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Intr-o atmosferă «fe vibrante manifestări de dragoste și stimă față 

de secretarul general al partidului, de amplă adeziune la recenta 

Hotărire a Plenarei CC al PX.R. privind reînvestirea celui mai iubit 

fiu al poporului în funcția supremă de partid, de fermă angajare 

pentru îndeplinirea programelor adoptate, a continuat
în fața machetelor de sistematizare, secretarul general al partidului"’da prețioase indicații privind dezvoltarea urba- 

nistică o orașului Sibiu și a celorlalte localități din județ

««MOW i
CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

la marea adunare populară din municipiul
Dragi tovarăși și prieteni,Doresc să vă adresez dumneavoastră, tuturor locuitorilor municipiului și ai județului Sibiu, un salut călduros, în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și guvernului, precum și al meu personal, împreună cu cele mai bune urări. (Urale ; 

aplauze puternice, prelungite).Ne aflăm în județul Sibiu intr-o vizită de lucru. Am vizitat mai multe întreprinderi și localități. Avem, în general, impresii plăcute despre munca depusă de oamenii muncii din municipiul și județul Sibiu pentru realizarea planului pe 1984. Ne-a făcut o deosebită plăcere să constatăm, în întreprinderile vizitate, preocuparea tuturor colectivelor de oameni ai muncii, 

La întreprinderea de piese auto din Sibiu se analizează posibilitățile de modernizare a producției Călduroasă primire intr-o unitate reprezentativă a industriei din județul Alba s întreprinderea mecanică Cugir

sub conducerea organizațiilor de. partid, pentru ridicarea continuă a calității și nivelului tehnic al producției, perfecționarea întregii activități, creșterea mai puternică a productivității muncii și a eficienței economice, astfel încît fiecare unitate să folosească în cele mai'bune condiții baza materială modernă de care dispune. Pentru aceste realizări pe care le-am constatat în toate unitățile vizitate, precum și pentru tot ceea ce oamenii muncii din Sibiu au obținut, doresc să adresez colectivelor de oameni ai muncii pe care le-am vizitat,, tuturor oamenilor muncii din Sibiu cele mai calde felicitări și urarea de succese lot mai -mari în întreaga activitate ! (Urale și 
aplauze puternice, prelungite ; se

scandează „Ceaușescu și poporul!'*, 
„Ceaușescu — P.C.R.!**).Au trecut 6 luni din acest an. Pe ansamblu, în întreaga țară, producția industrială este mai mare cu circa 5 la sută față de aceeași perioadă a anului 1983. S-au obținut rezultate însemnate în toate ramurile de activitate. Cu toate acestea, trebuie să spunem că mai avem încă multe de făcut pentru a asigura — atît în întreaga țară, cît și în județul Sibiu — realizarea în cele mai bune condiții a planului pe acest an. Deși am impresii bune despre ceea ce am constatat în întreprinderile vizitate, totuși, pe ansamblu, județul are, pe primele 6 luni ale acestui an. o anumită rămînere în urmă. E drept, această rămînere in urmă nu este prea mare — și se poate ușor re

cupera și chiar asigura depășirea planului )pe întregul an. Aș dori să adresez organizațiilor de partid, consiliilor oamenilor muncii, tuturor oamenilor muncii din Sibiu îndemnul de a acționa cu mjji multă fermitate pentru realizarea, în bune condiții, a planului pe întregul an, astfel încît să întîmpine a 40-a.aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea cu rezultă te mărețe în toate sectoarele de activitate. Dealtfel, colectivele pe care le-am vizitat au dat asigurări că vor acționa în așa fel încît să recupereze rămînerile în urmă — și eu am încrederea că toate colectivele de oameni ai muncii din Sibiu iși vor respecta angajamentele. (Urale și aplauze puternice; se

scandează „Ceaușescu — P.C.K.l", 
„Ceaușescu și poporul!**).M-am referit pe larg — la plenara Comitetului Central, la Sesiunea Consiliului Suprem al'Dez- voltării Economice și Sociale a României și, de asemenea, la plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste — la problemele care stau in fața noastră în vederea realizării în bune condiții a cincinalului 1981—1985, care va asigura înfăptuirea în linii generale a hotărîril.or Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului. Aceasta va ridica patria noastră pe o nouă treaptă de dezvoltare econo- mico-socială, va asigura, totodată, înfăptuirea hotăririlor privind creșterea în continuare a bunăstării materiale și spirituale a poporu

lui — țelul suprem al politicii partidului nostru, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes in România! (Urale și aplauze puter
nice: se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).în același timp, la aceste reuniuni. am adoptat direcțiile de dezvoltare a patriei noastre pînă în 1990, iar în unele domenii, pînă î,n anul 2000. Nu doresc să mă refer acum, in amănunțime, la. acestea, dar realizarea în viață a prevederilor privind dezvoltarea în perspectivă a României asigură înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare sore comunism. Avem în fața noas-
(Continuare in pag. a Ill-a)

La posturile de radio 

și televiziune

Cu prilejul vizitei de 
lucru în județul Alba a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
astăzi, în jurul orei 11, va 
avea loc în municipiul Alba 
lulia o adunare populară 
care va fi transmisă direct 
de posturile de radio și 
televiziune.

Comuniștii, 
toți oamenii 

muncii, întregul 
nostru popor, 

in deplină 
și strînsă 

unitate, 
iși exprimă 
entuziasta 

aprobare privind

Realegerea 
tovarășului 

tal® Ceausescu 
in funcția supremă 

de secretar 
general 

al partidului 
Telegrame adresate 

tovarășului 
Nicolae Ceaușescu
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PAGINA 2 SCINTE1A — joi 5 iulie 1984VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂCU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN JUDEȚELE SIBIU ȘI AERA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu

lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a continuat, miercuri, vizita de lucru efectuată, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în județul Sibiu.Analiza modulul în care se acționează pentru îndeplinirea sarcinilor de plan la termenele stabilite și la un nivel calitativ superior a avut loc la întreprinderea „Independența" și întreprinderea de piese auto din Sibiu.Și eu prilejul vizitei la aceste două unități industriale, în centrul dialogului de lucru au stat probleme de stringentă actualitate ale etapei pe care o străbate economia românească : mobilizarea tuturor rezervelor materiale și umane plinirea integrală și ... . .indicatorilor de plan pe anul In curs și pe 1985, pentru accentuată a productivității muncii, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumului de materii prime, materiale, combustibili și energie, în vederea sporirii eficientei întregii activități economice.Coloana’ oficială a străbătut principalele artere ale orașului, unde zeci de mii de oameni ai muncii, studenți, elevi, pionieri ziastă primire tovarășului Nicolae Ceaușescu Ceaușescu. scandarea iubit al partidului și statului .nostru au dat expresie dragostei fierbinți, înaltei stime și prețuiri față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru tot ceea ce a făcut și face ca meleagurile sibiene să prospere neîntrerupt, odată cu celelalte județe, cu întreaga țară, deplinei adeziuni față de Hotă- rîrea plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către Congresul al XIII-lea, în - funcția supremă de secretar general al partidului.La sosirea în întreprinderea 

„Independența", tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați de ministrul industriei construcțiilor de mașini. Petre Preoteasa, de reprezentanți ai muncii.Analiza s-a dului în care noscute întreprinderi, cu o tradiție, ce a beneficiat în ultimii ani de importante fonduri de investiții pentru extinderea și modernizarea capacităților de producție, își onorează sarcinile ce-i revin din programul energetic, din cele privind dezvoltarea industriei miniere si modernizarea sectoarelor calde. Semnificativ este locul in care s-a desfășurat dialogul tovarășului Nicolae Ceaușescu cu specialiștii întreprinderii - s^ ’̂,ae*WăK%Wti®gr^î: unde se produc anual 10 mii tone utilaje, și turnătoria de fontă și oțel, capacități intrate nu demult în funcțiune, dotate cu mașini și utilaje de mare complexitate și ' nivel tehnic, realizate în mare in tara noastră.Subliniind că întreprinderea pune de toate condițiile necesare îndeplinirii planului pe acest an și pe întregul cincinal, directorul unității; îng.‘ Mihai Găldean. informează, că in primul semestru producția planificată a fost realizată integral la toți indicatorii, de utilaje dc aflate în diferite faze — destinate industriei chimiei, amenajărilor ____tice. Secretarul general al _____dului a recomandat conducerii întreprinderii să urmărească cu prioritate execuția litate înalță a te obiectivelor au termen de țiune în' acest an și bune condiții a exportului. Este analizată apoi gama de cuptoare care servesc la aplicarea tratamentelor , termice atît in mediu protector atmosferă de gaze controlate, cit in săruri. Gazdele informează că. ceste cuptoare au fost livrate funcționează în condiții bune în uni? tați ale industriei aeronautice și autoturismelor.. Secretarului general al partidului i se prezintă un nou tip de cuptor de tratament termic, ,1a care izolația din cărămidă refractară este înlocuită cu o izolație din fibre ceramice, ceea ce conduce la scade-

pentru înde- la timp acreșterea mai

au făcut o entu-tovarășei ElenaȘiAclamațiile îndelungate, numelui conducătorului

consiliuluiconcentrat colectivul
oamenilorasupra mo- acestei cu- veche

Înalt partedis-
Sint prezentate o serie mare complexitate de fabricație metalurgice, hidroenerge- parti-în condiții de ca- utilajelor destina- de investiții care punere in func- realizarea in

de și a- și

rea accentuată a greutății produsului și la reducerea cu 40 la sută a consumului de energie electrică in exploatare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu indică specialiștilor uzinei să generalizeze această soluție constructivă la întreaga gamă de cuptoare.Străbătînd halele întreprinderii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu sint salutați cu multă bucurie de muncitori, care își exprimă mulțumirea pentru condițiile de muncă și viață mereu mai bune. Apropiindu-se de un grup de oameni ai muncii, secretarul general al partidului se interesează de modul în care se aplică acordul global, îi întreabă dacă introducerea a- cestuia a determinat o mai bună organizare a muncii și o retribuție pe măsura rezultatelor obținute. Ne-am convins toți că dacă muncim mai bine, cîștigăm mai bine, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, răspunde maistrul Ion Hanea, șeful unei formații de lucru din secția de utilaj metalurgic.în continuare sint analizate, tn turnătoria de oțel și fontă, o serie de tehnologii moderne care asigură reducerea consumului de metal, e- nergie electrică și combustibil, creșterea calității produselor. Pe baza experienței dobindite pină acum, specialiștii secției informează că turnarea sub presiune și coji de bachelită conduce la o reducere cu circa 15 la sută a greutății pieselor.Apreciind realizările privind îmbunătățirea tehnologiilor de turnare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat conducerii întreprinderii să ia măsuri și în vederea creșterii gradului de mecanizare a operațiilor din turnătorie, cu prioritate la transportul interfazic al pieselor grele. Secretarul general al partidului a cerut conducerii ministerului să studieze posibilitatea îmbunătățirii a- provizionării cu oxigen tehnic necesar nu numai întreprinderii „Independența", ci și pentru celelalte unități industriale din Sibiu.La încheierea vizitei, adresîndu-se muncitorilor și specialiștilor de la „Independența", tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :
„Dragi tovarăși,
Doresc să vă felicit pentru rezulta

tele obținute. Mi-a făcut, in general, 
o impresie bună activitatea pe care 
o desfășurați. Desigur, mai sint 
lucruri de îmbunătățit, mai ales in 
ce privește ridicarea și mai puternică 
a nivelului tehnic și reducerea con
sumurilor. Dar știu că întregul co
lectiv de la ..Independența" este un 

'colectiv puternic și el v'ă' putea re
zolva in ,bune condiții toate proble
mele pentru a da o producție 'de 
bună calitate, de inalt nivel tehnic 
și pentru a reduee consumurile și a 
crește mai puternic beneficiile.

Vă doresc succese tot mai mari, 
să întimpinați a 40-a aniversare a 
eliberării patriei și al XIII-lea Con
gres al partidului cu rezultate cit 
mai bune in toate domeniile".Următoarea unitate industrială vizitată de conducătorul partidului și statului nostru a fost întreprinde
rea de piese auto, una dintre cele mai mari unități economice ale județului, care realizează nente pentru autocamioane, risme „Dacia" și „Oltcit", alte mijloace de transport, și piese solicitate de o serie toare ale industriei construcțiilor de mașini.Reprofilată în anul 1969 și modernizată la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu. întreprinderea a parcurs un drum ascendent, asimilînd în fabricație tot mai multe repere auto. Producția realizată acum este de 9,5 ori mai mare decît în 1969, eforturile colectivului fiind încununate de obținerea, în 1983, a diplomei și drapelului de unitate fruntașă mură in întrecerea socialistă.La sosire, tovarășul Ceaușescu și tovarășa Ceaușescu au fost salutați de Ilarie Munteanu, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini. Ion Stoica, directorul general al centra-

compo- autotu- pentru precum de sec-

pe ra-Nicolae Elena

lei de resort, de membri ai conducerii uzinei, de numeroși muncitori.In cadrul dialogului purtat de secretarul general al partidului cu specialiștii din centrala de resort, cu reprezentanții uzinei s-a analizat modul în care unitatea sibiană își realizează indicatorii de plan, măsurile întreprinse pentru asimilarea în fabricație a noi componente pentru mijloace de transport produse în țară.Directorul întreprinderii, loan Si- mion, a arătat că în perioada actualului cincinal colectivul de aici și-a realizat indicatorii de plan, iar pe primele șase luni ale acestui an sarcinile la producția marfă și fizică, la productivitatea muncii, precum și cele privind reducerea consumurilor de materii prime, energie și combustibili au fost depășite.Toate aceste succese au fost posibile, în principal, prin aplicarea unor tehnologii moderne, de mare eficientă, cum sint sudurile prin frecare, sudurile cu fascicul electronic, linia automată de înfășurat la cald a arcurilor pentru „Dacia 1 300", instalația de nichelare chimică și altele.Analizîndu-se problema asimilărilor — care constituie una din sarcinile prioritare trasate de secretarul general al partidului — s-a subliniat faptul că uzina a trecut Ia producerea arcurilor spirale și parabolice pentru toate . tipurile de mijloace de transport (locomotive, tractoare, autocamioane și autoturisme). a amortizoarelor și a principalelor tipuri de mecanisme de direcție, de transmisie și de frînare. De asemenea, s-au realizat primele componente pentru autoturismul „Oltcit", pentru autoturismul „ARO“, precum și pentru autotractorul de 320 CP, care corespund exigențelor de calitate și fiabilitate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat rezultatele obținute si a cerut specialiștilor să accelereze ritmul de punere în fabricație a noilor echipamente și componente auto. în conformitate cu programele stabilite.în timpul vizitării principalelor sectoare de producție, secretarul general al partidului a examinat modul în care s-au organizat procesele de producție, indicînd măsuri pentru sporirea productivității muncii și ridicarea calității produselor, paralel cu reducerea consumurilor de metal și energie. în secția de arcuri și amortizoare. tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se reorganizeze fluxul tehnologic care să permită automatizarea procesului de fabricație. să se folosească mai bine suprafețele de producție. Efectele acestei reorganizări trebuie să se reflecte in creșterea producției, a productivității și calității muncii. De asemenea, s-a indicat să se treacă la extinderea poliservirii mașinilor automate existente, mecanizarea mai accentuată a operațiilor, ceea ce va determina sporirea productivității.în' încheierea vizitei, tovafășul Nicolae Ceaușescu a analizat. în fața unor machete, propunerile de extindere a întreprinderii în vederea asimilărilor de echipamente pentru autoturismul „Oltcit". cerînd să fie. elaborate de urgență proiectele de construcție ale noilor capacități, ale dotărilor tehnologice moderne, care să asigure condiții pentru obținerea unei producții de înaltă calitate.La plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a adresat celor prezenți, spunînd :
„Dragi tovarăși,
Mi-a făcut o impresie bună pro

gresul pe care l-ați realizat in între
prindere, preocuparea pentru moder
nizarea, și automatizarea liniilor de 
producție. S-au realizat lucruri 
bune, dar mai sint încă multe de 
făcut. Aveți un colectiv bun, pu
ternic, cu posibilități mari de a rea
liza în cele mai bune condiții sarci
nile pe care le aveți de a asigura 
piesele pentru întreaga noastră in
dustrie de automobile.

Vă urez succes in întreaga activi
tate, să intimpinați a 40-a aniversare 
a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperia- 
listă și Congresul al XIII-lea al 
partidului cu rezultate cit mal bune 
în toate domeniile".Coloana oficială a străbătut străzile orașului, devenite adevărate culoare vii, și s-a îndreptat spre Piața Unirii, nume cu putere de simbol pentru munca înfrățită a sibienilor.

