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Cu nețărmurită dragoste și profundă satisfacție, 
milioanele de comuniști, întregul nostru popor 

își exprimă deplina aprobare privind 
REALEGEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

1N FUNCȚIA SUPREMĂ 

DE SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI 
Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu 
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Sub semnul unității indestructibile dintre partid și popor, al unanimei adeziuni la recenta Hotărîre a plenarei C.C. al P.C.R.

privind realegerea celui mai iubit fiu al națiunii noastre in funcția supremă de partid, al hotărîrii ferme de a înfăptui

programele de dezvoltare multilaterală a patriei, ieri s-a încheiatVIZITA DE WERE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN JUDEȚUL ALBA

NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populară din municipiul

In timpul vizitei la întreprinderea de porțelan din Alba lulia

(Continuare în pag.

poporul nostru activ la înfăp- partidului, fo- condiții demo-revin nece- toate toate

La întreprinderea mecanică din Alba lulia sînt analizate noi posibilități pentru aplicarea și extinderea procedeelor tehnologice moderne i

cerea consumurilor în toate sectoarele, . astfel incit să asigurăm o bază mai puternică pentru realizarea programelor de dezvoltare a patriei noastre. Să îndeplinim în bune condiții exportul și toate cerințele prjvind participarea noastră la colaborarea economică internațională cu țările socialiste, cu alte state ale lumii, deoarece numai pe această cale vom asigura condițiile necesare dezvoltării continue a patriei și ridicării nivelului de viață al poporului. (Urale și 
aplauze îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).In același timp, este necesar să se facă mai mult în direcția bunei pregătiri profesionale și a ridicării calificării profesionale și tehnice a tuturor oamenilor muncii. Mașinile moderne pe care le avem, dar și producerea de mașini și utilaje de înaltă tehnicitate, competitive cu cele mai bune pe plan mondial, nu se pot realiza decît de oameni ai muncii cu înalte cunoștințe profesionale și tehnice, cu o disciplină de producție, cu o ordine desăvirșite. Este necesar să acționăm pentru a ridica continuu nivelul general de cunoștințe al oamenilor muncii, al tuturor locuitorilor, pentru a intensifica activitatea politico-educativâ de formare a omului nou — constructor conștient al socialismului și comunismului.Să nu uităm nici un moment, dragi tovarăși și prieteni, că numai însușindu-ne cele mai noi cunoștințe din toate domeniile, ridicîn- du-ne continuu pregătirea politică, ideologică, vom putea îndeplini în cele mai bune condiții misiunea de a asigura făurirea comunismului în patria noastră, vom putea participa în mod conștient la elaborarea întregii politici interne și externe, la înfăptuirea acestei politici. Numai așa va putea contribui tuirea Programului losind minunatele cratice de participare la conducerea statului, în toate domeniile. 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).Am vizitat astăzi și Muzeul Unirii din Alba lulia. Aș dori să evoc, pe scurt, faptul că Alba lulia a avut, în momente importante, un rol de seamă în istoria patriei noastre. Voi reaminti realizarea unirii Ardealului cu Patria- și formarea statului național unitar în 1918, moment de importanță istorică hotărîtoare pentru națiunea noastră. (Urale și aplauze puter
nice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).Pentru a ajunge în anii construcției socialiste, poporul nostru a parcurs un drum lung și greu,

scandează „I
).hotărîtor este să trecem fermitatea la realizarea importante programe de dezvoltare a patriei noastre. Și oamenilor muncii din Alba le îndatoriri importante ! Este sar să se acționeze, de către organizațiile de partid, de consiliile de conducere ale oamenilor muncii, de toate adunările generale, de toți oamenii muncii — în calitatea lor de proprietari, de producători și beneficiari — pentru realizarea în cele mai bune condiții a tuturor obiectivelor și indicatorilor planului de dezvoltare. Nu doresc să mă refer acum în amănunțime la toate acestea ; ele vă sînt cunoscute. Dar doresc să subliniez încă o dată necesitatea creșterii productivității muncii, a reducerii cheltuielilor materiale, a dezvoltării mai 'puternice a surselor de energie și de materii prime. Județului Alba îi revin sarcini importante în dezvoltarea surselor de materii prime, precum și în redu

cem eforturi susținute, investiții mari. Și în întreprinderile pe care le-am vizitat, ca i în celelalte întreprinderi din județ, am investit miliarde și miliarde de lei. Am importat multe mașini și utilaje și am reușit să avem întreprinderi cu o înaltă dotare tehnică. A crescut în același timp nivelul de calificare și de pregătire tehnică al muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor.Dispunem deci, de o forță puternică tehnică, dar mai cu seamă umană, pentru a realiza în bune condiții prevederile placului pe acest an și pe anul următor.Trebuie să vă spun, tovarăși, că am impresii bune despre ceea ce am văzut. Dar, în același timp, am constatat că mai sînt încă rezerve mari, în toate întreprinderile pe care le-am vizitat., Printr-o mai bună organizare a muncii, a folosirii mașinilor și utilajelor, a forței de muncă, se poate obține o producție mult mai mare decît se realizează acum. De aceea este necesar ca organizațiile de partid, începînd cu comitetul județean al partidului, să acționeze cu toată hotărîrea, astfel incit să folosim la maximum capacitățile de producție existente. Să facem să crească nivelul calității întregii ■. producții, să sporească productivitatea muncii, e- ficiența economică și beneficiile — în așa fel încît să crească contribuția oamenilor muncii din Alba la dezvoltarea generală a patriei noastre, la asigurarea înfăptuirii programului de ridicare pe această bază a bunăstării materiale și spirituale a poporului — țelul suprem al politicii partidului, esența societății socialiste pe care o edifi
căm. (Urale și aplauze puternice ; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“). ■ Avem, de asemenea, impresii bune și din vizita făcută la o unitate agricolă — cooperativă agricolă de producție — și de la expoziția pe care am văzut-o. Intr-adevăr, s-au înregistrat și în agricultură progrese importante, dar sînt încă rezerve mari. Este necesar ca și în agricultură, județul Alba, țărănimea. cooperatistă, toți oamenii muncii de la sate, întreaga țărănime să acționeze cu si mai multă hotărîre pentru a obține producții tot mai mari, și în mod deosebit pentru creșterea mai puternică a animalelor — mă refer la bovine și ovine. în județul Alba sînt condiții foarte bune pentru a crește efective mult mai mari de animale decît cele din prezent. Trebuie să faceți în asa fel încît și agricultura județului Alba — împreună cu agricultura întregii țări — să aducă o contribuție mai însemnată la dezvoltarea generală a patriei

noastre, la înfăptuirea programului de autoaprovizionare.Doresc să adresez și țărănimii din județul Alba felicitări pentru realizările de pînă acum, precum și urarea de a obține rezultate tot mai bune, astfel ca, și în domeniul agriculturii, județul Alba să ocupe un loc mai de frunte in obținerea de producții tot mai mari. (Urale 
și aplauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“).Plenara Comitetului Central al partidului și celelalte organisme ale democrației noastre socialiste au adoptat recent hotărîri importante cu privire la planul pe 1985 și la încheierea actualului cincinal cu realizarea, în linii generale, a hotărîrilor Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale — ceea ce va asigura parcurgerea de către poporul nostru a unei etape importante pe calea înfăptuirii Programului partidului, a ridicării României pe noi trepte de progres și civilizație ! (Urale și aplauze pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).De asemenea, cu acest prilej au fost adoptate hotărîri importante cu privire la dezvoltarea econo- mico-socială a României în anii 1986—1990 și, în perspectivă, pînă în 2000.Prevederile pe care le-am adoptat asigură îndeplinirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltare și înaintarea, fermă a României spre visul de aur al omenirii — deci și al poporului nostru — spre societatea fără clase, societatea comunistă ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !“Acum cu toată acestor

Dragi tovarăși și prieteni,Doresc să vă adresez dumneavoastră, tuturor locuitorilor din municipiul Alba lulia' și din județul Alba, în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și guvernului, precum și al meu personal, un salut călduros, revoluționar, împreună cu cele mai bune urări. (Urale și 
aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Ne aflăm în județul Alba într-o vizită de lucru. Am fost în mai multe întreprinderi, precum și într-o unitate agricolă. Am constatat, cu multă satisfacție, în’întreprinderile vizitate, realizarea, cu succes, a planului pe primele 6 luni ale acestui an. Dealtfel, în întreg județul, pe primele 6 luni s-a obținut o producție suplimentară față de prevederile planului — ceea ce demonstrează că oamenii muncii din Alba s-au angajat cu toată hotărîrea în realizarea planului pe acest an, că' au toate condițiile pentru a încheia anul cu 
o depășire importantă a planului.Iată de ce doresc, de la această mare adunare populară; să ^dresez tuturor colectivelor de oameni ai muncii pe care le-am vizitat, precum și tuturor oamenilor muncii din județ, calde felicitări pentru rezultatele obținute și urarea de succese tot mai. mari în realizarea sarcinilor pe acest an și pe întregul cincinal. (Urale și aplauze 
puternice, prelungite ; se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“. 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).Județul Alba — ca și alte județe ale patriei noastre — a cunoscut o puternică dezvoltare, ca urmare a aplicării ferme a politicii partidului de amplasare a forțelor de producție pe întreg teritoriul patriei, de ridicare economico-so- cială a tuturor zonelor țării. Ceea ce s-a realizat în Alba — ca și în alte județe — demonstrează justețea politicii partidului nostru, faptul că, propunîndu-și să înfăptuiască socialismul și comunismul, partidul nostru a pornit de la necesitatea . dezvoltării puternice a forțelor de producție, a industriei, 
a agriculturii, a celorlalte sectoare de activitate, deoarece numai pe această bază putem înfăptui minunatele năzuințe ale poporului nostru de a trăi într-o lume în care asuprirea și exploatarea au dispărut pentru totdeauna, într-o societate în care poporul este pe deplin stăpîn pe destinele sale și își făurește în mod liber propriul 
său viitor socialist și comunist ! 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul!", „Ceaușescu—P.C.R.!").Pentru a realiza această dezvoltare importantă a trebuit să fa-
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PAGINA 2 SClNTElA - vineri 6 iulie 1984VIZITA DE 1UCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, Împreună tu tovarășa elena ceaușesuu, 1n județul alba
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu

lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a continuat, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, joi, 
5 iulie, vizita de lucru în județul Alba.

Au participat tovarășii Manea Mănescu, Ion Radu, Silviu 
Curticeanu.Chiar de la primele ore ale dimineții. Alba lulia. orașul Marii Uniri, aflat in straie de sărbătoare, freamătă de lume. De-a lungul principalelor artere .au teșit mii. si mii de .oameni. de toate vârstele. pentru a exprima bucuria de- a saluta ca oaspeți dragi pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa Elena Ceaușescu. Locuitorii Albei, au. ținut. să. exprime și cu acest prilej sentimentele de aleasă stimă. de înaltă prețuire, profunda lor recunoștință fată de secretarul general al partidului pentru neobosita sa activitate de înflăcărat -. patriot, de militant revoluționar consacrată edificării societății socialiste multilateral' dezvoltată șt înaintării; României spre comunism.De-a littngul arterelor orașului, mulțimea : venită în întîmpinare purta portretele tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, buchete de flori, flutura stegulețe roșii și tricolore, eșarfe multicolore. Se scanda cu însuflețire npmele partidului și al secretarului său general, „Ceaușescu reales .Ia .al XIII-lea Congresex

După încheierea marii adunări populare, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sint invitați să se prindă în tradiționala Horă a Unirii

presie a convingerii ferme că prezența pe mai departe a -tovarășului Nicolae Ceaușescu in fruntea partidului constituie garanția sigură a propășirii patriei noastre socialiste, a înfăptuirii aspirațiilor poporului nostru de independență, securitate, pace și largă colaborare.Primul obiectiv înscris în programul vizitei a fost întreprinderea
de porțelan, din Alba Mia, modernă și reprezentativă unitate economică a municipiului și a județului.O formație alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și tineri din detașamentele de pregătire pentru apărarea patriei a prezentat onorul.Dialogul secretarului general al partidului, purtat cu ministrul industriei ușoare, Ion Pățan. cu primul secretar al comitetului județean de partid, Nicolae Hurbean, cu cadre din conducerea centralei de profil și a întreprinderii, cu muncitorii de aici a cuprins aspecte privind Îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, 

valorificarea superioară a materiilor prime, redueerea cheltuielilor materiale și de producție, a consumurilor specifice de combustibili și energie, creșterea productivității muncii.Secretarul general al partidului a fost informat de directorul unității, Mihail: Welter, că odată cu dezvoltarea capacităților de producție ale întreprinderii, care în prezent a devenit cea mai mare unitate cu acest profil din țară și una dintre primele din Europa, preocuparea .colectivului a fost axată pe introducerea de tehnologii moderne și reproiectărea majorității produselor. S-au asigurat. în acest fel. de la un an la altul, reducerea greutății articolelor din porțelan, diminuarea consumurilor de energie și combustibili, precum și creșterea productivității muncii. Au fost evidențiate rezultatele obținute în ultimii ani in sporirea producției și îmbunătățirea calității produselor, care au adus colectivului întreprinderii de nouă ori, în cei 13 ani de activitate, inalte distincții în întrecerea socialistă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat secțiile de fabricație, începind cu atelierele de ardere, formare și turnare, pînă la cele de creație și decor. A fost urmărit procesul tehnologic de fabricație a unor articole de menaj și bibelouri artistice. S-a relevat că întreprinderea realizează 

aproape 500 de sortimente, 40 Ia sută din producție fiind destinată exportului. Pe parcursul vizitei au fost prezentate o serie de produse noi, mai ușoare, tehnologii și procedee de decorare a articolelor din porțelan care asigură o îmbunătățire a aspectului lor estetic. Au reținut a- tenția procedeele de obținere a produselor de porțelan din mase ceramice diferit colorate sau cu ajutorul materialelor textile, tehnologiile de fabricare a produselor împletite sau sub glazură, de decorare în relief. Toate acestea asigură creșterea productivității muncii.Au fost înfățișate, de asemenea, rezultatele obținute în domeniul au- todotării, precum și o serie de mașini și agregate care au înlocuit utilaje de import.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- preciat rezultatele obținute de colectivul întreprinderii, subliniind că există în continuare posibilități pentru valorificarea pit mai bună a materiilor prime, și materialelor, pentru creșterea productivității muncii. S.-a indicat, de asemenea, să se continue preocupările în vederea reducerii greutății produselor, diminuării cheltuielilor materiale.Adresîndu-semuncitorilor și muncitoarelor de aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : „Mi-au făcut o 
impresie plăcută ceea ce am văzut 
in întreprinderea dumneavoastră, 
precum și rezultatele pe care le 

aveți. Vă urez să obțineți, !n con
tinuare, rezultate tot mai bune, să 
realizați produse de calitate cit mai 
bună, o valorificare superioară a 
acestora. Eu aș saluta dacă ați lua, 
consecutiv cinci ani, „Ordinul Mun
cii" clasa I pentru a cuceri titlul 
de „Erou al Muncii Socialiste". Vă 
doresc să obțineți rezultate cit mai 
bune în întreaga activitate in întîm- 
pinarea celei de-a 40-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperiajis- 
iă și a Congresului al XIII-lea al 
partidului. Vă doresc multă sănătate 
și fericire ! La revedere, dragi to
varăși".Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului s-au îndreptat, apoi, spre următorul obiectiv înscris pe agenda, vizitei de_lucru în municipiul Alba luiia — întreprinderea me
canică unitate specializată în producția de piese turnate din fontă pentru mașini-unelte.De-a lungul traseului străbătut de coloana oficială au ținut să fie pre- zonti zeci de mii de locuitori, care au ovaționat îndelung pentru partid și secretarul său general, de numele căruia, se leagă cele mai adinei prefaceri economice si sociale pe întreg întinsul patriei, în toate județele și localitățile țării. S-a scandat cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !", „Ceaușescu reales, la al XIII-lea Congres !“.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu prietenie si căldură acestor manifestări de dragoste, înaltă stimă și prețuire.In timpul vizitării întreprinderii, secretarul general al partidului a analizat, împreună cu Alexandru Necuia, ministrul industriei de mașini-unelte. electrotehnică și electronică, cu specialiști din cadrul centralei și ai unității, cu muncitori de aici, stadiul îndeplinirii sarcinilor pe care le-a trasat cu prilejul precedentei intîlniri cu acest colectiv muncitoresc.Racordată' la circuitul productiv în urmă cu opt ani, întreprinderea produce o gamă variată de subansam- ble pentru mașini-unelte, după procedee și tehnologii moderne. Totodată. aici funcționează o fabrică de unelte și scule de mină, care completează seria de produse de acest tip realizate in unități specializate din țară;. Directorul întreprinderii, Gheorghe Muntiu. a raportat că a fost îndeplinit integral programul de piese turnate grele. în prezent unitatea fiind în măsură să realizeze piese de pină la 55 tone. A fost subliniat, totodată, faptul că s-a acționat. în spiritul indicațiilor primite, în direcția îmbunătățirii capacității de ridicare si transport a instalațiilor. Prin reducerea înălțimii halei de Ia linia de formare s-au obținut importante economii de metal.Infătișind rezultatele obținute în prima jupaătate a acpgtui . an. gazdele au arătat că principalii indicatori de olan au fost depășiți, producția netă fiind realizată în proporție de 101,3 la sută. A sporit, de asemenea, productivitatea muncii. iar cheltuielile la mia de lei productie-marfă au fost reduse considerabil. Au fost evidențiate. tdtodată. preocupările pen

