul conferinței partidelor și miș
cărilor progresiste din regiune, ce 
se va desfășura la Belgrad, intre 7 
și 9 iulie, transmite agenția Taniug.

unei vieți pașnice

* 
si cooperare (

I 
precizat la o con- | 
organizată la Bel- 

" ' vor '
de 
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După cum s-a 
ferință de presă 
grad, la viitoarea conferință 
participa reprezentanții a 34 
partide sau mișcări progresiste 
zona mediteraneană.

JEPONÎă: Jlpelul femeilor din Hiroshima
cațiilor bugetare in scopuri milita
re și de reducere a cheltuielilor so
ciale. Totodată, este exprimată do
rința de pace și dezarmare a femei
lor din Hiroshima.

TOKIO 3 (Agerpres). — Organi
zațiile democratice de femei din 
Hiroshima au dat publicității o de
clarație comună in care se pronunță 
împotriva politicii de sporire a alo-
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în favoarea dezvoltării cooperării 
internaționale

Intervenția reprezentantului român la reuniunea F.A.O. 
de la Roma consacrată problemelor pescuitului

ROMA 3 (Agerpres). — Luind cu- 
vintul la conferința mondială a 
F.A.O. consacrată amenajării și dez
voltării pescuitului, ale cărei lucrări 
se desfășoară la Roma, șeful delega
ției țării noastre a arătat că România 
se pronunță in favoarea dezvoltării și 
diversificării cooperării internaționa
le, care s-ar putea realiza prin : con
stituirea de societăți mixte de pescuit 
și comercializare a peștelui ; încheie
rea de înțelegeri bilaterale care să 
permită accesul țărilor in curs de 
dezvoltare, ce posedă flotă de pes
cuit, dar sint dezavantajate din 
punct de vedere geografic, la pescui
tul resurselor biologice din zonele 
economice exclusive ale altor țări în 
condiții reciproc avantajoase ; con
stituirea în cooperare de noi capaci-

tați de pescuit ; elaborarea și reali
zarea de programe de cercetare și de 
specializare a cadrelor.

Reprezentantul român a propus ca 
în documentul conferinței să fie in
cluse măsuri vizind dezvoltarea ne
stingherită a comerțului și a coope
rării economice și tehnice interna
ționale in domeniul pescuitului prin 
îmbunătățirea sistemului de informa
re și de consultări intre țările inte
resate, accesul țărilor in curs de dez
voltare la noile tehnologii de explo
rare și exploatare a resurselor bio
logice ale mărilor. încheierea de 
acorduri bilaterale reciproc avanta
joase între țările care dispun de 
zone de pescuit și cele care doresc 
să pescuiască in aceste zone.

NATIUNiLE UNITE
■>

Preocupări privind elaborarea unui cod 
de conduită pentru companiile transnaționale

MOSCOVA

Întîlnire sovieîo-chineză
MOSCOVA 3 (Agerpres). — Agen

țiile T.A.S.S. și China Nouă infor
mează că Andrei Gromîko, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministrul afacerilor ex
terne al Uniunii Sovietice, l-a primit 
pe Qian Qichen, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al R.P. Chine
ze, aflat la Moscova cu prilejul con
sultărilor dintre ministerele de ex
terne ale celor două țări in probleme 
internaționale.

în timpul întilnirii — relevă China 
Nouă — Qian Qichen a subliniat 
importanta și necesitatea înlăturării 
obstacolelor din calea îmbunătățirii 
relațiilor bilaterale.

LONDRA

Demersuri în vederea

Sesiunea Seimului R.P. Polone
VARȘOVIA 3 (Agerpres). — Sei

mul polonez, la lucrările căruia a 
luat parte Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone, a adoptat o hotărire

privind dezvoltarea agriculturii șl 
complexului alimentar pină în 1990, 
o hotărire referitoare la dezvoltarea 
construcțiilor de locuințe, precum și 
alte documente, informează agenția 
P.A.P. •

bolivia = Demonstrație de masă în sprijinul procesului 
de transformări democratice din țară

LA PAZ 3 (Agerpres). — în capi
tala Boliviei a avut loc. la chemarea 
Centralei Muncitorești Boliviene 
(C.O.B.), o amplă demonstrație a oa
menilor muncii, in semn de solidari
tate cu guvernul președintelui Her
nan Siles Zuazo. Cei aproximativ 
100 000 de manifestanți și-au expri
mat sprijinul ferm față de procesul 
de transformări democratice în curs 
de desfășurare în țară și au reclamat 
măsuri severe împotriva cercurilor 
politice și militare reacționare care 
urmăresc destabilizarea situației in
terne și oprirea transformărilor de
mocratice structurale inițiate de 
guvern.

