în atmosfera însuflețită cu care întregul popor
întîmpină Congresul al XIII-lea al partidului,
salutat cu fierbinte entuziasm de oamenii muncii

— expresie a unității întregului popor în jurul

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul LIV Nr 13 081

partidului, al secretarului său general
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU
au început ieri o vizită de lucru în județele Arad și Tim iȘ

La adunarea populară din comuna Pecica, Județul Arad

I

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Sosirea
în județul Arad
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a făcut,
joi, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, o vizită de lucru în ju
dețele Arad și Timiș»
,r jj;; La vizitq. au Juat pqrte tovarășii
Emil
Bobu,
Ion
Ursu,
Silviu
Curticeanu.

V

La plecarea din București, pe ae
roportul Otopeni. tovarășul Nicolae
Ceaușescu
si
tovarășa
Elena
Ceaușescu au fost salutați de tova
rășii Constantin Dâscălescu. Iosif
Banc, Lina Ciobanu, Ion Coman,
Alexandrina Găinușe, Manea Mănescu. Paul Niculescu. Gheorghe Oprea,
Gheorghe Pană. Ion Pătan. Dumitru
Popescu. Gheorghe Radulescu, Ștefan
Andrei. Ștefan Birlea. Petru Enache,
Mihai Gere. Nicolae Giosan. Suzana
Gâdea. Ana Mureșan. Elena Nae. Ion
Radu. Ion Stoian. Ioan Totu. Richard
Winter. Constantin Radu.
Vizita de lucru se desfășoară in
această perioadă de semnificație po
litică deosebită, cind comuniștii, toti
oamenii muncii de la oraSe si sate
dezbat cu înaltă responsabilitate, cu
deplină satisfacție si aprobare, cu
îndreptățită mindrie patriotică nroiectul de Directive ale Congresului
al XIII-lea al partidului.
Document programatic de excep
țională însemnătate, proiectul de Di
rective — elaborat și fundamentat cu
aportul esențial și sub permanenta
îndrumare a tovarășului Nicolae
Ceaușescu — a găsit și aici, în ținu
tul Aradului, ca pretutindeni în țară,
un vibrant ecou in conștiința oame
nilor, care văd in aceasta o nouă și
strălucită confirmare a consecventei
cu care acționează partidul nostru, :n
frunte cu secretarul său general,
pentru a asigura înaintarea fermă,
neabătută a patriei pe calea făuririi
societății socialiste multilateral dez
voltate, a comunismului.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au fost intimpinați de cei ce muncesc și tră
iesc în această parte de țară cu flori,
cu nemărginită bucurie, cu manifes
tări emoționante de aleasă stimă și
prețuire. Mii și mii de locuitori ai
acestor meleaguri și-au manifestat —
și in această zi sărbătorească — do
rința fierbinte ca apropiatul forum
al comuniștilor români să realeagă in
suprema funcție de secretar general
al partidului pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu
al poporului nostru, eminent om po
litic și de stat, militant de frunte al
mișcării comuniste și muncitorești,
personalitate proeminentă a vieții
Internationale.
. , , , . ,
Festivitatea sosirii in județul Arad
a avut loc pe aeroportul municipiu
lui, împodobit sărbătorește.
Tovarășul- Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
salutați, la coborirea din avion, de
tovarășul Pavel Aron, prim-secretar
al Comitetului județean Arad al
P.C.R., care le-a urat un călduros
bun venit.
O gardă alcătuită din ostași ai for
țelor noastre armate, membri ai găr
zilor patriotice și ai detașamentelor
de pregătire a tineretului pentru
apărarea patriei a prezentat onorul.
S-a intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.
După datina străbună, gazdele au
invitat apoi pe tovarășul Nicola,e
Ceaușescu și pe tovarășa Elena
Ceaușescu să guste din piinea
ospitalității, din ploștile cu vin.
Pionieri și șoimi ai patriei, tineri
și tinere in frumoase costume popu
lare, specifice locului, au oferit
buchete de flori.
Pe aeroport se aflau, de aseme
nea, numeroși oameni ai muncii,
care au ovaționat cu însuflețire pe
tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe
tovarășa Elena Ceaușescu, exprimindu-și, direct și cald, marea bucurie
si satisfacție.
în aclamațiile mulțimii, tovarășul,
Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena
Ceaușescu s-au urcat Ia bordul eli
copterului prezidențial, indreptindu-se spre comuna Pecica.
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DECRET PREZIDENȚIAL

privind conferirea titlului de „Erou al Muncii Socialiste"' *

la adunarea populara din comuna Pecica
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Dragi tovarăși și prieteni,
Aș dori, în primul rind, să vă
adresez dumneavoastră, tuturor lo
cuitorilor comunei Pecica și jude
țului Arad, în numele Comitetului
Central al partidului, al Consiliu
lui de Stat și al guvernului, precum
și al meu personal, un salut
călduros, revoluționar, împreună
cu cele mai bune urări. (Aplauze
și urale puternice ; se scandează
„Ceaușescu—P.C.R.„Ceaușescu
și poporul !“).
|
Am venit în județul Arad și în
comuna Pecica în mod special pen
tru a înmîna titlurile de „Erou al
Muncii Socialiste" celor două co
operative și celor doi președinți,
care au obținut, în acest an, la
gnu, o recoltă de peste 8 000 kg la
hectar. (Aplauze și urale puterni
ce). Aș dori să adresez, în mod de
osebit, cele mai călduroase felici
tări tuturor cooperatorilor din cele
două unități — „Ogorul" și „Stea
gul roșu" — care au primit astăzi
înaltul titlu de „Erou al Muncii
Socialiste". Aceasta înseamnă, sim
bolic, că toți membrii acestor‘uni
tăți sînt eroi ai muncii socialiste,
pentru că recoltele obținute sînt
rezultatul muncii și activității lor.
(Urale și anlauze puternice ; se
scandează „Ceaușescu—P.C.R. !“).
Doresc, de asemenea, să adresez
în mod deosebit felicitări și celor
doi președinți ăi acestor cooperati
ve, cărora li s-a înmînat astăzi ti
tlul de „Erou al Muncii Socialiste",
ca o apreciere a felului cum au

■.
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Pentru contribuția deosebită adusă Ia înfăptuirea
- Cooperativei agricole de producție „Steagul Roșu”
politicii partidului și statului de dezvoltare a agriculdin comuna Pecica, județul Arad, care a realizat 8 264
-tuni; socialiste și pentru producția mare de grîu obr . kg griu la hectar.
ținută în anul 1984,
Art. 2. - Se conferă titlul-.de „Erou al Muncii Socia
Președintele Republicii Socialiste România
liste" tovarășilor:
decretează:
- Doina A. Vasilescu, președinta cooperativei agri
Art. 1. - Se conferă titlul de „Erou al Muncii Socia
cole de producție „Ogoru" din comuna Pecica, județul
liste" următoarelor unități :
Arad ;
— Cooperativei agricole de producție „Ogoru" din
— Edgard Francisc Iosif I. Csiky, președintele coope
comuna Pecica, județul Arad, care a realizat 8 365 kg
rativei agricole de producție „Steagul Roșu" din co
griu la hectar;
muna Pecica, județul Arad.