Oaspeții dragi au fost întimpinați pe întregul traseu cu vibrante manifestări de dragoste și stimă din partea locuitorilor acestui oraș.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost invitați să viziteze Expoziția reali
zărilor economiei județului organizată la Casa de cultură a sindicatelor și pe esplanadele din împrejurimile Pieței Unirii.în holul de la intrare au fost prezentate macheta și schițele de sistematizare ale Sibiului și ale celorlalte orașe din județ. Secretarul general al partidului a cerut ca la definitivarea proiectelor privind dezvoltarea urbanistică a localităților să se aibă în vedere construcția unor blocuri cu mai multe niveluri, cit și amplasarea mai judicioasă a viitoarelor locuințe.Ca și întreprinderile vizitate în cursul celor două zile, standurile expoziției au reliefat bogata imagine a înfăptuirilor, a hărniciei și capacității creatoare a oamenilor muncii din această parte a țării, cu îndelungate tradiții muncitorești, revoluționare, cu o experiență valoroasă acumulată de-a lungul anilor în ceea ce privește promovarea noului, realizarea unor produse cu caracteristici și performante deosebite.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat standurile unităților constructoare de mașini — „Independența", „Balanța", „Metalurgica", „I.U.P.S.", întreprinderea de piese auto din Sibiu, întreprinderea mecanică gaz metan și cea de relee din Mediaș ; ale industriei ușoare — „Textila" Cisnădie, „Tîr- nava" și „Vitrometan" din Mediaș, întreprinderea de piele și încălțăminte din Agnita, „Libertatea", „Steaua roșie", „13 Decembrie", „Dumbrava" din Sibiu; ale industriei alimentare, cooperației meșteșugărești și cooperației de producție, desfacere și consum, ca șl ale altor unități economice din județ.Secretarul general al partidului a • stat de vorbă cu cadre din conducerea acestor unități, apreciind preocupările și realizările colectivelor de muncă din întreprinderile respective.Pe platformele din împrejurimile Pieței Unirii erau expuse mașini și utilaje cu gabarite mari, fiecare ates- tind inteligența și energia creatoare ale sibienilor, saltul important realizat de industrie in cei 40 de ani ai libertății țării și, îndeosebi, de construcția de mașini, care deține astăzi jumătate din volumul producției industriale a județului. Impresionează in mod deosebit autobasculantele grele și supergrele; intre care cea de 55 tone, medaliată cu aur la Tîrgul internațional de Ia Plovdiv, utilajele terasiere de mare capacitate, cum este autotrenul cu sarcină utilă de 22 tone. Sînt „Zimbrii de oțel" ai întreprinderii mecanice Mîrșa, care, alături de mașinile și utilajele . de ; mare complexitate tehnică realizate de celelalte întreprinderi. ilustrează elocvent dezvoltarea impetuoasă a economiei județului, rod al politicii înțelepte, științifice și clarvăzătoare a partidului și statului nostru, marcată puternic de personalitatea și contribuția hotăritoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Eforturile depuse în vederea promovării noii calități, a dezvoltării activității științifice sint relevate de standurile unităților de cercetare și ale Institutului de învățămînt superior, unități care contribuie la elaborarea de noi tehnologii, la realizarea unor roboți industriali, ca și a unor noi tipuri de instalații și agregate. în expoziție au fost înfățișate, de asemenea.. citeva din succesele cercurilor de creativitate tehnico- științifică ale elevilor din școlile sibiene. Toate acestea sîpt rezultatele strînsei integrări a învățămîntului cu cercetarea și producția.Numeroasele grafice și panouri, ce însoțesc exponatele, dau și mai clar dimensiunile economiei județului, care a cunoscut o dezvoltare fără precedent în ultimii douăzeci de ani, cînd producția industrială a crescut de peste șase ori, ajungînd în acest an la aproape 45 miliarde lei. O fidelă ilustrare a acestei evoluții ascendente o dă faptul că, pe lingă construcția de mașini, ample deschideri au cunoscut industriile chimică, ușoară, metalurgia neferoasă. Județul Sibiu ocupă acum locul al treilea pe tară in ce privește valoarea

Primire călduroasă, dialog fructuos la întreprinderea „Independența
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La Expoziția realizărilor economiei județului Sibiu

producției nete și a producției globale pe locuitor. locul al II-lea în ce privește numărul personalului muncitor la mia de locuitori. locul I la producția de covoare și de tricotaje de lină și tip lină. Măsura eforturilor făcute in acești ani o dă și faptul că. prin diversificarea continuă a produselor și îmbunătățirea calității. volumul exportului a crescut in 1934 de peste 6 ori. față de 1965,

produsele sibiene fiind prezente astăzi pe piețele a peste 80 de țări ale lumii. Mutații semnificative au avut Ioc. totodată. în agricultură, unde volumul producției globale s-a dublat.Cu sentimentul mîndriei că au putut prezenta tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu realizările care au marcat drumul de la eliberarea țării, și în

deosebi de Ia Congresul al IX-lea, sibienii și-au manifestat — și cu a- cest prilej — sentimentele fierbinți față de conducătorul iubit al partidului și al țării, de numele căruia se leagă organic și chipul nou al acestei vetre străbune de istorie și spiritualitate românească.Are apoi loc vibranta adunare populară desfășurată în marea piață a orașului.
MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN MUNICIPIUL SIBIULa încheierea fructuosului de lucru pe care secretarul al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, l-a purtat, timp de două zile, cu reprezentative colective de muncă din județul Sibiu. în trul orașului a nantă adunare din localitățile aici, la reintilnirea cu conducătorul iubit și stimat al partidului si statului nostru, mii de oameni ai muncii de toate profesiile si toate vîrstele — români, germani, maghiari — pentru a-si exprima, incă o dată, bucuria de a-I avea ca oaspete drag, recunoștința fierbinte pentru prodigioasa sa activitate pusă în slujba idealurilor nobile de progres și libertate ale națiunii noastre, pentru tot ceea ce a făcut și face ca Sibiul să se dezvolte neîntrerupt și multilateral la fel ca toate județele, ca întreaga țară, pentru ca nivelul de viață și civilizație al locuitorilor lui să fie din ce in ce mai ridicat.în glas cu întregul partid, cu întregul popor, muncitorii, țăranii, intelectualii. toți oamenii muncii si- bieni au dat expresie — prin reprezentanții lor la această grandioasă adunare — deplinei adeziuni la Ho- tărîrea, recentei plenare a Comitetului Central al partidului ca tovarășul Nicolae Ceaușescu — arhitectul României moderne, revoluționarul de profesie, care, din fragedă tinerețe, s-a identificat cu cele mai arzătoare aspirații ale poporului nostru — să fie reales, la Congresul al XIII-lea, in funcția supremă de secretar general al partidului, văzind in această ontiune garanția sigură a înfăptuirii Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate si înaintare a României spre comunism.Imensa piață și-a pus straie sărbă-

dialog general
Piața. Unirii din cen- avut loc o impresio- populară. Din oraș, învecinate au venit

toresti. Pe clădirile din jur au fost arborate mari drapele ale tării și steaguri roșii, pancarte cu urări la adresa partidului nostru comunist și a secretarului său general, a patriei noastre socialiste, chemări adresate muncitorilor, țăranilor, tuturor oamenilor muncii de a intîmpina cu noi izbînzi cele două mari evenimente politice din acest an — a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială si națională, antifascistă șl antiimperialistă si cel de-al XIII-lea Congres al partidului. Participant» purtau portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu si tovarășei Elena Ceaușescu. steaguri roșii si tricolore. mari pancarte, buchete multicolore de flori. Ansambluri corale și de dansuri, orchestre populare sporeau atmosfera de sărbătoare a acestui moment central al vizitei de lucru a secretarului general al partidului în județul Sibiu.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceausescu au fost in- timpinați. la apariția în tribuna adunării. cu puternice urale si ovații. S-a scandat cu putere, minute în sir, „Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu și poporul !“. „Ceaușescu. fiu iubit, la Sibiu bine-ati venit !“. „Stima noastră si mîndria — Ceausescu, România". „Ceaușescu reales, la XIII-lea “ pace !“.Marea deschisă . .let. prim-secretar al Comitetului județean Sibiu al P.C.R.. care a spus s
Congres". „Ceaușescu aladunare populară a fost 

de tovarășul Vasile Bărbu-

Mult iubite si stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată 
Ceausescu.

Stimați tovarăși,De pe pămintul vechi de cultură și
tovarășă Elena

unei vetre stră- civTizatie româ-

nească. de muncă și creație, toți fiii acestor meleaguri — români germani, maghiari — vă întîmpinâ cu vibrantă bucurie cu profundă dragoste și recunoștință, cu sentimente prețuire și nețărmurit respect, adre- sîndu-vă dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, dumneavoastră mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, urarea strămoșească de „Bun venit" în mijlocul celor peste 500 mii de inimi care bat pe aceste minunate meleaguri.In numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Sibiu, folosesc cu - nemărginită bucurie și emoție acest minunat prilej pentru a da glas celor mai alese sentimente de stimă și adîncă prețuire, de profundă admirație față de prodigioasa dumneavoastră activitate, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, strălucit conducător de partid și de stat, personalitate proeminentă a lumii contemporane, marele erou a! neamului, ctitor înțelept și clarvăzător al grandioaselor prefaceri pe care România socialistă le-a trăit în anii care alcătuiesc în conștiința întregii națiuni „Epoca Ceaușescu".Exprimăm sentimentele noastre de înaltă prețuire și aleasă considerație mult stimatei tovarășe academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru, eminent om de știință și savant de renume mondial, profund devotat cauzei afirmării in lume a științei, învățămîntului și românești, ,spre binele și fericirea întregului nostru popor.Vizita de lucru pe care o în județul Sibiu,

astăzi in sutiene.de aleasă

culturii
efectuați mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, are loc la numai citeva zile de la istorica plenară a Comitetului Central

al partidului care a adoptat hotă- rirea cu privire la realegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIII-lea, în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.în același gind și aceeași simțire cu întregul partid și popor, toți cei care trăim și muncim in județul Sibiu am primit această hotărire cu vibrantă emoție patriotică, cu nețărmurită bucurie, cu deplină și entuziastă aprobare și profundă satisfacție, angajindu-ne să muncim și să acționăm în mod revoluționar pentru înfăptuirea neabătută a Programului partidului.Reînvestirea dumneavoastră în funcția supremă in partid reprezintă pentru întreaga noastră națiune garanția sigură a viitorului luminos al patriei, a independenței și suveranității ei, a edificării cu succes în România ă celei mai drepte și umane orînduiri cunoscute in istorie — orîn- duirea socialistă și comunistă.Vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general, că în climatul de puternică angajare revoluționară ce caracterizează activitatea întregului nostru popor in anul celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și în intîmpinarea Congresului al XIII-lea al partidului, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Sibiu acționează cu dăruire și abnegație patriotică pentru înfăptuirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate pe acest an și pe întregul cincinal. Planul producției- marfă vindute si încasate a fost depășit. de la începutul cincinalului, cu peste 1,8 miliarde lei, cel al producției nete industriale cu circa 1,7 miliarde lei; am obținut un volum suplimentar de beneficii de peste 1 miliard lei și importante economii de metal, combustibil și energie electri

că, așezînd astfel temelii trainice viitorului cincinal.în lumina indicațiilor și orientărilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, valorificăm mai bine baza tehnico- materială și potențialul uman, plinind un accent deosebit pe laturile calitative ale activității, pe înnoirea proceselor tehnice și tehnologice, pe creșterea mai puternică a productivității muncii, pe valorificarea superioară a tuturor rezervelor existente, a materiilor prime, combustibilului și energiei.în agricultură acționăm cu toate forțele pentru a spori producțiile vegetale și animaliere, pentru materializarea programului de îmbunătățiri funciare, de asigurare a unor recolte sigure și stabile.Cu toate acestea, vă raportez, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că rezultatele obținute în județ nu sînt încă pe măsura cerințelor și exigențelor pe care dumneavoastră le puneți de fiecare dată tregului partid, în fața popor.Ne angajăm solemn, adunare, că vom acționa■ tru a ne onora angajamentele pe care ni le-am asumat față de dumneavoastră, in industrie, în agricultură, în celelalte domenii de activitate.Strins uniți in jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, facem legămint solemn că nu există cauză mai înaltă și crez mai însu- flețitor decît slujirea cu fierbinte devotament, de către toți locuitorii județului, a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru progresul și fericirea scumpei noastre patrii — listă România.în continuare a varășul Ioan Simion, directorul In-

treprinderii de piese auto Sibiu, care a spus :

în fața în- întreguluila această ferm pen-

Republica Socia-luat cuvîntul to-

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți să exprim bucuria nemărginită a celor peste 8 000 de oameni ai muncii — români, germani, maghiari — din întreprinderea de piese auto Sibiu pentru aleasa cinste pe care ne-ați făcut-o vizitind unitatea noastră.în cadrul acestei grandioase adunări populare ne exprimăm hotă- rirea de a urma cu devotament exemplul de abnegație si dăruire pe care strălucita dumneavoastră personalitate îl oferă întregii noastre națiuni și susținem cu aleasă mindrie patriotică Hotărirea recentei plenare a Comitetului Central al partidului cu privire la realegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. în funcția de secretar general al partidului la cel de-al XIII-lea Congres, garanție fermă a progresului și prosperității patriei noastre socialiste.Totodată, dau glas sentimentelor și gîndurilor noastre de 'aleasă stimă și nețărmurită prețuire față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, activist de frunte al partidului și statului nostru, savant de renume mondial, care își aduce o înaltă contribuție la înflorirea științei și culturii românești, la îmbogățirea patrimoniului spiritualității universale.Doresc să apreciez, cu fierbinte recunoștință, că întreaga dezvoltare a întreprinderii, specializarea ei pe fabricația de ansamble și subansam- ble pentru industria de autovehicule, amplul proces al înnoirii tehnice și

stimată tovarășă Elena

tehnologice constituie rodul nemijlocit al punerii în practică a indicațiilor și orientărilor date de dumneavoastră. mult stimate tovarășe secretar general, cu prilejul vizitelor de lucru în întreprinderea noastră.Vă asigurăm, mult iubite tovarășe j secretar general Nicolae Ceaușescu, că, în consens cu sarcinile și orientările stabilite la recenta plenară a Comitetului Central al partidului, militind cu înaltă răspundere comunistă pentru aplicarea în viață a indicațiilor pe care ni le-ați dat în cursul vizitei, organizația noastră de partid, comuniștii, toți oamenii muncii vor acționa cu și mai multă ho- tărîre pentru creșterea tehnic pentru materii eficienței economice. Vom demonstra astfel prin fapte că acționăm ca adevărați proprietari, producători și beneficiari ai avuției naționale, prin afirmarea tot mai puternică a auto- conducerii muncitorești.Vă dorim, mult stimate tovarășe secretar general, multă sănătate și putere de muncă, spre binele și fericirea națiunii noastre socialiste.„Stima noastră și mîndria, Ceaușescu — România !“.

nivelului și calitativ al produselor, reducerea consumurilor de prime șj materiale, sporirea

în cuvîntul său, tovarășa Elena 
Bleoca, muncitor sticlar la întreprinderea „Vitrometan" din a spus : Mediaș,

tovarășe NicolaeMult stimate 
Ceaușescu,

Mult iubită
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Cu inimile pline de nețărmurită satisfacție, de profundă și legitimă
tovarășă Elena

(Continuare în pag. a III-a)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la marea adunare populară din municipiul Sibiu
(Urmare din pag. I)tră un program minunat, care va face ca România socialistă să devină tot mai puternică, mai înfloritoare. ca viața poporului nostru să devină tot mai bună, mai fericită, ca România să se situeze demnă în rîndul națiunilor independente ale lumii ! (Urale și aplauze puternice; 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“).Ca realizarea prevederilor din acest cincinal și în perspectivă Sibiului îi revin sarcini de mare importanță. în anii construcției socialiste și în Sibiu — precum și în toate județele patriei noastre — ca rezultat al amplasării forțelor 
de producție în toate zonele țării, s-a creat și s-a dezvoltat o puternică industrie, care, în multe domenii, se află la nivelul cel mai înalt al tehnicii și calității pe plan mondial.Avem, într-adevăr, în Sibiu multe produse de înaltă calitate și nivel tehnic. Avem multe capacități de producție. Așa cum am menționat, am constatat multe rezultate pozitive, dar trebuie să spunem că mai avem mari rezerve. Este necesar ca și în Sibiu, și în întreaga țară, să folosim la maximum această bază tehnică materială modernă, pe care am creat-o în anii construcției socialiste, pentru a crește mai rapid producția, pentru a spori mai puternic productivitatea muncii, pentru a ridica la un nivel mai înalt calitatea si nivelul tehnic al producției. Să avem permanent în vedere că trebuie să ne preocupăm de perfecționarea produseloi' noastre pentru a fi competitive cu cele mai bune produse similare realizate pe plan mondial. De asemenea, am stabilit la Conferința Națională a partidului să acționăm în așa fel incit, în unele domenii, să ne aflăm în primele rînduri, pentru că numai așa vom demonstra forța și capacitatea clasei noastre, muncitoare, ale poporului nostru — și vom asigura, totodată, ridicarea continuă a forței materiale a societății noastre socialiste. (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu 
și poporul !“).în timpul vizitei am văzut și unele aspecte din activitatea din agricultură și m-am întîlnit cu cooperatorii și oamenii muncii din acest -sector în cadrul-unei expoziții de creștere â animalelor. Impresiile sînt bune. Județul Sibiu are mari posibilități pentru a obține producții agricole bune și, .mai cu seamă, pentru a realiza o dezvoltare mai puternică a zootehniei. S-au realizat, într-adevăr, progrese și în acest an. S-ă obținut o creștere an de an a producției agricole, dar vreau să vă. spun deschis că. față de posibilitățile existente în județul Sibiu, nu putem să fim pe deplin satisfăcuți. De asemenea, dacă avem în vedere posibilitățile existente în județ pentru ' dezvoltarea creșterii animalelor și a producției animaliere, nu putem să fim pe deplin satisfăcuți de rezultatele obținute în acest domeniu. Desigur, sînt realizări, dar posibilitățile sînt mult mai mari — și trebuie să facem în așa fel îneît și în domeniul agriculturii județul Sibiu să obțină, rezultate mai bune, să realizeze prevederile, din planul cincinal, din programul de auto- aprovizionare. Consider că ceea ce s-a realizat pînă acum, posibilitățile existente în județ dau garanția 
că se va face totul și că, în acest cincinal, județul Sibiu va parcurge un drum important spre ridicarea producției agricole la un nivel superior, astfel îneît, pînă în 1990, Sibiul să se numere printre județele fruntașe și în domeniul agriculturii și, în mod deosebit, în. creșterea animalelor. Doresc să adresez felicitări țărănimii, cooperatorilor, și urarea de a obține rezultate cit mai bune ! (Aplauze și urale pu
ternice : se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

Este necesar ca, în toate sectoarele, să se intensifice activitatea pentru mai buna organizare a muncii, pentru buna funcționare a sistemului organismelor democrației noastre muncitorești-revoluțio- nare, pentru participarea activă a tuturor colectivelor de oameni ai muncii la adoptarea celor mai bune hotarîri și programe de perfecționare a activității, de dezvoltare a patriei noastre, la înfăptuirea lor în viață. Democrația noastră muncitorească, revoluționară constituie un factor de importanță deosebită pentru înaintarea fermă a patriei pe calea socialismului și comunismului ! 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).De asemenea, trebuie să perfecționăm, în continuare, activitatea învățămîntului, de'•'formare a tinerelor generații pentru muncă, pentru viață, pentru a deveni buni constructori ai socialismului și comunismului. Este necesar să ne preocupăm permanent de ridicarea nivelului de pregătire profesionala și tehnică a. tuturor oamenilor muncii. Nu trebuie să uităm nici un moment că mașinile moderne pe care le avem, realizarea unor produse de înaltă tehnicitate cer o pregătire tehnică și științifică la un nivel tot mai ridicat. Numai așa constructorii și specialiștii români vor ști și vor p. să producă mașini tot mai perfecționate — și să se afle, astfel, în rîndul constructorilor socialismului, cu rezultate din cele mai bune. 
(Aplauze și urale puternice).Este necesar să intensificăm activitatea politico-educativă, de ridicare a conștiinței revoluționare, de formare a omului nou, constructor conștient al vieții sale noi, libere și independente. ■ Una din cerințele democrației socialiste, ale făuririi socialismului constă tocmai în acțiunea c iștientă a întregului popor, stăpîn pe bogățiile ■țării, pe destinele sale, care, în deplină unitate și fără deosebire de naționalitate, sub conducerea partidului nostru comunist, își făurește viața nouă, așa cum o dorește ei. 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Stimați tovarăși și prieteni,Partidul și statul nostru pun în. centrul activității . înfăptuirea neabătută a programului de’ făurire a socialismului • și comunismului- în România. Știm bine că rezultatele pe care le obținem — ca și rezultatele fiecărei țări socialiste — constituie cea mai importantă contribuție la întărirea forței și prestigiului socialismului, Ia lupta pentru colaborarea internațională, pentru pacea în întreaga lume. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“. 
„Ceaușescu — pace !“).în același timp, desfășurăm o intensă activitate internațională, pentru a ne aduce contribuția la oprirea cursului periculos al evenimentelor spre catastrofa nucleară. în viața internațională s-a ajuns la o încordare fără precedent, s-a intensificat cursa înarmărilor, s-a trecut la amplasareă de către Statele Unite ale Americii a rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune în Europa și, ca urmare, la aplicarea contramăsurilor de către Uniunea Sovietică. Toate acestea au creat o situație foarte periculoasă pentru pacea în Europa și în întreaga lume. Iată de ce problema fundamentală a epocii noastre este aceea de a opri cursul periculos al evenimentelor, de a determina oprirea cursei înarmărilor și, îndeosebi, a înarmărilor nucleare, trecerea la dezarmare, la dezarmarea nucleară, și,. în acest sens, la retragerea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune din Europa, a tuturor armelor nucleare. Este necesar ca Statele Unite ale Americii să oprească amplasarea ' rachetelor . lor, iar