Rostind un discurs, muncitorul mi
ner Filemon Escobar, membru al 
conducerii C.O.B., a arătat că „pro
movarea și aprofundarea procesului 
național de transformări democratico 
din Bolivia, este o datorie patriotică 
a întregului popor bolivian, ca și o 
datorie internaționalistă față de po
poarele care luptă împotriva reac- 
țiunii în țările lor". El a chemat la 
strîngerea și consolidarea unității de

acțiune a forțelor democratice, popu
lare din țară, inclusiv din rindul 
armatei boliviene. și a cerut pedep
sirea drastică a celor care se fac 
vinovați de perturbarea cursului nor
mal al vieții politice interne prin re
centa încercare nereușită de lovitură 
de stat din Bolivia.

CARACAS. — într-o declarație fă
cută, la Caracas, în legătură cu re
centa tentativă de lovitură de stat 
eșuată din Bolivia, președintele Ve- 
nezuelei, Jaime Lusinchi, a apreciat 
că mobilizarea energică a poporului 
bolivian în stăvilirea planurilor vi
zind întreruperea procesului de 
transformări democratice inițiat in 
țară, precum și solidaritatea statelor 
latino-americane cu guvernul pre
ședintelui Hernan Siles Zuazo con
stituie un fapt extrem de pozitiv 
pentru viitorul continentului. El a 
relevat că acțiunea unită a maselor 
populare boliviene a demonstrat 
voința acestora de a apăra și con
solida procesul de democratizare a 
tării.

reglementarii relațiilor 
anglo-argentiniene

LONDRA 3 (Agerpres). — O dele
gație parlamentară britanică, inclu- 
zind reprezentanți ai partidelor con
servator, laburist și ai alianței din
tre liberali și social-democrați. s-a 
întors, recent, dintr-o vizită efectuată 
in Argentina, cu scopul de a sonda 
posibilitățile de restabilire a rela
țiilor diplomatice intre cele două 
țări.

într-o conferință de presă, organi
zată la Londra, deputatul conservator 
Cyril Townsend, a declarat, 'pothivit 
agenției Reuter : „Sintem de părere 
că măsurile de creștere a încrederii 
reciproce și convorbirile directe' în
tre diplomații celor două țări oferă 
cea mai bună cale de urmat". El a 
avertizat asupra consecințelor con
tinuării actualului „impas periculos" 
în care se află raoorturile dintre 
Marea Britanic și Argentina, după 
conflictul privind Insulele Malvine 
(Falkland), de acum doi ani.

Pe de altă parte, se reamintește că 
ministrul de externe al Marii Brita
nii. Geoffrey Howe, a declarat, re
cent, în parlament, că țara sa este 
gata să reia convorbirile directe, cu 
Argentina ’și că în prezent au loc 
contacte cu caracter.pregătitor, prin 
intermediul unor state terțe.

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite s-au încheiat lucrări
le sesiunii speciale a Comisiei O.N.U. 
pentru companiile transnaționale, or
ganism din care fac parte 48 de 
state din toate regiunile lumii.

Comisia a încercat definitivarea 
proiectului codului de conduită pen- 

*' tru companiile transnaționale, res
pectiv un set de norme menite să 
reglementeze activitățile acestor 
corporații în țările in curs de dez
voltare. document care ar urma să

fie supus spre aprobare viitoarei 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. Elaborarea acestui proiect, 
începută in urmă cu 7 ani, intim- 
pină insă o serie de dificultăți, ca 
urmare a persistenței unor dezacor
duri intre statele industrializate oc
cidentale și țările in curs de dez
voltare, care cer, cu deplin temei, ca 
viitorul cod de conduită să constituie 
un instrument de natură să le pună 
Ia adăpost eficient de o serie de 
practici ale companiilor transnațio
nale ce contravin intereselor lor na
ționale legitime.

Uvem nevoie de pîine, nu de armamente I"
Pe de altă parte, generalul ita- ț 

lian în retragere, Nino Paști, s-a ' 
pronunțat în favoarea sistării ime
diate a desfășurării de arme nu- - 
cleare cu rază medie de acțiune 
pe continentul european. Sporirea ( 
arsenalului nuclear în Europa a i 
dus la agravarea serioasă a situa- 7 
ției internaționale, a afirmat gene- > 
ralul italian, iar desfășurarea noi- 
lor rachete cu rază medie de ac
țiune sporește pericolul unei catas
trofe termonucleare care ar putea 
duce la dispariția speciei umane.