■

.

acționat' pentru buna organizare a ' s-a menționat și aici câ aceste
muncii,, pentru unirea eforturilor
două cooperative vor obține, la
tuturor cooperatorilor și. pentru
porumb, peste 10 000 de kg la hec
aplicarea cunoștințelor științei agri tar. în general, pe întreaga țară,
cole — ceea ce a permis obținerea
sînt perspective să obținem o re
acestor recolte bune la grîu în
coltă bună de porumb, precum și
cele două unități. (Aplauze pu
li celelalte culturi, astfel incit, în
ternice, prelungite).
anul celei de-a 40-a aniversări a
în județ sînt și alte unități care
revoluției de eliberare socială și
au obținut recolte de grîu de peste
națională, antifascistă și antiimpe5 000 de kg. în general, județul a
rialistă, și anul Congresului al
obținut o producție, la grîu, de
XIII-lea al partidului, agricultura
peste 4 000 de kg, iar la orz, de
românească să obțină recolte bune
4 700 de kg. Sînt recolte bune
în toate sectoarele. Aceasta va
și doresc să adresez felicitări tuasigura creșterea mai puternică a
turor cooperatorilor și lucrătorilor
contribuției agriculturii noastre la
din întreprinderile de stat, din
dezvoltarea generală a patriei, va
S.M.A.-uri, specialiștilor, întregii'
crea condiții pentru ridicarea
țărănimi din județul Arad pentru
continuă a bunăstării materiale și
rezultatele obținute în acest an la
spirituale a "poporului
nostru.
aceste culturi. (Aplauze și urale
(Aplauze și urile
•ale puternice
puternice ; se
puternice; se scandează „Ceaușescu
scandează: „Ceaușescu Și poși poporul!“).
porul!“)
în general, pe întreaga țară —
într-adevăr, avem un număr
așa cum am menționat la Consfă- . mare de unități care au obținut
tuirea de lucru de la Comitetul
recolte, la grîu și orz, de peste
Central — am obținut, la grîu și
5 000 -kg. Avem, de asemenea, un
la orz, o producție bună, printre
număr mare de unități care pre
cele mai bune ale României, ceea
văd să obțină recolte de porumb
ce demonstrează capacitatea țără
de peste 10 000 kg la hectar, iar
nimii, a cooperatorilor, a agricul
unele au declarat, în Consfătuirea
turii noastre socialiste de a în
de lucru de la Comitetul Central,
făptui hotărîrile Congresului al
că vor obține recolte de peste
XII-lea privind realizarea noii
20 000 kg la hectar. O cooperativă
revoluții agrare în România,
a anunțat că va realiza chiar
(Aplauze și urale puternice ; se
25 000 kg porumb la hectar.
scandează : „Ceaușescu—România,
Aceasta demonstrează că ceea ce
stima noastră și mindria !“)
am realizat pînă acum constituie
Am vizitat, cu puțin timp îna
o bază bună pentru a ne propuinte, unele culturi de porumb,
(Continuare în pag. a II-a)
sfeclă- de zahăr și soia. Dealtfel

Aspect din timpul vizitei la Întreprinderea de mașini-unelte „Strungul" din Arad
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NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
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DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea titlului de „Erou al Muncii Socialiste"
Pentru contribuția deosebită adusă ia înfăptuirea
politicii partidului și statului de dezvoltare a agricul
turii socialiste și pentru producțiile mari de grîu și de
orz obținute în anul 1984,
Președintele Republicii Socialiste România
decretează:
#
Art. 1. — Se conferă titlul de „Erou al Muncii So
cialiste" cooperativei agricole de producție „Topo-

lovățu Mare" din comuna Topolovățu Mare, județuli
Timiș, care a realizat 8 253 kg grîu și 8 819 kg orz
la hectar.

Art. 2. — Se conferă titlul de „Erou al Muncii So
cialiste" tovarășului loan C. Josu, președintele coope
rativei agricole de producție „Topolovățu Mare" din
comuna Topolovățu Mare, județul Timiș.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

L

Imagine de la vizitarea standului de produse agricole din comuna Pecica — Arad
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU.
IIHEDNĂ CD TOVARASA ELENA CEAUSESCU. IN JUDEȚUL AHAD
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
la adunarea populară din comuna Petica
(Urmare din pag. I)

ne ca toate unitățile agricole — și
cooperatiste, și de stat — ca în
treaga noastră agricultură să se
angajeze cu toate forțele în înfăp
tuirea obiectivelor noii revoluții
agrare. Mulți — chiar și la noi in
țară, dar și în străinătate — și-au
pus întrebarea : ce este această
nouă revoluție agrară ? Doar am
făcut odată revoluție agrară prin
cooperativizare. Intr-adevăr, aceas
ta a constituit o mare revoluție
politică, socială, o schimbare fun
damentală în concepția țărănimii
noastre, care și-a unit forțele în
unități cooperatiste puternice, creînd astfel condițiile ca agricultura
românească să poată asigura tot
ce este necesar pentru buna apro
vizionare a întregului popor, pen
tru sporirea contribuției sale la
dezvoltarea generală economicosocială, la ridicarea gradului de
civilizație al poporului nostru.
Aceasta reprezintă o condiție
esențială pentru edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și pentru înfăptuirea visului
omenirii — societatea comunistă.
(Aplauze și urale puternice; se
scandează : „Ceaușescu—P.C.R.!“)
Odată cu revoluția din agricul
tură privind cooperativizarea, am
înfăptuit, am putea spune, o altă
revoluție — în ce privește me
canizarea — deci în schimbarea
modului de lucru și de muncă în
agricultura noastră — în chimiza
rea agriculturii, în aplicarea cu
ceririlor științei agricole, ceea ce,
de asemenea, constituie un factor
important pentru progresul între
gii noastre agriculturi socialiste.
Dar numai acestea nu sînt sufici
ente. Acum, pe această bază
politico-socială și tehnico-materială, trebuie să realizăm o revo
luție nouă în ce privește producția
pe care să o obținem la hectar. O
recoltă de 5 000 de kg la hectar este

o recoltă bună; dar obiectivele re
voluției agrare trebuie să înceapă,
la griu, de la 8 000 kg la hectar în
sus, iar la porumb, de la minimum
10 000 kg la hectar. Numai în aceste condiții vom putea vorbi de
o nouă revoluție agrară, care va
schimba din temelii caracterul agriculturii noastre, dar și nivelul
de viață al țărănimii, al poporu
lui nostru. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează : „Ceaușescu
și poporul!“).
Realizarea acestor obiective, pri
vind creșterea producției agricole
în sectorul vegetal, dar și în
zootehnie și în celelalte sectoare,
va face ca agricultura să se trans
forme, de fapt, într-o activitate a
industriei agricole. Pentru că toate
acestea cer aplicarea fermă a cu
ceririlor științei, a mecanizării agriculturii, a îngrășămintelor și
celorlalte substanțe chimice, în
mod rațional, în așa fel încît să
asigure folosirea la maximum a
capacității lor de creștere a pro
ducției. Dar, în același timp, vom
schimba și felul de muncă, de or
ganizare a agriculturii noastre.
Aceasta va duce și la o schimbare
a nivelului general de cultură și
de muncă al țărănimii, la apropie
rea între munca agricolă și munca
industrială, la dispariția deosebiri
lor dintre aceste două feluri de
activități principale din societatea
noastră și, în general, din societa
tea umană, va face ca, într-adevăr,
țărănimea cooperatistă, întreaga
noastră țărănime să se ridice la
un nivel nou, să devină o forță so
cială nouă, cu o înaltă conștiință
revoluționară, cu o temeinică pre
gătire profesională și științifică, în
stare să smulgă solului recoltele
cele mai bune, demonstrînd astfel
forța unui popor stăpîn pe desti
nele sale, care își făurește în mod
conștient propriul său viitor, liber
<— viitorul comunist. (Aplauze și
urale puternice; se scandează :