Uniunea Sovietică să oprească realizarea contramăsurilor nucleare, să se reia tratativele dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică în vederea realizării unui acord privind eliminarea rachetelor cu rază medie de acțiune și a tuturor armelor nucleare din Europa. Aceasta constituie problema vitală pentru toate, popoarele — și trebuie să facem totul pentru a obține aceasta ! (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).Considerăm că popoarele europene au o mare răspundere și trebuie să se angajeze cu întreaga forță pentru a participa la realizarea înțelegerilor privind eliminarea rachetelor nucleare și dezarmarea în general. Este necesar ca toate guvernele și toți oamenii politici să pună mai presus interesele popoarelor, ale națiunilor europene, ale păcii în general, și să acționeze cu întreaga răspundere în direcția aceasta. Nimic nu poate justifica situația gravă care s-a creat ! Se știe bine că armele nucleare pot distruge întreaga civilizație, însăși existența vieții" pe . planeta noastră. De aceea nu poate exista nici un fel de justificare pentru continuarea politicii de înarmare nucleară. Dimpotrivă, interesele fiecărui popor, ale păcii, ale civilizației, ale vieții pe planeta noastră cer să se facă totul pentru a se renunța la armele nucleare ! Poporul român este ferm hotărît ca, împreună cu celelalte popoare, să nu precupețească nici un efort pentru a asigura pacea, pentru triumful rațiunii, pentru a apăra dreptul suprem al popoarelor la existență, la libertate, la viață și la pace 1 (Aplauze și urale 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“).Ne pronunțăm și acționăm, în strînsă solidaritate cu țările în curs de dezvoltare, în vederea lichidării subdezvoltării și a realizării noii ordini economice mondiale. Este timpul să se ajungă la tratative reale între țările bogate și sărace, să se facă totul pentru a se găsi căile în vederea unui sprijin efectiv pentru țările în curs de dezvoltare, care se află în această situație ca urmare. îndeosebi, a politicii imperialiste și colonialiste. Iată de ce problema ajutorului țărilor în curs . de dezvoltare nu se pune ca ceva filantropic, ci ca o obligație pen- , tru cei care au asuprit popoarele de a veni acum în sprijinul dezvoltării acestora. Dealtfel, ■ lichidarea subdezvoltării și realizarea noii ordini economice mondiale constituie o necesitate obiectivă pentru stabilitatea și dezvoltarea economică a întregii lumi.înseși țările dezvoltate trebuie să înțeleagă că progresul lor în viitor nu se poate realiza decît dacă se vor face pași reali în direcția lichidării subdezvoltării și în instaurarea de noi relații economice, bazate pe egalitate, pe avantaj reciproc. De asemenea, este necesar să se găsească o soluție globală pentru datoriile țărilor în curs de dezvoltare, care să ducă la o anulare a acestora, pentru un grup important de țări mai 'sărace, la reducerea serioasă a dobînzilor și la noi credite în vederea asigurării progresului economico-social al țărilor în curs de dezvoltare. Fără o soluționare nouă, democratică a problemelor economice complexe nu se pot crea condiții pentru a .se acționa, în continuare, în vederea depășirii Crizei economice și pentru realizarea unor relații de largă colaborare între toate statele lumii, indiferent de orînduirea lor socială.Ne pronunțăm ferm pentru dezvoltarea colaborării cu toate statele lumii, fără deosebire de orîn- duire. Punem la baza colaborării noastre cu toate țările principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu 

forța în relațiile dintre state. 
(Aplauze puternice, urale ; se scan
dează „Ceaușescu — pace !“).România se pronunță pentru încetarea tuturor conflictelor militare dintre state și soluționarea oricăror probleme litigioase numai și numai prin tratative. în acest spi- rit. milităm consecvent pentru soluționarea problemelor din Orientul Mijlociu și pentru realizarea unui stat palestinian independent. Ne pronunțăm, de asemenea, .pentru încetarea războiului dintre Iran și Irak, precum și a altor conflicte internaționale. Considerăm că trebuie. să se facă totul pentru a se renunța la calea militară în soluționarea diferitelor probleme, pentru tratative, deoarece numai aceasta corespunde intereselor fiecărui popor, cauzei păcii în întrear ga lume! (Aplauze puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — pace !“).Deși situația internațională este foarte. complexă și foarte gravă, avem ferma conVingere că, acțio- nînd unite, țările socialiste, țările în curs de dezvoltare și nealiniate, toate forțele antiimperialiste și progresiste, popoarele din întreaga lume care doresc să trăiască în pace și libertate pot să schimbe cursul periculos al situației internaționale, pot să determine reluarea politicii de destindere, să oprească cursa înarmărilor, să asigure triumful păcii și colaborării în întreaga lume! (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu — pace!“).în ce o privește, România nu va precupeți nici un efort și va acționa, și în continuare, cu întreaga sa forță, în vederea realizării acestor obiective supreme ale întregii omeniri. Vom întări colaborarea cu toate statele și popoarele care doresc independența, o viață mai demnă și mai bună, care vor să trăiască în libertate! Și sîntem convinși că victoria va fi de partea popoarelor, care reprezintă forța supremă a dezvoltării omenirii. 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul!", „Ceaușescu — pace!").

Dragi tovarăși și prieteni,în încheiere, doresc, încă o dată, să menționez impresiile bune pe care le avem despre vizita de lucru pe care am efectuat-o în Sibiu, despre întîlnirile cu populația și colectivele de oameni ai muncii din localitățile județului și din municipiul Sibiu.Doresc să exprim mulțumiri oamenilor muncii și tuturor locuitorilor cu care ne-am întîlnit pentru primirea și manifestațiile călduroase cu care ne-au întîmpi- nat. Vedem în aceasta o expresie a unității tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, în jurul partidului, a hotărîrii de a înfăptui neabătut politica internă și externă a partidului și statului nostru. (Aplauze și urale pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !“).După cum știți, toate județele se află într-o puternică întrecere pentru primul loc sau pentru locuri fruntașe în acest an și pe întregul cincinal. Aș dori să urez oamenilor muncii din județul și municipiul Sibiu să facă totul pentru a ocupa un loc cît mai de frunte în această întrecere și, dacă este posibil, primul loc. Eu aș saluta cu multă plăcere acest lucru! 
(Aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu și poporul!").Vă doresc, dragi tovarăși, succese tot mai mari în întreaga activitate, multă sănătate și fericire. 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul!", „Ceaușescu — pace!", 
într-o atmosferă de mare entu
ziasm și puternică unitate, toți cei 
prezenți ovaționează minute în șir 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Republica Socialistă Româ
nia, pentru secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

In lanurile de griu ale C.A.P. Lancrăm, județul Alba, se stabilesc măsuri privind creșterea mai puternică a producției

Se vizitează una din secțiile Combinatului de prelucrare a lemnului beoe-j

(Urmare din pag. a II-a) de viață, amdepli- Hotă-mindrie patriotică, dăm glas nei noastre adeziuni față de rîrea-plenarei Comitetului Central,al partidului cu privire la realegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, la cel de-al XlII-lea Congres, chezășia, înaintării noastre victorioase pe calea socialismului și comunismului.Vă rog să-mi permiteți, mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu, să vă aducem, cu fierbinte recunoștință, omagiul nostru cel mai ales pentru munca dumneavoastră neobosită desfășurată pentru propășirea patriei, dezvoltarea științei, invățăminthlui și culturii, pentru minunatul exemplu pe care ni-1 oferiți ca om politic revoluționar și savant de renume mondial, ca soție și mamă.Lucrez intr-un colectiv alcătuit în majoritate din femei și doresc să vă raportez, secretar noastră <• viață a Xll-lea . mân. a ", entări pe care ni le dați permanent și care constituie pentru noi programe concrete de lucru. Ne preocupăm cu mai mare răspundere de înnoirea și diversificarea producției, de reducere sistematică a importurilor, de valorificarea superioară a materiilor prime pe care le folosim in procesul tehnologic. Avem condi-

, mult stimate tovarășe general, că preocuparea esențială este aplicarea in obiectivelor Congresului al al Partidului Comunist Ro- prețioaselor indicații și ori-

MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN MUNICIPIUL SIBIUții bune de muncă și construit pentru tinerele familii locuințe confortabile, creșe și grădinițe pentru copiii noștri.Știm că prețuirea de care se bucu- o datorăm politi- partidului, dumneavoastră permanente, stimate tovarășe Nicolaeră toți fiii patriei cii profund științifice a grijii multCeaușescu, pentru asigurarea condițiilor de muncă și de viață, pentru dezvoltarea personalității umane.Vă mulțumim din inimă pentru grija ce o purtați afirmării tuturor femeilor țării în viața politică, economică și socială a României.Noi. femeile, in calitate de soții și mame, dăm o înaltă apreciere activității consecvente pe care o des- fășurați, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru aoărarea păcii, securității și vieții pe Pămint. pentru soluționarea pe cale pașnică a marilor probleme ale lumii contemporane.Vom urma neabătut pilda muncii și vieții dumneavoastră eroice, vom aplica cu fermitate indicațiile dumneavoastră, pentru a obține noi și importante succese în întîmpinarea celei de-a 40-a aniversări a libertății noastre și a celui de-al XlII-lea Congres al partidului, pentru ca patria noastră scumpă să se înalțe pe trepte tot mai înalte de progres, prosperitate și civilizație.Trăiască scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România !A luat apoi cuvintul tovarășul Va- sile Brezaie, președintele cooperati

vei agricole de producție din Altîna, care a spus :
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși.în deplin consens cu sentimentele de înaltă prețuire și profundă stimă pe care .vi le adresează la această mare adunare populară toți locuitorii meleagurilor sibiene, vă rog să-mi permiteți să exprim bucuria oamenilor muncii din comuna Altina pentru cinstea pe care ne-ați făcut-o de a efectua o nouă vizită de lucru in județul nostru. Cu acest prilej, dăm glas adeziunii noastre fierbinți la întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru, al cărei strateg clarvăzător sinteți dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, revoluționarul și comunistul care ați înflăcărat conștiința națiunii române, înarmînd-o cu forța și tăria de a înainta neabătut către culmile luminoase ale .socialismului și comunismului in România.Trăim, alături de întregul nostru popor, sentimentele de reală mindrie fată de Hotărîrea recentei plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind realegerea dumneavoastră in suprema funcție de secretar general al partidului. care reprezintă certitudinea împlinirii a tot ceea ce ne-am propus pentru continua înflorire a patriei noastre socialiste.Cu deosebit respect, adresez cele 

mai vibrante omagii mult stimatei tovarășe academician doctor inginer Elena Ceaușescu; remarcabil om politic, savant de reputații mondială, care prin strălucita sa activitate pusă in slujba înfăptuirii politicii interne ' și externe a partidului și statului nostru aduce o contribuție valoroasă la progresul multilateral al patriei.Vă rog să-mi permiteți să raportez, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că, aplicînd in practică indicațiile și orientările dumneavoastră, cu privire la folosirea cu maximă eficiență a fondului funciar, a bazei tehnico-materiale și a forței de muncă de care dispune cooperativa agricolă de producție, prin instaurarea unui stil de muncă revoluționar, de ordine și disciplină, am obținut in anul 1983 o producție medie de griu la hectar de peste 3 400 kg, iar la orz de peste 5 300 kg la ha: In acest an vom obțipe pe loturi experimentale producții de circa 8 000 kg la hectar la griu și 6 000 kg la orz.în zootehnie vom pune accent în continuare pe realizarea efectivelor de prăsilă, creșterea producției animaliere, contractarea și livrarea la fondul centralizat al statului a peste 1 000 litri lapte pe vacă furajată.Pornind de la experiența bună do- bîndită, acționind cu fermitate pentru eliminarea unor neajunsuri, vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că lucrătorii din agricultura județului iși vor spori eforturile pentru obținerea unor producții sigure și stabile pentru îndeplinirea planului de auto- aprovizionare in profil teritorial.

Din adîncul inimilor, vă adresez urarea noastră fierbinte „Să ne trăi ți . la mulți ani, cu sănătate și putere de muncă pentru împlinirea nobilei misiuni de ridicare a României socialiste pe cele mai înalte culmi de civilizație și progres !“.„Ceaușescu să trăiască,România să înflorească !“Tovarășul Herman Zaire!, maistru la întreprinderea „Independența" din Sibiu, a spus :
iubite și stimate tovarășe 
Ceaușescu,

stimată tovarășă Elena

Mult 
Nicolae

Mult
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,în ambianța sărbătorească a acestei mari adunări populare prilejuite de vizita celui mai iubit fiu al poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, aduc salutul cald, muncitoresc, al tuturor celor care muncesc în întreprinderea bine cunoscută în țară și peste hotare cu numele simbolic de „Independența".Cu aleasă stimă și deosebită bucurie, vă adresăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, întreaga noastră recunoștință pentru noua dumneavoastră prezență, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, în întreprinderea noastră și în județul Sibiu, pentru orientările și indicațiile de o deosebită valoare pe care ni le-ați dat și care reprezintă un puternic imbold spre o activitate calitativ superioară, consacrată înfăptuirii exemplare a Programului partidului.

Avînd convingerea fermă, izvorită din drumul de strălucite împliniri pe care’ l-a străbătut România în cele aproape două decenii ale epocii ce vă poartă cu indreptătită min- drie numele, susținem din toată i- nima. cu nemărginită bucurie și patriotică satisfacție. Hotărîrea plenarei Comitetului Central al partidului ca. la cel de-al XlII-lea Congres. să fiți reales în înalta funcție de secretar general al partidului. Realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. în fruntea Partidului Comunist Român exprimă în cel mai înalt grad voința și dorința noastră a tuturor și dă o nouă și vibrantă expresie dragostei, stimei și prețuirii. întregii recunoștințe și admirații pe care vi le poartă partidul și poporul.Noi, toți cei care trăim și muncim pe aceste meleaguri — români, , germani și maghiari — ne-am născut și format aici, in deplină înțelegere și frăție, vorbind de veacuri aceeași limbă — a omeniei și frăției, a muncii unite pentru binele și prosperitatea patriei noastre comune, " ‘ 'socialistă.Niqi una din încercările propagandei ostile socialismului nu niciodată dragostea de țara în care ne-am născut, adîncul respect față de pămintul străbun egre ne-a hrănit de veacuri moșii și strămoșii și pe care azi avem datoria supremă de a-1 apăra, dacă va fi nevoie cu prețul vieții noastre.Urmind exemplul dumneavoastră strălucit de cutezanță revoluționară și fierbinte patriotism care ne lumi-

Româniava inlocui

nează drumul, ne angajăm solemn, mult iubite tovarășe secretar general, să muncim fără preget, cu fierbinte devotament, pentru aplicarea în viață a prețioaselor dumneavoastră indicații. în aceste momente de aleasă și înălțătoare sărbătoare, îngăduiți-mi să exprim din adîncul inimilor noastre : „Ceaușescu reales, la al XlII-lea Congres !“.
Gabriela Munteanu,Tovarășa prim-secretar al Comitetului județean Sibiu al U.T.C., a spus, în cuvintul său :

Nicolae

Elena

folosesc
Mult stimate tovarășe 

Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți să acest minunat prilej pentru a da glas sentimentelor de nețărmurită dragoste și profund respect ale tuturor tinerilor din județul Sibiu față de dumneavoastră, cel mai iubit și stimat fiu al poporului nostru, părintele și prietenul drag al tinerei generații, eminent și strălucit conducător al partidului și statului, personalitate proeminentă a vieții internaționale.în numele tuturor copiilor și tinerilor din județul nostru — români, germani, maghiari — doresc să ex- . prim deplinul acord față de Hotă- rîrea plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu 

(Continuare în pag. a IV-a)



PAGINA 4 SCINTEIA - /oi 5 iulie 1984VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN JUDEȚELE SIBIU ȘI ALBA
Marea adunare populară din municipiul Sibiu

(Urmare din pag. a IlI-a) privire la realegerea dumneavoastră în funcția supremă de secretar general al partidului, chezășia sigură a înfloririi permanente a patriei noastre, a ridicării sale pe cele mai înalte culmi ale socialismului și comunismului, ale bunăstării și fericirii întregului popor. Aducem cu acest prilej omagiul nostru fierbinte tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prestigios om politic și savant de renume mondial, exemplu demn de urmat în viața și activitatea tinerei generații.Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că, punînd în centrul preocupărilor educarea prin muncă și pentru muncă a tineretului, organele și organizațiile U.T.C., sub conducerea permanentă a organizațiilor de partid, au acționat pentru mobilizarea mai activă a tuturor categoriilor de tineri la îndeplinirea sarcinilor economico-sociale ce au revenit județului nostru. In cadrul întrecerii uteciste „Tineretul — factor activ în îndeplinirea obiectivelor deceniului științei, tehnicii, calității și eficienței", tinerii din întreprinderi, institute de cercetare și proiectare au preluat în execuție proprie însemnate obiective concretizate în- tr-o producție suplimentară de 150 milioane lei. Continuînd bogatele tradiții ale muncii patriotice, s-a acționat în cadrul a 3 șantiere județene și locale, realizîndu-se lucrări la obiective de investiții și în agricultură în valoare de 18 milioane lei.însușindu-ne pe deplin indicațiile și orientările cuprinse în cuvîntarea prezentată de dumneavoastră la recenta plenară a Comitetului. Central al Partidului Comunist Român, ne angajăm să acționăm cu mai multă fermitate, cu elan revoluționar pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor de dezvoltare a județului nostru, pentru întîmpinarea cu rezultate deosebite în muncă a celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și a Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român.In cuvîntul său, tovarășul Grațian 
Stețiu, rectorul Institutului de învă- țămînt superior Sibiu, a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,In această luminoasă și înălțătoare 
zi din viața locuitorilor de pe me
Primire entuziastă, manifestări de înaltă 

prețuire în județul Alba
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu

lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, impreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, efectuează, în- 
cepînd de miercuri după-amiază, o vizită de lucru in județul 
Alba.