1 militară aeriană a N.A.T.O. din 
1 localitate și au subliniat necesita

tea de a se pune capăt militari
zării regiunii Friuli-Veneția-Giulia 
și a întregii Italii, de a se opri 
periculoasa cursă a înarmărilor.

O
N.A.l.O. privind instalarea de noi rachete nucleare in Olanda, 

general in Europa, pentru dezarmare și pace

amplă manifestație >-a desfășurat la Rotterdam împotriva planurilor 
și in
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ORIENTUL MIJLOCIU
Eforturi pentru normalizarea situației din Liban

BEIRUT 3 (Agerpres). — Agențiile 
internaționale de presă semnalează 
marți începerea procesului de nor
malizare a situației din Liban. Ast
fel. continuă operațiunea de retra
gere a armamentului din capitală, 
iar mișcarea politico-miljtară șiită 
„Amal“ a cerut milițiilor sale să nu 
mai circule înarmate sau . in tinută 
militară în Beirut, informează agen
ția France Presse. Potrivit planului 
de securitate elaborat de Guvernul 
de uniune națională la 23 iunie.

miercuri circa 9 000 de militari ai 
armatei libaneze vor ocupa poziții 
în capitala libaneză și in împreju
rimi. Acțiunea va fi supravegheată 
de Consiliul de Miniștri, de Consiliul 
militar și de Comitetul militar cva- 
dripartit. care reunește reprezentanți 
ai armatei libaneze și ai milițiilor 
creștine, druze și șiite. Totodată, se 
fac pregătiri pentru redeschiderea 
portului și aeroportului din Beirut, 
care, potrivit planului, urmează să 
aibă loc vineri.

Consultări în problema soluționării conflictului 
dintre Iran și irak

RABAT. — într-o declarație făcută 
la Rabat. Chedli Klibi. secretar ge
neral al Ligii Arabe, a adresat un 
apel țărilor arabe de a depune efor
turi susținute în vederea negocierii 
urgente a încetării conflictului dintre 
Iran-Irak, relevă agenția M.A.P. 
Totodată, referindu-se la problema 
palestiniană, el și-a exprimat satis
facția in legătură cu rezultatele po
zitive ale recentei reuniuni inter- 
palestiniene de la Aden.

SANAA — Postul de radio Sanaa 
a.anunțat că președintele R. A. Ye
men. Aii Abdullah Saleh, a avut o 
convorbire telefonică cu președintele 
Irakului. Saddam Hussein, in cadrul 
căreia au fost discutate recentele 
evoluții din lumea arabă si zona 
Golfului — transmite agenția M.E.N. 
Președintele Saleh a exprimat, cu 
acest prilej, speranța că starea de 
încordare și conflict din zona Gol
fului va lua sfirșit cit mai curind, 
permiț.ind instaurarea păcii si secu
rității în regiune.

AGENDĂ VALUTAR-FINANCIARĂ
Cursul dolarului a continuat și 

marii să crească pe piețele de 
schimb monetare in raport cu ma
joritatea celorlalte principale devize 
occidentale — informează agenția 
Associated Press. Astfel, la bursa 
din Londra, dolarul a înregistrat un 
nou record de creștere in raport cu 
lira sterlină. paritatea dintre cele 
două devize fiind de 1,31795 la 1. La 
bursele din Zurich.. Frankfurt pe 
Main. Haga. Paris. Tokio și Milano, 
dolarul a crescut, de asemenea, fiind 
cotat la 2,3553 franci elvețieni. 2,8085

mărci vest-germane, 3.1655 guldeni 
olandezi. 8,61725 franci francezi. 
239,85 yeni japonezi și 1 727,25 lire 
italiene. Numai la bursa din Ottawa, 
moneda americană a înregistrat un 
recul in raport cu dolarul carfadian. 
în schimb, cursul aurului a înregis
trat un nou recul pe piețele valuta
re. La bursa londoneză, uncia d - 
metal galben a fost cotată la 369.75 
dolari, in scădere cu 75 de cenți, iar 
la Ztirich, prețul unciei a coborit de 
la 370,25 la 369.75 dolari.