tru creșterea indicilor de valorificare a metalului, subliniindu-se că valoarea producției obținute din tona de metal a sporit an de an.Secretarului general al partidului i-au fost prezentate realizările obținute ne linia asimilării unor piese de schimb, care înlocuiesc importul, direcțiile de acțiune pentru înnoirea și diversificarea producției in perioada 1984—1985.O atentie deosebită a fost acordată turnătoriei — unitate-etalon a industriei noastre de profil, care dispune de linii mecanizate pentru for- mare-turnare. Gazdele au evidențiat că întreprinderea participă la înfăptuirea programelor prioritare privind dezvoltarea industriei de celuloză și hirtie. industriei metalurgice si construcției de mașini. S-a relevat, totodată eă. în perioada următoare, aici vor fi aplicate noi tehnologii, care vor contribui la reducerea consumului de metal si de alte materiale, la creșterea durabilității si fiabilității pieselor.Apreciind aceste preocupări, secretarul . general al partidului a cerut să se acționeze, in continuare, pentru aplicarea Si extinderea procedeelor tehnologice moderne, să se urmărească cu fermitate reducerea consumurilor de materii prime și energetice.La încheierea vizitei, adresîndu-se celor prezenti. tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : „Doresc să vă 
felicit pentru rezultatele pe care le 
aveți în activitatea întreprinderii și 
să vă urez să îndepliniți in cele mai 
bune condiții planul pc acest an și 
pc întregul cincinal, să întîmpinați 
a 40-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și Congresul 
al XIII-lea al partidului cu rezul
tate bune în toate sectoarele și, de
sigur, cu o producție de calitate și 
eficientă sporită. Vă doresc succese 
tot mai mari, multă sănătate și fe
ricire !“.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a vizitat, în continuare, Muzeul 
Unirii din Alba lulia, in care sint reunite emoționante mărturii ce vorbesc despre lupta de milenii a. poporului român pentru apărarea ființei naționale, pentru dreptate și libertate socială, unitate și independență națională.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați, la sosire, de Suzana Gâdea, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, loan Sicoe, președintele Comitetului județean Alba pentru cultură și educație socialistă, Gheorghe Anghel, directorul muzeului.înalții oaspeți au fost întîmpinați cu dragoste, cu cele mai alese sentimente de stimă și prețuire, de un mare număr de locuitori ai orașului, care au venit aici, în incinta Cetății din Alba lulia, în acest loc ce evocă atîtea momente de seamă din istoria poporului român, pentru a-și ex- pfiriia dii'ec!£"'6ucuria nemărginită' de a-i primi în mijlocul lor pe tovarășul Nicolae. Ceaușăsțu, pe tovarășa Elena Ceaușescu. Au venit aici, alături de părinții lor, copii, foarte mulți copii, pionieri și șoimi ai patriei, care au format un adevărat culoar viu în fața intrării principale a muzeului, 

oferind tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, cu emoție, cu multă dragoste, frumoase buchete de flori.în această atmosferă entuziastă, iubiții oaspeți au fost invitați să viziteze sălile muzeului, deschis pentru public in actuala organizare cu ocazia vizitei de lucru pe care secretarul general al partidului a făcut-o la Alba lulia în luna mai 1975. Ău fost urmărite îndeaproape numeroasele exponate ce se constituie într-un patrimoniu de mare valoare, dovezi istorice ce înscriu Alba lulia în locurile de referință istorică ale luptei pentru libertate și unitate a poporului român.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au cercetat cu atenție exponatele ce pun atit de grăitor în lumină continuitatea existenței noastre pe aceste locuri, în- cepînd cu epoca neolitică și pină în prezent. Un spațiu larg îl ocupă documentele de epocă referitoare la unirea înfăptuită de Mihai Viteazul, cind Alba lulia devine capitala celor trei provincii românești. Un număr mare de exponate ilustrează pe larg pregătirea . și desfășurarea Marii .Uniri de la 1918, filă de istorie înscrisă cu litere de aur în lupta pentru împlinirea aspirațiilor de libertate șl independență ale poporului nostru, pentru făurirea statului național unitar român.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost invitați în sălile muzeului, unde sint reunite valoroase exponate referitoare la lupta forțelor democratice, în frunte, cu Partidul Comunist Român, împotriva fascizării țării, pentru dreptate socială și independență națională, perioadă în care s-au afirmat calitățile de revoluționar neînfricat ale conducătorului care întruchipează astăzi cele mai alese virtuți ale poporului român, ctitorul de țară nouă, tovarășul Nicolae Ceaușescu.In muzeu sint larg reliefate, de asemenea, importanța hotăritoare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de Ia 23 August 1944, înfăptuirile poporului nostru pe calea edificării socialismului în cei 40 de ani de existență liberă și demnă. Sint păstrate, la Ioc de cinste, emoționante documente de suflet ale oamenilor acestor locuri, ce rememorează vizitele făcute în Alba de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in.tîl- nirile cu numeroase colective de oameni ai muncii din județ.în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost invitați să viziteze impresionanta sală, de o deosebită valoare istorică, în care a fost proclamată Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.La plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost înconjurați cu aceeași bucurie, cu aceleași sentimente de profundă stimă și prețuire de cei prezenți, care și-au exprimat cu putere deosebita satisfacție pentru a- ceastă vizită, pentru grija, permanentă pe care partidul nostru, secretarul său general o acordă cunoașterii temeinice a istoriei patriei, a luptei neînfricate desfășurate de poporul român pentru păstrarea ființei naționale, pentru dreptate socială și libertate națională, pentru socialism.
MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN MUNICIPIUL ALBA IULIADe la Muzeul Unirii, coloana oficială s-a îndreptat către Platoul Romanilor, nume cu adinei rezonanțe în conștiința neamului nostru, unde a avut loc adunarea populară prilejuită de vizita de lucru a conducătorului partidului și statului nostru în județul Alba.Erau prezeriti aici, ca si în legendarul an 1918. o sută de mii de oameni. O sută de mii de locuitori ai 

Albei — vatră de străveche și glo
rioasă istoric românească — oameni 
ai muncii de toate vîrstefe și profe
siile, români, maghiari, germani ve
nită din așezările de pe Mureș și 
Tîrnave, de pe valea Secașului sau 
din Țara Moților, au ținut să-l în- 
tilnească pe cel mai iubit fiu al po
porului pentru a-și exprima din nou 
bucuria de a-1 primi ca oaspete 
drag, pentru a da glas admirației și 
recunoștinței lor față de activitatea 
sa neobosită pusă în slujba progre
sului și prosperității patriei, senti
mentelor de profundă aprobare a 
Hotărîrii recentei plenare a C.C. al 
P.C.R. privind realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la Congresul al 
XIII-lea al partidului, în funcția su
premă de secretar general al parti
dului. garanție sigură a mersului 
ascendent al patriei pe calea socia
lismului și comunismului.Clădirile ce delimitează spațiul din fata casei de cultură au fost împodobite de sărbătoare, cu drapele ale tării si partidului, cu urări la adresa conducătorului partidului si statului. In adierea vîntului fluturau stegulețe roșii și tricolore. Mulțimea purta portretele tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, stemele partidului și țării.Pe mari pancarte se putea citi „Ceaușescu, fiu iubit, în Alba bine' ati venit !“. „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu — pace !“, „Din adîncul inimii, Ceaușescu — tinerii !“, iar pe un frumos covor din garoafe roșii erau înscrise cu garoafe albe cuvintele : „Ceaușescu reales la al XIII-lea Congres".La apariția în tribuna oficială, tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu. ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului au fost întîmpinați cu nesfîrșite aplauze și urale. S-a aclamat cu putere, s-a scandat îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu și poporul", „Stima noastră și mîndria, Ceaușescu — România !“.Marea adunare populară a fost deschisă de tovarășul Nicolae Hurbean, prim-secretar al Comitetului județean Alba al P.C.R., care a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,In această atmosferă de aleasă sărbătoare, cu nespusă bucurie și înălțătoare mindrie patriotică, toți locuitorii acestor străvechi și mereu mai înfloritoare meleaguri, de pe Mureș și Tîrnave, din întinerită Țară a Moților, dau glas, aici, la Alba lulia. vatră 

multimilenară de civilizație românească, cetatea istorică a marii Uniri, sentimentelor, vibrante de profundă dragoste și fierbinte recunoștință, de înaltă Stimă și necuprinsă admirație cu care vă înconjoară statornic, împreună cu întregul popor, pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, conducătorul nostru. încercat, intîiul bărbat al unei vrednice și in veci nepieritoare națiuni, proeminentă personalitate a lumii contemporane.Cu adine respect, aleasă considerație și prețuire vă rugăm, mult stimată tovarășă academician doctor inginer Elena Ceaușescu, să ne îngăduiți să adresăm un cald și emo- ționant omagiu distinsei dumneavoastră personalități, de militant de seamă al partidului și statului nostru, savant de renume mondial cu o remarcabilă' contribuție la progresul științei, învățămîntului și culturii, opera dumneavoastră de excepție stimuîind spiritul creator al națiunii noastre.Prezența dumneavoastră scumpă, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in cuprinsul de glorie patriotică ai Albei, ne oferă un minunat prilej pentru a da glas din adincul inimilor entuziasmului, bucuriei și recunoștinței cu care comuniștii, toți cei care trăiesc și muncesc în această vatră de țară au primit Hotârîrea recentei plenare a Comitetului Central al partidului cu privire la realegerea dumneavoastră, strălucit revoluționar și, om de stat, cel mai iubit fiu al poporului nostru, erou al României socialiste, la cel de-al XIII-lea Congres, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, garanția sigură a dezvoltării accelerate a patriei pe drumul socialismului și comunismului. al făuririi fericirii ei in libertate, suveranitate și independență.Aflindu-vă din ijou în mijlocul oamenilor muncii din Alba, din Îndemnul cugetului și simțirii noastre vă adresăm dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, elogiul recunoștinței și cele mai vii mulțumiri pentru grija statornică pe care o acordați dezvoltării economice și sociale a acestor meleaguri ce v-au intimpinat. sărbătorește, cu un chip nou, radical întinerit.Este semnificativ pentru dinamismul dezvoltării pe care o cunoaște județul în epoca celor mai frumoase,- trainice și mărețe realizări, pe care cu respect o numim „Epoca Ceaușescu", faptul că, în comparație cu anul 1965, producția industrială a Albei a crescut de 5,4 ori. Pe această bază, ponderea populației ocupate in ramurile neagricole a ajuns lă 71,6 la sută, grăitor pentru ascensiunea industrială a acestor meleaguri.înfățișînd aceste realizări, . dorim să vă încredințăm, mult stimate tovarășe secretar general, că noi, comuniștii, oamenii murtcii din Alba sintem hotărîți săj- ne facem și în continuare pe deplin datoria pentru a 

intimpina în spiritul luminoaselor noastre tradiții revoluționare, cu noi și strălucite succese, a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiim- perialistă și Congresul al XIII-lea al partidului, remarcabile evenimente în viața social-politică a patriei. In acest sens, permiteți-mi să vă raportez că in acest an, pe primul semestru, in industrie am depășit planul la producția-marfă cu 212 milioane lei. avind pe perioada care a trecut din actualul cincinal un avans de 1,250 miliarde lei. Producția pentru export a fost realizată in proporție de 106,7 la sută. Volumul investițiilor planificate in prima jumătate a anului a fost depășit cu 37 milioane lei. De asemenea, pe cinci luni, prin măsurile luate, prin introducerea progresului tehnic si organizarea superioară a activității, productivitatea muncii a crescut peste prevederile planului în medie cu 1 022 Iei pe lucrător.în agricultură a fost declanșată campania de recoltare Ia orz și ne pregătim pentru a stringe și recolta de griu. Prevedem să realizăm producții bune la porumb, cartofi, sfeclă de zahăr.Vă. asigurăm, mult, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că nu există un țel mai înalt pentru comuniști, pentru toți oamenii muncii de pe aceste meleaguri străbune decît acela de a munci cu energie sporită pentru îndeplinirea planului pe acest an și pe întregul cincinal si ne angajăm solemn să întimpinăm cu noi izbînzi a 40-a aniversare a măreței zile de 23 August și Congresul al XIII-lea al partidului, pentru a putea trece pe această bază la înfăptuirea obiectivelor prefigurate în Directivele viitorului Congres, elaborate sub conducerea dumneavoastră, dovadă a grijii statornice cu care vegheat! Ia progresul și bunăstarea patriei.Prezentîndu-vă elogiul fierbinte pe care locuitorii județului Alba îl aduc cu profund respect personalității si operei dumneavoastră fără seamăn, vă adresăm, mult iubite tovarășe secretar general, dumneavoastră, stimată tovarășă Elena Caaușescu, alese urări de sănătate și fericire, ani îndelungați de viață și aceeași uriașă putere de muncă, spre binele, progresul și gloria nepieritoare a patriei.
A luat apoi cuvîntul tovarășul 

Nicodim Roșea, directorul întreprinderii mecanice din Cugir. care a spus :
Mult stimate $1 iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,Momentele înălțătoare ale acestei emoționante reintîlnirl cu dumneavoastră ne prilejuiesc exprimarea din adincul inimii a recunoștinței fierbinți ce v-o purtăm Pentru grandioasele realizări înscrise pe harta județului Albă, ținut în care istoria a incrustat de-a lungul mi

leniilor file de nepieritoare glorie.Cu. aleasă prețuire și respect aducem calde omagii tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al partidului, prim-viceprim ministru al guvernului, savant de renume mondial, sub a cărei îndrumare permanentă invățămintul, știința, arta și cultura cunosc o puternică înflorire.Însuflețit de profundele sentimente de dragoste, stimă și prețuire cu care vă Înconjoară, mult, stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. puternicul detașament al constructorilor de mașini din Cu- gir, împreună cu întreaga națiune. susține cu mindrie patriotică și profundă satisfacție realegerea dumneavoastră, la Congresul al XIII- lea, in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român.Cu emoția firească pe care ne-o oferă participarea la formularea unei opțiuni istorice, fundamentale, noi vedem în aceasta chezășia întăririi continue a unității și coeziunii poporului în jurul partidului, a progresului și bunăstării, consolidării necontenite a prestigiului României socialiste pe toate meridianele lumii.Ne angajăm în fața dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că indicațiile prețioase pe care ni le-ați dat ieri, în cursul vizitei cu care ne-ați onorat, vor fi exemplar îndeplinite, că vom acționa cu toate forțele ca rezultatele întreprinderii noastre să fie mereu mai bune, spre binele și propășirea patriei noastre dragi, Republica Socialistă România.în continuare a luat cuvîntul tovarășa Angelica Zbucea, președinta cooperativei agricole de producție din Lancrăm, care a spus :
Mult stimate tovarășe Nicolae 

Ceaușescu,
Mult stimată și iubită tovarășă 

Elena Ceaușescu,în acest, cadru sărbătoresc, vă rugăm să ne permiteți,. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă aducem un vibrant omagiu, cele mai calde mulțumiri și deplina recunoștință pentru grija statornică pe care o acordați dezvoltării și modernizării agriculturii noastre socialistă, făuririi unei noi vieți, cea mâi fericită și mai dreaptă pe care a cunoscut-o poporul român în întreaga sa istorie.în numele tuturor lucrătorilor din agricultura județului Alba, exprim adeziunea noastră deplină față de Hotărirea adoptată de recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind reinvăstirea dumneavoastră de către Congresul al XIII-lea în supremă funcție de secretar general ăl partidului, încredințați fiind că activitatea pe care o dgsfă^iirațl este cea mai sigură garanție a înaintării patriei ■noastre pe drumul luminos al socialismului și comunismului.Cu. deosebit respect, vă adresăm dumneavoastră, mult stimată și 

iubită tovarășă Elena Ceaușescu, cele mai alese sentimente de prețuire și gratitudine pentru întreaga activitate pe care o desfășurați in slujba progresului patriei noastre și păcii în lume.Doresc să vă informez, mult stimate tovarășe secretar general, că noi, lucrătorii de la C.A.P. Lancrăm, aplicînd în viață orientările și indicațiile dumneavoastră privind mai buna folosire a pămîntului. mijloacelor tehnice și forței de muncă, preliminăm să realizăm in acest an producții medii la hectar de 4 000 kg griu, 5 000 kg orz și 8 000 kg porumb, fiind preocupați, totodată, să punem baze trainice înfăptuirii planului de dezvoltare a agriculturii.în această zi de sărbătoare, ne angajăm în fața dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, lucrătorii ogoarelor județului Alba, vom face totul pentru a realiza la un înalt nivel calitativ sarcinile ce ne revin in actuala etapă de dezvoltare a patriei noastre, întîmpinînd, marile evenimente ale anului cu realizări remarcabile în înfăptuirea noii revoluții agrare.Vă mulțumim încă o dată pentru vizita efectuată în cooperativa noastră și vă urăm din toată inima, dumneavoastră și tovarășei Elena Ceaușescu, multă sănătate și fericire.La rîndul său, tovarășul Gheorghe Anghel, directorul Muzeului Unirii din Alba lulia, a spus :
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,Vă rog să-mi permiteți să folosesc minunatul prilej care mi se oferă de a mă face exponentul oamenilor de cultură și artă din județul Alba pentru a vă mulțumi din adîncul inimilor pentru această nouă vizită de lucru pe care o întreprindeți pe această milenară vatră de istorie, leagăn al unității noastre naționale. Cu profundă satisfacție și entuziasm dăm glas sentimentelor de aleasă mindrie patriotică pe care le nutrim pentru Hotărirea plenarei Comitetului Central cu privire la realegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de către Congresul al XIII-lea, in funcția supremă de secretar general al partidului. Sintem adine încredințați că această ho țări re istorică reprezintă chezășia înfăptuirii consecvente a Programului partidului, a înaintării noastre neabătute spre comunism. în personalitatea dumneavoastră strălucită, de conducător genial al destinelor poporului nostru găsindu-și întruchiparea virtuțile cele mai alese ale neamului românesc.Aducem mulțumirile noastre fierbinți tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, membfu al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al P.C.R., prim viceprim-rninistru al guvernului, 

pentru sprijinul ce-1 acordă dezvoltării necontenite a învățămîntului, științei, artei și culturii — domenii de activitate care cunosc in această perioadă istorică o puternică înflorire. in deplină armonie cu noua înfățișare â patriei noastre socialiste.înalta cinste pe care ne-ați făcut-o astăzi vizitind Muzeul Unirii din Alba lulia reprezintă o dovadă a atenției și grijii ce le acordați în permanență cunoașterii temeinice a istoriei patriei, a luptelor necurmate purtate de-a lungul veacurilor de poporul român pentru păstrarea și apărarea ființei naționale, pentru unitate și independență națională, pentru dreptate și libertate socială.în aceste momente înălțătoare ne angajăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca, într-un singur gînd și o singură voință cu întregul popor, strins uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, să întimpinăm prin fapte exemplare de muncă cele două mari evenimente ale anului — aniversarea a patru decenii de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al partidului.Să ne trăiți întru mulți ani IA luat cuvîntul Karsay loan, maistru la întreprinderea metalurgică Aiud, care a spus :
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,Vizita pe care dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, o efectuați. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în județul Alba reprezintă pentru toți locuitorii acestor plaiuri — români, maghiari, germani — un moment de înălțătoare bucurie de a vă avea din nou în mijlocul nostru și a vă asculta cu atenție si recunoștință indicațiile dumneavoastră prețioase, menite să ne mobilizeze si mai mult la punerea în valoare a resurselor de care dispunem.Am primit cu cea mai mare satisfacție. cu nemărginită bucurie, entuziasm si mindrie patriotică Hotă-- rirea plenarei Comitetului Centrai privind realegerea dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului, erou al păcii mondiale, la Congresul al XIII-lea. în suprema funcție de secretar general al partidului. Noi. comuniștii, toti oamenii muncii din întreprinderea metalurgică Aiud. a- semenea întregului popor, vă rugăm să vedeți în aceasta dovadă înaltei prețuiri șl recunoștinței cu care vă înconjoară întregul partid, întregul popor, a dorinței noastre de a ne conduce pe mai departe cu clarviziune științifică și cutezanță revoluționară pe calea progresului și păcii.Vă raportăm. mult Stimate tovarășe secretar general, că, mulțumită sprijinului dumneavoastră, producție întreprinderii noastre ă crescut îiî prezent de aproape 3 ori fată de anul 1975. Indicațiile dumneavoastră au constituit pentru întregul colectiv 

de muncă programe concrete de activitate politică, organizatorică și tehnico-economică. ce se regăsesc in însemnatele sporuri de producție pe care le obținem, in creșterea eficientei economice.în întrecerea pentru a obține succese cit mai de seamă in cinstea marilor evenimente politice pe care le sărbătorim în acest an. am realizat peste prevederile planului o pro- ducție-marfă in valoare de peste 26 milioane lei, îndeosebi prin reducerea Consumurilor normate de materii prime și materiale și creșterea productivității muncii.Puternic mobilizați de aprecierile și îndrumările pe care ni le-ați adresat în timpul vizitei, ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici un efort, că vom face tot ceea ce depinde de noi pentru a intimpina cea de-a 40-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIII-lea Congres al partidului cu noi și prestigioase fapte de muncă.Vă dorim multă sănătate și fericire !în cuvîntul său. tovarășa Adriana 
Radu, muncitoare, secretara comitetului U.T.C. de la întreprinderea „Porțelanul" din Alba lulia. a spus :