Participă tovarășii Manea Mănescu, Ion Radu, Silviu 
Curticeanu.Noua vizită de lucru se desfășoară în atmosfera de entuziasm și însuflețire caracteristică marilor sărbători prilejuind reintilnirea conducătorului iubit și stimat al partidului și statului cu locuitorii din județul Alba, plai românesc de nedezmințită hărnicie .și frumusețe, cu puternice detașamente muncitorești de constructori de mașini, me- talurgiști, producători de bunuri de consum, cu lucrători ai ogoarelor, cu alte categorii de oameni ai muncii care-și desfășoară activitatea în județ.Profundele transformări economico-sociale petrecute în cei 40 de ani de viată liberă a patriei constituie și pentru ținutul încununat de culmile Apusenilo,r, străbătut de apele Mureșului și 'Tîrnavelor, trepte dăltuite durabil în bronzul civilizației socialiste, reflectă cu pregnanță politica, partidului și statului nostru de dezvoltare armonioasă și în ritm susținut a tuturor zonelor țării, dinamizată de gîndirea revoluționară, înalt cutezătoare, de acțiunea practică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, arhitectul României moderne, ctitorul orizonturilor' luminoase ale izbînzilor de mîine.Vorbesc, în acest sens, concret, edificator, faptele. In perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, producția-marfă industrială a județului a crescut de 5,4 ori, iar producția globală agricolă de peste 3 ori. Prin materializarea programelor de investiții, care în cele două decenii 'au însumat peste 30 miliarde lei, au fost construite și date în folosință 70 noi obiective industriale, valoarea fondurilor fixe fiind în prezent de peste patru ori mai mare decît în 1965.în acest an. industria județului realizează în mal puțin de cinci zile întreaga producție a anului 1938 și în 58 zile producția anului 1965.Au fost construite în această perioadă în localitățile județului peste 30 000 apartamente, un mare număr 

de edificii de învătămint. cultură, de ocrotire a sănătății.Sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. în județul Alba a fost așteptată și salutată, ca de fiecare dată, cu imensă bucurie, cu sentimente de aleasă prețuire, de profundă satisfacție. Oamenii muncii din orașele și satele județului si-au exprimat astfel nemijlocit ho- tărîrea lor de a face totul pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XII-lea si Conferinței Naționale ale partidului, pentru a-si spori contribuția Ia înfăptuirea programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră, de ridicare a României socialiste pe noi culmi de progres și civilizație. Ei și-au reafirmat, ală
turi de întregul nostru popor, ade
ziunea deplină fată de Hotărîrea 
recentei plenare a C.C. al P.C.R. 
privind realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția supre

leagurile sibiene, cu inimile vibrînd de o aleasă simțire patriotică, vă rog să-mi permiteți să vă adresez dumneavoastră, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, comunist de aleasă omenie, revoluționar consecvent, patriot înflăcărat, cea mai înaltă recunoștință și profundă mulțumire pentru grija permanentă pe care o purtați dezvoltării multilaterale a patriei, bunăstării și fericirii întregului nostru popor, făuririi conștiinței socialiste și formării omului nou.Cu adine respect, adresăm omagiul nostru fierbinte, sentimentele de aleasă prețuire și recunoștință tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. eminent om politic și savant de renume mondial, de al cărei nume sînt nemijlocit legate marile înfăptuiri în domeniul științei, învățămîntului și culturii din țara noastră, afirmarea lor tot mai puternică pe plan internațional. Deși tineri, ne mîndrim cu rezultate prestigioase în activitatea de cercetare științifică, de integrare a învă- țămîntului cu producția. în munca cultural-educativă.îmi revine înalta cinste de a vă asigura, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că tineretul studios din Sibiu, toți slujitorii școlii vom acționa permanent pentru înfăptuirea exemplară a Programului partidului, a tezelor și orientărilor de excepțională însemnătate teoretică și practică cuprinse în magistrala dumneavoastră operă pentru formarea și educarea tinerei generații în spiritul înaltelor idealuri ale socialismului și comunismului.însuflețiți de convingerea fermă că, sub înțeleaptă dumneavoastră conducere, patria noastră va face noi și importanți pași pe calea civilizației socialiste, a comunismului, că prestigiul. împlinirile si minunatele ei perspective de progres se datoresc politicii înțelepte și științifice promovate cu strălucită clarviziune de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, susținem din adîncul inimilor noastre realegerea dumneavoastră la cel de-al XIII-lea Congres în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român.Vă rog să-mi îngăduiți șă exprim profunda recunoștință a oamenilor muncii care activează pe frontul ideologic, a tuturor locuitorilor județului nostru pentru nobilele dumneavoastră inițiative de pace și colaborare între popoare, admirația adîncă pentru consecvența cu ' care militați neobosit în vederea apărării bunurilor celor mai de preț ale omenirii — viata și pacea.

mă de secretar general al partidului, 
cu convingerea fermă că această 
opțiune reprezintă garanția sigură a 
îndeplinirii tuturor obiectivelor de 
edificare a socialismului și comunis
mului Pe pămîntul românesc. Pretu
tindeni. se manifestă cu putere uni
tatea strinsă a tuturor făuritorilor 
de bunuri materiale si spirituale în 
jurul partidului, al secretarului său 
general, omul de aleasă omenie, re
voluționar înflăcărat care si-a con
sacrat întreaga viată și putere de 
muncă fericirii și prosperității «na
țiunii noastre socialiste, înfăptuiri! 
nobilelor idealuri de pace. înțelege
re și colaborare, pentru o lume mal 
bună și mai dreaptă.Vizita în județul Alba a început la Cugir, pitoreasca localitate de la poalele Sebeșului, care a cunoscut transformări înnoitoare, devenind a- cum un oraș al constructorilor de mașini, cu mii de apartamente moderne, școli, așezăminte social-cultu- rale.Elicopterul la bordul căruia se- aflau tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu a aterizat pe stadionul orașului, împodobit sărbătorește cu drapelele partidului și statului, cu ghirlande de flori. Au venit aici, în întimpinare. mii de oameni ai muncii. Pe mari pancarte, desfășurate deasupra tribunelor stadionului, se află înscris : „Ceaușescu, fiu iubit — La noi bine ați venit !“, „Ceaușescu reales Ia al XIII-lea Congres!". Se scandează „Ceaușescu— P.C.R. !“, Ceaușescu și poporul !“, cei prezenți dînd expresie sentimentelor de aleasă stimă și prețuire față de secretarul general al partidului, pentru tot ce a făcut și face spre binele tării, al intregului popor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena Ceaușescu âu fost salutați de Nicolae Hurbean, prim- secretar al Comitetului județean Alba al P.C.R., Gheorghe Munteanu, prim-secretar al Comitetului orășenesc Cugir al P.C.R., de alti reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.O formație alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și tineri din detașamentele de pregătire pentru apărarea patriei a prezentat onorul.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost invitați să guste din piinea și vinul ospe- ției. Tineri și tinere, pionieri și șoimi ai patriei au înconjurat cu dragoste și emoție pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu, le-au oferit frumoase buchete de flori.Toți cei prezenți au ovaționat îndelung, au aplaudat cu putere. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu căldură manifestărilor prietenești adresate de mulțime, care scanda cu putere „Stima noastră și mîndria, Ceaușescu — România „Ceaușescu reales la al XIII-lea Congres !“, „Ceaușescu—Pace !“.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu s-au îndreptat

Să ne trăiți întru mulți ani, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în sănătate și putere de muncă, să ne conduceți cu aceeași înțelepciune spre culmile civilizației socialiste si comuniste în România !în numele tuturor celor prezenți la adunarea populară, primul secretar al Comitetului județean de partid Sibiu a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu rugămintea de a lua cuvintul.în aplauzele și uralele celor pre- zenti. a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost urmărită cu deosebită atenție și vie satisfacție și subliniată în repetate rînduri cu aplauze.în ■ încheierea adunării, primul secretar al comitetului județean de partid a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Vă rog să-mi îngăduiți ca, în numele participanților la această adunare populară, al tuturor locuitorilor județului Sibiu care au trăit marea cinste și bucuria fierbinte de a vă avea oaspeți dragi și stimați ai acestor meleaguri istorice, să vă mulțumesc din adîncul inimii, cu nemărginită recunoștință, pentru indicațiile și orientările pe care le-ați formulat la adresa muncii și activității noastre, asigurîndu-vă că ele vor constitui pentru noi un bogat program de activitate, un îndreptar prețios în munca de zi cu zi.Călăuziți permanent de luminosul dumneavoastră exemplu de patriot înflăcărat si comunist revoluționar, ne angajăm solemn să acționăm neabătut, cu toate puterile noastre, pentru a spori și mai mult contribuția județului Sibiu Ia dezvoltarea multilaterală a patriei noastre — Republica Socialistă România.Vă rog să-mi îngăduiți să vă urez, în numele tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe aceste meleaguri strămoșești, multă sănătate și fericire, putere de muncă, dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, să conduceți și pe mai departe cu înțelepciune și clarviziune destinele partidului și poporului nostru, spre binele și propășirea patriei socialiste, pentru creșterea în continuare a prestigiului României în lume.Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu!

apoi spre întreprinderea meca
nică Cugir. Coloana de mașini a străbătut un adevărat culoar viu. Prin urale și ovații, tineri și vîrstnici, bărbați și femei au dat glas bucuriei de a saluta din nou ca oaspete pe cel mai iubit fiu al poporului nostru.La sosirea în această unitate reprezentativă a industriei noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați de ministrul industriei de mașini-unelte, electrotehnică și electronică. Alexandrii Necula, de membri ai conducerii centralei industriale de specialitate și ai întreprinderii. Muncitori și muncitoare au oferit, expresie a bucuriei întregului colectiv, buchete de flori.Directorul întreprinderii, Nicodim Roșea, a prezentat aspecte privind dezvoltarea unității, arătînd că în prezent după patru decenii de adinei prefaceri structurale și calitative, unitatea a devenit un complex industrial puternic, alcătuit din trei fabrici care cuprind secții și ateliere modern utilate. Procesul de înnoire și modernizare a acestei adevărate citadele industriale românești poartă ca și multe alte unități ale tării, amprenta politicii partidului și statului nostru, a preocupării tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru continua dezvoltare a unor zone cu tradiție în activitatea industrială.Din graficele prezentate reiese că întreaga producție a anului 1948 se realizează in prezent într-o singură zi. Datorită innoirii procesului de fabricație, productivitatea muncii pe fiecare muncitor a sporit de 29 de ori. De la numai cîteva produse ce se realizau îh 1948, nomenclatorul de fabricație al întreprinderii cuprinde acum aproape 360 tipodimensiuni de astfel de produse.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu vizitează în continuare secțiile principale de fabricație. în acest cadru au fost înfățișate rezultatele obținute de constructorii de mașini în realizarea sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal. S-a evidențiat faptul că întregul colectiv muncește cu dăruire. însuflețit de dorința de a întimpina cu noi și importante succese marile evenimente care se apropie — a 40-a aniversare a actului istoric de la 23 August 1944 și Congresul al XIII-lea al partidului.în secția de mașini-unelte. gazdele au informat pe secretarul general al partidului că se află în curs de realizare o gamă diversificată de produse, întreaga evoluție a întreprinderii desfășurindu-se în direcția profilării și specializării sale în construcția de mașini-unelte și de mecanică fină. Producția de mașini-unelte a unității a crescut în anii de după naționalizare de 17 ori. în prezent aflîndu-se în fabricație 49 tipodimensiuni de astfel de mașini.Tovarășului Nicolae Ceaușescu ! s-a raportat că toate mașinile-unelte fabricate aici sînt de concepție proprie, întreprinderea mecanică din Cugir fiind un furnizor apreciat atît pe piața internă, cit și în numeroase țări ale lumii.In timpul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au luat cunoștință de preocupările privind realizarea în această unitate a unor importante produse de uz casnic, îndeosebi mașini de cusut si ma

în marea piață răsună din nou puternice aplauze, urale și ovații. Se scandează cu însuflețire „Ceaușescu- P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Stima noastră și mîndria, Ceaușescu- România !“, „Ceaușescu — pace !“.Sînt momente de înaltă și profundă semnificație ce pun pregnant în lumină unitatea strînsă a tuturor cetățenilor patriei, a întregii națiuni, în jurul partidului, al secretarului său general, unitate ce dă forță și trăinicie orînduirii noastre socialiste.Aceeași atmosferă entuziastă de intensă trăire patriotică, care a caracterizat adunarea populară, s-a regăsit și în festivitatea plecării tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu din Sibiu. Mii de locuitori ai orașului dau din nou expresie prin puternice urale și aplauze sentimentelor de stimă și prețuire pe care le nutresc față de conducătorul înțelept al partidului și statului nostru, preocupat statornic de ridicarea patriei noastre socialiste pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație, de creșterea prestigiului ei internațional.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîm- pinați, la locul de decolare a elicopterului prezidențial, cu nesfîrșite urale și ovații. S-a scandat cu putere „Ceaușescu-P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“, „Stima noastră și mîndria — Ceaușescu — România !“.O gardă alcătuită din ostași ai forțelor noastre armate, membri ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul. A fost intonat Imnul de stat al Republicii Socialiste România. Tineri și tinere, pionieri și șoimi ai patriei au oferit flori.Primul secretar al Comitetului județean de partid a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din această parte a tării, vii mulțumiri pentru onoarea ce le-a făcut-o de a efectua o vizită de lucru în județ, pentru indicațiile și orientările de mare valoare date in timpul dialogului purtat cu făuritorii bunurilor materiale și spirituale și l-a asigurat că organele și organizațiile de partid vor acționa pentru unirea tuturor energiilor în scopul transpunerii lor în viață pentru îndeplinirea exemplară a planului anual și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, întîmpinînd, astfel, cu succese deosebite sărbătoarea eliberării patriei și Congresul al XIII-lea al partidului.La ora 15,20 elicopterul prezidențial a decolat, indreptindu-se spre județul Alba.

șini de spălat rufe. S-a subliniat că prin măsurile luate de specialiștii întreprinderii se va asigura pînă în anul 1985 un grad de înnoire a producției uni.tătii de circa 60 la sută.La despărțire, conducătorul partidului și statului nostru a felicitat călduros harnicul colectiv al unității pentru realizările obținute, cerînd, totodată, să se întreprindă noi acțiuni pentru creșterea producției cu același număr de oameni și pe aceleași suprafețe, dn vederea măririi productivității mjuncii.Plecarea din Cugir a avut loc pe stadionul orașului, unde, ca și la sosire, , se aflau un mare număr de oameni ai muncii. Cei prezenți au ovaționat îndelung, au aplaudat cu putere, au scandat cu entuziasm numele partidului și al secretarului său general.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns prietenește manifestărilor călduroase ale mulțimii.Adresîndu-se celor prezenți pe stadion, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :
Dragi tovarăși,
Mi-a făcut o deosebită plăcere să 

vizitez din nou Cugirul, să mă reîn- 
tilnesc cu puternicul colectiv de oa
meni ai muncii de aici, să constat 
rezultatele bune obținute în ultimii 
ani, dar și posibilitățile mari de creș
tere mai puternică a producției și 
productivității muncii, a beneficiilor 
și deci a contribuției Cugirului la 
dezvoltarea generală a patriei. S-au 
dezvoltat puternic noi capacități de 
producție și ele trebuie folosite cu 
rezultate cit mai bune.