(Agerpres)

BONNDepășirea poverii datoriilor externe impune înlăturarea măsurilor protecționiste
BONN 3 (Agerpres). — Țările 

membre ale Pieței comune ar trebui 
să renunțe la măsurile prqtecționiste 
pentru a contribui la rezolvarea pro
blemei datoriei externe a țărilor în 
curs de dezvoltare — a declarat, la 
Bonn, la o conferință de presă. Karl 
Franz Larners, șeful Comisiei parla
mentare vest-germane însărcinate cu 
oroblema ajutorului pentru dezvol
tare. El a arătat, de asemenea, că, 
in cazul în care S.U.A. nu reduc do- 
binzile ridicate la împrumuturile 
pentru statele sărace, orice încercare 
de a rezolva chestiunea datoriilor 
externe va fi sortită eșecului. Aceas
tă situație de criză nu poate fi stă- 
Dînită decit orin acțiuni concertate 
atit din partea statelor debitoare, cit 
și din partea celor creditoare, — a 
subliniat el.

Probleme stringente ale economiei mondiale

Dobînzile înalte-o frînă în calea dezvoltării 
economice internaționale

O suită de reuniuni internaționale 
— politice, economice, financiare, 
desfășurate in ultimul timp in mai 
toate regiunile lumii, la nivel înalt, 
ministerial sau de experți — au evi
dențiat existența unui lot mai puter
nic curent de opinie in favoarea 
adoptării urgente a unor măsuri de 
natură să ducă la soluționarea pro
blemei datoriilor externe, legate în
deosebi de practica dobinzilor înalte, 
excesive, care apasă din greu asupra 
țărilor in curs de dezvoltare și con
stituie una din cauzele principale ale 
agravării crizei economice mondiale.

Este un fapt unanim recunoscut 
că datoria externă a statelor in curs 
de dezvoltare, fare a ajuns la 810 
miliarde dolari, constituie un factor 
cu profunde consecințe negative, in 
primul rind asupra economiilor na
ționale ale acestor țări. Procesul de 
rambursare a angajamentelor finan
ciare este viciat de practicile pro
tecționiste, de discriminările și ba
rierele de tot felul impuse de sta
tele dezvoltate, ceea ce duce la în
gustarea piețelor de desfacere. A- 
ceasta diminuează apreciabil posibi
litatea ca debitorii să onoreze la timp 
scadențele financiare.

Pe de altă parte, specialiștii atrag 
atenția că din totalul datoriilor ex
terne ale statelor în curs de dez
voltare, părți importante —’ evaluate 
la mai bine de două cincimi — sint 
reprezentate de cota cuvenită dobin
zilor. care au atins procente cămătă- 
rești, de peste 20 la sută. Iar rata 
acestor dobinzi sporește continuu, 
ceea ce duce la amplificarea da
toriei externe. Este relevant in 
acest sens că majorarea cu 1,5 
la sută a dobinzilor la împrumuturi
le acordate de S.U.A. a sporit dato
ria externă a statelor latino-ameri- 
cane cu 6 miliarde dolari numai in 
acest an. Asa cum menționa săDtă- 
mînalnl ..REVUE DE POLITIQUE 
INTERNATIONALE", „soarta eco
nomiilor acestor state a ajuns să de
pindă de no'itica economică a țărilor 
industrializate, în primul rind a ce
lor mai puternice — de dobînzile ri
dicate ne care acestea Ie practică, 
împrumuturile externe, apreciate in 
anii ’70 ca una din pîrghiile cele mai 
importante ale creșterii economice — 
continuă revista citată — au deve
nit în anii din urmă principala frî
nă a acestei creșteri, pe punctul de 
a bloca procesul dezvoltării econo
mice".

în mai multe rinduri, fie la Na
țiunile Unite, la reuniunile UNCTAD 
și in cadrul Fondului Monetar In
ternațional, cu prilejul intîlnfrilor 
statelor nealiniate sau ale „Grupului 
celor 77", țările in curs de dezvoltare 
au expus situația gravă a economii
lor lor, s-au pronunțat pentru nego
cieri realiste, pornind tocmai de la 
interdependențele tot mai strînse 
statornicite in planul relațiilor eco
nomice internaționale. „Datoriile ex
terne, ca și problema dobinzilor ex
cesive, nu pot constitui o chestiune 
izolată care privește una sau alta din 
țările in cauză sau instituțiile finan
ciare, ci întreaga comunitate inter
națională și de aici necesitatea unei 
înalte responsabilități și spirit de 
cooperare din partea tuturor state
lor" — declara in cursul unei intîl- 
niri la O.N.U. președintele in exer
cițiu al „Grupului celor 77", Ledo 
Munoz.