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,Vă rog să-mi permiteți ca încă de la început să dau glas la această grandioasă adunare populară emoției și sentimentelor de profundă dragoste și admirație pe care tinerii din județul Alba, asemenea întregului nostru popor, le nutresc față de dum- i neavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii noastre socialiste, patriot înflăcărat, strălucit militant revoluționar. conducător încercat al partidului și poporului român, personali- ■ tate proeminentă a lumii contemporane, luptător neobosit pentru triumful păcii și înțelegerii între popoare. Pe deplin convinși că prezenta dumneavoastră pe mai departe in fruntea partidului și statului este actul de voință al întregii națiuni, garanția însăși a infăptuirii programelor de dezvoltare viitoare, liberă și independentă a patriei, vă rog să-mi permiteți să dau glas adeziunii înflăcărate a tuturor oamenilor muncii de la întreprinderea „Porțelanul" la Hotărirea plenarei Comitetului Central al partidului privind realegerea dumneavoastră, la Congresul ăl XIII-lea, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român.Cu mult respect, dorim să vă exprimăm. mult Stimată și iubită tovarășă . Elena Ceaușescu, militant de frunte ăl Partidului Comunist Român, savant de fenume mondial, senti- 
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Secretarului general al partidului îi sînt prezentate o serie de produse noi, de calitate superioara, ale întreprinderii de porțelan din Alba lulia

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarâșa Elena Ceaușescu sint întîmpinați cu deosebită dragoste și aleasă prețuire in fața Muzeului Unirii

(Urmare din pag. I)de luptă și sacrificii — și Alba lulia a fost martora unora din aceste evenimente. Aș menționa numai faptul că, pe aceste meleaguri, cu 200 de ani în urmă, a avut loc marea răscoală țărănească — dar și răscoală națională.— a lui Horia, Cloșca și Cri'șân, care a demonstrat forța și hotărîrea de luptă a țărănimii împotriva stapî- nirii grofilor, precum și unirea iobagilor în lupta pentru independența națională. (Urale și aplauze 
puternice). Ei, ca și atîția alții, au plătit cu viața, au fost trași pe roată ; dar idealurile de dreptate socială și națională nu au putut fi niciodată înăbușite în singe, de nici un fel de roți din lume 1 Roata istoriei a mers întotdeauna înainte ; triumful libertății sociale și naționale s-a realizat cu jertfe mari, dar s-a realizat ! Iată de ce cinstim întotdeauna pe înaintașii noștri care și-au dat chiar viața pentru ca poporul nostru să se dezvolte, pentru formarea națiunii române ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scandea
ză „Ceaușescu și poporul !“).Acționînd în concordanță cu legile dezvoltării istorice, partidul nostru comunist s-a ridicat cu ho- tărîre la lupta împotriva _ tuturor nedreptăților sociale și naționale, a înfăptuit revoluția de eliberare socială și națională, apoi construcția societății socialiste, edificînd adevărate monumente industriale și agricole, noi și noi monumente de cultură și de știință, de- monstrînd că un popor, devenind stăpîn pe destinele sale, poate să realizeze, într-o perioadă istorică scurtă, tot ceea ce timp de secole au visat înaintașii săi și să asigure întregii națiuni o viață demnă, liberă, independentă ! (Aplauze și 
urale puternice, îndelungate).Cum putem să cinstim pe înaintașii noștri mai vechi și mai noi, pe luptătorii pentru independență națională, pentru progres _ social., pe democrați, pe comuniști, pe toți aceia care și-au dat viața pentru ca poporul nostru să fie liber? îi putem cinsti acționînd cu și mai multă hotărîre pentru înfăptuirea Programului partidului, pentru triumful comunismului pe pămîn- tul României, pentru a asigura in veci de veci independența și suveranitatea poporului nostru ! 
(Aplauze și urale prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu—P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“).

Dragi tovarăși și prieteni,Preocupîndu-ne de înfăptuirea programului' de dezvoltare a patriei noastre, acționăm, în același timp, cu toată hotărîrea, pentru dezvoltarea colaborării internaționale, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, Sîntem conștienți că, pentru a realiza minunatele programe pe care ni le propunem atît noi cît și alte popoare, este nevoie de pace. Și noi avem nevoie de pace — și de aceea facem totul pentru a contribui la victoria păcii și colaborării între toate popoarele - lumii ! 
(Aplauze și urale prelungite: se 
scandează „Ceaușescu—Pace !“).Este adevărat, situația internațională s-a agravat în mod deosebit în ultimul an. S-a intensificat cursa înarmărilor, îndeosebi- a înarmărilor ițucleare. La sfîrșitul anului 1983 s-a trecut la amplasarea rachetelor americane cu rază medie de acțiune în unele țări din vestul Europei și, ca urmare, la contramăsuri nucleare de către 

Uniunea Sovietică. Situația gravă care s-a creat a dus la creșterea pericolului unui nou război mondial, care. în actualele împrejurări, s-ar transforma într-un război nuclear. Un asemenea. război, cu folosirea armelor nucleare, va duce la distrugerea civilizației, a înseși con.dltiilo^pentru existența vieții pe planeta noastră. Iată de ce, problema f undamentală a .. epocii noastre este aceea de a face totul pentru a se trece la dezarmare, și în primul rînd la dezarmarea nucleară, pentru apărarea dreptului suprem al popoarelor la libertate, la existență, la viață și la pace. 
(Aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu—Pace !“).Este necesar să se treacă peste orice considerente și să se oprească amplasarea rachetelor Statelor Unite în Europa, precum și realizarea contramăsu-rilor Uniunii Sovietice, să fie reluate tratativele dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite, în vederea realizării unui acord corespunzător cu privire la eliminarea rachetelor cu rază medie de acțiune din Europa și a oricăror arme nucleare. Aceasta este în interesul tuturor popoarelor europene, al întregii lumi — și trebuie să facem totul pentru realizarea acestei cerințe vitale, a popoarelor ! (Aplauze puter
nice, îndelungate : se scandează 
„Ceaușescu—Pace !“).România se pronunță ferm pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a reuniunii de la Stockholm consacrată securității, încrederii și dezarmării în Europa.Acționăm pentru întărirea colaborării și transformarea Balcanilor într-o zonă fără arme nucleare și fără baze militare străine. Susținem, de asemenea, realizarea unor astfel de zone în Europa și în alte părți ale lumii.Este necesar ca țările europene să-și asume o răspundere mai mare și să acționeze cu mai multă hotărîre pentru a asigura salvarea Europei de la distrugerea atomonu-

MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA
(Urmare din pag. a Il-a)mentele de gratitudine și prețuire pe care le nutrește tineretul din- întregul județ pentru neobosita și rodnica dumneavoastră activitate consacrată dezvoltării României socialiste.Sîntem mîndri să vă raportăm,, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că la întreprinderea „Por- țelanul", nouă și modernă ctitorie industrială în care îmi desfășor activitatea, rod al materializării programelor de amplă dezvoltare economică stabilite cu prilejul vizitelor dumneavoastră de lucru efectuate în județul nostru, în cei 13 ani de cînd unitatea a intrat în funcțiune, pro- ducția-marfă a crescut de cinci ori. productivitatea muncii fiind de trei ori mai mare.în numele tuturor tinerilor din județ, vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom acționa cu toată fermitatea, cu elan revoluționar pentru înfăptuirea indicațiilor prețioase date cu prilejul vizitei. în vederea întîmpinării cu rezultate deosebite în muncă a mărețelor evenimente politice din viața patriei și a partidului — cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român. 

cleară. Noi considerăm că, peste deosebirile de orânduiri sociale, țările europene trebuie să-și întărească colaborarea, să realizeze o unitate puternică, care să asigure fiecărei națiuni dezvoltarea liberă, independentă, așa cum o dorește ! 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“).Ne pronunțăm cu toată hotărîrea pentru încetarea tuturor conflictelor militare și soluționarea problemelor litigioase dintre state numai și numai prin tratative.în același timp, România, ca țară socialistă în curs de dezvoltare, acționează pentru întărirea solidarității și colaborării cu aceste țări, în vederea realizării noii ordini economice mondiale și soluționării problemelor subdezvoltării într-un chip-nou, care să asigure condiții necesare dezvoltării mai rapide a țărilor rămase în urmă. Considerăm că, ■ acționînd unite, aceste țări pot să determine țările bogate să țină seama de necesitatea unei înțelegeri și unui ajutor real pentru țările în curs de dezvoltare. Numai realizarea unor progrese reale pe această cale va asigura condițiile necesare depășirii crizei economice, stabilității și dezvoltării economiei mondiale, progresului fiecărei națiuni și făuririi unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră ! (Aplauze 
puternice, prelungite ; se scandea
ză „Ceaușescu — pace !“).Deși situația internațională este foarte gravă, avem convingerea că forțele progresiste — în cadrul cărora țările socialiste au un rol important — colaborarea strînsă a țărilor în curs de dezvoltare, nealiniate, a tuturor popoarelor care doresc pacea, libertatea și independența, a forțelor realiste de pretutindeni pot să oprească cursul periculos al evenimentelor, să determine reluarea politicii de destindere și colaborare, să asigure înfăptuirea dezarmării, și în primul rînd a, dezarmării nucleare, să asigure pacea pe planeta noastră !

Din adîncul inimii.Ceaușescu, tinerii !în numele tuturor celor prezenți la adunarea populară, primul secretar al Comitetului județean de partid Alba a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu rugămintea de a lua cuvîntul.întîmpinat cu îndelungi urale și puternice aplauze, a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.Cuvintarea conducătorului partidului și statului a fost urmărită cu deosebit interes, cu deplină satisfacție și aprobare, fiind subliniată, in repetate rînduri, cu vii și îndelungi aplauze, cu urale și ovații. Cei ce trăiesc și. muncesc în acest județ al tării și-au exprimat, și în acest fel, hotărîrea fermă de a aduce la îndeplinire, în mod exemplar, indicațiile și recomandările secretarului general, de a munci mai bine, de a întâmpina cu rezultate deosebite în muncă. în toate domeniile de activitate. cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al partidului.în încheierea adunării, primul secretar al comitetului județean de partid a spus :

(Urale și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni,în încheiere, aș dori să menționez, încă o dată, că avem impresii bune despre ceea ce am văzut în județul Alba, despre munca comu- nișțjl.Qr,..a tuturor. oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, despre activitatea organismelor democrației noastre socialiste.Aș dori să exprim mulțumiri tuturor oamenilor muncii care ne-au întîmpinat cu sentimente de căldură și să apreciez aceasta ca o expresie a hotărîrii tuturor locuitorilor din județul Alba, ca, dealtfel, a întregului nostru popor, de a înfăptui neabătut politica internă și externă a partidului — care corespunde pe deplin năzuințelor vitale ale întregii națiuni. 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. „Ceaușescu și po
porulPe primele 6 luni aveți rezultate bune. De aceea, aș dori să vă urez să încljeiați anul cu asemenea succese, îneît să puteți concura la obținerea unui loc fruntaș în întrecerea intre județe, și — dacă e posibil — chiar a primului loc. Eu va doresc succese cît mai mari în această privință ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite).Vă urez tuturor succese tot mai mari în întreaga activitate, multă sănătate și multă fericire ! (Urale 
și aplauze puternice, prelungite ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu
— P.C.R. „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — pace 
„Ceaușescu reales la al XIII-lea 
Congres**. Intr-o atmosferă de mare 
entuziasm și puternică unitate, toți 
cei prezenți Ia adunare aclamă și 
ovaționează minute în șir pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
Republica Socialistă România, pen
tru secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,Vă rog să-mi îngăduiți ca, în numele organizației județene de partid, care numără in rîndurile sale aproape 85 mii comuniști, al tuturor locuitorilor județului Alba — români, maghiari, germani — să dăm glas sentimentelor de înaltă prețuire și statornică dragoste pe care le nutrim fată de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, și să vă adresăm cele mai vii mulțumiri pentru vizita de lucru efectuată pe aceste meleaguri, pentru aprecierile mobilizatoare pe care le-ati făcut cu privire la munca noastră, pentru recomandările și indicațiile prețioase pe care ni le-ati dat pe parcursul vizitei și în excepționala cuvintare pe care ați rostit-o la această impresionantă adunare.Vă asigurăm că întreaga noastră activitate 'are de acum un trainic 'temei in învățămintele de neșters pe care le-am desprins cu prilejul acestei vizite și. vă încredințăm că vom face totul pentru a îndeplini exemplar sarcinile de dezvoltare economică si socială a județului în acest an și pe întregul cincinal.Vă urăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, sănătate deplină și ferici-

/■

Oaspeții dragi trec printr-un adevărat culoar viu la ieșirea din Muzeul Unirii

re. multă putere de muncă pentru a conduce cu aceeași înțelepciune destinele patriei socialiste spre noi culmi de progres și bunăstare.Trăiască Partidul Comunist Român in frunte cu secretarul său general. tovarășul Nicolae Ceaușescu !Marea adunare populară s-a inche- iat. Atmosfera de vibrant entuziasm care a caracterizat adunarea populară dobîndește noi semnificații. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost invitați, pe marele platou din fața Casei de cultură a sindicatelor, să se prindă în tradiționala Horă a Unirii, care, în aceste clipe de însuflețire patriotică, aici, la Alba lulia, leagăn al Unirii, pe locuri cu rezonanță de neșters in inimile întregului popor, devine un simbol de neuitat al înfrățirii în cuget și simțire a tuturor fiilor acestor meleaguri, a tuturor fiilor patriei.îndreptîndu-se spre locul unde se va desfășura ceremonia plecării, înalții oaspeți au străbătut un culoar viu, un emoționant traseu al bucuriei pe care o trăiesc intens toți cei prezenți aici pentru a mulțumi din adîncul inimilor tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu pentru vizita efectuată, pentru a reafirma cu căldură conducătorului partidului și statului profunda lor prețuire, dragostea statornică cu. care îl înconjoară în orice clipă, recunoștința fierbinte pentru grija deosebită, cu adevărat părin

tească, pe care o poartă afirmării potențialului de muncă și creație al locurilor unde trăiesc și muncesc. Prin gesturi de vie mulțumire și stimă, oameni ai muncii, tineri și tinere au oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu minunate flori.S-a scandat cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu reales la al XIII-lea Congres !“. Au răsunat puternic aplauze, urale și ovații.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu prietenie aclamațiilor și gesturilor de dragoste și prețuire ale mulțimii.Pe Platoul Romanilor s-au adunat mii de oameni ai muncii, tineri și virstnici, pentru a exprima legămîn- tul lor de a munci neobosit pentru înflorirea și fericirea patriei socialiste.Aici, o formație alcătuită din elevi ai Liceului militar „Mihai Viteazul" din localitate, din membri ai gărzilor patriotice și ai. detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul. A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste RomâniaPionieri și șoimi ai patriei, tineri și tinere au oferit buchete de flori tovarășului Nicolae Ceausescu, tovarășei Elena Ceaușescu.Adresîndu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului, to

varășul Nicolae Hurbean. prim-se- cretar al Comitetului județean Alba al P.C.R.. a mulțumit încă o dată pentru vizita întreprinsă, care va râ- mine înscrisă drept eveniment me? morabil în . viata acestor străvechi meleaguri românești.Tovarășul Nicolae Ceausescu și tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat rămas bun de la reprezentanții organelor locale de partid și de stat, de la oamenii muncii din municipiul Alba lulia, de la locuitorii județului, cărora, acum, la despărțire, secretarul general al partidului le-a adresat urări de multă sănătate și fericire.în aplauzele și uralele tuturor, elicopterul prezidențial a decolat.
★Joi după-amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au revenit în Capitală din vizitele de lucru efectuate ' in județele Sibiu și Alba.La sosire, pâ aeroportul Otopeni. tovarășul Nicolae Ceausescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați de tovarășii Emil Bobu. Lina Ciobanu. Ion Coman. Nicolae Constantin. Ion Dincă. Constantin Olteanu. Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană. Dumitru Popescu. Gheorghe Rădulescu, Ștefan Andrei. Ștefan Bîrlea, Marin Enache. Petru Enache, Elena Nae, Ion Stoian, Ioan Totu. Ion Ursu. Richard Winter, Nicu Ceausescu. Constantin Radu.
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IRIGAREA CULTURILORLA RECOLTAREA CEREALELOR
pretutindeni 

au nevoie
muncă susținută, puternică concentrare a forțelor de la sate!

unde plantele 
de apă!