„Ceaușescu — P.C.R.
„Ceaușescu
și poporul !“).
Ceea ce au realizat cele două
unități cooperatiste este la îndemîna tuturor cooperatorilor din
Pecica și din județul Arad, ca, de
altfel, din întreaga țară. Aceasta
cere, într-adevăr, ca lucrările agricole să se realizeze în cele mai
bune condiții, ca mecanizatorii să
execute lucrările de arat, de însămînțat în cele mai bune condiții,
să se asigure fertilizarea, sămînță
de înaltă calitate și toate celelalte
lucrări de întreținere necesare.
Aceasta impune, de asemenea,
realizarea unei densități maxime
— ca una din condițiile esențiale
pentru a obține recolte record.
Dar, pe lingă toate acestea, se cere
și spirit revoluționar, nou, o mun
că intensă.
Vorbind de crearea omului nou,
a spiritului revoluționar în mun
că, trebuie să înțelegem că acesta
nu se manifestă în mod abstract
sau prin declarații. Spiritul re
voluționar la Pecica, la aces
te două unități, s-a manifestat
în munca pentru a obține 8 000 de
kg griu la hectar ! Spiritul revolu
ționar se manifestă acolo — în în
treprinderi, în cercetare, în învățămînt — peste tot unde activita
tea se desfășoară într-un spirit
nou, se acționează pentru a schim
ba vechile stări de lucruri, pentru
a obține rezultate superioare în
toate domeniile. A fi revoluționar
înseamnă a lucra într-un spirit
nou, a face totul pentru progresul
patriei, pentru bunăstarea poporu
lui, pentru întărirea independenței
și suveranității țării ! (Aplauze și
urale puternice ; se scandează
îndelung : „Ceaușescu — pace !“,
„Ceaușescu reales, la al XIII-lea
Congres !“)•
Am convingerea că toți coopera
torii din Pecica și toți lucrătorii
din întreprinderile de stat și din
S.M.A.-uri vor trage concluziile

necesare pentru activitatea lor
viitoare. Aș dori ca, anul viitor,
întregul consiliu agroindustrial să
se prezinte cu recolte la nivelul
celor obținute de aceste două uni
tăți.
Am, de asemenea, convingerea
că și organizația de partid jude
țeană, celelalte unități cooperatis
te și de stat, S.M.A.-urile, întreaga
agricultură a județului vor trage
concluziile corespunzătoare și se
vor prezenta, în 1985, cu recolte
mult superioare față de cele ob
ținute în 1984.
Aș dori să adresez, încă o dată,
felicitări cooperatorilor, conduceri
lor și președinților celor două uni
tăți, întregii țărănimi din Pecica
și din Arad. Vă urez, dragi tovarăși
și prieteni, să obțineți rezultate tot
mai bune, în toate sectoarele ! Să
faceți în așa fel încît să de
monstrați, prin noile voastre rea
lizări, acordarea acestor înalte ti
tluri. faptul că toți oamenii mun
cii din aceste două unități sînt, în
mod simbolic, eroi ai muncii so
cialiste — și că veți acționa, în
tr-adevăr, ca eroi, ca revoluțio
nari, ca patrioți, care doresc să
facă totul pentru înflorirea patriei,
pentru socialism, pentru comunism,
pentru pace. (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite).
Vă urez din toată inima noi și
noi succese în întreaga activitate,
multă sănătate și fericire. La
revedere, dragi tovarăși ! (Aplauze
și urale puternice; se scandează
minute în șir : „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul
„Ceaușescu — pace !“. într-o at
mosferă de mare însuflețire și pu
ternică unitate, toți cei prezenți
la adunare ovaționează îndelung
pentru Partidul Comunist Român,
pentru secretarul general al parti
dului, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU).

Vizita în comuna Pecica
Primul obiectiv al vizitei in jude
țul Arad a fost comuna Pecica, loca
litate care și-a ciștigat un binemeri
tat renume pentru hărnicia oameni
lor săi, făuritori, an de an, ai unor
recolte îmbelșugate. Faima de des
toinici gospodari a lucrătorilor aces
tor mănoase păminturi din Cimpia
de vest a țării a fost întărită prin
acordarea, în ultimii ani, a unor
înalte distincții celor patru unităti
agricole ale comunei — cooperati
vele „Ogorul", „Avîntul", și „Steagul
Roșu", precum și I.A.S. Pecica.
Elicopterul prezidențial a aterizat
în vecinătatea unor lanuri de po
rumb. Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
întimpinați cu deosebită stimă de
Gheorghe David,- ministrul agricul
turii și industriei alimentare. Doina
Vasilescu, președintele C.A.P. „Ogo
rul", de membri ai consiliului de
conducere al cooperativei agricole.
Secretarul general al partidului a
intrat într-un lan de porumb al că
rui rod a început să fie cules. Gaz
dele arată că se lucrează cu deose
bită grijă pentru strîngerea recoltei
fără nici un fel de pierderi. Se esti
mează că de pe întreaga suprafață
cultivată se va obține, în condiții de
neirigare, o producție de peste zece
tone porumb boabe Ia hectar. Este o
recoltă bună, în condițiile acestui an,
dar gospodarii din Pecica se anga
jează ca, în 1985, muncind mai bine,

aplicind cu strictețe recomandările
pe care secretarul general al parti
dului le-a făcut atît astăzi, la fața
locului, cit și cu prilejul recentei
Consfătuiri de lucru de la C.C. al
P.C.R., să obțină producții mai mari
la porumb, la toate culturile.
în continuare, au fost vizitate cul
turile de sfeclă de zahăr și soia, care
anunță, de asemenea, producții bune,
de aproape 40 de tone și, respectiv,
peste 2 500 kg la hectar.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat urări de sănătate și succese
tot mai mari țăranilor care lucrau la
această oră a dimineții la strînsul
roadelor cimpului.
Vizita a continuat la sediul gospo
dăresc al cooperativei agricole
„Ogorul".
Mii de localnici, țărani cooperatori,
mecanizatori, lucrători din fermele
de stat au făcut tovarășului Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășei
Elena
Ceaușescu o entuziastă primire. Ti
neri și vîrstnici poartă portrete ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale
tovarășei Elena Ceaușescu, flutură
stegulețe tricolore și roșii, scandează
cu putere pentru patrie și partid,
pentru stimatul și iubitul nostru
conducător.
La coborirea din elicopter, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, tovarășa
Elena Ceaușescu au fost întimpinați
de reprezentanți ai organelor locale

de partid și dc stat, ai conducerii
agriculturii județului și consiliului
unic agroindustrial Pecica.
Șoimi ai patriei și pionieri, tinere
și tineri îmbrăcați în frumoase cos
tume populare au oferit distinșilor
oaspeți buchete de flori.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu au fost invitați
de un bătrîn gospodar al satului să
guste din vestita piine de Pecica.
simbolizind, aici, in egală măsură,
tradiționala ospitalitate românească,
dar și rodnicia pămintului de pe care
se obțin recolte-record de griu.
în fața unor panouri cu gra
fice sugestive, tovarășului Nicolae
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu
le sint prezentate principalele reali
zări ale industriei și agriculturii ju
dețului. Cu justificată mîndrie se
subliniază că Aradul, asemenea tu
turor județelor patriei, a cunoscut o
dezvoltare economică și socială
fără precedent în istoria României în
perioada ce a urmat Congresului al
IX-lea al partidului, epocă ce poartă
pecetea gindirii și faptei cutezătoare,
revoluționare a celui mai iubit fiu al
națiunii noastre, tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
în continuare a fost vizitată o ex
poziție în care este prezentată în
treaga gamă de produse agricole ce
se realizează în unitățile consiliului.
Rețin în mod deosebit atenția rezul

La întreprinderea de vagoane din Arad

tatele obținute în producerea de se
mințe din soiuri de mare productivi
tate de cereale și legume. Impresio
nează, totodată, bogatul sortiment de
legume și fructe, frumoasele exem
plare de bovine, ovine și porcine,
iepuri de casă, animale pentru blană,
păsări.
Sînt expuse, de asemenea, utilaje
și instalații agricole create de mun
citorii și specialiștii întreprinderii
mecanice pentru agricultură și indus
tria alimentară Arad.
în încheiere, tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au vizitat sectorul zooteh
nic al fermei. Și aici este prezent la
tot pasul spiritul de buni gospodari,
de oameni harnici care muncesc cu
pasiune pentru a ridica necontenit
nivelul producțiilor, pentru a livra
cantități tot) mai mari de produse
agroalimentare la fondul centralizat
al statului.
într-o mașină deschisă, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu s-au îndreptat apoi spre
centrul comunei Pecica, unde a avut
loc o mare adunare populară.
Pe întregul traseu străbătut, mii și
mii de locuitori din comună și din
așezările învecinate, destoinici mun
citori ai pămintului, și-au exprimat
din nou sentimentele de profundă
dragoste, stimă și recunoștință față
de secretarul general al partidului.