O problemă din cele mai presan
te o constituie anularea restricțiilor * 
în calea importurilor provenind din 
țările debitoare. Potrivit publicației 
„REVOLUTION AFRICAINE", ba
rierele la „importurile in țările in
dustrializate au afectat, in cea mal 
mare parte, statele in curs de dez
voltare, care au , pierdut pe această 
cale in decurs de' trei ani o sumă re- 
prezentind 50—60 miliarde de dolari, 
ceea ce a diminuat apreciabil posi
bilitatea acestora de a-și achita da
toriile externe".

Cit de mioapă este această politi
că reiese și din faptul că, intr-o mă
sură mai mare sau mai mică, sint 
afectate chiar și țările dezvoltate. S-a 
demonstrat astfel că promovarea pe 
baze echitabile a exporturilor „lu
mii a treia" are o influență pozitivă- 
asupra ocupării forței de muncă, pe 
termen lung, din țările dezvoltate. 
Specialiștii au calculat în acest sens 
că în perioada activității economice 
normale, statele industrializate au • 
realizat beneficii importante de pe 
urma comerțului cu statele în curs 
de dezvoltare, ceea ce a permis să 
se creeze 3—4 milioane de locuri de 
muncă. De aici si concluzia că relan
sarea economiei mondiale, prin re
ducerea protecționismului și mai 
ales a ratei artificiale a dobinzilor. 
ar avea efecte benefice asupra tutu
ror partenerilor, ar contribui la di
minuarea șomajului în țările occi
dentale, care se ridică la peste 35 
milioane de oameni.

Din întreaga povară a datoriei ex
terne a statelor in curs de dezvol
tare circa 350 miliarde de dolari re
vin țărilor din AMERICA LATINA, 
in special Braziliei (100 miliarde) și 
Mexicului (92 miliarde). O serie de 
luări de poziție latino-americane 
fată dc această problemă demon
strează situația gravă a economiilor 
naționale afectate de acest flagel. 
„Numai pentru plata dobinzilor la 
actuala datorie externă — arăta 
Jorge del Valle, directorul Centrului 
latino-american de studii monetare 
— America Latină ar trebui să aloce 
peste o treime clin veniturile reali
zate din export, ceea ce ne-ar în
toarce la nivelul de subdezvoltare de 
acum 20—30 de ani. în actualele cir
cumstanțe economice, a obliga țări
le din America Latină să rambur
seze cei circa 350 de miliarde de do
lari inseamnă compromiterea proce
sului de dezvoltare".

După ce 7 șefi de state din Ame
rica Latină s-au adresat reuniunii 
la nivel inalt de la* Londra a prin
cipalelor țări occidentale industriali
zate pentru discutarea problemei da
toriilor externe, solicitare care' a ră
mas fără rezultate palpabile, la Car
tagena (Columbia). în perioada 21—22 
iunie a avut loc o conferință minis
terială, la care au participat miniș
trii de finanțe din Argentina. Boli
via, Brazilia, Chile. Columbia. Ecua
dor, Mexic, Peru, Republica Domi
nicană, Uruguay și Venezuela. Pe 
ordinea de zi. aceeași problemă gra
vă : datoria externă. Este pentru 
prima oară cind un grup de state 
latino-americane s-au întrunit în în
cercarea de a adopta poziții comune 
fată de actuala criză financiară. 
„Consensul de la Cartagena" — do
cumentul de o deosebită importanță 
adoptat de parțicipanți — arătînd că 
numai in ultimii doi ani plata dobin
zilor a totalizat pentru statele din 
regiune suma de 173 miliarde dolari, 
subliniază „necesitatea abordării po
litice la scară internațională a pro
blemei datoriei externe". Demne dc 
remarcat sint propunerile avansate 
cu acest prilej, intre care se află or
ganizarea unei întilniri guvernamen
tale intre statele latino-americane și 
cele occidentale industrializate, crea
rea unui organism permanent de 
consultare între debitori si credi
tori. ca și posibilitatea aderării și a 
altor țări din regiune la înțelegerile 
convenite Ia Cartagena.

Din păcate însă, imediat după în

cheierea amintitei reuniuni, refu- 
zind să accepte evidențele și neso
cotind gravele urmări ale actualei 
politici financiare inechitabile asupra 
ansamblului economiei mondiale, o 
serie de bănci din S.U.A. au majo
rat dobînzile cu. 0,5 la sută, această 
nouă creștere, a patra de la începu
tul anului, aruncind asupra țărilor în 
curs de dezvoltare o povară supli
mentară de circa 2 miliarde dolari. 
Așa cum se exprima un diplomat, 
acest fapt a lăsat un gust amar în 
rindul celor ce au participat la reu
niunea de la Cartagena, al tuturor 
celor care se străduiesc să dezamor
seze explozibila problemă a datori
ilor externe.