Excelenței. Sale
Domnului dr. HASTINGS KAMUZU BANDA

Președintele pe viață al Republicii Malawi
LILONGWECu prilejul celei de-a XX-a aniversări a proclamării: Independenței, Republicii Malawi, vă adresez dumneavoastră și poporului malawian calde felicitări și cele mai bune urări de pace, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Județul Giurgiu a încheiat 
recoltarea orzuluiOamenii muncii din agricultura județului Giurgiu au încheiat recoltarea orzului de pe întreaga suprafață cultivată.In telegrama adresată cu acest 

prilej tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
ședințele 
România, ... _______Giurgiu al P.C.R., se arată că lucrătorii ogoarelor din acest județ

pre- 
Republicii Socialiste de Comitetul județean

se angajează să însămînțeze intr-un timp cit mai scurt culturile duble pe suprafețele prevăzute, să recolteze griul în cele mai bune condiții, pentru ca întreaga producție să ajungă la timp și fără pierderi în spatiile de depozitare, sporindu-și astfel contribuția la constituirea fondului central de produse agricole, la ridicarea bunăstării întregului popor.
OLT: Din lanuri, griul este transportat

direct la bazele de recepțieSecerișul griului a început și se desfășoară cu intensitate sporită în 15 din cele 17 consilii agroindustriale din județul Olt. Dealtfel, pînă joi seara recolta a fost strînsă de pe aproape 20 000 hectare din cele 101 020 hectare cultivate. Lucrările sînt mai avansate în consiliile agroindustriale Vișina, Izbiceni, Vlădila și Ianca din sudul județului, acolo unde lanurile au ajuns mai repede la maturitate.în consiliul agroindustrial Vișina, între mecanizatori se desfășoară o vie întrecere. „Pentru a stimula activitatea mecanizatorilor ce lucrează pe combine, am organizat o întrecere cu obiective precise — ne spune inginerul Ion Florea, directorul S.M.A. Vișina. Cu deosebire urmărim realizarea și depășirea normei pe fiecare combină, evitarea oricăror pierderi de corespunzătoare a pentru ca miriștea poate de mică, iar C 12 — strîngerea mai mari de pleavă. Seară de seară se stabilesc cîștigătorii întrecerii, care primesc stimulente. în ziua de 2 iulie, bunăoară, cea mai mare cantitate de grîu — 46 tone — a fost recoltată de mecanizatorul Ion Belciug de la secția I Vișina Veche ; al doilea a fost Florian Stănuț de la secția 5 Vișina Nouă, care a recoltat 40 tone ; • pe locul trei s-a situat Marin Predescu cu 38 tone". întrecerea între combineri a contribuit la realizarea și depășirea vitezei zilnice planificate la recoltare. Pînă acum, în consiliul agroindustrial Vișina grîul a fost strîns de pe 1975 hectare din cele 4 252 hectare aflate în culturăî’ : ;Și în alte unități agricole din județ se lucrează intens la seceriș. Pentru a nu se pierde nici o clipă bună de lucru, specialiștii urmăresc permanent starea de vegetație a lanurilor, făcînd analiza umidității de mai multe ori pe zi. în acest fel se determină cu operativitate lanurile ajunse la maturitate, unde este concentrată forța mecanică. Așa s-a procedat, de exemplu, la cooperativa agricolă Brebeni. „Avem în cultură mai multe soiuri timnurii de grîu — ne spune tovarășul Grigore Tabacu, inginerul-șef al cooperativei agricole. Dar acestea nu au ajuns la maturitate în același timp, așa cum ne-am așteptat. Am început secerișul cu soiul Rana, care s-a copt mai repede". Pe ogoarele acestei unităti l-am întilnit și pe inginerul-șef al consiliului agroindustrial Valea Mare, tovarășul Apostol Botoiu. care ține șă ne precizeze : „Pentru că în unitățile vecine griul 11-a ajuns încă la maturitate, am concentrat la Brebeni mai multe combine din cadrul consiliului nostru. Ca atare, la cooperativa agricolă Brebeni s-a strîns recolta de pe mai mult de 500 de hectare, ceea ce înseamnă mai bine de jumătate din suprafața cultivată. Și pentru ca nimic din ceea ce se recoltează să nu rămînă pe cîmp, am concentrat aici și un număr mai maro de mijloace de transport"., într-adevăr. în lanurile cooperati-

vei agricole Brebeni puteau fi văzute înaintînd ritmic peste 20 de combine și numeroase mijloace de transport. Discutăm cu Vasile Stroie, conducătorul autocamionului cu nr. 31 OT-5296, aparținînd autobazei nr. 1 Slatina, care ne spune : „întrunit distanța pînă la baza de recepție este de numai 5—6 kilometri, fac zilnic cite 7—8 curse. Pot transporta odată

16—17 tone de grîu. Faceți și dumneavoastră socoteala cît se realizează într-o zi“. De la președintele cooperativei, Constantin Ghimiș, am aflat că întreaga producție de grîu recoltată pînă acum a fost transportată în bazele de recepție și deci livrată la fondul de stat. La bazele de recepție unde livrează produse unitățile agricole din consiliul agroindustrial Valea Mare se muncește în ordine și disciplină. După ce se fae analizele de laborator, mijloacele de transport, care în cea mai mare parte se basculează, nu așteaptă la descărcare nici o jumătate de oră. în acest fel se face un număr sporit de curse pe zi.Semnalăm faptul că in unele locuri mijloacele de transport nu ajung în totalitate în unitățile agricole în care sînt repartizate, ceea ce îngreunează transportul produselor. Referitor la această problemă, inginerul Damian Munteanu, directorul direcției ■ agricole județene, ne-a spus : „Am luat măsuri ca împreună cu conducerile întreprinderilor de transporturi să urmărim modul Iri care sint utilizate mijloacele de transport si să intervenim pentru buna lor folosire. Ne-sm organizat astfel munca incit in 9—10 zile să încheiem secerișul arului si, odată cu aceasta, transportul producției la bazele de recepție".
Emilian ROUĂ

DOLJ: La eliberarea terenurilor

să fie utilizate

recoltă, reglarea mesei combinei să rămînă cit se pentru combinele unei cantități cit

în județul Dolj s-a încheiat recoltarea orzului de pe toate cele 28 973 hectare și se desfășoară în ritm tot mai. intens secerișul griului, îndeosebi în unitățile’ agricole cu soluri nisipoase. Pe același plan al importantei și urgentei se situează insă și insămînțarea celei de-a doua culturi. Potrivit programului aprobat de plenara comitetului județean de partid, după culturile de vară urmează să fie însămintate culturi succesive pe 135 470 hectare. în unitățile unde s-a acordat atenția cuvenită acestei importante lucrări, cum sint cele din consiliile agroindustriale Băilești, Zănoaga, Calafat, Poiana Mare, Predești, Filiași și Moțătei, s-au însămîntat însemnate suprafețe ce au fost ocupate cu orz și orzoaica. Pe’ ansamblul județului se înregistrează însă un decalaj apreciabil între suprafețele de pe care s-a strîns recolta si cele însămintate. Dacă ne referim numai la cele ce au fost recoltate — 39 700 hectare — pînă în seara zilei de 4 iulie s-au eliberat de paie 28 050 hectare, s-au semănat 17 900 hectare. Rămîneri în urmă se înregistrează mai ales în unitățile agricole din consiliile agro-

toate atelajeleindustriale Vîrtop, Bîrca, Amărăști, Catane, Segarcea și Cîrcea.„Semănatul culturilor succesive nu se desfășoară in ritmul cuvenit — ne spune inginerul Dumitru Toader, director adjunct la direcția județeană. Am luat măsuri ca de marți dimineață să fie folosite toate cele aproape 2 000 de atelaje ale cooperativelor la eliberarea de paie a terenurilor si să se lucreze întreaga zi-lumină la semănat, iar noaptea la pregătirea terenului". După cum am fost informați la Trustul S.M.A., marți dimineața s-a organizat o discuție prin radio cu toți directorii stațiunilor de mecanizare -în vederea impulsionării acestei lucrări. Inginerul Alexandru Marinescu, directorul • Trustului S.M.A., a ținut să ne spună in încheiere : „Este drept, ne-a lipsit și combustibilul, dar în multa unități lipsește și spiritul organizatoric și de inițiativă".Desigur, justificări sa pot găsi, dar ceea ce trebuie să se înțeleagă cu toată răspunderea este că planul privind însămînțarea culturilor succesive este obligatoriu.

Din punct de vedere pluviometric, lunile trecute pînă acum din acest an pot fi caracterizate, ,in ansamblu, ca fiind foarte bogate în precipitații. Totuși, datorită căderii neuniforme a ploilor în timp, dar mai ales teritorial, în zonele cu un pronunțat caracter agricol din Cîm- pia de sud a țării și Dobrogea există întinse perimetre unde se resimte acut lipsa apei din sol. Astfel, determinările privind bilanțul apei din sol făcute în cadrul sistemelor de irigații pun în evidență faptul că în sudul județelor Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, precum și în județele Constanta și Tulcea, pe adîncimea solului de 60—80 cm, există un deficit accentuat de tuatii asemănătoare mari suprafețe și în Călărași, Ialomița și tă stare de lucruri face imperios necesar ca pretutindeni unde culturile au nevoie de apă să se treacă cu toate forțele la irigarea lor. Cu atît mai mult se impune acest lucru cu cit în zonele amintite, afectate de lipsa de umiditate din sol, suprafețele irigate reprezintă 80 la sută din totalul amenajărilor existente. Deci, ele dispun de un puternic potențial irigabil, care trebuie să fie utilizat la capacitatea maximă.Dincolo de apariția deficitului de umiditate pe întinse suprafețe există și alte argumente care pledează cît se poate de convingător pentru irigarea culturilor. întii de toate, trebuie avut în vedere că din necesarul anual de apă al culturilor prășitoare — porumb, sfeclă de zahăr, soia și legume — 80 la sută se consumă în lunile iulie și august, cînd consumul zilnic de apă oscilează intre 60 și 80 mc la hectar, acesta fiind și mai mare în zilele cu arșiță. Evident, această situație impune ca la. toate culturile amplasate pe terenuri irigate să se asigure apa de care au nevoie.Cu toată răspunderea trebuie să se înțeleagă că neasigurarea apei pentru culturile semănate în condiții de irigare poate avea consecințe nefavorabile asupra producțiilor planificate. în acest sens, rezultatele cercetării științifice sint cît se poate de edificatoare. Pentru luna iulie, bunăoară, în condiții de irigare, zilnic, la 100 mc de apă neasigurati pe hectar, producția șe diminuează cu 350—400 kg la porumb, 80—120 kg la soia și 900—1 880 kg la sfecla de zahăr. O atare situație nu este de acceptat sub nici un motiv, știin- du-se că la unele culturi cea mai mare parte a producției trebuie să se realizeze tocmai de pe terenurile irigate. Astfel, de pe numai 27,1 la sută din suprafața cultivată cu porumb, amplasată pe terenurile irigate, trebuie șă se obțină 40 la sută din producția totală planificată. De asemenea, 82 la sută din producția totală de soia trebuie să se realizeze pe terenuri irigate, 66 la sută — la sfecla de zahăr și 100 la sută — la. legume.In aceeași ordine de idei, a creării tuturor condițiilor pentru irigarea

umiditate. Si- se constată ne județele Brăila, Giurgiu. Aceas-

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaculturilor, pretutindeni unde acestea au nevoie de apă, trebuie reținut și faptul că toate culturile semănate în sistem intensiv, la care este prevăzut să se obțină producții mult spo-: rite, au fost amplasate pe terenuri irigate. La aceste culturi s-a asigurat o densitate mare și s-au aplicat doze sporite de îngrășăminte chimice. Or, toate aceste elemente specifice tehnologiei culturilor intensive nu pot fi puse în valoare fără asigurarea apei în cantitățile necesare. Totodată. întreaga suprafață cu cereale păioase. — 575 000 hectare, cultivată în sistemele de irigații, după recoltare urmează să fie însămînțată cu culturi succesive pentru boabe — porumb, soia și floarea-soarelui, precum și cu alte plante, cum sînt sfecla de zahăr, fasolea, inul și cînepa pentru fibră și cartofii.Cu atît mai mult, ținîndu-se seama de aceste argumente, trebuie să se treacă de îndată la irigarea culturilor pe toate suprafețele care au nevoie acută de apă, cu cît modul în care se desfășoară udările nu ește satisfăcător. Să ne referim, bunăoară, la perioada . 23—29 iunie, cînd au fost programate să fie irigate 411 790 hectare, din care s-au. aplicat udări numai pe 159 569 hectare. Deci nerealizările însumează 252 221 hectare. Cauzele acestei situații ? Pe 54 578 hectare deficitul de umiditate a fost completat prin precipitații, pe 1 254 hectare nu s-au făcut udări datorită defecțiunilor apărute în sisteme, pe 63 hectare ■— datorită Reasigurării cu forță de muncă, pe 5 038 hectare — datorită altor cauze organizatorice, iar pe 171 680 hectare și 19 607 hectare — datorită lipsei de. energie și, respectiv, de carburanți. Și pentru săptămîna în curs — de la 30 iunie la 6 iulie, cînd s-a prevăzut udarea culturilor pe 680 000 hectare, se apreciază că nu există toate condițiile pentru realizarea integrală a programului stabilit. Și aceasta tot țlatorită neasigurării întregului necesar de energie și combustibil pentru aplicarea udărilor pe toate suprafețele planificate.Concluzia se impune de la sine.. Acum, culturile amplasate în sistemele de irigații au mare nevoie de apă. Tocmai de aceea, pentru lunile iulie și august, în funcție de programele săptămînale de udări, care sint fundamentate științific, pe baza deficitului de umiditate din sol și a consumului de apă al plantelor, forurile în drept trebuie să asigure întreg necesarul de energie și combustibil pentru irigarea culturilor pe toate suprafețele planificate. Trebuie înțeles temeinic faptul că la irigarea culturilor, mai mult ca la celelalte lucrări agricole, întîrzierile în aplicarea udărilor nu mai pot fi recuperate ulterior. De bună seamă, pentru desfășurarea în ritm intens a udărilor există și alte probleme care țin de buna organizare a activității și care trebuie să fie grabnic soluționate, Dacă în județele Olt, Constanța, Tulcea și Dolj se poate aprecia ca foarte bună organizarea acțiunii de irigare, nu același lucru se poate spune despre modul în care se desfășoară udările în unitățile agricole din jutjețele Brăila, Ialomița, Călărași și Mehedinți, care și la această dată nu au. scos în cîmp toate echipamentele mobile de udare și nu au organizat tqate formațiile necesare dq irigare a culturilor.Acum cînd în agricultură este de executat un mare voluta de lucrări, fiecare qvînd un rol hotăritor pentru recolta acestui an, este necesar ca organele județene de partid și agricole, consiliile agroindustriale și conducerile unităților agricole să se preocupe , în egală măsură și să acorde atenția cuvenită mobilizării tuturor forțelor pentru ca și irigarea culturilor: să se facă pe toate suprafețele amenajate, acolo unde plantele au nevoie de apă. în același context, forurile centrale de resort au datoria de a asigura toate condițiile pentru ca programele săptămînale de udare să poată fi îndeplinite exemplar.

Aurel PAPADIUC

Mesajul pe care Excelența Voastră ml l-a transmis cu ocazia Zilei Naționale a Italiei îmi este deosebit de plăcut și doresc, la rîndul meu. să vă transmit cele mai călduroase urări de prosperitate pentru viitorul poporului român, precum și pentru dumneavoastră personal.
SANDRO PERU NI

Consfătuire de analiză a activității 
de cercetare științificăJoi a avut loc la Ministerul Apărării Naționale consfătuirea de analiză a activității de cercetare științifică desfășurată in armată pentru îndeplinirea Directivei comandantului suprem.La lucrări au participat tovarășii Ion Coman. membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., general-colonel Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale. Ion Ursu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.într-o atmosferă de puternic entuziasm, partieipanții la această reuniune științifică au adresat o telegramă tovarășului NICOLAE 

CEAUȘESCU, secretar general 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprem al Forțelor 
Armate, în care se spune:

Partieipanții la consfătuire, re- 
Ievînd rolul dumneavoastră determi
nant în elaborarea și aplicarea în
tregii politici interne și externe a 
partidului și statului nostru, marile 
succese obținute in toate domeniile 
de activitate, și-au exprimat totala 
adeziune, marea bucurie și deplina 
satisfacție fată de recenta Hotărîre 
a plenarei Comitetului Central pri
vind realegerea dumneavoastră, la 
cel de-al XIII-lea Congres al Parti-

al

dului Comunist Român, în suprema 
funcție de secretar general al parti
dului — expresie a nețărmuritei în
crederi a întregului nostru popor in 
geniul creator, revoluționar pe care 
îl întruchipați, garanție fermă a în
floririi multilaterale a patriei, a în
tăririi independentei si suveranității 
României socialiste.

In spiritul orientărilor date de 
dumneavoastră, al prevederilor Di
rectivei privind pregătirea militară 
și politică a armatei — se spune. în continuare, în telegramă — consfă
tuirea a jalonat noi căi pentru in
tensificarea activității de cercetare 
științifică, consolidarea si valorifi
carea tot mai eficientă a rezultatelor 
obținute.

Vă încredințăm că oștirea tării, de
votată fără margini patriei, partidu
lui și poporului. dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe comandant 
suprem, intimpină cu realizări deo
sebite în pregătirea de luptă si po
litică, în îndeplinirea celorlalte mi
siuni încredințate, cea de-a 40-a a- 
niversare a revoluției de eliberare 
socială si națională, antifascistă si 
antiimperialistă și cel de-al XIII-lea 
Congres al gloriosului nostru partid 
comunist, acționează cu fermitate 
pentru a fi gata în orice moment 
să-si facă datoria sacră de a apăra 
cuceririle revoluționare, indepen
denta, suveranitatea si integritatea 
teritorială a scumpei noastre patrii 
— Republica Socialistă România.

O delegație a Statelor Ligii Arabe, condusă de Hamed Alwan, ministru secretar de stat la M.A.E. irakian, a efectuat o vizită în România. Din delegație au făcut parte Șahbani, adjunct al ministrului afacerilor externe tunisian, precum și reprezentanți ai ministerelor afacerilor externe kuweitian și iordanian.Delegația a fost primită de tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. în cadrul întrevederii, au fost abordate unele probleme majore ale situației internaționale actuale, îndeosebi in ceea ce privește evoluția . războiului dintre Irak și Iran. Cu acest prilej, s-a reliefat importanța încetării imediate a acțiunilor militare dintre cele două țări, a opririi escaladării conflictului din zona golfului, a retragerii, trupelor în interiorul frontierelor internaționale, sublin.iindu-se că trebuie totul făcut pentru, oprirea războiului și reglementarea conflictului dintre cele două state vecine pe cale pașnică.

Cronica

Nicolae BĂBĂLĂU corespondentul „Scinteii

vremeaSăptămîna teatrului politic
la Constanța

în

cinema

teatre
din participă semnifica - pentru dez- i mișcării de

(59 53 15) — 10; 12; 14; 16: 18; 20, COS
MOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,Ș0; 17,30; 19,30.
A Martorul știe mai mult : PARC 
HOTEL (17 08 58) — 21.