Vă adresez felicitări și vă urez 
succese tot mai mari în activitatea 
dumneavoastră, multă sănătate și fe
ricire. La revedere, dragi tovarăși !Elicopterul prezidențial a decolat, îndreptîndu-se spre Sebeș.Vizita de lucru a secretarului general al partidului a continuat la 
Combinatul de prelucrare a 
lemnului Sebeș.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați cu căldură la sosirea în această unitate reprezentativă pentru economia județului, cu aleasă dragoste și stimă, de un mare număr de muncitori, ingineri și tehnicieni, în întîmpinarea înalților oaspeți au venit loan Florea, ministrul industrializării lemnului și materialelor de construcții. Dumitru Crișan, prim- secretar al Comitetului orășenesc de partid, primarul orașului Sebeș, cadre de conducere ale centralei industriale de resort, membri ai consiliului oamenilor muncii al întreprinderii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat au fost invitați să cunoască cel mai nou obiectiv construit în .cadrul combinatului. în fața unei machete care înfățișează profilul actual și de perspectivă al combinatului, precum și dinamica principalilor indicatori economico-financiari, directorul acestuia. Ilie Pumnea, a raportat conducătorului partidului și statului că in perioada care a trecut de la precedenta vizită potențialul de producție a sporit de peste 20 de ori, fabri

cii de plăci fibrolemnoase alăturîn- du-i-se noile capacități de fabricare a cherestelei, mobilei corp și altor produse. Secretarului general al partidului îi sînt prezentate preocupările colectivului pentru diversificarea și îmbunătățirea calității producției, reducerea consumului de materii prime, materiale, combustibili și energie în condițiile unei eficiente economice superioare. Prin înfăptuirea indicațiilor secretarului general al partidului privind valorificarea superioară a masei lemnoase, oamenii muncii din cadrul acestei unități au asigurat diminuarea consumului de lemn în acest an fată de 1982, cu aproape 200 metri cubi la 1 000 garnituri de mobilă în condițiile ridicării nivelului calitativ și parametrilor tehnico-funcțio- nali ai produselor. Rezultate deosebite au fost obținute, totodată, și în domeniul reducerii consumurilor energetice, în unele sectoare acestea fiind reduse la jumătate comparativ cu primul an al actualului cincinal. Secretarul general al partidului a fost informat că în decurs de un deceniu, productivitatea muncii pe fiecare lucrător a crescut de 4 ori, cheltuielile materiale au fost simțitor reduse, iar producția destinată exportului este în prezent de 3,5 ori mai mare decît cea din 1980. Referitor la dezvoltarea viitoare a combinatului, s-a relevat că se află în construcție două no; obiective — o fabrică de scaune și o fabrică de mobilă corp.La ieșirea din secție, oaspeții vizitează o expoziție cu cele mai reprezentative produse realizate in cadrul întreprinderii, produse care se disting printr-o linie elegantă, funcționalitate superioară și confort sporit.Apreciind realizările obținute, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat felicitări specialiștilor, oamenilor muncii din cadrul combinatului, urîndu-le să-și îndeplinească în cele mai bune condiții sarcinile pe acest an, să obțină produse de înaltă calitate și eficiență. Secretarul general al partidului le-a cerut să devanseze punerea- în funcțiune a noilor capacități, să acționeze cu mai multă hotărîre pentru creșterea gradului de valorificare a masei lemnoase. înlocuirea totală a materialelor de import folosite la producția de mobilă, diversificarea gamei produselor, creșterea gradului de confort al acestora.Mulțumind pentru indicațiile primite, gazdele l-au asigurat pe secretarul general al partidului că vor acționa fără preget pentru materializarea tuturor recomandărilor, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor mobilizatoare care le revin în acest an și pe întregul cincinal, pentru sporirea contribuției la înfăptuirea programului de edificare socialistă a patriei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. adre- sindu-se celor prezenți, a spus : „Do
resc să adresez felicitări muncitori
lor și specialiștilor de la Combinatul 
de industrializare a lemnului, pre
cum și tuturor colectivelor de oameni 
ai muncii, tuturor locuitorilor din 
Sebeș pentru rezultatele din activita
tea de pină acum și urarea de a ob
ține succese tot mai mari în îndepli
nirea planului pe acest an, pentru a 
crește contribuția dumneavoastră la 
dezvoltarea generală a patriei".In continuare a fost vizitată o unitate reprezentativă pentru agricultura județului, care se prezintă astăzi cu realizări deosebite — Coope
rativa agricolă de producție 
Lancrăm. 1,1 vecinătatea unor bogate lanuri de griu și porumb, în frumoasa luncă a Sebeșului, de unde se văd în zare culmile domoale ale Apusenilor, s-au adunat, în această după-amiază de iulie, un mare număr de localnici pentru a-i întîmpina pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu cu bucurie, cu cele mai alese sentimente de dragoste și stimă.La sosire, înalții oaspeți au fost salutați de Gheorghe David, ministrul agriculturii și industriei alimentare. de reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.în fața unor ilustrative grafice și panouri, secretarul general al partidului a fost informat pe larg în legătură cu amplul proces de dezvoltare intensivă pe care l-a cunoscut, îndeosebi în ultimele două deCenii, agricultura județului, cu desfășurarea lucrărilor din campania de vară.Ca urmare a aplicării în viață a programelor initiate de partid, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, agricultura județului Alba a înregistrat, an de an, progrese importante, în direcția modernizării continue a acestui important sector al economiei naționale. Marele volum de investiții de care a beneficiat și agricultura județului Alba a permis redarea în circuitul productiv a peste 1 100 ha. Dialogul de lucru al secretarului general al partidului cu cei ce-și desfășoară activitatea pe ogoarele județului Alba a avut loc chiar pe un asemenea teren scos nu de mult de sub influența excesului de umiditate și care promite producții dintre cele mai bune. Au fost efectuate, totodată, lucrări de desecări pe mai bine de 10 000 hectare, de combatere a eroziunii solului pe 14 000 ha, iar 1 100 hectare au fost irigate. Avînd în vedere relieful acestor locuri, existența multor terenuri în pantă, a unor suprafețe cu exces de umiditate pe lunci și versanți, cu un accentuat grad de eroziune și alunecare, a fost întocmit un program concret al lucrărilor funciare menite să conducă la realizarea unor producții sigure și stabile.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cercetat cu atenție stadiul de vegetație al culturilor de grîu și de porumb și a apreciat eforturile cooperatorilor din Lancrăm pentru obținerea unor recolte cit mai bune.Din datele prezentate de directorul Direcției județene pentru agricultură și industrie alimentară. Pompei Barlea. reiese că în acest an se estimează obținerea unei producții globale agricole de 3,5 ori mai mare decit în 1965, fapt ce vorbește de la sine despre sporirea continuă a rodniciei pămîntului acestor locuri.Și aici, ca și la Sibiu, unde există aceeași bună experiență in cultivarea terenurilor în pantă si în creșterea animalelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat că trebuie valorificate mai bine puternica bază materială și condițiile de climă ale județului, existînd încă mari rezerve de creștere a producțiilor agricole, îndeosebi a celor vegetale.

Au fost înfățișate, de asemenea, preocupările și realizările din domeniul zootehniei, sector ce urmează să aibă la sfîrșitul acestui cincinal o pondere de 50 la sută în agricultura județului. Se acordă o atenție deosebită ameliorării pajiștilor, care constituie o bază importantă pentru creșterea efectivelor și a producțiilor animaliere.Apreciind rezultatele obținute pînă în prezent, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut agricultorilor județului să depună eforturi susținute pentru ca zootehnia, sector ce se bucură aici de condiții dintre cele mai favorabile și de bogate tradiții, să cunoască o continuă dezvoltare, iar 'producțiile obținute să se ridice pretutindeni la nivelul unităților fruntașe. A fost relevată, totodată, contribuția ce revine gospodăriilor populației, care dețin o pondere însemnată în agricultura județului, la înfăptuirea programului de autoapro- vizionare, la sporirea producțiilor vegetale și animale.Au fost prezentate apoi frumoase exemplare de animale, inclusiv animale de muncă; provenite din întreprinderile agricole de stat, cooperativele agricole de producție și gospodării individuale — animale viguroase, deosebit de productive. între ele remareîndu-se în mod deosebit cele apartinînd rasei de bovine Băltata românească, ca și cele de oi din rasa autohtonă țurcană.După dialogul de lucru cu muncitorii ogoarelor din județul Alba, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut cuvinte de apreciere pentru rezultatele obținute de lucrătorii ogoarelor din Lancrăm și din județul Alba. Secretarul general al partidului le-a adresat. totodată. îndemnul de a depune eforturi sporite pentru obținerea de producții cît mai mari în toate domeniile agriculturii, pe măsura capacității lor și a condițiilor existente, pentru a mări aportul județului Alba la dezvoltarea agriculturii românești, la sporirea veniturilor populației, le-a urat succese tot mai mari în întreaga lor activitate.Elicopterul prezidențial a survolat în continuare mănoasa vale a Mureșului. în zare, prinde contur Aiudul. oraș care a cunoscut, mai cu seamă în ultimii ani, un accelerat proces de înnoire. In partea de sud a localității a fost creată o puternică bază economică, aici realizîndu-se în prezent 10,8 la sută din producția industrială a județului. In acord cu transformările economice ce au avut loc, s-a modelat și chipul orașului. In ultimele două decenii au fost construite mii de apartamente, numeroase edificii social-culturale.Elicopterul prezidențial a aterizat pe platforma întreprinderii me
talurgice unitate de recunoscut prestigiu în industria noastră metalurgică.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to- . varășa Elena Ceaușescu au fost sa- " lutați de Neculai Agachi, ministrul industriei metalurgice, Aurel Ches- ches, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Aiud. primarul orașului, de reprezentanți ai centralei industriale de profil și ai întreprinderii.Directorul unității, Mircea Popa, a prezentat coordonatele dezvoltării producției industriale în anii socialismului și cu deosebire în ultimul deceniu, perioadă marcată hotărîtor de cele două vizite ale secretarului general al partidului. Materializîn- du-se programele adoptate cu aceste prilejuri, aici s-au construit și pus in funcțiune mari și moderne capacități care au sporit producția de circa 4 ori. Din cele peste 160 de produse realizate de întreprinderea metalurgică se remarcă, prin nivelul tehnic, parametrii funcționali și calitativi, complexitatea și competența profesională cerută de fabricarea lor, tuburile radiante pentru cuptoare de tratament termic cu atmosferă controlată. presele hidraulice pentru cărămizi refractare, liniile de turnare continuă. Prin gama produselor realizate și gradul de tehnicitate atins, întreprinderea metalurgică Aiud este socotită pe drept cuvînt mecanicul șef al unităților de profil din țară.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu au fost informați că principalii indicatori de plan pe primul semestru al anului sînt îndepliniți, iar producția fizică a fost realizată în gama sortimentală stabilită. Apreciind rezultatele obținute, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se acționeze în continuare pentru reducerea cheltuielilor materiale la mia de lei producție marfă, a consumurilor de energie și combustibili.Secretarului general al partidului i-au fost înfățișate acțiunile întreprinse pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției, mecanizarea și automatizarea proceselor de fabricație, creșterea productivității muncii, reducerea consumurilor materiale și energetice, creșterea eficienței economice a unității. S-a subliniat că. anul trecut, activitatea de înnoire a produselor și de ridicare a nivelului tehnic al producției s-a materializat în asimilarea a peste 85 procese tehnologice, iar ponderea produselor noi cu grad sporit de complexitate a depășit 30 la sută din totalul producției. în domeniul fabricației de utilaj tehnologic eforturile colectivului oamenilor muncii de aici sint orientate în direcția creșterii gradului de automatizare a proceselor siderurgice și de sporire a productivității muncii.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu au fost invitați să viziteze principalele secții de producție ale întreprinderii.în cadrul turnătoriei de otel nr. 2, secretarul general al partidului a fost informat despre capacitățile de producție puse în funcțiune în ultimii ani. S-a scos în evidentă că vor fi introduse procedee tehnologice noi, cum ar fi instalația de vidare a otelului. prin care se asigură o semnificativă reducere a consumului de energie electrică pe tona de otel. Va fi asimilată producția de piese de mare dificultate și tonaj solicitate de unitățile metalurgice din tară, cum ar fi aparatele de încărcare pentru furnale, traversele și corpurile de presă.S-a vizitat apoi secția mecanică, unde se realizează o gamă diversificată de cilindri de laminoare, tuburi radiante, piese de schimb pentru a- gregate siderurgice. Prezentind programul de asimilare pentru acest an. gazdele au subliniat preocuparea

colectivului de oameni ai muncii pentru realizarea de produse de înaltă tehnicitate și complexitate, avînd ca efect reducerea importului. S-au remarcat. între altele, o serie de rezultate obținute de specialiștii centrului de cercetare și proiectare al întreprinderii, de mare valoare economică. “Vizitând secția de forjă grea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să fie prezentate propuneri de dezvoltare a acestui sector. S-a indicat să fie intensificată activitatea in sectorul oțelării, asigurîndu-se folosirea intensivă a capacităților, să se acționeze în continuare pentru diversificarea producției, asimilarea de noi produse cu valoare ridicată și. în special, a cilindrilor pentru laminoare.Pe parcursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a discutat cu oameni ai muncii, iriteresîndu-se de rezultatele obținute, de modul cum acționează pentru îndeplinirea sarcinilor de plan ce le revin.în încheiere, adresîndu-se celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus : Mi-au făcut o impresie bună 
felul în care s-a dezvoltat uzina 
dumneavoastră, rezultatele obținute. 
Dar, în același timp, am constatat și 
marile posibilități caic mai sînt pen
tru creșterea producției, pentru reali
zarea unor produse de tehnicitate și 
calitate ridicate. Sper că cei peste 
8 000 de oameni ai muncii din aceas
tă mare uzină vor face totul pentru a 
obține rezultate maxime din inves
tițiile făcute aici.

Vă adresez felicitări pentru rezul
tatele de pînă acum și urarea de a 
întîmpina a 40-a aniversare a revo
luției de eliberare socială și naționa
lă. antifascistă și antiimperialistă și 
Congresul al XIII-lea al partidului 
cu rezultate tot mai bune. Vă doresc 
ca, în realizarea programului privind 
dezvoltarea pînă în 1990, întreprin
derea dumneavoastră să se angajeze 
cu toată hotărîrea și să devină una 
din uzinele cu rezultate bune în eco
nomia românească. încă o dată vă 
doresc succese tot mai mari, sănă
tate și fericire.To varășuL Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat au sosit, în cursul serii. în municipiul Alba Iulia. Străveche vatră de istorie și civilizație românească, leagăn de-a lungul mileniilor al luptelor necurmate purtate pentru împlinirea idealurilor de dreptate socială și națională, pentru libertate și independentă, orașul Marii Uniri — Alba Iulia — i-a întîmpinat pe înalții oaspeți in straie sărbătorești, cu tinerețea și vigoarea dobîndite în anii construcției socialiste. Anticul Apu- lum, orașul nepieritoarei glorii a lui Mihai Viteazul și al marii zidiri de la 1 Decembrie 1918. este angajat cu forțe mereu proaspete, cu dăruire patriotică, împreună cu celelalte așezări ale județului și ale tării întregi, într-un amplu proces de dezvoltare economică și socială. Vechilor ctitorii istorice li s-au alăturat în ultimii ani cetățile demne ale muncii, mari platforme industriale care înconjoară ca o salbă orașul.Este un minunat prilej pentru locuitorii Albei Iulia de a da glas din adîncul inimilor sentimentelor de profundă dragoste, de aleasă stimă și recunoștință fierbinte pe care le poartă omului ales în fruntea partidului și a tării, atașamentului de neclintit fată de politica internă și externă a partidului și statului nostru. adeziunii unanime fată de Hotărîrea recentei plenare a Comitetului Central cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. de către Congresul al XIII-lea. în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, act în care, asemenea întregului popor, văd chezășia sigură a înfloririi patriei noastre dragi, a viitorului ei socialist.Ceremonia oficială a sosirii tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu in municipiul Alba Iulia se desfășoară pe Platoul Romanilor, loc cu amplă rezonantă istorică, martor, acum, al unor momente de aleasă semnificație.înalții oaspeți au fost întîmpinaii de primul secretar al comitetului municipal de partid, primarul municipiului, Vasile Purdea, Erau, de asemenea, prezenți, alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.S-a intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România ; tovarășul Nicolae Ceaușescu a trecut în revistă garda de onoare alcătuită din elevi ai Liceului militar „Mihai Viteazul" din localitate, membri ai gărzilor patriotice și tineri din detașamentele de pregătire pentru apărarea patriei.Ca semn al tradiționalei ospitalități românești, tovarășul Nicolae Ceaușescu și. tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpinati cu pîine și sare, invitați să guste din plosca cu vin. Grupuri de pionieri și șoimi ai patriei au venit în calea oaspeților dragi pentru a le oferi flori. De asemenea, tineri și tinere îmbrăcați în costume populare românești. maghiare și germane, au oferit frumoase buchete de flori, urînd bun venit oaspeților dragi.Zeci de mii de locuitori ai municipiului Albă Iulia. oameni ai muncii din noile cetăti ale muncii edificate în această așezare bimilenară au salutat sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu cu puternice aclamații și urale. au ovaționat îndelung pentru secretarul general al partidului, de numele căruia se leagă dezvoltarea economică și socială a municipiului, chipul său întinerit ilustrat aici pe Platoul Romanilor de noul și modernul cartier de locuințe. S-a scandat din inimi „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu reales, la al XIII-lea Congres !“.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu căldură și prietenie acestor entuziaste manifestări de dragoste. înaltă prețuire și recunoștință.în drum spre reședința oficială care le-a fost rezervată, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au străbătut cetatea medievală a Albei Iulia. Mii de oameni au salutat cu dragoste și stimă pe înalții oaspeți, fluturînd eșarfe tricolore, exprimînd bucuria fără margini de a-1 reîntilni pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. La statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul și Obeliscul ridicat în amintirea lui Horea, Cloșca și Crișan formații artistice de amatori au creat o ambianță sărbătorească, de profundă emoție.Vizita în județul Alba continuă.
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!Comuniștii, toți oamenii muncii, întregul nostru popor, în deplină!
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și ștrînsă unitate, își exprimă entuziasta aprobare privind
REALEGEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU IN 

FUNCȚIA SUPREMĂ DE SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUITELEGRAME ADRESATE
i