Deteriorarea continuă a posibili
tăților unor state de a-și ameliora 
datoria externă ca urmare în primul 
rind a disparităților din sfera schim
burilor economice, a barierelor co
merciale, a determinat, unele țări la
tino-americane — cum este cazul 
Boliviei și Ecuadorului — să decidă 
suspendarea plății datoriei externe 
pină la găsirea unor soluții accep
tabile.

La rîndul lor, țările din AFRICA 
se află sub puternicul impact al da
toriei externe, a cărei cotă a atins 
150 miliarde dolari. Situația econo
mică alarmantă a statelor africane, 
afectate puternic și de secetă, face 
ca numeroase guverne să abandoneze 
ample proiecte de dezvoltare, ceea 
ce. fără îndoială, va adinei si mai 
mult decalajele care le separă de 
statele bogate, intr-un context in 
care si așa pe continent se află țări 
cu niveluri ale veniturilor pe cap de 
locuitor din cele mai reduse din 
lume.

în lumina acestor evoluții se fac 
tot mai des auz!te serioase critici fată 
de tendințele unor instituții finan
ciare internaționale, ale unor bănci 
creditoare de ,a impune debitorilor 
condiții apreciate, pe bună dreotate, 
ca un amestec in treburile interne, 
în acest sens, președintele Argenti
nei, Râul Alfonsin, de' pildă, a dis
pus recent resnincerea condițiilor 
cerute de instituțiile financiare 
internaționale privind reeșalonarea 
datoriilor argentiniene, elaborînd 
totodată o scrisoare de inten
ții in care guvernul iși asumă 
responsabilitatea redresării economi
ce și, deci, a creării condițiilor de 
achitare a datoriei externe. Opoziția 
și criticile față de actualul sistem

valutar-comcrcial capătă o amploare 
crescindă, tot mai numeroase fiind 
declarațiile potrivit cărora problema 
datoriilor externe, a dobinzilor, a 
creditului internațional in ansamblu, 
nu este o problemă izolată de reali
tățile vieții politice și economice 
mondiale. In acest sens, luările de 
poziție ale unor lideri politici din 
Europa occidentală — din Franța, 
R.F. Germania si Marea Britanic — 
accentuate și la recenta întîlnire la 
nivel inalt de la Londra, in care se 
exprimă obiecții față de politica eco
nomică a S.U.A., față de modul in 
care acestea abordează dosarul dato
riei externe, al dobinzilor, precum și 
al protecționismului comercial, se 
adaugă cerințelor unor reglementări 
viabile intr-un domeniu vital pen
tru stabilitatea economică și socială 
generală.

Evidențiind consecințele dramatice 
ale agravării problemei datoriilor 
externe, ale dobinzilor înalte — care 
afectează practic marea majoritate a 
statelor lumii — România socialistă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu au sub
liniat necesitatea găsirii unor soluții 
globale ale acestui dosar, care să co
respundă intereselor tuturor state
lor, eu precădere ale celor in curs 
de dezvoltare, avansind o suită de 
propuneri care au fost primite cu 
deosebit interes. Referindu-se la 
acest aspect, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta : „Considerăm că 
țările in curs dc dezvoltare trebuie 
să-și întărească solidaritatea și co
laborarea, să acționeze mai unite 
pfentru a-și stabili o strategic comu
nă în negocierile cu țările dezvolta
te in vederea soluționării probleme
lor grave ale subdezvoltării, ale in
staurării unei noi ordini economice 
internaționale". Ultimele evoluții în 
această direcție, in special in Ame
rica Latină, dar și in alte regiuni 
demonstrează caracterul realist și 
principial al poziției și orientărilor 
românești.

„Marea problemă a anului" — cum 
denumea unul din participanții la 
reuniunea de la Londra problema 
datoriei' externe și a dobinzilor înalte 
— a devenit de o actualitate strin
gentă. Orice aminare nu poate decit 
să agraveze situația dramatică a sta
telor mai puțin dezvoltate, repercu- 
tindu-se ca o bombă cu efect intir- 
ziat asupra situației economico-so- 
ciale a întregii omeniri.

loan TIMOFTE

Reuniunea statelor Organizației 
de cooperare regională africană

HARARE 3 (Agerpres). — Efortu
rile statelor africane de a depăși, 
prin acțiuni proprii, dificultățile eco
nomice și de a asigura o dezvoltare 
economică și socială mai rapidă, 
independent de asistența și ajutoare
le externe primite, s-au concretizat 
intr-o serie de măsuri adoptate, re
cent. de reuniunea de la Harare a 
reprezentanților statelor Organiza
ției de cooperare regională africană 
„Zona de comerț preferențial" — 
P.T.A.