•țr fi? 11,45; 14,30; 17,15; 20, GLORIA 
(47 46 75) -r 9; 12; 16; 19.
• Avertismentul : CENTRAL (14 12 24) 
— 9; 11,30; 14; 16; 19.
• Legenda călărețului singuratic :
SALA MICĂ A PALATULUI — 17,1?; kA ...................... ■ _ HJ5

04 66) 
‘ TO- 
15.45;

Se recoltează orzul la I.A.5. Cărei, județul Satu Mare Foto : Gh, Iancu

Joi s-au încheiat la București lucrările Reuniunii consultative a organizațiilor nefiuvernamentale privind Programul Anului Internațional al Păcii (1986).Partieipanții au dezbătut rolul deosebit al organizațiilor neguvernamentale, ca exponente ale opiniei publice angajate în efortul major pentru oprirea cursei înarmărilor si trecerea la măsuri concrete de dezarmare, in primul tind de dezarmare nucleară.A fost subliniată necesitatea intensificării activității Organizației Națiunilor Unite, a tuturor forțelor

Teatrele din întreaga tară, alături de toate celelalte instituții culturale, și-au propus să aducă, prin activitatea lor din această stagiune, un fier- bine omagiu artistic marelui eveniment politic aniversat în a- ceastă vară : revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă si antiimperialistă de la 23 August 1944. în acest scop, pentru intensificarea difuzării culturii teatrale în rîndul maselor largi si sporirea eficientei educative. în tot cursul stagiunii au fost realizate spectacole de tinută. cu cele mai bune lucrări ale dramaturgiei românești scrise în ultimele decenii, precum și cu scrieri mai noi consacrate evenimentului de la 23 August ; piese ce aduc în atentie momente hotărîtoare ale făurirji societății socialiste multilateral dezvoltate, evocînd figurile eroice ale comuniștilor. rolul lor activ în modelarea unei noi conștiințe. în progresul lițic.
„Săptămina teatrului 

politic" (5—11 iulie), manifestare inițiată la Constanta, in întîmpi- narea zilei de ’ 23 August. concentrează linele din cele mai substanțiale piese și

social-po-

unele din cele mai inspirate transfigurări artistice ale stagiunii. Organizatori : liul tiei tia tru teatraleA.T.M.. Comitetul de cultură si educație socialistă al județului Constanta. Partici- panți : Naționalele din București. Craiova si Timișoara. Teatrul Mic și „Nottara" din București. Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, Teatrul maghiar din Cluj-Napoca. Teatrul din Sibiu (secția maghiară) si. bineînțeles, colectivul artistic din orașul-gazdă.La „Săptămîna teatrului politic" Constanța (implicare tivă I voltarea amatori si colaborarea dintre aceștia și profesioniști în Festivalul „Cintarea României") un teatru muncitoresc — Cel al întreprinderii „Electronica" și Teatrul popular din Suceava — bine cunoscute pentru tinuta lor artistică.Afișul include lucrări consacrate si verificate prin reluări si transfigurări „Citadela de' Horia ’ . . .„Passaca.glia" de Titqs

Cori'si-Culturii si Educa- Socialiste. Asocia- oamenilor de tea- din instituțiile și muzicale

Telex
Dialog orchestral
Ecran de vacantă (color). Desene 
animate
Viata culturală. 40 de ani — o 
epocă de renaștere spirituală. 
Ediție realizată la Pitești
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto
Emisiune In limba germană (par
țial color)
Închiderea programului
Telejurnal (partial color) • Sub 
semnul (inului jubiliar 
Actualitatea în economie 
împliniri și perspective. 40 de ani 
de'mărețe transformări revoluțio
nare sub conducerea partidului. 
Azi, județul Biștrițai-Năsăud 
Cadran mondial 
Eroi ai .construcției socialiste 
teatrul românesc
Telejurnal (parțial color) 
închiderea programului

Institutul de meteorologie si hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 6 iulie, ora 21 
— 3 iulie, ora 21. în țară : Vremea va 
fi răcoroasă, îndeosebi în prima parte 
a intervalului. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi locale, mai ales 
cu caracter de aversă în jumătatea de 
nord a țării și izolat in rest. Virit slab 
pînă la moderat, cu intensificări de 
scurtă durată în primele zile. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
4 și 14 grade, mai scăzute in depre-, 
șiunile muntoase, iar cele maxime în
tre 7 și 17 grade, mal ridicate iri ulti
ma zi. Pe alocuri se va semnala ceață. 
In București : Vreme răcoroasă la 
început, apoi se va încălzi ușor. Ce
rul va fi temporar noros. Vor cădea 
ploi cp caracter de aversă in prima 
parte a intervalului. Vuitul va suflă 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime voi? oscila între 9 și 13 grade, 
iar cele maxime între 23 și 27 de grade, 
mai ridicate in ultima zi.

A fost excavat primul kilometru 
al canalului Poarta Albă - MidiaBrigadierii Șantierului național al tineretului, care s-au angajat să execute 5 kilometri din traseul total de 26 kilometri al noului canal Poarta Albă — Midia, ramificație a actualului Canal ’ Dunăre — Marea Neagră, au obținut un remarcabil succes în muncă. Ei au terminat lucrările de excavați! pe distanța primului kilometru al noii magistrale de apă, concomitent cu efectuarea unui mare volum de consolidări, țyluzări și' lucrări de protecție a pereților de sprijin. Acest succes. se datorează bunei organizări a muncii pe șantier, care a asigurat creșterea gradului de folosire a utilajelor grele, de mare capacitate, precum și experienței acpmu-

late de brigadieri la lucrările celor 10 kilometri ai Canalului Dunăre — Marea Neagră pe care le-au încheiat cu un an in urmă. Hotăriți să se afle în frunte și la edificarea aces? tui important obiectiv de investiții,- care va lega viitorul port Midia de porturile dunărene, brigadierii s-au angajat ca în' cinstea celei de-a 40-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și a Congresului al XIII-lea al partidului să execute, pînă la finele anului, excavațijle de ansamblu pe întregul traseu de 5 kilometri care le revine. (George 
Mihăescu,' corespondentul „Scîn- teii“).

repetate ’ variate i scenice : starimată" Lovinescu,

Popovlci. Cele mai multe dintre titluri indică scrieri mai re- cente consacrate evenimentului de la 23 August, comuniștilor — ca făuritori ,<Je istorie ' — texte reprezentative pentru accentuarea dimensiunii politice a .teafrului românesc și pentru lărgirea evantaiului modalităților artistice : „Piticul din grădina de vară" de D. R. Popescu ; „într-o singură seară" de Iosif Na- ghiu ; „Fotografii mărite" de Mihai Duțeș-cu ; „Iubire de-o seară" de Paul Ioachim.Partieipanții la „Șăp- tămina teatrului politic" vor putea urmărisi unele premiere absolute mai recente precum : „Trestia gîn- dițoare" de Th. Mă- nescu (Teatrul Mic), „Iubirile de-o viață" de Platon Pardău (Teatrul National din București). „Paralela 40“ de Dina Cocea (Teatrul National din Timișoara). „Nevinovatul" de Dehel Găbor (Teatrul maghiar din Cluj-Napoca).Săptămina teatrului politic se va încheia cu un colocviu pe tema „Spiritul revoluționar — sinteză a virtuților personajului din dramaturgia română contemporană".
Natalia STANCU

A Ca-n filme : VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 11,30;’ 13,30; 15,45; 18; 20-, MO
DERN (23 71 01) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
A Mama — 9; 10,45, Haiducii lui Șap- 
tecâx — 12,45; 14,45; 16,45; 19 : POJNA 
(16 35 38).
O Să mori rănit din dragostț de via
ță :’ TIMPURI Ndl (15’61 ii))' — 9; H: 
13,15; 15,30; 1'7,45; 20.
A întoarcerea Vlășinilor : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
A B.p. la munte și la mare : PACIA 
(50 35 94) —’9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
A EU, tu și Ovidiu : LIRĂ (3171 71)
— 16; 18.15; 20,30.
A Scopul și mijloacele — 19,3t); Cînd 
dragostea se întoarce — 15,S0: 16,30: 
DRUMUL SĂRII (31 28 13).
A Runda 6. : FLQREASCA .(33 29 71)
— 9; 11: 13; 15,30; 17,45; 30.
® Buletin de București: VIITORUL 
(11 48 03) 15,30: 17,30'; 19,30.’ ‘
© Șapte băieți șl o ștrengărită : 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 18,30; 
15,45; 18; 20.
A Legenda: SCALA (11 03 72) sr 9:

11,15; 13,30 18; 20,15, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
® Capcana mercenarilor ; FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 18,30'.
A Secretul lui Baclius : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 201
A Locotenent Cristina : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, FEROVIAR (50 51 40) — 9; H; 
13,15; 15,30; 17,45; 20, la grădină — 
21,30.
A Omul care a Închis orașul : 
UNION (13 49 04) — 0,30; 11,30;' 13.39; 
15.45: 18; 20.
A A opta minune a lumij : (3OTRO- 
CENI (49 48 48) r- 15; 17,15; 19,30.

■ © Lovitura fulgerătoare : volga 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18:
20,15, ARTA (213186) —'9; li; 13; 15; 
17,151 >a grădină — 20,45.
A Legenda statuetelor Chang: POPU
LAR (3115 1’7) — 15: 17,15; 19,30.
A Șatra: MUNCA (21 50 97) 15;
17,15; 10,39.
A Madama Șanș GCne ; LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) 9; 10,45; i?,3Q; 1.4,lă;
16;18;’?0.
A Căderea imperiului
PITOL (1’6 29 17)’—”9;
A Yankeii 
S; 121 16;

roman : CA-
12,30; 16; ’ÎB.

: FESTIVAL (15 63 84) —
13, EXCELSIOR (65 49 45)

20, GRÎVIȚA (17 08 58) — 9; 
13,30; 15,45; 18; 20, AURORA (35
— 9; 11,15; 13,3d; 15,45; 18; 20, 
MfS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30;
18 ; 20, la grădină -r 21,15.
• Camionul de cursă lungă : 
RENTAȘI (80 49 85) — 15,30; 
19,30.
• Strada Hanovra : PACEA (60
— 15,30; 17,30; 19,3d.
A Cineva ca ține :
(83 50 13) Ar 9; H,15 '
?0,15. '
A Cobra se lntoarcț : 
(85 77’12)' — '9; ii;'13,15;
20;
A Vizita la domiciliu : 
MODERN (23 71 01) — 21.
O Cactus Jack : GRĂDINA LIRA 
(31 71 71) - 20,45.
A Cuscrii : GRADINA LUCEAFĂRUL 
1'15 87 67) — 21.'
A Acer blestemat tren blindat: GRA
DINA CAPITOL (16 29 17) — 21.
A Par și impar : GRĂDINA GLO
RIA (47 46 75) — 21,18.
A Polițist sau delincvent : STUDIO

30 85)

CULTURAL 
13,30; 15,45; 18;

FLAMURA 
15,30; 17,45;

GRADINA

• Teatrul Național (11.07 57, sala 
„Ion Vâsilescu") : Cavoul de familie 
— 19,30.
• Opera Română (13 13 57) : Recital 
de canto și flaut — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(14 75 46, Teatrul de vară Herăstrău): 
Gala vedetelor — 20.
• Teatrul „Notlara" (59 31 03, sala 
Studio) : inele, cercei, beteală — 19.
• 'Teatrul satiric-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, Grădina Boema) : Var 
cânți cu cintec — 19,30; (Grădina Că
răbuș) : Minispectacol divertisment 
și film — 20,30.
A Teatrul „Țăndărică" (15 28 77, 
școală generală 136) : Tintlală... cloș
că — 19,30. ’
• Ansamblul „Rapsodia română* 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.T—

prin negocieri, în interesul popoarelor lor, al cauzei păcii, bunei vecinătăți și stabilității in zonă și în întreaga lume.La primire a fost de față tovarășul Traian Pop, adjunct , al ministrului afacerilor externe.
★Cu prilejul aniversării independentei — Ziua Republicii Venezuela — cu afaceri ad-interim al . . , ___la București, Enrique Xavier Badillo Sposito, a oferit, joi, o recepție.Au participat Virgil Teodorescu. vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Gheorghe Vlad, ministrul petrolului, Maria Groza, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai altor ministere și instituții centrale, oameni de cultură și artă, ziariști.Au fost prezenti șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

proclamării națională a însărcinatul acestei țări

politice progresiste în scopul soluționării pe cale pașnică a diferendelor dintre state, asigurării păcii și securității in Europa și în întreaga lume. Ș-a relevat. de asemenea, rolul important ce revine oamenilor de stiintă și cultură, femeilor, tineretului. educatorilor, grupurilor religioase, asociațiilor cu caracter profesional în lupta împotriva cursei înarmărilor, pentru dezarmare, pace și securitate.In intervențiile lor. partieipanții români au evidential importanța propunerilor făcute de România, i- nitiativele si activitatea neobosită ale președintelui Nicolae Ccaușescu pentru diminuarea tensiunii in relațiile dintre state, pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru impulsionarea negocierilor în favoarea unui proces real de dezarmare. în primul rînd de dezarmare nucleară. Totodată. au fost prezentate activitatea susținută depusă de Comitetul Național Român „Oamenii de știință Și pacsa“, contribuția acestuia la cercetările consacrate studierii căilor si metodelor de instaurare a încrederii, de consolidare a securității tuturor statelor și popoarelor, pentru asigurarea unei păci trainice.In cadrul lucrărilor au fost analizate numeroase propuneri vizînd determinarea unui curs nou în politica internațională, care vor șețvi la definitivarea proiectului de Program al Anului Internațional al Păcii.Luind cuvîntul. Viaceșlav Ustinov, secretar general adjunct al O.N.U., a relevat importanta deosebită a lucrărilor reuniunii de la București Si a exprimat vii mulțumiri guvernului român pentru găzduirea și buna organizare a acestei manifestări internaționale.Cuvîntul de închidere a lucrărilor a fost rostit' de acad. Radu Voinea, membru șl Biroului executiv al Comitetului National Român „Oamenii de stiintă si pacea*. (Agerprgs)
ADMINISTRAȚIA DE STAT 

LOTO-PRONOSPORT 
' INFORMEAZĂ :în luna iulie se atribuie pentru prima oară autoturisme „QLȚCIȚ SPECIAL* la sistemele de joe ale A.S. Loto- Pronosport. O parte dintre ele vor fi încredințate cîștigătorilor noii trageri excepționale LOTO de duminică 8 iuliș a.c., care mai oferă excursii ‘ în R.D. Germană și însemnate sume de bani. Se extrag 66 de numere, putin- du-șe cîștiga și eu 3 numere din 18 șau 24 extrașe. Autoturismele pot fi obținute la toate cele 7 extrageri,' pentru primele 3 numere gxțrasg in ordijțg.
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întregul nostru popor își exprimă deplina aprobare privind

I,

REALEGEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Cu nețărmurită dragoste și profundă satisfacție, milioanele de comuniști,

IN FUNCȘIA SUPREMĂ DE SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI]
! _ .____ ■ ____________ _______________ A
L. TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCUCu nemărginită bucurie și deose-. bită satisfacție, în deplină unitate, comuniștii, toți oamenii muncii din municipiul Craiova au luat cunoștință de Hotărîrea plenarei C.C, al P.C.R. cu privire la realegerea, la Congresul al XIII-lea al partidului, a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român — se arată in telegrama COMITETULUI 
MUNICIPAL DE PARTID CRAIOVA. Vedem în această hotărire dragostea și stima neprețuită, admirația, respectul și recunoștința comuniștilor, a întregului popor, cărora le-ati dedicat întreaga viață și activitate împlinirii idealurilor de libertate și independență, înălțării patriei noastre pe noi culmi de civilizație șl progres.Nu vom uita niciodată că de numele dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, sînt > legate și profundele transformări, fără precedent, înfăptuite in mereu mai înfloritoarea cetate a Băniei, care a devenit, așa cum ați prevăzut, o cetate a industriei, științei, culturii și învățămîntului.Comuniștii, oamenii muncii, toți cetățenii craioveni vă urează din toată inima, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, viață îndelungată, multă sănătate și putere de muncă spre a încununa cu noi și strălucite realizări activitatea prodigioasă. neobosită pe care o desfășu- rați în fruntea partidului și statului nostru, consacrată fericirii întregului popor, apărării independenței și suveranității sale, luptei neobosite pentru pace și progres, pentru o lume mai dreaptă și mai bună pe planeta noastră.,.

cistă și antiimperialistă si cel de-al XIII-lea Congres al partidului.înalta răspundere ce vă este încredințată este o expresie vie a voinței și sentimentelor fierbinți ce animă pe toți oamenii muncii din întreprinderea noastră, întregul partid, toți cetățenii patriei noastre, care văd în aceasta chezășia realizării cu succes a mărețului program de dezvoltare multilaterală a societății noastre, a înfloririi patriei și afirmării ei necontenite ca factor important al luptei pentru pace, pentru o lume mai bună și mai dreaptă — se relevă în telegrama CONSILIULUI 
OAMENILOR MUNCII DIN ÎNTRE
PRINDEREA „RULMENTUL" — 
BRAȘOV. Și cu acest prilej vă asigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că la baza întregii noastre activități stau indicațiile prețioase date de dumneavoastră cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în întreprinderea noastră, fiind mobilizați pentru a ne îndeplini cu

și înălțătoare sentimente de mîndrie patriotică prilejuite de Hotărirea plenarei Comitetului Central cu privire la realegerea dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român la cel de-al XIII-lea Congres al partidului — se arată te telegrama COMITE
TULUI MUNICIPAL ORADEA AL 
P.C.R.Exprimîndu-ne acordul deplin cu această propunere, vedem încă un minunat omagiu adus de întregul partid, de întreaga țară activității dumneavoastră îndelungate de eminent conducător revoluționar, contribuției dumneavoastră hotărîtoare Ia tot ce s-a înfăptuit și șe înfăptuiește pe pămintul patriei dragi — Republica Socialistă România. ■ In numele tuturor cetățenilor din străvechiul oraș de pe Crișul Repede, in aceeași simțire și în același fiind cu întreaga țară, ne angajăm să facem totul pentru a participa cu toate forțele Ia edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și jnain-