Aspect din timpul vizitării standului de legume din comuna Pecica - Arad

Adunarea populară din comuna Pecica
în încheierea vizitei secretarului
general al partidului la Pecica, zeci
de mii de locuitori din această mare
si frumoasă comună și din așezările
învecinate au narticipat la o entu
ziastă adunare populară.
De la intrarea in comună și pină
în centrul acesteia, unde a avut loc
adunarea populară, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu
au fost întimpinați cu deosebită căl
dură, cu sentimente de aleasă stimă
șl prețuire. Cei ce trăiesc și mun
cesc pe aceste locuri au dat glas re
cunoștinței lor fierbinți față de
secretarul general al partidului, pen
tru tot ce a făcut și face în vederea
imăptuirii noii revoluții agrare în
țara noo'tră, pentru înflorirea satu
lui românesc, pentru ridicarea bună
stării materiale și spirituale a țără
nimii, a întregului popor.
Cu mîndria de a prezenta, condu
cătorului' partidului și statului, re
zultatele deosebite ale muncii lor,
locuitorii comunei, cărora1 li s-ău
adăugat, în această zi de aleasă săr
bătoare, reprezentanți ai unităților
agricole din județ, și-au manifestat
adeziunea deplină la hotărîrea co
muniștilor, a întregului nostru popor
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie
reales în suprema funcție de secre
tar general al partidului.
S-a scandat cu putere, îndelung,
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu
și poporul !“, „Ceaușescu reales, la
al XIII-lea Congres !“, „Ceaușescu
— pace
Cei prezenți purtau portrete ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale
tovarășei Elena Ceaușescu, pancarte
pe care erau alăturate cuvinte simbol
ce exprimă unitatea de nezdruncinat
a întregului nostru popor în jurul
partidului, al secretarului său gene
ral.
Luînd cuvîntul. tovarășul Pavel
Aron, prim-secretar al Comitetului
județean Arad al P.C.R., a spus :
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți ca, in
aceste momente cu adinei și profun
de semnificații pentru noi. prilejuite
de întimpinarea Congresului al
XIII-lea al partidului, să mă fac
mesagerul tuturor locuitorilor jude
țului Arad, al celor care trăiesc și
muncesc înfrățiți în comuna Pecica
— vatră locuită neîntrerupt de două
milenii — pentru a vă adresa dum
neavoastră, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, dumnea
voastră, mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu. un sincer și călduros bun
venit pe acest străvechi pămînt
românesc !
Profund onorați de înalta cinste
pe care ne-o faceți de a fi oaspetele
nostru drag, beneficiind și de
această dată direct de indicațiile și
orientările dumneavoastră. îmi fac
datoria de onoare ca, in numele co
muniștilor. al tuturor locuitorilor
județului Arad — români, maghiari,
germani și de alte naționalități —
să exprim adeziunea fată de Hotă
rîrea Plenarei C.C. al P.C.R. ca
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. conducă
torul încercat și iubit al partidului
si statului nostru, eminent fiu al
clasei muncitoare, al poporului ro
mân, revoluționar consecvent și
patriot înflăcărat, identificat total cu
telurile și aspirațiile întregului nos
tru popor, să fiți reales în funcția
supremă de secretar general al parti
dului la cel de-al XIII-lea Congres.
Ne exprimăm, cu acest prilej,
adeziunea deplină cu proiectul de
Directive ale Congresului al XIIIlea. care reflectă gindirea novatoare,
contribuția hotărîtoare. grija dum
neavoastră consecventă pentru pro
gresul continuu și multilateral al
României pe drumul socialismului și
comunismului.
Marile progrese înregistrate în edi
ficarea noii orinduiri pe pămîntul
României ne îndreptățesc să privim
cu încredere viitorul. De numele
dumneavoastră sint legate cele mai
mărețe și înălțătoare realizări din
istoria multimilenară a acestui stră
vechi pămint. Cei aproape 20 de ani
care s-au scurs de la Congresul al
IX-lea al partidului — perioada cea
mai prosperă — au intrat cu deplin
temei in conștiința întregului nostru
popor drept „Epoca Ceaușescu". Noi,
cei care trăim și muncim în județul
Arad, am beneficiat în repetate
rinduri de indicațiile și orientările
deosebit de prețioase pe care
le-ați formulat dumneavoastră, mult
stimate și iubite tovarășe secretar
general, la fața locului, cu ocazia

vizitelor efectuate pe aceste me
leaguri.
Vă raportăm, tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că în anii care au trecut
de la Congresul al IX-lea al parti
dului producția industrială a județu
lui a crescut de peste patru ori, iar
cea agricolă s-a dublat. O dinamică
fără precedent a cunoscut exportul,
fapt ce confirmă creșterea competi
tivității produselor noastre pe piața
mondială. Toate acestea au determi
nat profunde mutații în economia
județului, cu consecințe directe în
creșterea gradului de civilizație și
bunăstare al tuturor oamenilor mun
cii.
Pentru toate aceste realizări, oa
menii muncii din județul Arad, orga
nizația județeană de partid vă aduc
prinosul lor de recunoștință, întreaga
gratitudine, dumneavoastră, celui
mai. iubit și stimat fiu al națiunii
noastre socialiste.
Acțibnînd în spiritul orientărilor și
indicațiilor date de dumneavoastră
la Plenara C.C. al partidului din
iunie anul curent și la recenta con
sfătuire de lucru de la Comitetul
Central, oamenii muncii arădeni mi
litează cu fermitate pentru ridicarea
întregii activități economice la nive
lul exigențelor calitative ale etapei
actuale.
In prezent, cu ocazia adunărilor și
conferințelor de partid, dări de sea
mă și alegeri, dezbatem proiectul de
Directive ale Congresului al XIII-lea
al partidului, sarcinile ce ne revin
în ce privește dezvoltarea intensivă
a economiei județului, modernizarea
producției și creșterea competitivită
ții pe piața externă, sporirea con
tinuă a eficienței întregii activități.
Mult stimate tovarășe secretar ge
neral, cu mîndrie patriotică vă ra
portăm că, aplicind orientările și
indicațiile dumneavoastră, oamenii
muncii din agricultura județului
Arad au reușit, în acest an, să ob
țină cea mai mare recoltă la cereale
păioase. La cultura orzului s-a obți
nut o producție medie la hectar de
4 769 kg. iar Ia griu de 4 020 kg.
Ne bucurăm nespus de mult că vă
aflați in mijlocul oamenilor muncii
din Pecica, unde două unități coo
peratiste au realizat producții de
peste 8 000 kg griu la hectar. De ase
menea, toate unitățile din Consiliul
unic agroindustrial de stat și coope
ratist Pecica se înscriu printre cele
34 unități din județ, care au obținut
producții intre 5 000—8 000 kg griu la
hectar.
La această adunare populară parti
cipă țărani cooperatori, președinți de
cooperative agricole, oameni ai mun
cii din I.A.S. și S.M.A., specialiști
din întregul județ, pentru a lua
direct cunoștință de însuflețitoarele
dumneavoastră .indicații, pentru mo
bilizarea tuturor forțelor materiale și
umane, în vederea valorificării mari
lor posibilități ale agriculturii jude
țului, extinderii experienței înaintate
a unor colective, astfel încît să
crească numărul unităților agricole
cu producții de peste 8 000 kg.
Vă asigurăm că am luat toate mă
surile pentru desfășurarea ritmică,
operativă a campaniei de toamnă,
pentru strîngerea fără pierderi a re
coltei. In paralel, acționăm pentru
executarea unor lucrări de bună ca
litate, care să pună baze temeinice
producțiilor anului viitor.
în zootehnie s-a încheiat acțiunea
de modernizare a adăposturilor, concentrindu-ne în prezent eforturile
pentru realizarea integrală a efecti
velor planificate, a furajelor în
structura și volumul prevăzute, pen
tru a ne îndeplini producțiile de
carne și lapte planificate, obligațiile
de livrări la fondul de stat și asigu
rarea in bune condiții a autoaprovizionării populației.
Mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general Nicolae Ceaușescu,
permiteți-mi, vă rog, .ca, in numele
tuturor locuitorilor județului Arad,
să reafirm deplina noastră adeziune
la politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, să vă încre
dințez că organizația județeană de
partid va acționa și în viitor, cu
toată responsabilitatea și fermitatea
revoluționară, pentru mobilizarea tu
turor oamenilor muncii — români,
maghiari, germani și de alte națio
nalități — la îndeplinirea neabătută
a sarcinilor ce ne revin. Sintem conștienți că, numai în acest fel, ne fa
cem datoria față de partid și popor
și răspundem exemplului dumnea
voastră de dăruire totală, de abne
gație revoluționară pentru progresul
multilateral al patriei, pentru trium
ful păcii și socialismului în lume.
A avut Ioc, apoi, un moment de
intensă emoție : în aplauzele și
ovațiile miilor de lucrători ai ogoa

relor din Cimpia de vest a țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu a inminat
cooperativelor agricole de produc
ție „Ogorul" și „Steagul Roșu", pre
cum și celor doi președinți de la aceste unități fruntașe, înaltul titlu de
„Erou al Muncii Socialiste" pentru
contribuția adusă la înfăptuirea po
liticii partidului și statului de dez
voltare a agriculturii socialiste, pen
tru producția record de griu obținută
în anul 1984.