Cu acest prilej, la tratatul P.T.A., 
semnat la Lusaka in 1981. cele 14 țări 
membre — Burundi, Insulele Como- 
re. Djibouti, Etiopia, Kenya, Lesotho, 
Malawi, Mauritius, Ruanda, Somalia, 
Swaziland, Uganda. Zambia și Zim
babwe — au adăugat șase noi proto
coale. ceea ce permite ca. de acum 
înainte, in relațiile de schimb dintre 
ele să se aplice o reducere a tarife
lor vamale dc 70 la sută la mărfuri
le generale și de 10 la sută la obiec
tele de lux. A fost, de asemenea,

creată o unitate de cont a P.T.A., 
denumită U.A.P.T.A., al cărei rol 
principal trebuie să fie acela de a 
reduce greutățile produse de lipsa de 
valută forte și a elimina, astfel, ba
rierele ce frînează creșterea comer
țului interregional. Țările membre au 
decis să intensifice, prin mijloacele 
cele mai variate, cooperarea in ve
derea dezvoltării industriei, agricul
turii, transporturilor și telecomuni
cațiilor, ca și in alte domenii.

Subliniind importanța organizației 
P.T.A. și a deciziilor adoptate, secre
tarul general al acesteia, Bax Nom- 
vette, arăta că. pentru a accelera 
dezvoltarea fiecărei țări in parte, 
statele africane trebuie să ia măsuri 
în direcția restructurării și reorientă- 
rii economiilor, evidențiind că scopul 
fundamental al activității P.T.A. con
stă in realizarea unei dezvoltări 
echilibrate, care să se bazeze pe 
efortul fiecărei țări, precum și pe 
promovarea unei cooperări cit mai 
strînse.

i^AGENTSlLE DE PRESA
scurt

LUCRĂRILE COMISIEI MIXTE DE COOPERARE ECONOMICĂ ROMÂNO- 
ARGENTINIANâ au avut loc la Buenos Aires. A fost analizat stadiul actual 
al relațiilor economice bilaterale și s-au convenit măsuri care să 
conducă la creșterea substanțială a schimburilor comerciale și la adîn- 
cirea cooperării economice și tehnice.

CONVORBIRI SOVIETO-BRITA- 
NICE. După cum transmite agen
ția T.A.S.S., Konstantin Cernenko, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.. l-a primit 
marți, la Kremlin, pe Geoffrey 
Howe, ministrul afacerilor externe 
al Marii Britanii, care se află in- 
intr-o vizită in Uniunea Sovietică. 
Au fost examinate aspecte ale rela
țiilor sovieto-britanice, precum și 
unele probleme internaționale 
actuale. ,

PREȘEDINTELE ORGANIZA
ȚIEI POPORULUI DIN AFRICA 
DE SUD-VEST (S.W.A.P.O.), Sam 
Nujoma, a cerut organizarea unor 
dezbateri urgente în cadrul Consi
liului de Securitate al O.N.U. în 
problema refuzului regimului de la 
Pretoria de a acorda, independență 
Namibiei. Intr-o declarație făcută 
la Paris, Sam. Nujoma a respins 
„reglementările tranzitorii" propuse 
de Republica Sud-Africană, ca- 
lificindu-le drept tentative ale re
gimului rasist de a-și perpetua 
dominația ilegală asupra Namibiei.

GUVERNUL CIPRULUI ÎNCU
RAJEAZĂ ȘI SPRIJINĂ NOUA 
INIȚIATIVA A SECRETARULUI 
GENERAL AL O.N.U.. Javier Pe
rez de Cuellar, nrivind deblocarea 
problemei cipriote — a anunțat 
purtătorul de cuvint al guvernului. 
Andreas Christophides. Guvernul 
cipriot apreciază că inițiativa se
cretarului general al O.N.U. este 
rezultatul rezoluției 550 adoptată de 
Consiliul de / Securitate la sfîrșitul 
lunii mai.' Această rezoluție, a re- 
amintifr’purtătorul de cuvint guver
namental. cere secretarului general 
al O.N.U. să întreprindă noi efor
turi pentru o soluționare globală a 
problemei cipriote, in conformitate 
cu principiile Cartei O.N.U.