Central al Partidului Comunist Român a Hotăririi cu privire la realegerea dumneavoastră de către Congresul al XIII-lea în funcția supremă de secretar general al partidului — se arată într-o altă telegramă- Și cu acest prilej, alături de întregul popor, rememorînd cu satisfacție și profund respect impresionantele înfăptuiri socialiste obținute în epoca inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, ne exprimăm sentimente de îndreptățită mîndrie patriotică știind că la conducerea destinelor noastre vă veți afla dumneavoastră. revoluționar încercat și patriot înflăcărat, militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, Urmînd exemplul dumneavoastră personal, de dăruire patriotică, de slujire cu abnegație și devotament a partidului și poporului, oamenii muncii din Comitetul de Stat pentru Prețuri se angajează și cu acest prilej să depună toate eforturile pentru îndeplinirea în cit mai bune condiții a sarci-

cu îndreptățire, numele dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel mai strălucit și prețuit fiu al națiunii române, revoluționar și patriot înflăcărat, personalitate proeminentă a lumii contemporane.Cu vie satisfacție, comuniștii, toți oamenii muncii din întreprinderea de comerț exterior -- CENTRALA MA
ȘINI TEXTILE împărtășesc adeziunea deplină la Hotărîrea plenarei Comitetului Central din luna iunie 1984 — se subliniază în telegramă — ca dumneavoastră să fiți reales în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român Ia cel de-al XHI-lea Congres.Pentru noi. exemplul dumneavoastră viu, modul strălueit în eare acționați in fruntea partidului și statului nostru reprezintă o călăuză sigură în mobilizarea întregului potențial, pentru realizarea exemplară a sarcinilor stabilite în cinstea celui de-al XIII-lea Congres al partidului

materiale și spirituale popor. își exprimă bucurie și adînca satis- de Hotărîrea plenarei Central al Partidului
a bunăstării a întregului nemărginita facție față ComitetuluiComunist Român privind realegerea dumneavoastră, la Congresul al XIII-lea, în înalta funcție de secretar general al partidului.Vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că sarcinile ce ne-au revenit în primele cinei luni din acest an au fost realizate integral la principalii indicatori de plan și. în cinstea celor două mari evenimente din acest an. oamenii muncii din întreprinderea noastră vor realiza suplimentar, pînă la finele anului, o productie-marfă în valoare de 16 milioane lei. o producție netă de 4 milioane lei și vor livra peste prevederi beneficiarilor. externi rulmenți în valoare de 2 milioane lei.Dacă astăzi trăim liberi și demni Intr-o tară independentă și șuvera-

• Ne exprimăm sentimentele de înaltă prețuire, de nemărginită stimă și 

mîndrie patriotică față de dumneavoastră, conducător încercat al partidului și al 

țării, revoluționar și patriot înflăcărat, remarcabil militant al mișcării comuniste

Perioada de cînd vă aflat! te fruntea partidului și tării se înscrie ca cea mai fertilă etapă istorică a dezvoltării economice, sociale, politice și culturale, etapa care poartă pecetea gîndirii revoluționare. înțelepte și clarvăzătoare a dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. Comuniștii, toți oamenii muncii din ÎNTREPRINDEREA DE 
STRUNGURI TIRGOVIȘTE sînt convinși că avîndu-vă și in continuare ne. dumneavoastră, iubite tovarășe ■"'"'Nicdlae Ceaușescu." în'"frufiteă‘'pârti- dtilui "și. statului, vom merge neabă- tut-înainte pentru ca gloriosul nostru .popor să se înalțe tot mai falnic în rîndul națiunilor lumii.Vă asigurăm, mult iubite șl stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. că în cinstea celei de-a 40-a aniversări a victoriei revoluției sociale și naționale, antifasciste . și antiimperialiste de la 23 August 1944 și a celui de-al XIII- lea Congres al Partidului Comunist Român vom acționa pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor revin, contribuind astfel la șirea și înălțarea României liste pe culmile înalte ale nismului.

ce ne propă- socia- comu-popor,Alături de întregul nostru comuniștii, toți oamenii muncii din 
COMUNA TOPRAISAR, JUDEȚUL 
CONSTANȚA, își exprimă adeziunăa deplină față de Hotărîrea plenarei Comitetului Central cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român de către cel de-al XIII-lea Congres. Această adeziune izvorăște din dragostea, admirația, respectul și recunoștința comuniștilor, a tuturor locuitorilor acestor plaiuri dobrogene, față de proeminenta personalitate a tovarășului Nicolae Ceausescu, strălucit militant revoluționar, fiihd convinși că această reînvestire constituie cea mai sigură garanție că istoricele hotăriri ce vor fi adoptate de Congresul al XIII-lea vor fi exemplar îndeplinite, că, strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, vom înfăptui programele de dezvoltare economico-socială a tării.

și muncitorești internaționale, strălucit promotor al păcii și colaborării in lumea

contemporana

• Toate marile înfăptuiri socialiste obținute in perioada inaugurată de Congresul 

al IX-lea al partidului sînt indisolubil legate de acțiunea și gindirea dumneavoastră 

revoluționară, de pasiunea, dăruirea și abnegația cu care slujiți interesele vitale 

ale poporului, de luminosul exemplu de muncă și viață cu care însuflețiți întreaga națiune

ic:

• Strîns uniți in jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe 

secretar general, ne angajăm să întîmpinăm gloriosul jubileu al aniversării eliberării 

patriei și Congresul al XIII-lea al partidului cu noi și importante realizări, consacrindu-ne 

întreaga capacitate de muncă înfăptuirii neabătute a politicii interne și externe a 

partidului și statului, edificării socialismului și comunismului pe pămintul României

minte îndemnurile, prețioasele indicații pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitei de lucru efectuate .în toamna anului 1982 în Vaslui și vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că'. pre- . tioasele dumneavoastră indicații le-am transformat într-un angajament ferm, iar angajamentul in faptă. în aceste momente, odată cu hotărîrea noastră de a întîmpina cu rezultate deosebite în muncă cete două mari evenimente ale anului, vă urăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, viată lungă, fericire si sănătate pentru a ne conduce partidul și poporul cu aceeași strălucire pe cele mai înalte culmi ale civilizației socialiste si comuniste.Membrii ACADEMIEI REPUBLI
CII SOCIALISTE ROMANIA, oamenii de știință și cultură din patria noastră — se arată intr-o altă telegramă — au primit cu emoție si vie satisfacție Hotărîrea plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 27 iunie a.c. privind realegerea dumneavoastră de către Congresul al XIII-lea al partidului în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român. Folosim și acest prilej pentru a vă ruga să primiți expresia sentimentelor noastre de profund respect și aleasă recunoștință pentru întreaga dumneavoastră activitate p”să în slujba poporului, a înfloririi patriei socialiste, a păcii. înțelegerii și colaborării între toate popoarele, pentru minunatele condiții de muncă și viață create oamenilor de știință și cultură din patria noastră, pentru grija deosebită și atenția statornică pe care le acordați afirmării plenare a tuturor domeniilor științei. și culturii.Orientarea, concentrarea și mobilizarea superioară a forțelor din institutele centrale de cercetare si academiile de profil, realizate sub îndrumarea directă a tovarășei academician doctor inginer. Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, au determinat creșterea însemnată a productivității muncii de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic. Generațiile de oameni de litere și artă iși împletesc astăzi existenta și creația cu munca vie a poporului, în care găsesc valorile trainice și reprezentative ale epocii luminoase pe care o trăim.Cinstind măreața operă istorică pe care o înfăptuiți în fruntea României socialiste, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. membrii Academiei Republicii Socialiste România, oamenii de știință și cultură din patria noastră își reafirmă adeziunea fermă la politica internă și externă a partidului și statului nostru și se angajează să acționeze pentru transpunerea în viață a hotărîrilor de partid, a orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, să fie demni de înalta încredere ca li se acordă.

Cinste angajamentele asumate în întrecerea socialistă, contrjbuind cu toată capacitatea noastră de muncă, alături de întregul popor, la făurirea României moderne, sînteți, și a unui luminos. al cărei ctitor viitor tot mainațiuni, tuturor glas convingerii

tarea spre comunism, întîmpinînd cu fapte demne de vremurile pe care le trăim 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 Comunist Român.
- nilor ce le revin în înfăptuirea consecventă a hotărîrilor de partid și de stat.

Aprobînd în unanimitate și din toată inima Hotărîrea plenarei Comitetului Central al partidului, noi, oamenii muncii, din municipiul Cluj-Napoca, români, maghiari și de alte naționalități, dorim să ne exprimăm și cu acest prilej sentimentele de fierbinte dragoste și aleasă stimă față de dumneavoastră, cel mai iubit, fiu al națiunii noastre socialiste. înflăcărat revoluționar și patriot, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale. personalitate proeminentă a lumii contemporane, care v-ați făcut din slujirea devotată a partidului, patriei și poporului, a cauzei socialismului si Păcii, telul suprem al pilduitoarei dumneavoastră vieți și activități’ revoluționare — se arată în telegrama CO
MITETULUI MUNICIPAL CLUJ- 
NAPOCA AL P.C.R,Comuniștii, toți oamenii muncii din municipiul nostru văd în prezenta dumneavoastră in fruntea partidului și a statului cea mai sigură chezășie a viitorului strălucit al patriei, a independenței și suveranității ei. a edificării cu succes în România a celei mai drepte și umane orînduiri cunoscute în istorie — orinduirea socialistă și comunistă.Angajați cu hotărire în îndeplinirea exemplară a sarcinilor celui de-al patrulea an al cincinalului, oamenii muncii din Cluj-Napoca. strîns uniți in jurul partidului, vă asigură, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vor munci cu toată pasiunea si dăruirea pentru a transpune in Viată istoricele hotărîri ale Congresului al XII-lea si Conferinței Naționale ale partidului, pentru a spori contribuția la progresul neîntrerupt al patriei, la ridicarea necontenită a bunăstării Poporului $1 a ihtîmpina cu rezultate strălucite aniversarea a 40 de ani de la revoluția de eliberare socială $1 natibriâlă. antifas-

Asemenea întregii Ostașilor țării, dăm noastre nestrămutate că Hotărirea plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la reînvestirea dumneavoastră Congresul al XIII-lea în funcție de secretar general dului constituie garanția înfăptuirii ferme, cu succese tot mai mari, a Programului partidului, a ascensiunii României pe trepte superioare de progres și civilizație, a sporirii capacității ei de apărare, a întăririi independenței și suveranității naționale — se arată în telegrama ACADEMIEI MILITARE.Folosind acest prilej cu profunde semnificații pentru viitorul luminos al poporului român. Vă raportăm, tovarășe comandant suprem, că nu vom precupeți nici un efort pentru a îndeplini, la nivelul exigențelor noii calități, sarcinile ce revin Academiei Militare din hotărîrile de partid și legile țării, din Directiva cu privire la pregătirea militară si politică a armatei, pentru ridicarea conținutului științific, ideologic și e- ducativ al învățămîntului, pentru a- profundarea cunoașterii doctrinei noastre militare, al cărei strălucit fondator sînteți, a științei și artei de a apăra cuceririle socialiste ale poporului. Vă asigurăm că vom face iotul pentru perfecționarea întregii noastre activități, vom munci cu răspundere și pasiune comunistă pentru a forma comandanți, ofițeri de stat major, activiști de partid, ingineri și subingineri militari cu o temeinică pregătire, cu o înaltă conștiință revoluționară. patriotică, cu trainice deprinderi organizatorice și de conducere, înflăcărați propagandiști ai politicii partidului, partlcipanțl activi la opera de dezvoltare multilaterală a patriei, apărători neînfricat!, împreună cu întregul popor, ai independenței, suveranității $i integrității Republicii Socialiste România.

de către suprema al parti- sigură a

Cbiriuniștii, toți oamenii muncii, roniârii, maghiari și de alte naționalități din municipiul Oradea, asemeni întregului nostru pbpbr. trăiesc adinei

Comuniștii, toți oamenii muncii de la COMBINATUL DE CELULOZA 
ȘI HÎRTIE BRĂILA au luat cunoștință cu profundă emoție și deplină satisfacție de Hotărirea plenarei Comitetului Central al partidului de realegere a dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe., Nicolae Ceaușescu, eminent conducător comunist și om de stat, patriot și revoluționar înflăcărat, militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, personalitate■ marcantă a lumii contemporane, care v-ați dedicat întreaga viată fericirii și prosperității poporului român, înfloririi patriei, cauzei păcii și socialismului, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român — se arată într-o altă telegramă.Trăind ardent perioada construirii societății socialiste multilateral dezvoltate, dorind cu pasiune înfăptuirea idealurilor de progres pe care Ie promovați cu consecvență, comuniștii, întregul colectiv al combinatului brăilean au convingerea fermă că realegerea dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al partidului constituie cea mai sigură garanție a mersului înainte al societății românești și afirmării sale in constelația statelor lumii, că epoca contemporană are prin aceasta un înflăcărat militant pentru pace și dezarmare, pentru instaurarea pe arena mondială a unui climat de înțelegere, colaborare și cooperare între toate popoarele, pentru crearea unei lumi mai bune și mai drepte, o lume a dreptății, echității și justiției internaționale.însuflețiți de gînduri și Simțăminte de fierbinte dragoste, nemărginită recunoștință și adîncă prețuire față de dumneavoastră, cel mai iubit și prețuit fiu al poporului român, noi,■ Comuniștii din COMITETUL DE sȚaț pentru prețuri, vă adresăm din toată inimă cele mai fierbinți felicitări și vă transmitem profundă noastră satisfacție, bucurie și deplina adeziune cu prilejul adoptării de Către plenară Comitetului

Asemenea tuturor fiilor națiunii noastre socialiste. într-o atmosferă de puternică însuflețire revoluționar- patriotică. de angajare plenară în realizarea sarcinilor și angajamentelor asumate pe acest an și pe întregul cincinal, comuniștii, toți oamenii muncii — români, maghiari, germani — din municipiul Sighișoara. județul Mureș, au primit cu nețărmurită satisfacție propunerea ca la cel de-al XIII-lea Congres, dumneavoastră. mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. strălucit conducător comunist, ctitorul României socialiste, personalitate proeminentă a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, să fiți reales în suprema funcție de secretar general al partidului, avind convingere că acest act avea profunde rezonanțe contemporană a României stitui chezășia sigură a înaintării tării noastre spre noi culmi de civilizație socialistă și comunistă — se arată în telegrama COMITETULUI 
MUNICIPAL SIGHIȘOARA AL 
P.C.R. Vă încredințăm, mult stimate și. iubite tovarășe secretar, general, că toți sighișorenii, în strînsă unitate dă gînduri și fapte, acționează cu fermitate pentru a transpune în viață îndemnurile, indicațiile și orientările de inestimabilă valoare teoretică și practică formulate cu prilejul vizitei efectuate în municipiul nostru în toamna anului 1983 și sîntem hotăriți să întîmpinăm cu nbi și semnificative împliniri cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și. națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII- lea al Partidului Comunist Român.

și a celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială si națională, antifascistă și antiimperialistă. Ne angajăm în fața dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, să acționăm hotărît și cu abnegație, să muncim cu toată energia și priceperea. cu dragoste și dăruire revoluționară pentru înfăptuirea neabătută a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

neclintita politic va in istoria și va con-

Cu cele mâi alese gînduri si sentimente de dragoste, de profundă stimă și nemărginită prețuire, comuniștii. toți oamenii muncii din cadrul I.A.S. „DEALUL MARE", 
JUDEȚUL PRAHOVA, ne exprimăm deplina adeziune fată de Hotărîrea plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind realegerea dumneavoastră la Congresul al XIII-lea al partidului în înalta funcție de Secretar general al partidului — se arată intr-o altă telegramă. împreună Cu întregul nostru popor ne mîndrim cU această epocă ce va purta pentru totdeauna.

Dînd glas celor mai alese sentimente de adîncă stimă și nemărginită dragoste față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, comuniștii, toți oamenii muncii din municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman, își exprimă totgla adeziune față de Hotărîrea plenarei Comitetului Central al P.C.R. din 27 iunie 1984 cu privire Ia propunerea de realegere a dumneavoastră de către Congresul al XIII-lea al partidului în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român — se arată în telegrama COMITETULUI MUNI
CIPAL TURNU MĂGURELE AL 
P.C.R.Animați de cele mai sincere gînduri și sentimente pe care le nutrim pentru dumneavoastră, acum, cind susținem cu toată căldura, dragostea și energia noastră hotărîrea plenarei Comitetului Central al partidului ca dumneavoastră să fiți reales în suprema funcție de secretar general al partidului, vă asigurăm că organizația municipală de partid, comuniștii, toți oamenii muncii de pe aceste meleaguri tele- ormănene își vor consacra toate forțele, întreaga capacitate creatoare pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului, a prețioaselor dumneavoastră indicații , pentru întîmpinarea celei de-a 40-a aniversări a eliberării patriei și a Congresului al XIII-lea al partidului cu rezultate deosebite în toate sectoarele de activitate.

nă, într-o patrie în care toți fiii săi se bucură de drepturi egale și depline, și dacă România noastră socialistă și-a cîștigat un imens prestigiu și o neasemuită prețuire, stimă și respect in rîndul tuturor națiunilor lumii, toate acestea le datorăm politicii științifice, înțelepte a partidului, al cărei inițiator și promotor neobosit sînteți dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, personalitate politică proeminentă a lumii contemporane, militant consecvent pentru cauza păcii, socialismului și progresului umanității — se menționează în telegrama adresată de COMITETUL MUNICIPAL 
VASLUI AL P.C.R.Pentru noi, oamenii muncii din municipiul Vaslui, exemplul dumneavoastră personal, activitatea neobosită, creatoare, ne îndeamnă să ne mobilizăm energia și capacitatea pentru a fi mereu la înălțimea sarcinilor Încredințate. Ne sint vii în

Cimentiștii de pe meleagurile Bi- cazului au primit cu entuziasm și profundă bucurie Hotărîrea adoptată de plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la propunerea ca la cel de-al XIII-lea Congres al partidului să fiți reales în funcția de secretar general al partidului — se menționează în telegrama comitetului de partid de la COMBINATUL DE LIANȚI ȘI 
AZBOCIMENT-BICAZ.Apreciem cu înaltă mîndrie și -satisfacție activitatea neobosită pa care o desfășurati în fruntea partidului și statului nostru pentru unirea tuturor forțelor în vederea înfăptuirii visului de aur al poporului — edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism. în această măreață operă ați înarmat națiunea noastră socialistă cu o strategie de largă perspectivă, cu un vast și cutezător program de muncă care să pună pe deplin în valoare uriașul potențial creator al poporului român.Sintem hotăriți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să depunem toate eforturile pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan, să întîmpinăm cu noi succese marile evenimente, cea de-a 40-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIII-lea Congres al partidului.

Colectivul de oameni ăi muncii de la ÎNTREPRINDEREA DE RUL
MENȚI din bîrlad, în frunte cu Comuniștii, dînd 6 înaltă prețuire activității dumneavoastră pentru ridicarea României socialiste pe cele mai înalte culmi ale progresului și civilizației, pentru continua creștere

Tovarășuluî Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au mai fost 
adresate numeroase telegrame din partea altor comitete municipale, oră
șenești și comunale de partid, organizații sindicale, de tineret și femei, 
ministere, instituții centrale, colective de muncă din întreprinderi in
dustriale, de pe șantiere de construcții, din institute de cercetări șl 
proiectări, unități agricole de stat și cooperatiste, stațiuni de mecanizare 
a agriculturii, uniuni de creație, instituții de cultură și artă, de învăță- 
mint. de ocrotire a sănătății, unități militare.