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU -Comuniștii, toti oamenii muncii din județul Bistrița-Năsăud. au luat cunoștință, cu deosebită satisfacție, cu mindrie patriotică și revoluționară despre Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. ca dumneavoastră să fiți reales, la cel de-al XIII-lea Congres, în inalta funcție de secretar general al partidului, ceea ce răspunde pe deplin aspirațiilor și năzuințelor întregului popor. Această reinvestire are menirea de a garanta continuarea cu succes a marilor izbinzi pe care națiunea noastră socialistă le-a dobin- dit. în cele patru decenii de libertate, răstimp în care epoca ce cu îndreptățit temei vă poartă numele, inaugurată de Congresul al IX-lea. a constituit perioada decisivă a edificării României moderne — se menționează în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BISTRITA-NASĂUD AL 
P.C.R. și CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN..Exprimind deplina noastră adeziune la Hotărirea adoptată de plenara C.C. al P.C.R., avem convingerea că realegerea dumneavoastră in suprema funcție de secretar general al partidului va constitui un act profund al înțelepciunii menit să asigure înaintarea tării pe noi culmi de civilizație și progres. Cu hotărîrea fermă de a ne îndeplini fără preget toate sarcinile ce ne revin din documentele programatice ale partidului, vă asigurăm, din toată inima, că vom face totul pentru realizarea sarcinilor ce ne revin,. vom proba prin fapte voința nestrămutată de a vă urma pilduitorul exemplu de muncă și viață în măreața epopee a edificării socialismului și comunismului în scumpa noastră patrie. Republica Socialistă România.Animați de cele mai înalte sentimente de satisfacție și mindrie patriotică și în deplin consens cu voința întregului partid și popor, a întregii noastre națiuni, comuniștii, personalul muncitor — se arată în telegrama MINISTERULUI APRO
VIZIONĂRII TEHNICO-MATERIA- 
LE ȘI CONTROLULUI GOSPODĂ
RIRII FONDURILOR FIXE — își exprimă totala adeziune si susțin din adîncui inimilor lor Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. ca dumneavoastră, mult iubite' și stimate” tor varășe Nicolae Ceaușescu. să fiți reales, la al XIII-lea Congres al partidului, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român.Această hotărîre se constituie ca un fierbinte omagiu adus de întregul nostru partid și popor activității dumneavoastră revoluționare, desfășurată de-a lungul a peste cinci decenii și dedicată binelui și prosperității patriei, afirmării fără precedent a prestigiului României socialiste în viața internațională, apărării intereselor fundamentale ale poporului român, ale tuturor popoarelor la o viață liberă și demnă.Conștient! de răspunderile ce ne revin in realizarea mărețelor obiective cuprinse în documentele adoptate de plenara C.C. al P.C.R., a căror înfăptuire va ridica patria noastră pe noi culmi de progres și civilizație, ne angajăm, mult stimate. și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, urmînd permanent e- xemplul dumneavoastră luminos, să ne consacrăm toate forțele și priceperea traducerii în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, cu convingerea fermă că ea răspunde aspirațiilor fundamentale ale poporului român, intereselor tuturor popoarelor lumii.Comuniștii, toți oamenii muncii din ÎNTREPRINDEREA LAMINO
RUL DE TABLA GALAȚI au luat cunoștință cu profundă bucurie și satisfacție de Hotărîrea plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la realegerea dumneavoastră, la cel de-al XIII-lea Congres al partidului, în suprema funcție de secretar general al partidului și ne exprimăm totala noastră adeziune, avînd în vedere că de numele dumneavoastră se leagă cele mai grandioase realizări în- cepînd de la Congresul al IX-lea al partidului, realizări care îndreptățesc ca acești ani să fie denumiți „Epoca Ceaușescu". Bucurîndu-ne de sprijinul dumneavoastră personal în opera de diversificare calitativă a producției industriale, am reușit să producem noi mărci de table din oțeluri inoxidabile și înalt aliate destinate ramurilor de vîrf ale economiei. Vă- asigurăm că vom depune în continuare eforturi pentru creșterea producției, așa cum ne-ați indicat cu prilejul vizitei dumneavoastră în întreprinderea noastră, dovedindu-ne în acest fel înaltele dumneavoastră calități de comunist și revoluționar ferm și consecvent, afirmate cu strălucire încă din cei mai tineri ani ai vieții.în aceste momente înălțătoare, trăim sentimente de adîncă recunoștință pentru tot ce ați făcut și faceți spre binele si fericirea poporului., din rindurile căruia v-ați ridicat și a cărui cauză o slujiți din fragedă tinerețe. Știm că întreaga dezvoltare economico-socială a tării în ultimele două decenii, avîntul creator fără precedent pe care l-a cunoscut construcția socialistă din această perioadă de istorie nouă, revoluționară a patriei, deschisă de Congresul al IX-lea, poartă amprenta gindirii și acțiunii dumneavoastră, de eminent conducător politic și clarvăzător strateg al mersului nostru victorios spre cele mai înalte culmi de progres si civilizație — se menționează in telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN NEAMȚ AL 
P.C.R.Ne impresionează profund si ne mobilizează pe toti onera dumneavoastră eroică, teoretică și practică, bazată pe aplicarea, în cel mai au

tentic spirit creator, a materialismului dialectic și istoric la condițiile tării noastre, fapta dumneavoastră curajoasă, novatoare, contribuția de inestimabilă valoare pe care ați adus-o în toate domeniile si care a înarmat partidul. întregul popor cu orientări limpezi privind construcția socialismului si comunismului în România. precum și activitatea neobosită pe care o desfășurati pentru continua întărire a mișcării muncitorești internaționale, pentru victoria cauzei păcii si socialismului, a colaborării și progresului în întreaga lume.Propunerea privind realegerea dumneavoastră în funcția supremă de. secretar general al partidului corespunde pe deplin voinței și dorinței fierbinți ale întregii noastre națiuni și ne dă tuturor garanția înfăptuirii cu succes, în continuare, a programului de făurire a socialismului si comunismului în patria noastră.Comuniștii, toți oamenii muncii români și maghiari de la ÎN
TREPRINDEREA DE TRACTOARE 
MIERCUREA-CIUC au luat cunoștință cu deosebită mindrie patrio

• Recunoștința noastră fierbinte, izvorită din adîncui inimilor, pentru tot ceea ce 
ați înfăptuit și înfăptuiți spre binele poporului și înflorirea scumpei noastre patrii, 
pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, pentru progres și pace pe planeta noastră.

• Reînvestirea dumneavoastră in înalta funcție de secretar general al partidului, 
strălucit patriot și revoluționar, care și-a consacrat întreaga viață dezvoltării multi

laterale a țării, proeminentă personalitate a lumii contemporane, constituie garanția 
sigură a îndeplinirii istoricelor hotărîri ce vor fi adoptate de Congresul al XIII-lea 
al partidului.

• Ne vom mobiliza și mai puternic toate forțele, întreaga energie și capacitate 
creatoare pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce ne revin, întîmpinînd cu noi și 
strălucite fapte de muncă cele două mari evenimente politice ale acestui an din viața 
poporului nostru.

tică și profundă bucurie de Hotărîrea plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român de a propune la Congresul al XIII-lea al partidului realegerea dumneavoastră în inalta funcție de secretar'general al partidului. Vedem in această ho- tărire expresia dorințelor noastre cele mai fierbinți de a avea în fruntea complexei opere de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate si înaintare a României spre comunism pe cel mai iubit fiu al poporului român. întreprinderea noastră este rodul consecventei repartizări armonioase a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, al dezvoltării echilibrate și în ritm accelerat a tuturor zonelor, județelor și localităților patriei noastre socialiste. Colectivul nostru de muncă a beneficiat permanent de îndemnurile și orientările dumneavoastră, de strălucitul exemplu de pasiune și dăruire comunistă pe care ni l-ați oferit. Ne angajăm să nu /precupețim nici un efort pentru realizarea exemplară a tuturor sarcinilor ce ne stau în fată, cinstind cu rezultatele muncii noastre înfrățite cea de-a 40-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială si națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 și Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.Cu cele mai alese și mai calde sentimente de bucurie și de nestăvilită mindrie patriotică, toti lucrătorii MINISTERULUI MUNCII, in frunte cu comuniștii. își exprimă cu toată înflăcărarea adeziunea lor deplină la istorica Hotărîre adoptată de plenara Comitetului Central al partidului din iunie 1984 cu privire la realegerea dumneavoastră de către Congresul al . XIII-lea al P.C.R. în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, — se menționează în telegramă.In acești ani. denumiți cu justificată mindrie patriotică „Epoca Ceaușescu", tara noastră a cunoscut o continuă înflorire în toate domeniile de activitate prin transpunerea în viată a ideilor, orientărilor și tezelor dumneavoastră, iar ca genial om politic contemporan ați adus și aduceți contribuții de o deosebită însemnătate la solutionarea marilor probleme cu Care este confruntată omenirea zilelor noastre. Pentru tot ce faceți ca România, patria noastră scumpă, să urce pe treptele cele mai înalte ale civilizației și culturii. 

împreună cu toți fiii tării, vă aducem cel mai fierbinte omagiu și cele mai sincere mulțumiri.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VASLUI AL P.C.R. se spune : Comuniștii, toti oamenii muncii care trăiesc și muncesc pe străvechile meleaguri încărcate de istorie și aureolate de legendă ale Vasluiului au primit cu nețărmurită bucurie, profundă satisfacție si aleasă mindrie patriotică Hotărîrea recentei plenare a 'C.C. al P.C.R. care, expri- mînd voința unanimă a întregului partid și popor, a adoptat propunerea ca dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. să fiți reales la ce! de-al XIII-lea Congres în funcția supremă de secretar general al Partidului ‘ Comunist Român.în deplină consonantă de cuget și simțire cu întreaga națiune, susținem din adîncui inimilor noastre realegerea de către înaltul forum al comuniștilor români. în fruntea partidului, •a dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, fiu devotat al poporului, ilustru conducător și ctitor de tară nouă, personalitate de excepție a lumii contemporane, erou al 

păcii, conlucrării șl înțelegerii între popoare.Manifestindu-ne profunda bucurie și deplina satisfacție de a vă avea in frunte,a partidului și poporului, ne exprimăm și cu acest prilej totala aprobare și unanima adeziune față de politica internă și internațională, al cărei arhitect strălucit sînteti dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ziditor de tară nouă, promotor strălucit al înțelegerii și cooperării, al unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră.Cu înaltă mindrie patriotică, cu deosebită satisfacție și deplină aprobare. comuniștii. întregul colectiv care activează în cadrul CONSILIU
LUI CULTURII ȘI EDUCAȚIEI 
SOCIALISTE, alături de toti oamenii muncii din patria noastră, de întregul nostru popor, vă adresează din toată inima cele mai fierbinți felicitări cu prilejul adoptării Hotă- rîrii plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la realegerea dumneavoastră de către Congresul al XIII-lea al partidului in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român — se arată in telegramă.Aprobînd din toată inima. în deplin consens cu voința întregului partid și popor, Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R., dăm cu ardentă glas hotăririi și angajamentului solemn de muntă al tuturor celor care activează pe tărîmul culturii și artei. asigurîndu-vă. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune toate eforturile pentru a imprima vieții spirituale, cultural-artistice și educative din patria noastră un conținut tot mai bogat, o amploare crescîndă, pe măsura prezentului nostru creator și a nobilelor aspirații pe care le nutrim, transpunînd astfel în practică prețioasele orientări. îndemnuri, și indicații formulate de dumneavoastră in cuvîntările rostite la cel de-al II-lea Congres al educației politice și culturii socialiste și la Consfătuirea de lucru de la Mangalia.Prin reînvestifea dumneavoastră în fruntea glorioasei noastre forte politice conducătoare, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, genial strateg, ilustru ginditor comunist. tribun revoluționar, ctitorul României moderne. personalitate proeminentă a vieții politice contemporane, comuniștii, toti oamenii muncii din sectorul agricol Ilfov văd cea mai sigură chezășie a vii

torului fericit al patriei, a independenței și suveranității ei. a edificării in tara noastră a celei mai drepte orînduiri cunoscute în istorie — orinduirea socialistă și comunistă — se arată în telegrama COMITETU
LUI SECTORULUI AGRICOL IL
FOV AL P.C.R.Folosind acest fericit prilej, vă a- sigurăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că. acționînd cu energie și pasiune revoluționară, vom înfăptui în mod exemplar obiectivele noii revoluții agrare, vom munci cu întreaga noastră pricepere pentru a întîmpina cu rezultate superioare aniversarea a 40 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român — evenimente politice de mare însemnătate în viata poporului nostru.Trăind sentimente de vibrantă mîndrie patriotică, comuniștii, colectivele de muncă de la COMBINA
TUL CHIMIC RIMNICU VÎLCEA, asemenea întregului nostru popor, am luat cunoștință cu vie satisfacție si deplină aprobare de Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. privind re

alegerea dumneavoastră, la cel de-al XIII-lea Congres, in inalta funcție de secretar general al partidului. Vă raportăm, mult iubite si stimate tovarășe secretar general, că. sub conducerea organelor si organizațiilor de partid, in frunte cu comuniștii, hotărîti să întîmpinăm cu fapte demne de muncă mărețele evenimente ale acestui an jubiliar, am reușit să îndeplinim cu zece zile mai devrețne sarcinile planificate pentru primul semestru, realizînd o producție industrială suplimentară în valoare de peste 160 milioane lei și livrînd peste plan însemnate cantități de produse chimice necesare economiei naționale si la export. Totodată, vă asigurăm că. urmînd neabătut minunatul dumneavoastră exemplu de muncă si viată consacrate binelui patriei si poporului, ne vom înzeci eforturile pentru amplificarea acestor succese in cinstea zilei de 23 August și a Congresului al XIII-lea al partidului. sporindu-ne continuu contribuția în măreața operă de edificare a socialismului și comunismului în Republica Socialistă România.Dorim să ne manifestăm și cu acest prilej stima profundă fată de dumneavoastră, conducător încercat de partid și de stat, care v-ați închinat întreaga viață poporului nostru, cauzei socialismului si păcii, să cinstim pe comunistul de o nestrămutată principialitate, pe înflăcăra- tul patriot, care a știut ca nimeni altul să dea expresie năzuințelor vitale ale națiunii noastre, să sădească o vrere unică în inimile întregului nostru popor — se relevă în telegrama MINISTERULUI INDUSTRIEI 
UȘOARE.în acest moment de înaltă vibrație patriotică, vă exprimăm încă o dată profunda noastră recunoștință și vâ mulțumim pentru tenacitatea și clarviziunea cu care luptați pentru ca noi să putem munci și trăi in liniște, pentru a ridica patria noastră spre noi culmi de civilizație si progres. Puternic însuflețiți și mobilizați de Hotărîrea plenarei Comitetului Central al partidului, vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom depune toate eforturile pentru a cinsti cu realizări deosebite marile evenimente pe care poporul român le întîmpină în acest an. cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională și cel de-al XIII-lea Congres al partidului.în aceste momente de adîncă vibrație sufletească, acum cind întregul partid își manifestă profunda și legitima mindrie patriotică față de 

Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. privind reînvestirea dumneavoastră in cea mai înaltă funcție în partid, comuniștii din APARATUL COMI
TETULUI CENTRAL își exprimă sentimentele de aleasă bucurie și deplină satisfacție, sustinînd-o cu toată căldura . inimilor — se arată într-o telegramă.Urmînd luminosul și pilduitorul dumneavoastră exemplu de muncă și viată, de comunist de omenie,, călit la școala luptei revoluționare1 pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru ca patria noastră să ocupe un loc demn în rîndul națiunilor lumii, vă asigurăm că nu vom precupeți nici un efort pentru a ne spori contribuția la mobilizarea și unirea tuturor energiilor creatoare la înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului, a importantelor orientări formulate de dumneavoastră. exprimindu-ne in acest fel întreaga recunoștință, profunda noastră considerație pentru tot ce ați făcut și faceți pentru ca realizările fără precedent obținute în etapa deschisă de Congresul al IX-lea. de cind la cîrma partidului ați fost ales dumneavoastră, mult 

stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. să se consolideze și să se îmbogățească pe măsura grandioaselor programe pe care le avem de Îndeplinit.Recunoștința noastră adîncă, dragostea și prețuirea față de strălucita și neobosita activitate pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminent patriot și revoluționar, ilustru patriot comunist, personalitate marcantă a vieții politice internaționale, o desfășurați cu nețărmurit devotament pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, își găsește expresia în această legitimă reinvestire, garanție sigură pentru îndeplinirea istoricelor ho- tărîri ce vor fi adoptate de Congresul al XIII-lea.Cu mîndria de a vă avea în fruntea partidului și a țării, vă încredințăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, urmînd însuflețitarul dumneavoastră exemplu de slujire devotată a intereselor poporului, vom acționa cu fermitate revoluționară pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor ce ne revin, întîmpinînd cu noi și importante realizări în toate domeniile de activitate cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIII-lea Congres al partidului — se relevă în telegrama COMITE
TULUI MUNICIPAL SUCEAVA AL 
P.C.R.Cu nețărmurită bucurie și mîndrie patriotică, cu deplină adeziune, izvorită din adîncui inimii și conștiinței noastre, sportivii, antrenorii, tehnicienii, activiștii mișcării sportive românești au luat cunoștință cu profundă satisfacție de Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la propunerea de realegere a dumneavoastră. la Congresul al XIII-lea al partidului, în funcția supremă de secretar genera] al Partidului Comunist Român — se menționează in telegrama trimisă de CONSILIUL NA
ȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FI
ZICA ȘI SPORT.• Sîntem hotărîti să aducem o contribuție tot mai activă la întărirea prin sport a sănătății și vigorii tinerei generații de constructori ai socialismului și comunismului, a întregii noastre națiuni, la formarea si educarea în spiritul concepției revoluționare. patriotice a tineretului nostru. la afirmarea principiilor de pace și înțelegere între popoare promovate neostenit de dumneavoastră, de 

România socialistă, la obținerea de noi performante de către sportivii români în competiții internaționale.Comuniștii, toti cei ce muncesc pe ogoarele COOPERATIVEI AGRI
COLE DE PRODUCȚIE BUCOV, județul Prahova, au primit cu deosebită bucurie și mîndrie patriotică Hotărîrea plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind realegerea dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al partidului. Aceasta este o recunoaștere și prețuire a neobositei dumneavoastră activități desfășurate in fruntea partidului și statului nostru pentru înflorirea României socialiste, pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare, prietenie si pace pe Pămînt.Permiteți-ne să vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că orientările și indicațiile date de dumneavoastră cu prilejul vizitei de lucru pe care ati efectuat-o în cooperativa noastră constituie pentru noi toti un amplu program de muncă pentru creșterea necontenită a producției agricole și obținerea de producții record în acest an. sporindu-ne astfel contribuția la formarea 

fondului de stat în vederea unei bune aprovizionări a oamenilor muncii cu produse agroalimentare. Vă asigurăm că angajamentul luat de cooperatorii din Bucov în chemarea la întrecere adresată tuturor cooperatorilor agricoli din tară va fi îndeplinit și depășit.Comuniștii, toti oamenii muncii din municipiul Turda — români și maghiari — au primit cu deosebită bucurie și legitimă mindrie patriotică propunerea privind realegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIII-lea al partidului. în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. — se menționează în telegrama COMITETU
LUI MUNICIPAL TURDA AL P.C.R. Această înaltă reinvestire izvorăște din dragostea fierbinte, respectul și recunoștința pe care v-o purtăm dumneavoastră, strălucit militant revoluționar, a cărui activitate se identifică pe deplin cu idealurile și năzuințele de libertate și independentă ale poporului nostru. Mărețele realizări obținute în anii luminoși ai socialismului, marile transformări petrecute în viata politică, economică și socială a patriei sînt indisolubil legate de numele și viata dumneavoastră și dau o nouă strălucire celei mai rodnice perioade din istoria tării, pe care întregul popor cu legitimă mindrie patriotică o numește „Epoca Ceaușescu".Dînd glas sentimentelor alese de legitimă mîndrie patriotică și deosebită satisfacție, comuniștii, toți oamenii muncii din unitățile DEPAR
TAMENTULUI PENTRU CON
STRUCȚII ÎN STRĂINĂTATE aprobă cu căldură Hotărîrea plenarei Comitetului Central cu privire la realegerea dumneavoastră in înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român — se arată într-o telegramă. în aceste momente de activitate intensă și susținută depusă cu abnegație de toți comuniștii, de întregul popor pentru a întîmpina cu noi si importante succese marile sărbători ale acestui an jubiliar — a 40-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare și cel de-al XIII-lea Congres al partidului — dorim să vă asigurăm, din nou, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că noi, comuniștii și toti oamenii muncii din unitățile Departamentului pentru Construcții in Străinătate, — avînd asigurate condițiile necesare îmbunătățirii substanțiale a activității românești de construcții-rpoptaj 