LUCRATORI GRECI DE LA BA-

PRIMIRE LA PRAGA. Gus
tav Husak, președintele R. S. 
Cehoslovace, l-a primit pe An
dreas Papandreu, prim-ministru 
al Greciei, care se află intr-o vizită 
oficială la Praga. Au fost abordate 
stadiul și perspectivele relațiilor 
bilaterale șl o serie de probleme 
ale vieții internaționale actuale, 
subliniindu-se. in context, necesi
tatea adoptării de măsuri concrete, 
care să ducă la încetarea cursei 
înarmărilor, îndeosebi a înarmări
lor nucleare, și la interzicerea am
plasării oricăror armamente în 
spațiul cosmic.

„UNIUNEA LUPTĂTORILOR 
SOCIALIȘTI PENTRU LIBERTA
TE" — organizație ce reunește par- 
tlcipanți la mișcarea austriacă de 
rezistență și foști deținuți din la
gărele de concentrare naziste — s-a 
pronunțat pentru interzicerea acti
vităților neonaziste in țară. Intr-o 
declarație dată publicității la Vie- 
na, uniunea subliniază că propa
ganda ideilor șovine și revanșarde 
face numai jocul adversarilor cola
borării și înțelegerii intre popoare.

PROBLEMA PRODUCȚIEI DE 
PETROL a țărilor membre ale 
O.P.E.C., precum și cea a prețului 
țițeiului pc piața mondială vor fi
gura cu prioritate pe agenda reu
niunii ministeriale programate pen
tru săptămîna viitoare la Viena. 
În legătură cu aceste două subiec
te. pozițiile celor 13 state membre 
sint divergente, ele pornind de la 
considerente strict individuale. Ma
joritatea statelor sint pentru men
ținerea actualului preț al petrolu
lui pe piața mondială. în ce priveș
te producția, se subliniază că anul 
trecut țările membre ale organiza
ției au extras 17,5 milioane de ba
rili pe zi, adică o treime din pro
ducția rriondială. in timp ce in 
urmă cu un deceniu ele produceau

I

I

. ZELE MILITARE AMERICANE 
din Grecia au întrerupt, marți, lu
crul, in sprijinul revendicărilor lor.

. Ei protestează împotriva utilizării 
unor cetățeni americani la cele 
patru baze și opt instalații auxilia-

I re și reclamă aplicarea legislației 
grecești în cadrul acestor instalații.

PREȘEDINTELE COMISIEI 
C.E.E., Gaston Thorn, a apreciat că

• va fi respectat calendarul negocie
rilor de aderare a Portugaliei la 
Piața comună. Thorn și-a exprimat

• speranța că vor fi soluționate 
problemele agricole in suspensie 
dintre „cei zece" și partea portu
gheză și că, in consecință, aderarea

, Portugaliei la C.E.E. ar putea avea 
loc la 1 ianuarie 1986.

SESIUNEA COMITETULUI SPE- 
I CIAL AL O.N.U. PENTRU CON- 
I VOCAREA CONFERINȚEI MON

DIALE ASUPRA DEZARMĂRII 
Și-a început lucrările la sediul Na- 

I țiunilor Unite din New York. Co
mitetul urmează să pună la punct o 
serie de recomandări pentru cea 

' de-a 39-a sesiune a Adunării Gene-
rale a O.N.U.

30 milioane de barili zilnic, respec- i 
tiv jumătate din producția mon- ] 
dială.

PARTIDUL COLORADO ȘI U- I 
NIUNEA CIVICA DIN URUGUAY 1 
au hotărit să nu participe la dia
logul cu reprezentanții regimului 
militar aflat la putere, dacă se ' 
menține refuzul guvernului de a 
accepta participarea la dialog și a I 
alianței forțelor democratice „Fron
tul Amplu". Refuzul de a participa , 
la dialog a fost, anunțat anterior | 
de Partidul Blanco, al cărui lider 
și candidat la funcția supremă in . 
alegerile din noiembrie, Wilson I 
Ferreira Aldunate, a fost arestat la 
reîntoarcerea sa, cu două săptămini . 
in urmă, in țara1, după un exil de j 
peste 11 ani.

NUMĂRUL IMIGRANȚILOR DIN I 
R.F.G. ÎNREGISTRAȚI CA ȘO- ' 
MERI a crescut permanent în ulti- 
mii ani. Dacă în 1978 peste 16 000 I 
de imigranți nu. aveau de lucru. în * 
1983 s-a ajuns la 35 000. O mare . 
parte dintre ei (41 la sută) se află I 
in căutarea unui loc de muncă de *
peste un an. J
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