Asemenea întregului nostru partid și popor, semnatarii acestor vi
brante mesaje își exprimă din adîncul inimilor, cu nemărginită satisfacție, 
cu profundă și legitimă mîndrie patriotică, totala lor adeziune la Hotărîrea 
Plenarei Comitetului Central cu privire la realegerea, de către Congresul 
al XIII-lea, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist 
Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, eminent conducător comunist, 
revoluționar și patriot înflăcărat, ctitorul României socialiste, strălucit 
arhitect al păcii și colaborării în lumea contemporană. In telegrame se 
subliniază, cu deplină îndreptățire, că Hotărîrea plenarei C.C. ăl P.C.R. 
are semnificația unui măreț act politic ce exprimă adînca recunoștință 
pe care poporul o poartă secretarului general al Partidului Comunist 
Român pentru tot ceea ce a făcut și face in scopul necontenitei înfloriri 
a patriei și ridicării permanente a nivelului de trai material și Spiritual 
al celor ce muncesc, pentru consecvența cu care militează neobosit în 
vederea apărării bunurilor celor mai de preț ale omenirii — vîâța și pacea.

Telegramele evidențiază cu deosebită pregnanță unanima convingere 
a întregului popor că reînvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu în această 
supremă funcție constituie garanția sigură a mersului înainte al Româ
niei pe calea edificării socialismului și comunismului.

Exprimînd totala adeziune a comuniștilor, a tuturor Oamenilor mtmciî 
față de Hotărîrea plenarei Comitetului Central, telegramele subliniază, 
în mod unanim, că, strîns uniți în jurul partidului, al secretarului Său 
general, oamenii muncii se angajează solemn, în atmosferă de puternic 
avint cu care întregul popor întînipină a 40-a aniversare a revoluției de 
eliberare Socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul 
ai XIII-lea a! Partidului Comunist Român, să-și cOnsacre cu abnegație 
întreagă capacitate de muncă înfăptuirii neabătute a politicii lhterOe șl 
externe a partidului și statului, pentru progresul neîntrerupt ăl scumpei 
noastre patrii Republica Socialistă România.
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festații naționale
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I in cuvîntarea rostită la deschiderea 1 Congresului Uniunii internaționale 4 a sindicatelor muncitorilor din poș- î tă, telegraf și telefon. Finlanda —

păcii și dezarmării
R. F. GERMANIA: „Europa să devină zonă liberă 

de orice arme de distrugere în masă 1"

Noi acțiuni in sprijinul Manifestare consacrată marii sărbători naționale 
a poporului român

la sediul „Academiei Romane" de la Roma

BONN 5 (Agerpres). — în cursul unei conferințe de presă desfășurate la Bonn, K. Voight, deputat în parlamentul vest-german și expert al Partidului Social-Democrat în probleme de politică externă, a cerut interzicerea armei chimice și crearea în Europa a unei zone libere de orice tip de armă de distrugere în masă. Depozitarea de arme chimice pe teritoriul R. F. Germania — a spus el — este o acțiune deosebit de periculoasă.Pe de altă parte, după cum se a- nunță din Bonn, în R. F. Germania a fost întemeiată o nouă organizație antirăzboinică — „Lista în spri-
AUSTRIA: „Nu rachetelor 

nucleare 1"
VIENA 5 (Agerpres). — în orașul 

Wels s-a desfășurat plenara Con
siliului austriac de apărare a păcii, 
in cursul căreia s-a relevat că sar
cina principală a mișcării este mo
bilizarea populației la lupta împo
triva amplasării de rachete nuclea
re în Europa, pentru preintîmpina- 
rea cursei înarmărilor în Cosmos. 
In programul partizanilor păcii 
austrieci adoptat de plenară se 
află un apel care cheamă la orga
nizarea, în toamnă, a unei mani- 

'! pentru pace.

FINLANDA

jinul păcii“ — care reunește oameni de cultură și artă, personalități științifice, alți •reprezentanți ai vieții sociale și culturale din țară, în cadrul unei reuniuni a conducerii federale a noii organizații a fost prezentat programul de acțiune al acesteia, in care se subliniază că lupta pentru pace și dezarmare constituie principalele ei obiective. Programul evidențiază, totodată, necesitatea transformării Europei într-o zonă fără arme nucleare. chimice și bacteriologice și pune accentul pe necesitatea reducerii cheltuielilor militare.
INDIA : Ample acțiuni j

*

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

Constantin Dăscălescu, în Republica Turcia 
încheierea convorbirilor oficiale

Economia R. P. Chineze 
în primele șase luni 

ale anului 1984BEIJING 5 (Agerpres). — Economia R.P. Chineze a înregistrat, în primele șase luni ale acestui an. ritmuri rapide de creștere, rezultațe’e. obținute in industrie, agricultură, transporturi și în alte ramuri fiind superioare celor consemnate în a- ceeași perioadă a anului trecut.Citind date ale Biroului de stat pentru statistică, agenția China Nouă relatează că, în perioada menționată, producția industrială a fost cu 11,6 la sută mai mare decît în prima jumătate a anului 1983. Creșteri însemnate s-au obținut îndeosebi în producția de oțeluri, ciment, autovehicule, produse din fibre sintetice, biciclete, televizoare, precum și in cea de cărbune, țiței și energie electrică.în agricultură. în pofida unor adversități naturale, s-a' realizat, la culturile de vară, o recoltă record.
Realizări în economia 

R. P. PoloneVARȘOVIA 5 (Agerpres). — Datele privind realizările pe primele cinci luni ale anului, ca și rapoartele care sosesc din diferite întreprinderi industriale permit să se aprecieze că, în ansamblu, planul pe primul semestru al anului 1984 a fost îndeplinit cu succes — relatează agenția P.A.P.De exemplu, în cadrul Combinatului siderurgic „Lenin", cea mai mare întreprindere de profil din Polonia, s-au produs peste prevederile planului 40 000 tone de fontă, s-a realizat integral planul la producția de oțel și la laminate.La uzinele metalurgice „Zgoda". planul pe prima jumătate a anului a prevăzut o creștere a producției cu 12 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut și a fost îndeplinit cu succes._ în sectorul metalurgiei neferoase au fost livrate peste plan 33 000 tone de minereu de zinc și plumb. In comparație cu perioada similară a anului trecut, producția a marcat o creștere de 46 000 de tone.

Boldrini, președintele Asociației 
Naționale a Partizanilor Italieni, 
distins cu „Medalia de Aur a Re
zistenței", senatorul Mario Ma- 
mucari, vicepreședintele Asocia
ției naționale a persecutaților po
litici antifasciști, prof. Andrea 
Gagero, membru al Consiliului 
Național al Asociației foștilor de
portați politici.

Vorbitorii au evocat semnifica
ția națională și internațională a 
actului de la 23 August 1944, sub
liniind contribuția României în 
lupta împotriva fascismului și a 
nazismului pină la victoria finală. 
Au fost relevate, de asemenea, 
realizările obținute de țara noas
tră în toate domeniile, în special 
în perioada de cînd la conducerea 
partidului și a statului român se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Vorbitorii au subliniat activitatea 
neobosită a României, a președin
telui Nicolae Ceaușescu pusă in 
slujba păcii și a dezarmării, în
deosebi a dezarmării nucleare, 
pentru desființarea blocurilor mi
litare, pentru securitate și coope
rare în Europa, arătînd că, în 
lume, conducătorul statului român 
este apreciat ca om al păcii și 
apropierii între popoare.

In cadrul acestei manifestări a 
luat, de asemenea, cuvîntul am
basadorul țării noastre la Roma, 
Ion Constantinescu.

ROMA 5 (Agerpres). — La se
diul „Academiei Romane" din ca
pitala Italiei a avut loc o mani
festare dedicată celei de-a 40-a 
aniversări a revoluției de elibera
re socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă din August 
1944.

Au participat senatori și depu- 
tați, reprezentanți ai partidelor 
politice, ai Rezistenței italiene, 
primari, oameni de cultură Și 
artă, ziariști. ,

Manifestarea a fost prezidată 
de Aldo Aniasi, vicepreședinte al 
Camerei Deputaților, care, în nu
mele parlamentului italian, a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu, întregului popor ro
mân, felicitări cu prilejul apro
piatei Zile naționale a României. 
El a evidențiat politica de pace 
și colaborare promovată de țara 
noastră pe plan internațional, ac
tivitatea neobosită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru salvgar
darea păcii și securității mondiale, 
precum și tradiționala prietenie 
dintre popoarele român și italian.

Au luat apoi cuvîntul Oddo 
Biasini, vicepreședinte al Camerei 
Deputaților, Paolo Emilio Ta- 
viani, președintele Comisiei de 
politică externă a Senatului, pre
ședinte al Consiliului Național al 
Federației italiene a voluntarilor 
pentru libertate, senatorul Arrigo

oficială în România. Invitația a fost acceptată cu plăcere.Cu acest prilej, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. Constantin Dăscălescu, și Turgut Ozal au semnat protocolul convorbirilor oficiate.
★Joi dimineață, tovarășul Constantin Dăscălescu a vizitat rafinăria. Anatolia Centrală, obiectiv industrial de deosebită importanță, rod al colaborării fructuoase româno-turce. Apreciind realizarea acestei rafinării drept un exemplu de cooperare reciproc a- vantajoasă. conducerea rafinăriei și-a exprimat satisfacția pentru calitatea remarcabilă și gradul înalt de tehnicitate ale utilajelor și instalațiilor livrate de întreprinderile românești, precum și pentru modul în care s-a |. colaborat și se colaborează în co.n- 1 tinuare cu specialiștii români. . .
★în după-amiaza aceleiași zile, a r avut loc, pe aeroportul Esenboga din Ankara, plecarea tovarășului Constantin Dăscălescu din capitala Republicii Turcia. Au fost de față Turgut Ozal, primul ministru al Guvernului Republicii Turcia, alte persoane oficiate turce, ambasadorii celor două țări.O gardă militară a prezentat onorul.•Vizita oficială continuă la Istanbul. Tovarășul Constantin Dăscălescu este însoțit de A. Kurtcebe Alpte- mocin, viceprim-ministru al guvernului.

ANKARA 5 (Agerpres). — Corespondență de la loan Erhan : Joi după-amiază s-au încheiat la Ankara convorbirile oficiale dintre tovarășul Constantin Dăscălescu, prim- ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, și Turgut Ozal, prim-ministru al Republicii 'Turcia.Cu acest prilej au fost abordate o serie de probleme ale. cooperării româno-turce, îndeosebi pe plan economic.în alocuțiunile rostite la încheierea convorbirilor, cei doi prim-mi- niștri au exprimat satisfacția pentru rezultatele la care s-a ajuns și ho- tărîrea de a finaliza fără întirziere acțiunile convenite, de a le transpune integral în viață. S-a apreciat că dialogul rodnic prilejuit de actuala vizită oficială, desfășurat în spiritul înțelegerilor și hotărîrilor convenite între președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Kenan Evren, a deschis noi orizonturi cooperării multilaterale româno-turce, valorificării mai bune a posibilităților pe care le oferă economiile celor două țări, în interesul popoarelor român și turc prietene, al cauzei păcii, independenței și colaborării internaționale.Tovarășul Constantin Dăscălescu a exprimat mulțumiri pentru primirea cordială, prietenească, rezervată delegației române, expresie a bunelor relații care există intre guvernele și popoarele celor două țări și a adresat premierului turc, Turgut Ozal, invitația de a face o vizită

populare
DELHI 5 (Agerpres). — La che

marea organizațiilor democratice 
din India, în orașele Delhi, Bom
bay, Calcutta și Madras se desfă
șoară ample acțiuni de masă în 
sprijinul păcii și dezarmării. -In ca
drul reuniunilor și mitingurilor 
care au loc cu acest prilej, vorbito
rii subliniază necesitatea unirii 
eforturilor întregii omeniri pentru 
preîntimpinarea unei conflagrații < 
nucleare și eliminarea războiului ca j 
mijloc de soluționare a problemelor 1 
internaționale litigioase. 1

„Sînt necesare măsuri eficiente pentru i 
dezarmare 1" Ia spus.el — se va pronunța în. con- J tinuare pentru crearea, unei zone.ț .. denuclearizate în nordul Europei, i Aberanta cursă a înarmărilor nu- > cleare — a spus ministrul finlan- l dez — suscită o deosebită îngrijo- ra,re pe continent și. de aceea, este ) necesară adoptarea . urgentă de l- măsuri eficiente în 'domeniul de- ’ zarmării.

(Agerpres). —popoarelorHELSINKI 5Securitatea tuturor popoarelor poate fi asigurată numai prin limitarea și reducerea înarmărilor nucleare — a declarat ministrul de externe finlandez, Paavo Vayrynen,

LIMA 5 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Lima, Pedro Carmona Estanga, coordonatorul Juntei Acordului de la Cartagena — organul tehnic al Pactului Andin — a subliniat necesitatea soluționării pro
blemei datoriei externe și a stabili
rii unor relații echitabile în comer
țul international în vederea creării 
condițiilor necesare pentru ca țările 
în curs de dezvoltare să poată de
păși gravele consecințe ale crizei e- 
conomice mondiale. El a relevat — transmite agenția E.F.E. — că, da
torită deteriorării termenilor de 
schimb și măsurilor restrictive im
puse de statele occidentale industri
alizate in comerțul internațional, ță-

★CARACAS 5 (Agerpres). — Parlamentul latino-american se va reuni în sesiune extraordinară in perioada 20—22 iulie la San Jose (Costa Rica) pentru a examina „de urgență" problema datoriei externe a țărilor din regiune, a anunțat, la Caracas, secretarul acestui organism, Milos Al- calay.Conducerea Parlamentului latino- .american, care reunește reprezentanții forurilor legislative supreme naționale din 15 țări din regiune, a avut deja, la Washington, convorbiri cu congresmani americani și reprezentanți ai Fondului Monetar Internațional (F.M.I.) în legătură cu a- ceastă problemă.

rile andine — Bolivia, Columbia, E- cuador, Peru și Venezuela — au în
registrat, în perioada 1980—1983, 
pierderi în valoare de trei miliarde 
de dolari. Restrîngerea accesului produselor de export ale acestor state pe piețele occidentale are ca urmare o diminuare a posibilităților lor de a-și onora obligațiile finan
ciare externe, care se ridică, în prezent, la 65 miliarde de dolari — a adăugat Pedro Carmona.Statele Americii Latine sînt dispuse să ramburseze datoria externă numai în măsura în care aceasta nu afectează dezvoltarea economiilor lor naționale — a menționat el.

•frBRASILIA 5 (Agerpres). — Președintele Braziliei, Joao Figueiredo, a adresat o scrisoare urgentă președintelui Ronald Reagan în care avertizează că dificultățile economice ale țărilor latino-americane cu mari datorii externe ar putea atinge niveluri insuportabile dacă ratele dobinzilor percepute de S.U.A. vor continua să crească.Șeful statului brazilian se pronunță pentru „un dialog lărgit între țările debitoare și cele creditoare". El a exprimat, de asemenea, „preocuparea continuă" a guvernului său în legătură cu criza datoriilor externe și consecințele sale in plan economic, politic și social.

ORIENTUL MIJLOCIU
• întrunirea Comitetului Central al „Al Fatah" • Evoluția 

situației de la BeirutTUNIS 5 (Agerpres). — Sub conducerea președintelui Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasșer Arafat, la Tunis s-a întrunit Comitetul Central al „Al Fatah" .— principala componentă a O.E.P., care a examinat situația politică la nivel palestinian, arab și internațional, informează agenția WAFA. Comitetul Central a dezbătut rezultatele dialogului in- terpalestinian de la Aden, punctele de acord realizate la Alger între mai multe organizații palestiniene pe plan politic și organizatoric, în vederea menținerii și consolidării unității Organizației pentru Eliberarea Palestinei. C.C. al „Al Fatah" a făcut o trecere în revistă a situației din taberele palestiniene din Liban și a condamnat măsurile represive ale forțelor israeliene de ocupație.A fost discutată, de asemenea, con

vocarea unui dialog global interpa- lestinian, in a doua jumătate a lunii in curs, precizează agenția WAFA.BEIRUT 5 (Agerpres). — Trei brigăzi ale armatei libaneze, cu un e- fectiv total de circa 9 000 de oameni, desfășurate pe principalele artere ale capitalei, au început, joi, redeschiderea punctelor de trecere dintre sectoarele de est și de vest ale Beirutului, blocate la 6 martie, informează agențiile internaționale de presă. Aplicarea măsurilor planului de securitate — elaborat de guvernul de uniune națională, condus de Rashid Karame — s-a desfășurat fără incidente, ultimele două zile fiind marcate de un calm total. Autoritățile libaneze preconizează reluarea activității portului și aeroportului capitalei, paralizată de peste cinci’ luni.

GENEVA: Situația economico-socială
din Africa pe agenda ECOSOCGENEVA 5 (Agerpres). —' Deteriorarea condițiilor economice și sociale in Africa se află in centrul dezbaterilor sesiunii de vară a Consiliului Economic și Social al O.N.U. (ECOSOC), ale cărui lucrări s-au deschis, miercuri, la Geneva.„Criza africană" — noțiune folosită frecvent in documentele sesiunii, pentru a defini situația economică gravă a continentului — este dezbă

tută pentru prima dată în cel mai important organism economic și social al O.N.U.. avind ca punct de: plecare, un raport elaborat în acest sens de secretarul general al O.N.U.Raportul evidențiază drept cauze principale ale „crizei africane" dezechilibrele economice structurale moștenite din perioada colonială și efectele recesiunii economiei mondiale.