în exterior prin aplicarea noilor reglementări — sîntem ferm hotărîti să facem totul pentru a răspunde chemării partidului de a ne îndeplini exemplar, la locul nostru de muncă, sarcinile încredințate în realizarea Ia termen si cu eficientă sporită a contractelor externe.Comuniștii., toti oamenii muncii din cetatea industriei și culturii Iași au luat cunoștință cu nețărmurită bucurie și mîndrie patriotică de Hotărîrea plenarei Comitetului Central al partidului de a propune Congresului al XIII-lea ca în funcția supremă de secretar general al P.C.R. să fiți reales dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, fiul cel mai iubit si devotat al națiunii române, personalitate eminentă a lumii contemporane — se relevă în telegrama COMITETULUI MU
NICIPAL IAȘI AL P.C.R.La fel ca întregul ponor, vedem în dumneavoastră întruchiparea exemplului de eminent conducător de partid și de stat, a cărui gîn- dire clarvăzătoare și activitate neobosită este pusă în slujba partidului, pentru prosperitatea națiunii noastre socialiste, ceea ce face ca România socialistă să se bucure de respectul si aprecierea întregii lumi. Marile înfăptuiri ale poporului român. îndeosebi din ultimele două decenii, sînt nemijlocit legate de numele, gîndirea si fapta dumneavoastră de conducător încercat al întregii națiuni pe calea progresului și bunăstării, a libertății, independentei si suveranității României socialiste.în telegrama COMBINATULUI 
POLIGRAFIC „CASA SCÎNȚEII" se arată : Asemenea întregului nostru popor, oamenii muncii din unitatea noastră, cel mai puternic detașament de tipografi din țară. în frunte cu comuniștii, am luat cunoștință cu viu interes și cu mîndrie patriotică de Hotărîrea plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român ca dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți reînvestit în înalta funcție de secretar general al partidului.Permiteți-ne cu această, ocazie, și în' intîmpinarea celor două mari evenimente din-acest an din viața partidului și țării noastre, cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIII-lea Congres al partidului, să vă asigurăm că sîntem hotărîti să nu precupețim nici un efort pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal.. Cu legitimă mîndrie și un profund sentiment patriotic, comuniștii, toți oamenii muncii din ÎNTREPRINDE
REA DE RULMENȚI ALEXAN
DRIA, județul Teleorman, au luat cunoștință despre Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. ca la Congresul al XIII-lea al partidului să fiți învestit în continuare in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român. Această hotărire este expresia voinței unanime a întregii noastre națiuni, reprezintă chezășia certă a amplificării succeselor de pină acum, garanția înaintării patriei pe noi culmi de progres și civilizație.Dumneavoastră, primul comunist al tării, angajat din fragedă tinerețe într-o eroică activitate revoluționară. fiu credincios al clasei muncitoare. strălucit militant comunist și conducător de partid, ginditor profund și multilateral, ne sînteti far luminos călăuzitor in măreața și istorica operă de făurire a celei mai bune și mai drepte societăți. Urmînd neabătut strălucitul și inegalabilul dumneavoastră exemplu de comunist înflăcărat, model de muncă și viață revoluționară, de gîndire înaintată și _ acțiune creatoare, muncitorii, maiștrii și inginerii acestei moderne întreprinderi sînt hotărîți să obțină în cinstea celor două mari evenimente politice ale acestui an noi și importante realizări în muncă.Făcîndu-ne un titlu de mîndrie din a reflecta ceea ce este semnificativ in munca și viata contemporanilor noștri, din a ne manifesta ca devotați cronicari ai glorioasei opere constructive a poporului român, din a înfățișa izbînzile și năzuințele, idealurile luminoase ale oamenilor muncii de Ia orașe și sate. noi. ziariștii români, vedem în bogăția de fapte ale prezentului, al căror permanent izvor este tezaurul de grandioase realizări al națiunii noastre în anii de după cel de-al IX-lea Congres al partidului, perioada cea mai bogată în înfăptuiri din întreaga istorie a patriei, rodul operei dumneavoastră mărețe, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, al înaltului exemplu de muncă și luptă pentru continua înălțare a țării, în care v-ați angajat, cu spirit revoluționar și patriotică dăruire. de mai bine de o jumătate de secol.Pentru toate aceste adevăruri, noi, ziariștii din Republica Socialistă România, ne exprimăm deplina adeziune la propunerea privind reînvestirea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIII-lea. în fruntea partidului, și vă asigurăm că și de aici înainte vom acționa neabătut pentru a ne îndenlini exemplar rolul ce îl avem în formarea conștiinței socialiste. în educarea revoluționară și patriotică a maselor. în formarea omului nou. că vom pune cu și mai multă putere în evidentă munca și realizările poporului nostru în construcția socialistă, in edificarea viitorului comunist al patriei — se menționează în telegrama trimisă de 

CONSILIUL ZIARIȘTILOR DIN RE
PUBLICA SOCIALISTA ROMANIA.
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ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII CAPULUI VERDE

Tovarășului ARISTIDES PEREIRA
Secretar general al Partidului African al Independenței din Capul Verde, 

Președintele Republicii Capului Verde
PRAIACu prilejul aniversării proclamării independentei țării dumneavoastră, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări.Exprim convingerea că raporturile de prietenie, solidaritate și colaborare dintre partidele și țările noastre vor cunoaște o tot mai largă dezvoltare.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

i

Poporul Republicii Capului Verde sărbătorește astăzi împlinirea a nouă ani de la proclamarea independenței naționale.Arhipelag de origine vulcanică, situat la 500 km de coastele vestice ale Africii, Republica Capului Verde este formată din mai multe insulițe, din care numai opt sint locuite. Ele însumează o suprafață de 4 033 kmp și o populație de aproximativ 300 000 locuitori, care se ocupă în principal cu agricultura și pescuitul. După dobîndirea independentei, la 5 iulie 1975. tî- nărul stat african s-a angajat pe calea luptei pentru lichidarea Înapoierii economice lăsate moștenire de cele peste cinci secole de dominație colonială, reușind, într-o perioadă scurtă, să obțină o. serie de progrese evidente în diverse sectoare de activitate. A fost înfăptuită reforma agrară, au luat ființă ferme de stat și cooperative agricole. au fost declanșate lucrări de irigații și de combatere a eroziunii solului, care aq contribuit la creșterea producției a iricole și la transformarea vieții satelor.Schimbări importante au avut Ioc în această perioadă și în alte domenii. Ca rezultat al preocupării de a pune bazele unei industrii proprii, la Sâo Vicente a luat ființă un șantier de reparații navale.. iar în
ZIUA NAȚIONALĂ A VENEZUELEI

Excelenței Sale
Domnului JAIME LUSINCHI

Președintele Republicii Venezuela CARACASCu ocazia aniversării proclamării independenței Republicii Venezuela, vă adresez. în numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări și-cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului prieten venezuelean.Exprim increderea că bunele relații statornicite între țările noastre se vor dezvolta si diversifica in continuare, în interesul popoarelor român și venezuelean. al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

; ' ; - \ Președintele
Republicii Socialiste România

Ca în fiecare an, poporul venezuelean celebrează memorabilul eveniment petrecut la 5 iulie 1811, cînd, intr-o clădire din centrul Caracasului, prima Adunare Constituțională a-, proclamat, independența politică a țării, punind capăt secolelor’ de dominație colonială.;Angajată pe calea dezvoltării, prin redobîndirea controlului asupra resurselor sale naturale — petrol, gaze,' fier, cărbune, aur, nichel, uraniu etc. — și valorificarea lor în interes propriu. Venezuela a înregistrat, în ultimul deceniu, rezultate remarcabile în edificarea unei . economii moderne, diversificate. Deosebit de semnificativ, din acest punct de vedere, este exemplul regiunii Guayana (440 000 kmp), cu numai trei-pațru decenii in urmă aproape nelocuită, unde s-au ridicat uzine siderurgice, alături de complexe hidroenergetice etc.Importante rezultate au fost obținute și in ce privește modernizarea și dezvoltarea industriei petroliere naționale — ramură* de bază a economiei țării— prin creșterea capacităților, de extracție, rafinare. stocaj, Comercializare. Urmărind să relanseze economia națională, actualul guvern de la Caracas a luat o serie de măsuri vizînd impulsionarea activită-
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Venezuela, miercuri după- ataiază a avut loc in Capitală o manifestare culturală, organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea si Asociația de prietenie româno-vene- zueleană.Au participat membri ai condu-

Cu prilejul Zilei independenței S.U.A.Cu prilejul Zilei independenței Statelor Unite ale Americii, ambasadorul acestei țări la București. David B. Fuhderburk, a oferit, miercuri, o recepție.Au participat Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, loan Totu, viceprim-ministru al guvernului, Virgil Teodorescu. vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, Vașile Pungan, miCronica zileiPrin Decret prezidențial, tovarășul Ioan Ceterchi a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii t Socialiste România in Suedia, în locul tovarășului Ștefan Constantinescu.
vremea

Iristitutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 5 iulie, ora 21 
«— 8 iulie, ora 21. în tară : Vremea se 
va menține ■ răcoroasă pentru această 
perioadă a anului. Cerul va fi tempo
rar noros. Vor cădea ploi locale, măi 
ales sub formă de aversă, însoțite de 
descărcări electrice, îndeosebi în zone
le de deal și de munte. Vîhtul va su
fla slab pînă la moderat, cu •intensifi
cări.. locale predominînd din sectorul 
hordiQ în jumătatea de est, a țării. 
Temperaturile -minime vor fi cuprinse 
între 4 și' 14 grade, izolat mai cobo’î- 
te în depresiunile < intramontane,; iar 
cele maxime între 16 și 26 , de grade,. 
pe alocuri mai ridicate în partea a 
doua a! intervalului. In București: 
Vremea yja fi răcoroasă, cu cerul tem
porar nor6s< Vor cădea ploi cu caracter 
de aversă. Vînt slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
9 și 13 grade, iar cele maxime intre 23 
și 27 de grade. 

diferite regiuni ale tării au fost construite mici întreprinderi pentru valorificarea resurselor naturale.Un eveniment de seamă în viața politică a tării l-a constituit cel de-al II-lea Congres al Partidului African al Independentei din Republica Capului Verde (iunie 1983), care a stabilit sarcini de importanță deosebită pentru accelerarea mersului înainte, economic și social, al statului.în spiritul politicii sale consecvente de solidaritate cu eforturile tinerelor, state pentru consolidarea independenței. România socialistă urmărește cu interes și simpatie activitatea constructivă desfășurată de poporul Republicii Capului Verde pentru făurirea unei vieți noi, libere și prospere. între tara noastră și Republica Capului Verde se dezvoltă relații de strînsă prietenie și colaborare, o contribuție de cea mai mare ..însemnătate avind .în acest sens întîlnirile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu conducătorii acestei țări. Documentele și înțelegerile realizate cu aceste prilejuri au deschis noi perspective conlucrării pe cele mai diverse planuri. în interesul celor două țări și popoare, al cauzei generale a libertății, păcii și progresului în întreaga lume.

ții industriilor exportatoare, astfel incit să se asigure, în 1985, o sporire a produsului intern brut cu 3 la sută, față de cel actual. Totodată, se urmărește o repartizare mai echitabilă a avuției naționale, astfel incit să se înregistreze o creștere mai rapidă a nivelului general de viață. al tuturor venezueleniîor.Poporul român privește cu interes și simpatie eforturile de dezvoltare ale poporului venezuelean, de care se simte legat prin afinități de limbă și cultură, prin similitudinea de preocupări pe linia progresului economic și social. Tradiționalele legături de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre au fost puternic stimulate de vizita oficială efectuată în Venezuela . de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. Convorbirile la nivel înalt, documentele semnate cu acel prilej au așezat pe. o bază stabilă raporturile reciproce în domeniile economic și comercial, teh- nico-științific, cultural, precum și al conlucrării în sfera relațiilor internaționale. Corespunzînd intereselor ambelor țări și popoare, această colaborare pe multiple planuri reprezintă; totodată, o 'contribuție de seamă la cauza generală' a păcii și- înțelegerii internaționale.
★cerii I.R.R.C.S. si Asociației de prietenie româno-venezueleană. oameni de. cultură și artă, un numeros public.Au fost prdzenți Enrique Xavier Badillo Sposito. 'însărcinatul cu afaceri ad-interim al Venezuelei la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres) 

nistrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Ion Teoreanu, ministrul educației și in- vățămintului. membri ai conducerii altor ministere, reprezentanți ai unor organizații , și instituții centrale, deputed. oameni de cultură și artă, ziariști.Au .luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră, membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)
t V

în, jurul orei 11,00 — Transmisiune 
directă din municipiul Alba-Iu- 
lia : Adunarea populară prile
juită de yizita de lucru în ju
dețul Alba a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România

15,00 Telex . '
15,05 Imagini, din Venezuela
15,25 Studioul tineretului
16.20 Ecran de vacanță. Desene vanima- 

te (color)
16;30' închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) • Sub 

semnul anului jubiliar
20.20 Actualitatea în economie
20,35 Liberi azi trăim — emisiune de 

cîntece patriotice
20,50 Lumea contemporană și confrun

tările de idei. Democrația bur
gheză : propagandă și realitate

21,10 Film serial : „Sentința". Produc
ție a televiziunii cehoslovace. Re
gia : Otto. Haas. Episodul 1

21,55 Aceasta-}! țara mea — muzică u- 
șoară

22.20 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului

Schimb de mesaie 
intre tovarășul Nicolae Ceaușescu 

si tovarășul Erich HoneckerBERLIN 4 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,' secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise tovarășului Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, cordiale urări de sănătate și noi succese în edificarea societății socialiste in R.D.G., de realizări deosebite în întimpinarea celei de-a 35-a aniversări a R.D.G.Din partea tovarășului Erich Honecker s-au transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu calde mulțumiri, împreună cu urări cordiale de sănătate și înfăptuiri tot mai mari. în opera de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de noi succese în întimpinarea celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă, și antiimperialistă și a Congresului al XIII-lea al P.C.R.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către tovarășul Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al R.D.G., a tovarășului Gheorghe Oprea, prim, viceprim-miSCHIMB DE MESAJE IA NIVEL ÎNALT ROMÂNO-OLANDEZHAGA 4 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise reginei Beatrix a Țărilor de Joș un caid salut, urări de sănătate, bunăstare și fericire poporului prieten ■ olandez.Mulțumind, regina Beatrix a rugat să se transmită, președintelui Nicolae Ceaușescu - un cordial salut și cele
Pentru creșterea rolului O.NBUS 

în viața internațională
Declarațiile secretarului general al O.N.U., 

Javier Perez de CuellarGENEVA 4 (Agerpres). — Luind cuvîntul la Clubul diplomatic din Geneva, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a subliniat că, in pofida tuturor dificultățilo*-, organizația mondială continuă să joace un rol major in soluționarea celor mai importante probleme internaționale — transmit agențiile U.P.I. și T.A.S.S. El a menționat îndeosebi adoptarea de către Organizația Națiunilor Unite a numeroase convenții în domeniul dezarmării, care, deși nu au dus la reducerea cursei înarmărilor, au împiedicat totuși, amplasarea armelor nucleare in anumite zone, cum ar fi teritoriile submarine, Antarctica și spațiul cosmic. A- ceste convenții condamnă, de -ase- menea, armele extrem de distrugă
IN CENTRUL ATENȚIEI SESIUNII ECOSOC

Imperativul soluționării problemei 
datoriilor externe ale tarilor în curs 

de dezvoltareGENEVA 4 (Agerpres). — Deschi- zînd lucrările sesiunii Consiliului Economic și Social al O.N.U. (ECOSOC) de la Geneva, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a subliniat necesitatea întreprinderii de acțiuni .imediate in favoarea țărilor în curs de dezvoltare cu mari datorii exteyne. El a arătat că printre aceste acțiuni de urgență se numără reducerea dobîn- zilor sau anularea acestora si reeșa- lonarea plăților. ..Puține acțiuni pot ajuta în acest moment situația economică mondială, și in primul rind în- țările in curs de dezvoltare, cum o poate face reducerea dobînzilor la
Concluziile unor rapoarte și studii elaborate 

la Națiunile UniteGENEVA 4 (Agerpres). — Situația economică a majorității țărilor in curs de dezvoltare continuă să fie, in 1984, profund îngrijorătoare, in pofida tendinței de redresare a e- conomiei mondiale — relevă raportul secretarului general al O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, dat publicității la Geneva cu prilejul sesiunii Consiliului Economic și Social al O.N.U. (ECOSOC) — informează agențiile D.P.A.. Kuna și Associated Press. In mod special, este relevată situația . „alarmantă" a mai multor țări africane, afectate de sărăcie șt foamete, de o puternică secetă și de fenomenul de deșertificare.Potrivit raportului, aceste țări au de suferit din cauza marii poveri a datoriei externe, care afectează majoritatea statelor în curs de dezvoltare. La sfirșitul anului 1983, precizează documentul, lumea a treia acumulase datorii însumind 730 miliarde de dolari, ceea ce constituie una dintre cel.e mai mari piedici in calea ameliorării situației economice a statelor respective. Printre alte piedici sint. enumerate sporirea măsurilor protectioniste. încetinirea ritmului de creștere a comerțului mondial și retragerea unor credite particulare din multe țări în curs de dezvoltare.
Consecințe ale crizei economice in țările occidentalePARIS 4 (Agerpres). — Fiecare al zecelea locuitor al Franței este șomer. iar în anii care vin situația in domeniul forței de muncă nu se va îmbunătăți — scrie ziarul „L’Huma- nită", relevînd că datoria externă a țării a atins ,451 miliarde de franci la sfîrsitul anului 1983, situație agravată de presiunea , financiară exercitată de S.U.A. asupra partenerilor săi vest-europeni.BONN 4 (Agerpres). — în luna iunie, numărul șomerilor din R.F. Germania a fost de 2 112 596 persoane — a anunțat președintele Oficiului federal : pentru muncă, Heinrich Franke. El a precizat că rata șomajului se. ridică la 8,5 la sută din populația activă — transmite agenția D.P.A.LONDRA 4 (Agerpres). — în semn de solidaritate cu greva minerilor britanici, care a intrat în cea de-a 17-a săptămină; muncitorii din transporturi, la chemarea sindicatelor de ramură, au instituit o blocadă 

nistru al Guvernului Republicii Socialiste România, care a efectuat o vizită în R.D.G.In timpul convorbirilor s-a făcut o trecere în revistă a relațiilor' de colaborare în domeniile economic și tehnico-științific între cele două țări, evidențiindu-se evoluția lor pozitivă în spiritul înțelegerilor convenite la nivel înalt, precum și necesitatea . intensificării cooperării și specializării in vederea creșterii în continuare a schimburilor economice bilaterale.
★Tovarășul Gheorghe Oprea a avut, de asemenea, la Berlin. întîlniri de lucru cu tovarășii Gerhard Weiss, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D.G., și Horst Solie, ministrul comerțului exterior.Au fost analizate stadiul îndeplinirii sarcinilor privind dezvoltarea colaborării și cooperării pe plan economic și în domeniul ■ schimburilor de mărfuri, precum și măsurile, ce .trebuie întreprinse pentru adîncirea cooperării și specializării, pentru extinderea schimburilor în anul 1984 și anii următori.

mai bune urări de sănătate și fericire, de prosperitate poporului român.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către regina Beatrix a tovarășului Constantin Sțătescu, .care , și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador al Republicii Socialiste România în Regatul Țărilor de Jos.

toare, intre care cele bacteriologice, și, totodată, ele interzic folosirea mediului înconjurător in scopuri militare. în același timp — a relevat Javier Perez de,Cuellar — convențiile adoptate de O.N.U. au frînat proliferarea „geografică*-'. a armei nucleare. . Vorbitorul a'subliniat că operațiunile O.N.U.- de menținere a păcii nu pot fi înfăptuite și nu pot deveni eficiente fără sprijinul direct al părților interesate. Este necesar — a spus el :— să perfecționăm permanent mecanismul de care dispunem și, în context, a chemat toate țările membre ale organizației mondiale să at- ționeze pentru creșterea rolului O.N.U. in v.iața internațională, in rezolvarea echitabilă a marilor probleme ale. epocii noastre.