A luat, în continuare, cuvîntul îng.
Doina Vasilescu, președintele C.A.P.
„Ogorul" — Pecica, care a spus :
Mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți ca, în numele membrilor cooperativei agricole de
producție „Ogorul" — Pecica, să vă
adresăm din adîncul inimilor noăstre urarea fierbinte de „Bun venit"
pe meleagurile comunei Pecica, exprimindu-ne, alături de întreaga
țară, sentimentele de înaită prețuire
și recunoștință pentru contribuția
dumneavoastră inestimabilă la elabo
rarea și înfăptuirea politicii partidu
lui, de ridicare a României socia
liste pe noi trepte de progres și ci
vilizație.
Trăim astăzi momente de vibrantă
emoție și bucurie, care vor rămine
neșterse din memoria membrilor
noștri cooperatori, a tuturor locuito
rilor acestei așezări, prin faptul că
două cooperative agricole de produc
ție din Pecica și președinții lor au
primit înaltul titlu de „Erou al Mun
cii Socialiste", distincție care — spre
cinstea noastră — ne-a fost înmînată
de către cel mai iubit fiu al poporu
lui român, conducătorul partidului și
statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Exprimîndu-vă cele mai vii mulțu
miri, recunoștință fierbinte pentru
înaltul titlu de „Erou al Muncii So
cialiste", ce ne-a fost conferit pen
tru aprecierile făcute la adresa mun
cii noastre, vă asigurăm, mult iubite
si stimate tovarășe secretar general,
că, urrmnd orientările și îndrumările
dumneavoastră la recenta consfă
tuire de lucru de la Comitetul Cen
tral, în spiritul prevederilor proiectulul de Directive ale Congresului al'
XIII-lea, vom face totul pentru a obține in viitor producții și mai mari,
sigure și stabile, sporind rodnicia pă
mintului potrivit condițiilor de care
dispunem.
Permiteți-ne să vă raportăm și de
această dată că, respectînd întocmai
prețioasele dumneavoastră indicații,
date cu prilejul vizitei in comuna și
în unitatea noastră, am reușit să ob
ținem producții record la cereale pă
ioase. Astfel, la cultura griului, po
cele 600' de hectare cultivate am ob
ținut 8 365 kg/ha față de 6 000 kg/ha
cit era planificat, ceea ce ne-a per
mis să livrăm, suplimentar la fondul
de stat, o cantitate de peste 2 000
tone.
De asemenea, la producția de orz
am depășit producția medie planifi
cată la hectar cu 800 kg.
Cit privește producția de porumb,
ea este evaluată la peste 10 000 kg/
ha, ceea ce ne dă garanția că; vom
depăși simțitor planul la fondul de
stat.
Vă informăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că șl la
celelalte culturi de toamnă estimăm
o producție bogată.
Permiteți-mi să exprim întreaga
noastră gratitudine tovarășei acade
mician
doctor
inginer
Elena
Ceaușescu pentru multilaterala acti
vitate desfășurată in înfăptuirea
politicii partidului, ca om de știință
de renume mondial, pentru contri
buția adusă la dezvoltarea chimiei
românești — noi fiind printre bene
ficiarii direcți ai realizărilor chi
miei în obținerea unor producții
record.
în sectorul zootehnic, producția de
lapte pe primele 7 luni a fost rea
lizată în proporție de 156 la sută,
livrînd in plus față de aceeași pe
rioadă a anului trecut 1 100 hl lapte,
estimind în acest an realizarea a
4 500 litri lapte pe vacă furajată și
un indice de natalitate de 91 la
sută.
Sintem conștienți că succesele
noastre pentru care am fost răsplă
tiți cu înaltul titlu de „Erou al
Muncii Socialiste" se datoresc po
liticii științifice,
promovate de
partid, contribuției inestimabile pe
care o aduceți dumneavoastră, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
la dezvoltarea continuă a agricul
turii noastre socialiste.

(Continuare în pag. a V-a)
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Lo adunarea populară din comuna Topolovățu Mare, județul Timiș

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
la adunarea populară din comuna Topolovățu Mare
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să încep prin a vă adresa
dumneavoastră, tuturor locuitorilor
din Topolovățu Mare și din jude
țul Timiș, în numele Comitetului
Central al partidului, al Consiliu
lui de Stat și guvernului, precum
și al meu personal, un salut
călduros, revoluționar, împreună cu
cele mai bune urări. (Aplauze și
urale puternice ; se scandează :
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu
și poporul !“).
Această mare adunare populară
a lucrătorilor ogoarelor timișene
este consacrată unui eveniment
deosebit — și anume acordarea
titlului de ,,Erou al Muncii Socia
liste"
cooperativei Topolovățu
Mare și președintelui ei, pentru
rezultatele deosebite obținute la
producția de grîu, de aproape
3 300 kg la hectar și de circa
8 800 kg la orz — producții care,
într-adevăr, demonstrează capa
citatea oamenilor muncii din Topolovățu Mare — ca și de pe alte
meleaguri, din alte județe — de a
obține recolte deosebite și, totoda
tă, se înscriu în orientările stabi
lite de Congresul al XII-lea al
partidului privind realizarea unei
noi revoluții agrare. (Aplauze și
urale puternice ; se scandează :
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu
și poporul !“).
Am ținut să particip direct la
înmînarea acestor înalte distincții
ale Republicii Socialiste România
pentru a sublinia preocuparea și
atenția pe care partidul și statul
nostru o acordă agriculturii și
acelora care fac totul pentru în
făptuirea politicii de dezvoltare a
agriculturii. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — P.C.R. !“).
Am vizitat, cu puțin timp înain
te, culturile de porumb și soia. Am
constatat, cu multă satisfacție, că
și la aceste culturi se prelimină
recolte bune, la porumb de peste
20 000 de kg știuleți la hectar și la
sbia de peste 3 000—3 200 kg la
hectar. Sînt recolte bune, care de
monstrează, o dată mai mult, că
producția obținută la grîu nu este
întîmplătoare, ci se înscrie în re
zultatele '»generale deosebit de
bune pe care cooperativa Topolovățu Mare le realizează în ultimii
ani.
Aș dori să adresez cele mai
calde felicitări tuturor cooperatori
lor și locuitorilor din Topolovățu
Mare pentru această înaltă dis
tincție de „Erou al Muncii Socia
liste", care constituie o deosebită
apreciere a muncii tuturor coope
ratorilor, și, într-un sens simbolic,
înseamnă că prin aceasta fiecare
cooperator care a contribuit la
realizarea acestei producții este un
erou al muncii socialiste. Deci o
cooperativă de eroi ! Vă adresez
cele mai calde felicitări ! (Anlauze
și urale puternice ; se scandează :
„Ceaușescu și poporul !").
Doresc, de asemenea, să adresez
cele mai calde felicitări președin
telui cooperativei, pentru titlul de
Erou al Muncii Socialiste, ca o apreciere a activității de bună or
ganizare a muncii, împreună cu
specialiștii și cu întreaga condu
cere a unității, cu toți cooperatorii,
pentru aplicarea hotărîrilor Con
gresului al XII-lea, a cuceririlor
științei, ceea ce a permis realizarea
acestor producții deosebit de mari.
(Aplauze și urale puternice ; se
scandează : „Ceaușescu—P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul !“).
în județul Timiș sînt un număr
mare de unități care au obținut, la
grîu, peste 5 000 de kg-la hectar.
Este o producție bună ; dar am
acordat titlul de erou acelei coo
perative. din Timiș și acelor coo
perative din alte județe care au
obținut peste 8 000 de kg grîu la
hectar, deoarece consider că obiec
tivul noii revoluții agrare, la pro
ducția de grîu, trebuie să fie de
peste 8 000 de kg. (Aplauze și urale
puternice, îndelungate, se scan
dează : „Ceaușescu și poporul !“).