Mexicul se pronunță pentru soluționarea 
prin negocieri a situației din America CentralăCIUDAD DE MEXICO 5 (Agerpres). — Președintele Mexicului, Miguel de la Madrid Hurtado, a relevat, într-un interviu acordat ziarului mexican „Excelsior", că țara sa va continua să depună toate eforturile in direcția soluționării pe cale pașnică, prin negocieri, a situației ■conflictuale din America Centrală. El a menționat că problemele din această regiune trebuie reglementate de

★ ’MANAGUA 5 (Agerpres). — In cursul lunii iulie, 12 000 de familii de țărani nicaraguani vor beneficia de reforma agrară, urmînd să li se distribuie terenuri cultivabile însumînd o suprafață de 291 000 ha — a anunțat, la Managua, Jaime Wheelock, ministrul dezvoltării agrozootehnice și reformei agrare, citat de agenția

statele centroamericane, subliniind, în context, necesitatea respectării principiului neamestecului in treburile interne ale altor țări.Șeful statului mexican a arătat, de asemenea, că „Grupul de la Conta- dora" (Columbia, Mexic, Panama și Venezuela) va acționa cu perseverență și în viitor pentru instaurarea în America. Centrală a unui 'climat de pace, securitate și cooperare.
★Prensa Latina. încheierea acestei etape va marca realizarea planului pe 1984, care prevede acordarea titlurilor de proprietate pentru 520 000 ha pămînt.îndeplinirea obiectivului are o semnificație deosebită, la 19 iulie poporul nicaraguan sărbătorind cea de-a cincea aniversare a revoluției sandiniste.Sprijin ferm calei drepte a poporului coreean prieten!Se află in plină desfășurare 

„LUNA DE SOLIDARITATE CU 
LUPTA POPORULUI COREEAN" (25 iunie — ziua cind, în 1950, a fost declanșat războiul de agresiune împotriva Republicii Populare Democrate Coreene — 27 iulie — ziua în care, în 1953, a fost încheiat armistițiul de la Panmunjon), prilej pentru opinia publică progresistă, democratică de pretutindeni de a evoca eroismul poporului coreean în lupta pentru apărarea patriei, a cuceririlor revoluționare, eforturile sale neslăbite pentru reconstrucția și dezvoltarea țării, pentru unificarea pașnică și democratică a patriei.Așa cum se știe, lichidînd în scurt timp rănile pricinuite de război, sub conducerea Partidului Muncii,. în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, poporul coreean a dobindit realizări de seamă în toate domeniile construcției socialiste. înfăptuirea politicii de industrializare, promovată cu consecventă de partid, și-a găsit materializare în apariția pe harta Coreei populare a unor importante centre industriale, a sute de întreprinderi dotate cu utilaj de înaltă calitate ; totodată, a fost modernizată agricultura, caracterizată în prezent printr-un randament ridicat, iar știința, inyățămîntul și cultura au cunoscut o puternică înflorire.^Puternic mobilizați de hotărîrile celui de al VI-lea Congres al Partidului ■ Muncii din Coreea, oamenii muncii din partea de nord, a țării depun stăruitoare eforturi pentru înfăptuirea prevederilor actualului plan septenal de dezvoltare econor mico-socială, pentru ridicarea gradului de eficiență in toate sectoarele de activitate, ca temelie sigură a creșterii continue a , nivelului de trai.Paralel cu construcția socialistă. Partidul Muncii. Guvernul R.P.D. Coreene au depus și depun eforturi perseverente . în vederea soluționării problemei unificării țării în mod pașnic și democratic, corespunzător năzuințelor supreme ale întregului popor coreean. în vederea înfăptuirii acestui' deziderat, considerat pe bună dreptate ca. sarcina revoluționară cea mai importantă și mai stringentă care stă în fața națiunii coreene, tovarășul Kim Ir Sen a prezentat un amplu și constructiv program de acțiune prevăzând crearea Republicii Confederate Democrate Koryo, prin menținerea actualelor sisteme sociale din Nord și din Sud, condusă de un guvern unificat,

în care cele două părți să fie reprezentate pe baze egale și urmind să exercite autonomie regională. Pornind de la năzuința de unificare a patriei, Guvernul R.P.D. Coreene a prezentat recent o nouă inițiativă cu privire la desfășurarea de tratative tripartite între R.P.D. Coreeană, Statele Unite și Coreea de Sud, propunere care’, ca și cele precedente, se bucură de un sprijin larg din partea întregului popor coreean atît din Nord cit și din Sud, ca și din partea opiniei publice democratice de pretutindeni, a popoarelor și guvernelor a numeroase țări ale lumii.Acest sprijin este reafirmat și in cadrul numeroaselor acțiuni de 'so

rilor la nivel înalt, România sprijină neabătut propunerile și inițiativele Republicii Populare Democrate Coreene privind soluționarea pe cate politică, prin tratative a problemei unificării țării, cu convingerea că numai pe această cale sînt posibile împlinirea acestei năzuințe fierbinți și legitime a ponorului coreean, asigurarea dezvoltării sale independente. în acest sens, la marea adunare populară de la București, consacrată prieteniei ro- mâno-coreene, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a arătat : „Dorim ca 
și de la această tribună să reafir
măm solidaritatea activă a Partidu
lui Comunist Român, a României

„Luna de solidaritate cu lupta 
poporului coreean66

lidaritate ce se desfășoară în aceste zile pe cete mai diferite meridiane. Relevind caracterul constructiv al propunerilor R.P.D. Coreene, Comitetul internațional de legătură pentru reunificarea independentă și pașnică a Coreei, cu sediul la Paris, a adresat astfel, foarte recent, un nou apel la intensificarea eforturilor comunității mondiale pentru atingerea obiectivului făuririi unei Coree unite.în spiritul sentimentelor de prietenie pe care te nutrește fată de toate popoarele care luptă pentru înfăptuirea năzuințelor lor de dezvoltare liberă și independentă, poporul român și-a manifestat constant solidaritatea cu cauza dreaptă a poporului coreean, atît in anii grei ai războiului, cit și în întreaga perioadă ulterioară, a sprijinit și sprijină ferm eforturile acestuia pentru unificarea pașnică și democratică a Coreei, fără nici un amestec din afară.Solidaritatea militantă a Partidului Comunist Român, a României socialiste, a întregului popor român cu cauza dreaptă a poporului coreean a fost puternic reafirmată cu prilejul recentelor convorbiri, de Ia București, dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen, al vizitei delegației de partid și de stat a R.P.D. Coreene, care s-a bucurat de o caldă ospitalitate pe meleagurile țării noastre; Așa cum s-a subliniat și în cadrul convorbi

socialiste și a întregului popor ro
mân cu lupta dreaptă a poporului 
coreean pentru reunificarea pașnică 
și independentă a Coreei. Sprijinim 
ferm recentele inițiative ale tovară
șului Kim Ir Sen în legătură cu 
organizarea de convorbiri tripartite, 
precum și orice alte inițiative și ac
țiuni menite să asigure reunificarea 
pașnică și democratică a Coreei".Solidaritatea nedezmințită, verificată de timp, a partidului nostru, a României socialiste cu lupta poporului coreean, cu cauza sa dreaptă se bucură de o îngltă apreciere din partea Partidului Muncii, a Guvernului R.P.D. Coreene. Astfel, tovarășul KIM IR SEN arăta la marea adunare din București : „Folosesc 
acest prilej pentru a exprima pro
fundele noastre mulțumiri tovară
șului Nicolae Ceaușescu. partidului 
comunist, guvernului si poporului 
român, care au manifestat întot
deauna un profund interes față de 
construcția socialismului de către 
poporul nostru și cauza unificării 
patriei și nu și-au cruțat eforturile 
de a ne sprijini și susține in mod 
activ pentru realizarea cu succqs a 
acestora".Poporul român nutrește convingerea că, oricîte piedici s-ar ridica în fața unificării, acest măreț obiectiv național își va găsi neîndoielnic materializarea, că toți coreenii, din Nord și din Sud, vor trăi într-o patrie unită, liberă și prosperă, ceea

ce va constitui, în același timp, o contribuție de seamă la întărirea păcii și colaborării internaționale.în acest spirit, in țara noastră au avut și urmează să aibă loc în continuare un șir de acțiuni și manifestări ale reprezentanților diferitelor .categorii ale opiniei publice, in cadrul cărora este reafirmat sprijinul consecvent acordat de poporul nostru cauzei drepte a poporului coreean. în același timp, numeroase organizații de masă și obștești din țara noastră adresează organizațiilor similare din Republica Populară Democrată Coreeană telegrame și mesaje de solidaritate-, cu lupta poporului coreean pentru reunificarea independentă și pașnică a patriei sate.Spre satisfacția reciprocă, relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate româno-coreene cunosc o linie mereu ascendentă, beneficiind de cadrul prielnic pe care-1 constituie Tratatul de prietenie și colaborare și Declarația comună, semnate la nivelul cel mai înalt. In cadrul recentelor convorbiri’ rodnice de la București dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen au fost stabilite noi obiective în vederea îmbogățirii continue a acestei conlucrări, atît pe plan bilateral, cit și în sfera vieții internaționale, în lupta pentru progres și pace. Și mai multă Stabilitate, precum și o largă perspectivă colaborării va conferi Acordul de lungă durată de colaborare și cooperare economică și tehnico-științi- fică pînă în anul 2000, a cărui încheiere a fost convenită la nivel inalt. Se vor intensifica, în același timp, legăturile pe tărimul științei, culturii. schimburile de experiență pe linie de partid și de stat în diferite țdomenii ale construcției socialiste.Cu prilejul „Lunii de solidaritate cu lupta poporului coreean", poporul român își reafirmă sentimentele de caldă prietenie și solidaritate cu cauza dreaptă a acestuia și, nutrind convingerea că relațiile noastre de colaborare se vor dezvolta necontenit, în folosul reciproc, al cauzei socialismului și păcii, urează din inimă poporului din „Țara dimineților liniștite" să obțină noi succese în făurirea noii orînduiri în Coreea populară, să-și înfăptuiască cît mai grabnic năzuința de a trăi într-o țară unificată, liberă, democratică și pașnică,
AI. CÂMPEANU

Deschiderea conferinței la nivel 
a Pieței comune caraibiene

NASSAU:
înaltNASSAU 5 (Agerpres). — LaNassau, capitala statului Bahamas, s-au deschis lucrările celei de-â V-a conferințe la nivel înalt a Pieței comune caraibiene (CARICOM). la care participă șefii de guvern' din cele 13 țări membre, informează agenția I.P.S.Conferința, care se va încheia la 7 iulie a.c., examinează situația

schimburilor comerciale la scară regională, afectate de recesiunea e- conomică mondială și gravele probleme de natură financiară cu care se confruntă statele membre. Parti- cipanții analizează, de asemenea, posibilitățile de punere in aplicare a unor proiecte de dezvoltare în sectoarele industriei, agriculturii si comerțului.
După reuniunea de la Luxemburg 

a C.E.E.-A.C.P.DAKAR 5 (Agerpres). — Rezultatele reuniunii de la Luxemburg a miniștrilor de externe din țările Pieței comune și din statele in curs de dezvoltare din Africa, zona Caraibilor și Pacificului, semnatare ale Acordului de la Lome (grupul A.C.P.), au produs dezamăgire in rîndul membrilor A.C.P. — a declarat, la Dakar, dr, Montasser, director al Institutului african pentru dezvoltare economică și planificare. Referin- du-se Ia obiectivul fundamental al conferinței — reinnoirea documentului de la Lome, prin care statele A.C.P. sînt asociate la Piața comună

— el a apreciat că acesta trebuie să reflecte condițiile actuale concrete, în scopul reglementării echitabile a relațiilor comerciale dintre cele două grupuri de țări.Sistemul de stabilizare a veniturilor provenite din agricultură și din exportul de minereuri nu poate fi, însă, considerat ca „un preludiu la o nouă ordine economică internațională" — a menționat Montasser, su- gerînd că, pentru înfăptuirea acestui important imperativ al epocii actuale, este nevoie de măsuri mult mai cuprinzătoare și mai profunde.
/

AGENDĂ VALUTARA
• Cursul dolarului a urcat, din 

nou. joi, la reluarea tranzacțiilor va
lutare pe piețele de schimb mone
tare, in raport cu celelalte principale 
devize occidentale, informează agen
ția Associated Press. La bursa din Londra, dolarul a înregistrat un nou 
record de creștere in raport cu lira 
sterlină, paritatea dintre cele două 
devize fiind de 1,32885 la 1. La burse
le din Ottawa, Zurich, Frankfurt pe Main, Haga, Paris, Tokio și Milano, 
dolarul a fost cotat la 1,33005 dolari 
canadieni, 2,37295 franci elvețieni, 
2,8299 măm V&st-germane. 3,1875 
guldeni olandezi, 8,6820 franci fran
cezi. 240,45 yeni japonezi și 1 735,25 
lire italiene. • In schimb. cursul 
aurului a continuat șă scadă pe pie
țele valutare. La Londra, de pildă, 
uncia de metal galben a fost cotată 
la 366 dolari, in scădere cu 3 dolari, 
iar la Zurich prețul unciei a coborit 
de la 369,50 la 363,30 dolari. © Franța 
va acorda Republicii Togo un împru
mut în valoare de 12,5 milioane do
lari, sumă destinată finanțării unor 
programe economice, s-a anunțat la 
Lome. @ Moneda națională britanică 
— lira sterlină — a înregistrat o de
preciere de 8 la sută de la începutul 
anului în raport cu dolarul. In cercu
rile City-ului londonez se apreciază 
că guvernul britanic nu va mai tolera 
mult timp declinul lirei sterline, 
transmite agenția France Presse.

(Agerpres)
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SCHIMBUL DE PĂRERI între adjuncții miniștrilor afacerilor ex- ■ terne ai U.R.S.S. și R.P. Chineze, Mihail Kapița și, respectiv, Qian Qichen, asupra relațiilor sovieto- 
I chineze și a unor probleme internaționale, s-a încheiat la Moscova — relatează agențiile T.A.S.S. și China Nouă. Totodată, arată agen- Ițiile, Andrei Gromîko. prim-vice- președinte al Consiliului de Miniștri și ministru al afacerilor externe al U.R.S.S., l-a primit pe adjunctul 
I ministrului afacerilor externe alR.P. Chineze.
. CONVORBIRI LA PRAGA. Comunicatul dat publicității la înche-I ierea convorbirilor dintre primul ministru grec, Andreas Papandreu,
Iși Lubomir Strougal, președintele Guvernului R. S. Cehoslovace, subliniază necesitatea adoptării
Iunor măsuri concrete în direcția încetării cursei înarmărilor și a rezolvării tuturor diferendelor dintre
I state numai pe calea tratativelor, să pronunță pentru retragerea tuturor tipurilor de arme nucleare din Europa, atît cu rază medie de ac-
Ițiune. cit și tactice, precum și în sprijinul creării de zone denuclearizate în Balcani, în alte regiuni
Iale continentului și ale lumii, apreciind că aceasta ar adtice o contribuție importantă la procesul general de dezarmare — scrie agenția
IC.T.K. Se evidențiază necesitatea soluționării grabnice, pe calea tratativelor, a problemei cipriote.
| URMĂTOAREA REUNIUNE A 
I TARILOR LATINO-AMERICANE 

PENTRU EXAMINAREA PRO- 
I BLEMEI DATORIEI LOR EXTER- 
I NE se va desfășura la Buenos Aires. în prima săptămină a lunii
I septembrie — a declarat ministrul mexican al finanțelor, Jesus Silva Herzog. El a precizat că această conferință este organizată înaintea
I reuniunii anuale a F.M.I. și a Băncii Mondiale, pentru a permite statelor din America Latină să vină
Icu propuneri concrete în dezbaterile celor două organisme financiare internaționale, care vor avea Ioc
I sfîrșitul lunii septembrie.

SPRIJIN ELECTORAL. Jesse Jackson, care a participat la alegerile preliminare pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la alegerile prezidențiale, a declarat că îl va sprijini pe Walter Mondale în cursa pentru obținerea învestiturii partidului Ia scrutinul prezidențial din noiembrie a.c. Alegerea candidatului democrat se va face, astfel. între Walter Mondale și senatorul Garry Hart.
C.E.E. ȘI-A MĂRIT DEFICITUL 

COMERCIAL CU JAPONIA de la 11,6 miliarde E.C.U. — unități de cont C.E.E. — în 1982 la 13,3 miliarde in 1983, relevă o statistică dată publicității la Bruxelles de Oficiul de statistică al C.E.E. — Eurostat. în același timp, subliniază agenția -France Presse. Statele Unite au rămas primul partener comercial al Pieței comune, exporturile comerciale peste ocean totalizînd. anul trecut. 50,5 miliarde E.C.U., adică o creștere de 17 la sută față de anul precedent.
LA SFÎRȘITUL PRIMULUI SE

MESTRU, datoria externă a Suediei a atins aproape 103 miliarde de coroane. Presa suedeză relevă că această situație dificilă reprezintă o consecință a depresiunii economice, precum și a ascuțirii luptei de concurență pe piețele internaționale. Economia suedeză — orientată tradițional spre comerțul exterior — a resimțit deosebit de puternic efectele negative ale acestei crize. Ca urmare. înce- pind din 1970, Suedia a pierdut peste 20 la sută din piețele externe.

PRETURILE CU AMĂNUNTUL 
AU CRESCUT ÎN ITALIA, în luna Iiunie, cu 0,6 la sută — precizează |j un raport al Institutului național de statistică din Roma, citat de agenția ANSA. în primele șase luni ale acestui an. rata inflației în Italia a atins 11,2 la sută, se arată || in raport.

DATORIA EXTERNA A BEL- | 
GIEI a crescut în luna mai cu 64,1 1miliarde de franci belgieni, iar în ansamblu, pe primele cinci luni ale l| anului, creșterea a fost de 326,2 mi- II liarde franci, a anunțat Ministerul Finanțelor al Belgiei. în prezent, II datoria statului belgian se ridică la un total de 3 900 miliarde franci belgieni. Specialiștii au calculat că .. în condițiile în care situația economică a țării nu se va îmbunătăți și II statul va fi nevoit să recurgă în continuare la credite din străină- II tate. Belgia nu-și va putea plăti da- toriile nici în 50 de ani.

PESTE 1,3 MILIOANE DE PER- li 
SOANE SINT AFECTATE DE « 
INUNDAȚIILE PRICINUITE DE 
PLOILE MUSONICE care s-au a- II 
bătut,asupra unei mari părți dinte- j 
ritoriul Bangladeshului. Președintele 
țării, Hossain Muhammad Ershad, « 
a declarat într-o cuvîntare radio
difuzată că 33 din cele 64 de dis
tricte ale tării sînt afectate de ca- j 
lamitate, culturile agricole pe o su
prafață de 3,5. milioane acri au fost 
compromise, daunele materiale din ii 
acest sector fiind estimate la peste || 
300 milioane dolari, informează a- 
gențiile Kuna și U.P.I. In ajutorul n 
sinistraților au fost trimise alimen- [ 
te, îmbrăcăminte și medicamente.

„MARȘUL TINERILOR ȘOMERI". Printr-un miting de masă in sprijinul politicii de pace și pentru asigurarea locurilor de muncă, la Kassel - mare centru industrial al landului vest-german Hessa - a început „marșul n tinerilor șomeri". Participanții vor străbate sute de kilometri pe șoselele j landului, pentru a atrage atenția opiniei publice din R.F. Germania asupra situației grave a sutelor de mii de tineri și tinere care nu găsesc un loc IIde muncă sau de calificare profesională. La numeroasele acțiuni organi- lzate sub deviza „Pace și muncă pentru toți I" vor participa reprezentanți ai unor organizații de tineret progresiste, sindicale și antirăzboinice.
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