împrumuturi". In același timp, el a arătat că nu este nici o exagerare să se spună ce impact negativ poate avea asupra acestei situații o nouă creștere a dobinzilor. Țările în curs de dezvoltare — a spus secretarul general al O.N.U. — cer. de asemenea, asigurarea unor prețuri mai mari la exportul materiilor lor prime.Referindu-se la situația din Africa, el a subliniat necesitatea transpunerii în viață a urror măsuri de ajutorare a țărilor afecta.te de secetă si foamete. în context, el a sugerat o serie de măsuri de urgență de ajutor din partea țărilor bogate.
Venitul pe locuitor in numeroase state din Africa — arată raportul — este mai mic. în termeni reali, decit cu 15 ani în urmă, iar impactul recesiunii mondiale și al inflației a fost devastator. Adăugat acestor fenomene negative, efectul „catastrofal" al secetei si deșertificării a făcut ca. pe continentul african, peste 150 000 000 de persoane să fie confruntate cu foametea și malnutriția. 24 de țări suferă din cauza penuriei grave de alimente, iar unele — și de apă potabilă.Raportul lansează un apel la o asistentă globală pentru aceste țări, pentru a se preveni înrăutățirea situației lor și așa tragice.CIUDAD DE MEXICO 4 (Agerpres). — Potrivit unui studiu elaborat de Comisia economică a O.N.U. pentru America Latină (C.E.P.A.L.), dat publicității la Ciudad de Mexico, datoria externă a țărilor latino-ame- ricanp va ajunse, in 1990. la 415 miliarde do dolari, sumă reprezentînd mai mult decit dublul nivelului înregistrat în 1980. dacă nu vor fi adoptate măsuri eficiente pentru solutionarea echitabilă a acestei probleme maiore a vieții economice internaționale — informează agențiile Pronsa Latina si Notimex.

în jurul principalelor complexe siderurgice, pentru a împiedica aprovizionarea acestora cu cărbune. Totodată, pentru prima oară de la începutul acțiunii revendicative a minerilor, muncitorii feroviari au încetat complet transportul de minereu de fier și cărbune către oțelă- riile societății „British Steel" — informează agențiile France Presse si U.P.I.Pe de altă1 parte, la Londra s-a anunțat că săptămină aceasta va avea loc o nouă rundă de negocieri intre sindicațul minerilor si direcția minelor. într-o declarație făcută presei în legătură cu aceasta, președintele sindicatului minerilor, Arthur Scargill, a precizat că muncitorii de la exploatările carbonifere nu vor reveni asupra hotărîrii lor de respingere a planului de restructurare a sectorului respectiv, care prevede, în esență, închiderea a noi mine si concedierea a 20 000 de mineri. în perioada 1984—1985.

încheierea lucrărilor 
ședinței Seimului 

R. P. PoloneVARȘOVIA 4 (Agerpres). — La Varșovia. s-au încheiat lucrările ședinței Seimului R.P. Polon", la care au luat parte Wojciech Jar.i •"ls!:i. prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.. președintele Consiliului de Miniștri, alți conducători de partid și de stat polonezi.Seimul a adoptat două hotărîri privind dezvoltarea agriculturii și a ' complexului alimentar, precum și a construcțiilor de locuințe și a dezbătut alte proiecte de legi.
Plenara C. C. 

al P. C. din CubaHAVANA 4 (Agerpres). — La Havana a avut loc cea de-a IX-a Plenară a C.C. al P.C. din Cuba, consacrată analizei situației economice și sociale din țară — transmite agenția Prensa Latina. Cu acest prilej, au fost evidențiate realizările obținute in domeniul economic și social și pregătirile pentru cel de-al III-lea congres național al partidului.Totodată, a fost analizat raportul privind activitatea Comisiei Naționale de Control și Revizie pe anul trecut și s-a hotărît examinarea activității ideologice a partidului in cadrul viitoarei plenare a C.C. al P.C. din Cuba.în încheierea plenarei a luat cuvîntul Fidel Castro Ruz, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba.
Noi pași pe calea 
normalizării situației 

la BeirutBEIRUT 4 (Agerpres). — Miercuri, la Beirut -și în împrejurimi a domnit calmul. în conformitate cu prevederile planului de restabilire a securității .în capitala libaneză și în zo.- nele adiacente acesteia, milițiile dru- ze, șiite și creștine au început strîn- gerea armamentului greu din oraș și depozitarea lui în puncte supravegheate de observatori libanezi și francezi — transmite agenția Associated Press.Concomitent a. început desfășurarea armatei libaneze de-a lungul liniei de demarcație intre cele două sectoare —. de. est și de vest — ale Beirutului, precum și pe căile de acces care duc spre portul și aeroportul capitalei.Tot miercuri, guvernul libanez de uniune națională, condus de premierul Rashid Karame. s-a întrunit, la reședința prezidențială din stațiunea montană Bikfaya (16 km de capitală), pentru a examina progresele înregistrate în aplicarea planului — informează agenția Associated Press.
NAȚIUNILE UNITE

Apel adresat 
Iranului și IrakuluiNAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). — Secretarul general, al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a lansat un nou apel Iranului și Irakului, cerîn- du-Ie să nu concentreze trupe in zone urbane și să-și reînnoiască angajamentul în ceea ce privește neu- tilizarea armelor chimice — a declarat purtătorul de cuvint al secretarului general, transmit agențiile France Presse și U.P.I.

SPANIA

Recunoașterea drepturilor 
luptătorilor

din armata republicanăMADRID 4 (Agerpres). — Congresul Deputaților din Spania a adoptat un proiect de lege prezentat de guvernul premierului Felipe Gonzalez privind recunoașterea drepturilor fundamentale ale celor aproximativ 20 000 de voluntari care au luptat in rindurile armatei republicane in timpul războiului civil, transmite a- genția Taniug.Potrivit prevederilor legii, se recunoaște dreptul la pensie al tuturor spaniolilor care au luptat in armata republicană după rebeliunea fran- chistă, care a avut loc la 18 iulie 1936.Această măsură, notează agenția Taniug, constituie un pas important pentru recunoașterea legală a „contribuției in folosul Spaniei" aduse de membrii armatei republicane, supuși discriminării și persecuțiilor pină in 1977, cînd a fost adoptată legea de amnistiere.

ÎNTÎLNIRE LA BUDAPESTA.La Budapesta — relatează, agenția M.T.I. — Jănos Kâdăr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U./s-a intîlnit cu George Hawi, secretar general al C.C. al P.C. Libanez. S-a efectuat un schimb de opinii privind probleme internaționale actuale. îndeosebi evenimentele din Orientul Mijlociu.
CRITICI LA ADRESA MASU

RILOR PROTECTIONISTE ALE 
S.U.A. Ministrul comerțului exterior al Suediei, Mats Hellstroem, a criticat, recent, măsurile discriminatorii întreprinse de S.U.A. împotriva mărfurilor suedeze. într-un interviu acordat ziarului „Dagens Nyheter", ministrul a subliniat că o tară mică cum este Suedia resimte sever, pe plan economic, ur-. mările măsurilor protectioniste. El a relevat că guvernul suedez a cerut de nenumărate ori in ultimii ani guvernului american să-și modifice politica în domeniul comerțului internațional. Această problemă — a subliniat el — frămîntă nu numai Suedia, dar și majoritatea țărilor care fac comerț cu S.U.A.

Vizita oficială a prim-ministrului Guvernului 
Republicii Socialiste România, tovarășul 

Constantin Dăscălescu, în Republica îurciaANKARA 4 (Agerpres). — Corespondență de la loan Erhan : Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim- ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a sosit, miercuri, într-o vizită oficială in Republica Turcia, la invitația primului ministru al acestei țări. Turgut Ozal.Primul ministru român este însoțit de loan Avram, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală de cooperare economică, de alte persoane oficiale.La aeroportul „Esenboga" din Ankara. împodobit cu drapelele de stat ale celor două țări, unde a avut loc ceremonia primirii oficiale, primul ministru român a fost întâmpinat si salutat de primul ministru al Republicii Turcia, de alte persoane oficiale turce.Au fost de fată Vasile Patilineț. ambasadorul României la Ankara, și Nahit Ozgur, ambasadorul Turciei la București.O gardă militară a prezentat onorul.
★La plecare, pe aeroportul Otopeni, primul ministru român a fost salutat de tovarășul Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru. de alti membri ai guvernului.A fost de fată Vefik Fenmen. însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Turcig la București.

începerea convorbirilor oficialeMiercuri după-amiază au 'început la Ankara convorbirile oficial® dintre primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste . România, Constantin Dăscălescu. și primul ministru al Republicii Turcia. Turgut Ozal.în cadrul convorbirilor a fost evocat cu satisfacție faptul că întîlnirile. dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Kenân Evren de la București și Ankara au constituit momente de deosebită însemnătate in evoluția ascendentă a relațiilor româno-turce.După ce s-au informat reciproc asupra preocupărilor guvernelor celor două țări pe planul construcției economice și sociale, cei doi premieri au examinat pe larg stadiul îndeplinirii înțelegerilor și acordurilor convenite cu prilejul întîlnirilor la nivel înalt, cit și măsurile ce'se impun pentru intensificarea' schimburilor comerciale și a cooperării economice bilaterale pe baze reciproc avantajoase. în acest con-' text, s-a apreciat că cooperarea eco-' nomică și tehnică cunoaște o amplificare continuă și s-a exprimat satisfacția în legătură cu modul in care se desfășoară un.ele acțiuni de colaborare în domenii de interes reciproc, cum sinț industria petrochimică. metalurgia, sectorul energetic, transporturile.Pornind de la convingerea că extinderea raporturilor bilaterale și îndeosebi a celor economice reprezintă baza trainică a legăturilor tradiționale de prietenie dintre România și. Turcia, cei doi șefi de guvern au convenit să acționeze pentru finalizarea unor noi obiective de cooperare industrială în diverse domenii de interes reciproc, aflate în tratative. Pentru a da un nou conținut și o perspectivă mai largă cooperării economice și tehnice dintre cele două țări, au fost convenite o serie de noi acțiuni de cooperare industrială în domenii cum sint : metalurgia, petrochimia, energetica, mineritul, transporturile ș.a. Avind in vedere necesitatea de a dezvolta cooperarea pe termen lung, s-a stabilit ca o serie de obiective să fie realizate prin tratative bilaterale directe. De asemenea, s-a apreciat oportunitatea adîncirii cooperării în domeniul științei și tehnicii, prin lărgirea schimbului de informații științifice și tehnice, cit și de experiență între oamenii de știință și specialiștii din cele două țări.Analizind evoluția raporturilor comerciale bilaterale, s-a relevat necesitatea extinderii și diversificării schimburilor de produse, atît în acest an. cit și in anii viitori, la nivelul posibilităților pe care le oferă economiile in continuă dezvoltare ale celor două țări, conform prevederilor programului de dezvoltare pe termen lung a comerțului și cooperării economice dintre România și Turcia, semnat la cel mai înalt nivel.A fost evidențiat, de asemenea.

SOLIDARITATE CU LUPTA 
POPULAȚIEI MAJORITARE DIN
R. S.A. Tanzania exprimă sprijinul deplin pentru lupta dreaptă a poporului din Africa de Sud im- potriva politicii de apartheid si discriminare rasială promovată de regimul rasist de la Pretoria, a declarat Salim A. Salim, premierul acestui stat african, cu prilejul convorbirilor purtate cu o delegație a Congresului Național African din R.S.A. (A.N.C.), condusă de președintele acestuia. Oliver Reginald Tambo. Premierul tanza- nian a subliniat necesitatea întăririi unității de acțiune a țărilor africane în lupta pentru eradicarea apartheidului.

COOPERAREA ECONOMICA ÎN
TRE ȚĂRILE AFRICII AUSTRA
LE. în capitala statului Botswana, Gaberones, au început, miercuri, lucrările reuniunii miniștrilor economiei și finanțelor din țările membre ale organizației regionale Conferința pentru .coordonare și dezvoltare în Africa australă —S. A.D.C.C. După cum relatează agenția France Presse, reuniunea

Miercuri la amiază, tovarășul Constantin Dăscălescu a depus o coroană de flori la Mausoleul lui Ataturk, în semn de profund omagiu adus marelui om de stat, fondatorul Republicii Turcia.După semnarea în cartea de onoare s-a vizitat muzeul, unde se află obiecte care au aparținut lui Kemal Atatiirk.
★Primul ministru al Republicii Turcia, Turgut Ozal. a oferit, miercuri, un dineu în onoarea primului tni- nistru al guvernului român, tovarășul Constantin Dăscălescu. Au luat parte miniștri și alte persoane oficiale turce, precum și persoanele oficiale române care il însoțesc pe primul, ministru român în vizita oficială pe care o efectuează în Turcia.în timpul dineului, desfășurat într-o atmosferă prietenească, cei doi prim-miniștri au relevat caracterul fructuos sub semnul căruia se desfășoară convorbirile oficiale si au toastat în sănătatea președintelui Nicolae Ceaușescu și a președintelui Kenan Evren. pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie si colaborare româno-turce, pentru prosperitatea celor două popoare, pentru pace și înțelegere în toată lumea.

interesul reciproc pentru realizarea unor acțiuni de cooperare pe terte piețe atît '.în producție, cit si in comercializarea unor produse.Exprimind satisfacția comună pentru modul în care au fost abordate problemele colaborării economice bilaterale. pentru interesul manifestat de ambele părți în direcția lărgirii domeniilor de conlucrare reciproc avantajoasă,. cei doi premieri au afirmat hotărîrea guvernelor lor de a depune toate eforturile pentru realizarea, in cele mai bune condiții, a acțiunilor de cooperare convenite.în cursul dialogului de lucru, desfășurat intr-un spirit deschis, prietenesc. constructiv. de' stimă și înțelegere, cei. doi prim-miniștri, au efectuat un schimb de vederi asupr unor probleme actuale ale vieții in ternaționale. în acest cadru, primul ministru român a prezentat considerentele și concepția președintelui Nicolae Ceaușescu. ale României socialiste în problemele dezarmării. în primul rind ale dezarmării nucleare, opririi instalării de noi rachete cu rază medie de acțiune în Europa, dezvoltării cooperării bi și multilaterale . . în ... Balcani. reglementării globale a problemelor Orientului Mijlociu, spluționării problemei cipriote pe calea negocierilor între cele două comunități, 'edificării unei noi ordini economice internaționale, democratizării relațiilor internaționale, pentru creșterea rolului țărilor mici și mijlocii, al statelor nealiniate, al țărilor în curs de dezvoltare în viata internațională.La convorbiri au participat tovarășii ; loan Avram, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române in Comisia mixtă guvernamentală de cooperare economică. Stelian Teodorescu, ministru-secretar de si la Ministerul Industriei Constn țiilor de Mașini, Lucian Drăguț, secretar al Consiliului de Miniștri. Ion Stanciu. adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Neculae Hâr- jău, adjunct al ministrului transporturilor și telecomunicațiilor, Vasile Patilineț, ambasadorul României la Ankara, Romulus Neagu. director în Ministerul Afacerilor Externe, consilieri și experți.Din partea turcă au participat A. Kurtcebe Alptemocin, ministru de stat. Cahit Arai; ministrul industriei și comerțului. Ercument Yavuzalp, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe, Nahit Ozgur, ambasadorul Turciei la București. Ekrem Pakdemirli. subsecretar la trezorerie și comerț exterior, președintele părții ..turce în Comisia mixtă guvernamentală de cooperare economică. Halit Guvener, director de departament în Ministerul Afacerilor Externe, consilieri și experți.Convorbirile româno-turce, prilejuite de vizita la Ankara a tovarășului Constantin Dăscălescu, continuă.
ministerială precede conferința la | nivel înalt a celor 9 state din S.A.D.C.C. — Angola, Botswana, | Lesotho, Malawi, Mozambic, Swaziland. Tanzania. Zambia și Zim- babwe — care incepe vineri. în cadrul conferinței urmează ,șă fie dezbătute proiectele de dezvoltare I și de cooperare în diferite domenii și. îndeosebi, in transporturi..cornu- 1 nicații, industrie, punerea în. valoare în comun a unor resurse agricole. proiecte ide dezvoltare a energe- . ticii și de combatere a bolilor șep- telului specifice regiunii australe a • continentului african.

CAPRICIILE VREMII. în diferi
te zone ale globului, vremea cu
noaște perturbări soldate uneori cu | 
consecințe grave. Astfel, în cinci de
partamente din Columbia a fost de
cretată starea de urgență ca urmare . 
a inundațiilor provocate de ploile 
torențiale care au căzut asupra unor ' 
întinse regiuni ale țării: Cel puțin 
două persoane și-au pierdut viața. I 
iar mii de locuitori au ‘rămas fără | 
adăpost. în urma inundațiilor pu
ternice și alunecărilor de teren ■ 
care s-au produs in insulele Ambon, 
Buru, Seram și Lease din estul ar- ' 
hipelagului indonezian, în ultimele 
zile 30 de persoane și-au pierdut 
viața, transmite agenția Associated | 
Press. Recolta de pe mii de hectare 
a fost compromisă. în ultimele 'zile, i 
in Australia s-a înregistrat tempe
ratura cea mai scăzută pentru acest 1 
sezon din ultimii 90 de ani. în unele 
state au căzut ninsori, abundente.
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