în județul Timiș sînt, de aseme- .
nea, un număr de unități care au
obținut la orz peste 8 000 de kilo
grame la hectar. Sînt recolte bune
și ele se înscriu, de asemenea, în
obiectivele noii revoluții agrare.
Aș dori, totodată, să menționez că,
pe ansamblu, județul Timiș a
■realizat în a.cest an o producție de
aproape 4 200 kilograme grîu la
hectar. Este.o producție bună, care
așază județul Timiș printre ju
dețele fruntașe — dar nu pe pri
mul loc. Desigur, rămîne ca in
această mare întrecere între ju
dețe, anul viitor, Timișul să
concureze pentru locul 1. (Aplauze
și urale puternice,. prelungite ; se
scandează : „Ceaușescu, fiu iubit,
în Timiș
bine ați venit
„Ceaușescu și poporul !“).
La orz, de asemenea, Timișul a
obținut, pe județ, o producție de
circa 4 600 de kilograme la hectar.
Și aceasta este o producție medie
bună, dar care, de asemenea, nu
așază județul Timiș pe locul I,
rămînînd ca, în anul viitor, și în
acest sector, județul dumneavoas
tră să concureze cu celelalte ju
dețe care au obținut anul acesta
recolte mai mari și care își pro
pun ca și în anul viitor să se
mențină pe locul I. Deci, va fi o
luptă pentru a obține locul I prin
producții mult mai înalte decît
cele obținute în acest an : la grîu,
de peste 5 000 kg la hectar pe ju
deț, iar la orz de peste 5 500 kg
la hectar pe județ. (Aplauze pu
ternice ; se scandează : „Ceaușescu
și poporul !“, „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mîndria !“).
Aș dori să adresez felicitări tu
turor cooperatorilor, specialiștilor,
mecanizatorilor, întregii țărănimi
din județul Timiș pentru rezulta
tele din acest an și urarea ca, anul
viitor, să obțină rezultate cît mai
bune, în toate sectoarele ! (Aplau
ze și urale puternice ; se scan
dează : „Ceaușescu și poporul !“,
„Ceaușescu — P.C.R. !“).
După cum este cunoscut, Con
gresul al XII-lea al partidului a
stabilit sarcini deosebite privind
agricultura — și a pus, ca obiec
tiv, noua revoluție agrară. în
cursul cincinalului am realizat o
serie de rezultate bune. Am sta
bilit o serie de programe privind
îmbunătățirile funciare, amelio
rarea solului — care să permită
realizarea acestor obiective.
Această nouă revoluție agrară
se înscrie în lupta partidului nos
tru de transformare a societății,
de transformare a naturii. Am în
făptuit revoluția agrară prin coo
perativizarea agriculturii — ceea
ce a însemnat o transformare ra
dicală a condițiilor de muncă,
a felului de gîndire al țărănimii
noastre. Am realizat o largă me
canizare a agriculturii, chimizarea
și am asigurat condițiile necesare
pentru aplicarea cuceririlor știin
ței în toate sectoarele agriculturii
noastre socialiste. Pe această bază
am obținut și rezultatele de pînă
acum, și realizările deosebite de
la Topolovățu Mare, pe care le
cinstim astăzi.
Dar trebuie să înfăptuim pînă
Ia capăt transformarea revoluțio
nară a agriculturii, să realizăm
tot ceea ce prevede Programul
partidului, — de transformare a
agriculturii într-o variantă a acti
vității industriale, deci o agricul
tură industrială, bazată pe cele
mai noi cuceriri ale științei, pe
folosirea mecanizării, pe tot ceea
ce a creat mai bun cunoașterea
umană în acest domeniu. Ceea ce
am realizat la grîu, la porumb,
aici, la Topolovățu Mare și în
alte județe — și sînt județe cu o
recoltă mai bună decît Timiș, sînt
cooperative mai bune decît Topo
lovățu Mare, care și-au propus
chiar în consfătuirea recentă de
Ia Comitetul Central să obțină
anul acesta o recoltă de porumb
de 25 000 kg de știuleți la hectar
— demonstrează că este posibil să
se realizeze asemenea producții.

Deci, pe această cale, să trans
formăm în mod radical agri
cultura noastră, care, împreu
nă cu industria, să devină una
din forțele de bază ale eco
nomiei naționale, un factor hotărîtor în dezvoltarea continuă a
patriei, în ridicarea bunăstării
materiale și spirituale a poporului.
(Aplauze și urale puternice ; se
scandează: „Ceaușescu — P.C.R.!",
„Ceaușescu și poporul !“).
Pentru realizarea acestor obiec
tive mărețe — care la Topolovățu
Mare sînt deja realizate în pro
ducția de griu și de porumb —
este necesar să obținem o schim
bare radicală și în munca, ,și Țn
gîndirea cooperatorilor,., a, țuturor
lucrătorilor din agricultură- Să
facem în așa fel îneît să se lucre
ze în spirit revoluționar, ca fiecare
cooperator să facă totul pentru
înfăptuirea politicii partidului,
pentru dezvoltarea agriculturii, să
acționeze, întotdeauna, împotriva
a tot ceea ce este vechi și nu mai
corespunde, pentru promovarea
noului ! (Aplauze și urale înde
lungate).
A fi revoluționar nu înseamnă
numai angajamente sau declarații;
înseamnă muncă, înseamnă a
munci ca revoluționar. Și în agri
cultură, a fi revoluționar înseam
nă să obții producții mari, de
8 000—10 000 kg grîu la hectar, de
15 000—20 000—25 000 kg porumb
la hectar ! Aceasta înseamnă a fi
revoluționar în agricultură ! (Aplauze și urale puternice; se
scandează: „Ceaușescu — P.C.R.!",
„Ceaușescu și poporul !“).
Menționez aceasta pentru că sînt
unii care pun întrebarea : pre
ședintele României ne tot vorbește
că trebuie să fim revoluționari, să
trăim ca revoluționarii ; cum să
acționăm ? Iată, cooperatorii din
Topolovățu Mare, ca și alții, au
demonstrat cum se poate munci și
trăi ca revoluționar în agricul
tură. Același lucru e valabil și în
industrie, și în știință, și în cultu
ră, în toate domeniile — și în
seamnă a face totul pentru recolte
bogate în agricultură, pentru pro
ducții mari în industrie, pentru
promovarea tehnicii, științei, în
seamnă a-ți însuși cele mai înalte
cunoștințe din toate domeniile, a
trăi în spiritul concepției revolu
ționare despre lume, a-ți însuși
gîndirea comunistă despre lume și
viață. Aceasta înseamnă a fi re
voluționar — și tineretul patriei
noastre trebuie să învețe să trăias
că, să muncească ca revoluționari,
să acționeze ca revoluționari ! Co
operatorii din Topolovăț constituie
un exemplu pentru tinerii din această comună — dar și pentru
alții, — de felul cum se poate lucra
și cum se poate acționa în spiritul
concepției revoluționare. Eu vă
felicit din toată inima pentru aceasta ! (Urale și aplauze puterni
ce : se scandează : „Ceaușescu —
România, stima noastră și min
dria!").
într-adevăr, cooperatorii din Topolovățu Mare, toți cei care au
obținut recolte deosebite, au de
monstrat că nimic nu se poa
te face fără muncă. Tot ceea
ce realizăm, în toate domenii
le, nu este decît rezultatul mun
cii, al unirii acesteia cu cele mai
înalte cuceriri ale științei, cu teh
nica modernă, cu mijloacele ma
teriale cele mai bune. Numai pe
aceasta bază se poate asigura în
făptuirea Programului partidului
nostru ; numai astfel Directivele
Congresului al XIII-lea al parti
dului vor putea fi nu numai reali
zate, dar chiar și depășite, atît în
agricultură, cît și în industrie,
precum și în celelalte sectoare de
activitate. Iată de ce consider că
producțiile de peste 8 000 de kg
grîu la hectar constituie, în
tr-adevăr, un exemplu de felul
cum trebuie muncit în agricultură,
că producțiile de porumb de peste
10—15—20—25 de mii de kg, la
hectar sînt, de asemenea, un exem

plu ce trebuie să însuflețească pe
toți lucrătorii ogoarelor patriei
noastre ! Pentru aceste obiective
trebuie să muncească fiecare coo
perator, fiecare unitate coopera
tistă ! Să înțelegem că asemenea
recolte mari se pot obține nu prin
minuni — pentru că nici la Topo
lovățu Mare nu s-au făcut minuni,
ci s-a lucrat în spirit revoluționar,
cu dragoste de muncă, cu dragos
te față de patrie I (Aplauze pu
ternice, prelungite).
In acest spirit trebuie să lucrăm
și vom obține înfăptuirea tuturor
obiectivelor pe care ni le propu
nem pentru cincinalul viitor,
pentru anul 5000 ! Să facem ast
fel îneît România să devină mai
puternică, mai bogată, viața po
porului nostru să fie mai îmbel
șugată, să asigurăm ca țara noas
tră să ocupe un loc demn în lume,
în jindul națiunilor libere și in
dependente. (Aplauze și urale pu
ternice: se scandează: „Ceaușescu
— Pace !“, „Ceaușescu reales, Ia
al XIII-lea Congres !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc. încă o dată, să adresez
cele mai calde felicitări tuturor
cooperatorilor
din Topolovățu
Mare care sînt eroi ai muncii so
cialiste. Adresez, de asemenea, fe
licitări președintelui cooperativei,
precum și tuturor cooperatorilor
din județul Timiș, urarea de a face
totul pentru ca\ încă în 1985, un
număr cît mai ’mare de coopera
tive să poată primi pentru pro
ducția de peste 8 000 de kg grîu la
hectar titlul de „Erou al Muncii
Socialiste" I Voi acorda acest înalt
ordin tuturor care vor da anul
viitor peste 8 000 de kg de griu la
hectar. (Aplauze și urale puterni
ce ; se scandează : „Ceaușescu și
poporul !“).
Am convingerea că cooperatorii
din Topolovățu Mare vor onora această înaltă cinstire prin rezulta
te și mai bune in viitor, că toți
cooperatorii din județul Timiș, toți
lucrătorii din agricultură — mă
refer si la întreprinderile agricole
de stat, și din S.M.A.-uri — vor
acționa in așa fel îneît județul
dumneavoastră să ocupe, în 1985,
un loc cit mai de frunte in agri
cultura din patria noastră I
Vă adresez, încă o dată, cele
mai bune urări de succes în în
treaga activitate, multă sănătate și
fericire ! (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează
îndelung : „Ceaușescu și poporul!",
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu
— Pace !“. Toți cei prezenți la adunare aclamă și ovaționează în
delung pentru Partidul Comunist
Român, pentru secretarul său ge
neral, președintele tării, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU.

Sosirea în județul Timiș
...Decolînd de Ia Arad, elicopterul
prezidențial a aterizat, după puțin
timp, in apropierea Institutului agro
nomic din Timișoara. La sosirea in
județul Timiș, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu
sint salutați cu cea mai înaltă consi
derație de tovarășul Cornel Pacoste,
prim-secretar al Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R., de alți repre
zentanți ai organelor locale de par
tid și de stat.
în cinstea sosirii secretarului ge
neral al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
se află- aliniată o formațiune alcă
tuită din ostași ai forțelor armate,
membri ai gărzilor patriotice și ai
detașamentelor de pregătire a tine
retului -pentru apărarea patriei, care
prezintă onorul.
Răsună solemn
acordurile Imnului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sint intimpinați, după datina străbună, cu
piine și sare, cu ploști cu vin. Pio
nieri și- șoimi ai patriei, tineri și ti
nere oferă buchete de flori.

Conducătorul partidului și statu
lui este însoțit de tovarășii Emil
Bobu, Ion Ursu, Silviu Curticeanu.
înt-ilnirea cu secretarul general al
partidului a fost așteptată cu deose
bită bucurie de oamenii muncii timișeni — români, maghiari, germani,
sirbi ce trăiesc și muncesc intr-o
strinsă unitate și frăție pe aceste
meleaguri — care raportează cu în
dreptățită mindrie patriotică noi și
importante realizări in toate dome
niile de activitate.
Conștienți că toate noile impliniri
din viața lor, a județului Timiș și a
țării, sint indisolubil legate de nu
mele conducătorului partidului și sta
tului nostru, de pilduitoarea sa acti
vitate consacrată cu înaltă abnegație
revoluționară dezvoltării multilate
rale a patriei, sporirii bunăstării și
fericirii întregului popor, locuitorii
frumosului oraș de pe Bega i-au int.impinat, ca de fiecare dată, pe to
varășul Nicolae Ceaușescu și pe to
varășa Elena Ceaușescu, într-o at
mosferă de neasemuită bucurie și re
cunoștință.
Sint prezenți mii de locuitori ai
orașului,, care înconjoară cu deose

bită căldură pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu și pe tovarășa Elena
Ceaușescu. Locuitorii
Timișoarei
flutură drapele ale țării și partidu
lui, poartă cu dragoste și mindrie
portrete ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășei
Elena
Ceaușescu, precum și mari pancarte
pe care se află înscrise urări închi
nate partidului și secretarului său
general, harnicului nostru popor, pa
triei noastre socialiste. Mulțimea
scandează cu putere „Ceaușescu—
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“,
„Stima noastră și mindria, Ceaușescu
—România !“. Cu deosebită însufle
țire se scandează urarea, devenită in
această perioadă simbol al dorinței
tuturor comuniștilor, a întregului
popor „Ceaușescu reales — la al
XIII-lea Congres !“. Formații artis
tice întregesc prin pitorescul costu
melor, prin vioiciunea cinteoelor și
dansurilor, ambianța sărbătorească
a momentului.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu răspund cu
prietenie aclamațiilor și manifestări
lor de dragoste și prețuire ale celor
prezenți.

La Institutul agronomic
Dialogul secretarului general al
partidului cu oamenii muncii de aici
a fost consacrat, in cea dinții zi a
vizitei în județul Timiș, examinării
rezultatelor obținute in unitățile

agricole de stat și cooperatiste, pro
blemelor legate de dezvoltarea în
continuare și modernizarea agricul
turii in această parte a tării.
Această amplă și aprofundată ana

Imagine de la vizitarea Institutului agronomic din

In comuna Topolovățu Mare, județul Timiș

liză s-a desfășurat în cadrul unei cu
prinzătoare expoziții organizate în
incinta modernului institut agrono-

(Continuare în pag. a IV-a)
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ții. Mii de cetățeni, tineri si virst
nici. au scandat cu putere numele
partidului si al secretarului său ge
neral. au aplaudat cu entuziasm.
Pionieri si șoimi ai patriei, tineri și
tinere au oferit flori tovarășului
Nicolae Ceaușescu si tovarășei Elena
Ceaușescu.
în această atmosferă sărbătoreas
că. un grup masiv de tinere cu flori
in miini a făcut să răsune versuri
de puternică emoție patriotică dedi
cate evenimentului pe care il tră

iește in aceste clipe populația din
această parte a tării :
„Județul Timiș in azur se-mbracă / Prin fapte azi scrutează viito
rul / E sărbătoare-n inimi și în ste
le I Cind vine printre noi conducă
torul. / Trăiască .buna inimă ce bate /
într-un ritm cu datoria / Trăiască-n
glorie și sănătate / Partidul —
Ceaușescu — România !".
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au străbă
tut apoi. într-o mașină deschisă, tra

seul oină la reședința ce le-a fost
rezervată la Timișoara. Bulevardele
largi deveniseră neincăPătoare pen
tru marele număr de timișoreni ve
nit! să salute cu toată căldura ini
mii lor pe oaspeții dragi. Fluturarea
a mii dc drapele roșii si tricolore
incadra portretele tovarășului Nicolae
Ceaușescu
si
tovarășei
Elena
Ceausescu, pancartele cu urări la
adresa partidului si secretarului său
general, a ponorului si patriei noas
tre socialiste.

Bucuria locuitorilor orașului pen
tru reintilnirea cu conducătorul
partidului si statului si-a găsit ex
presia si in evoluția a numeroase
formații de cintece si dansuri, de
gimnastică ritmică, a grupurilor de
elevi si pionieri, ce au făcut să spo
rească ambianta sărbătorească in
care s-a desfășurat această primă zi
a vizitei de lucru a secretarului ge
neral al partidului in județul Timiș.

Adunarea populară din comuna Topolovățu Mare

La Institutul agronomic
(Urmare din pag. a III-a)
mic, unde sini înfățișate dinamica
producției agricole globale, dezvol
tarea bazei tehnico-materiale, evolu
ția producțiilor și a livrărilor la fon
dul de stat, creșterea efectivelor de
animale, dezvoltarea in ansamblu a
zootehniei, a celorlalte sectoare ale
agriculturii timișene.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu sint întimpinați de Gheorghe David, ministrul
agriculturii și industriei alimentare,
Ion Teoreanu, ministrul educației și
invățămintului, de reprezentanți ai
Direcției agricole județene, cadre di
dactice, specialiști din domeniul cer
cetării.
în legătură cu rezultatele obținute
in acest an s-a subliniat faptul că
producțiile medii și totale la griu și
orz reprezintă cele mai înalte nive
luri înregistrate pînă acum in agri
cultura județului, ceea ce a făcut ca
la fondul de stat să fie predată o
cantitate de griu de circa trei ori mai'
mare decît in anul 1965. Recolte bo
gate se obțin, în acest an, și la cul
turile de porumb, sfeclă de zahăr,
legume.
In ce privește zootehnia, . .rețin.
atenția cifrele referitoare la creșterea
efectivelor de animale, precum și a
producției de carne, lapte, lină, ouă.
Sectorul cu cea mai dinamică dezvol
tare il reprezintă creșterea porcilor,
in județul Timiș funcționînd cel mai
mare combinat de profil din țară.
Rezultatele menționate au fost posi
bile datorită volumului mare de in
vestiții destinate acestei importante
activități economice. Numai in cinci
nalul actual fondurile alocate sint de
aproape două ori mai mari decît în
perioada 1961—1965.
O atenție specială s-a acordat pro
gramelor de dezvoltare a agricultu
rii județului, de îmbunătățiri funcia
re, de ameliorare a pășunilor și finețelor, ale căror obiective vizează' uti
lizarea mai eficientă a pămintului,
obținerea unor producții agricole
mari, sigure și stabile, indiferent de
condițiile climatice, asigurarea unei
baze furajere corespunzătoare nece
sităților extinderii activității în
zootehnie.
O imagine semnificativă a rezulta
telor superioare înregistrate în ulti
mii ani o oferă sectorul unde sint
prezentate produsele agri'cole. To
varășului Nicolae Ceaușescu. to
varășei Elena Ceaușescu le sint în
fățișate cele mai productive soiuri de
griu, orz și porumb create la Stațiu
nea de cercetări agricole Lovrin și
Ia Institutul agronomic Timișoara.
Bine reprezentat in expoziție este
sectorul legumicol, care a cunoscut o
dinamică dezvoltare în ultimii ani.
Stă mărturie creșterea in prezent a

producției totale de legume de 5,4
ori, față de 1965 și a livrărilor la fon
dul de stat de 4,2 ori.
Se subliniază că, datorită aplicării
programelor întocmite la nivel jude
țean, in legumicultură producția va
spori simțitor, ajungind ca in anul
viitor să se obțină de pe fiecare hec
tar . cultivat peste 25 000 kilograme.
Apreciind rezultatele bune din do
meniul cerealelor, secretarul general
al partidului a arătat că trebuie de
puse eforturi pentru sporirea pro
ducției la ceapă, usturoi, orez, car
tofi. ca și pentru îndeplinirea inte
grală a programului de îmbunătățiri
funciare.
Standul rezervat industriei alimen
tare, cuprinzind o gamă largă de
conserve din legume si fructe, pro
duse de panificație, bere, vinuri,
dulciuri, țigarete și altele, evidenția
ză preocupările în direcția măririi
volumului de prelucrare a materiilor
prime agricole, diversificării sorti
mentelor, continuei îmbunătățiri ca
litative.
A fost pusă In evidență, totodată,
contribuția importantă a Institutului
agronomic din localitate la pregăti
rea si perfecționarea,, ^specialiștilor.
Iă îndrumarea unităților agricole din
zonă, la dezvoltarea si moderniza
rea agriculturii în această parte a
țării. în momentul de față, cores
punzător exigentelor integrării învătămintului cu cercetarea si produc
ția. institutul timișorean este angre
nat. cu toate forțele, în solutionarea
unor teme de cercetare importante,
in înfăptuirea programelor speciale
de modernizare a agriculturii jude
țului. intre care se remarcă metode
de ameliorare a solurilor sărăturate,
acide sau cu exces de umiditate, teh
nologii pentru principalele lucrări
agricole vizind diminuarea consumu
rilor energetice, optimizarea struc
turii si rotației culturilor, elaborarea
unor mijloace de prevenire și com
batere a bolilor la plante.
Un interes aparte au prezentat ex
ponatele cunoscutei Stațiuni de cer
cetare si producție agricolă Lovrin.
care ilustrează progresele înregistra
te de cercetătorii din județul Timiș
in domeniu! creării unor noi soiuri
de cereale și plante tehnice. Se sub
liniază că prin traducerea in viață a
indicațiilor date de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la vizita efectuată Ia această unitate de cercetare au fost
realizate și omologate soiuri care au
dat producții de peste 8 000 kg de
griu și. respectiv, 20 000, kg porumb
știuleți la hectar. In momentul de
fată se efectuează cercetări pentru
obținerea unor varietăți cu o pro
ductivitate și mai mare — 9 000 kilo
grame la griu, 16 800 kilograme po

rumb boabe, in condiții de irigare,
150 tone la sfecla furajeră.
în standul rezervat Trustului pen
tru mecanizarea agriculturii sint
ilustrate atit gama variată de trac
toare și mașini agricole aflate in do
tarea unităților de stat si cooperatis
te. cit și preocuparea pentru perfec
ționarea utilajelor in vederea spo
ririi productivității lor și măririi efi
cienței lucrărilor agricole. Un exem
plu semnificativ il constituie agre
gatele complexe, cum ■ sint. semănătorile pentru cereale păioase. sfeclă
de zahăr, porumb sau combinațiile
de plug, scormonitor, grapă cu
discuri, nivelator si tăvălug, realiza
te pe baza indicației tovarășului
Nicolae Ceaușescu. care sint în mă
sură să efectueze mai multe opera
ții la o singură trecere a tractorului.
Secretarul general al partidului s-a
interesat de caracteristicile tehnice
și performantele agregatelor si a ce
rut să se continue activitatea de rea
lizare a unor mașini combinate cu
randament și eficientă superioare.
S-a indicat totodată să se intensifice
recuperarea Si recondiționarea piese
lor de la mașinile agricole, să se ex
tindă realizarea unor subansamble
^rezistențe si de bună calitate.
1 Sint prezentate bovine din rasa
Bălțata românească, care dau pro
ducții de 6 ăOO litri de lapte pe an,
precum și metiși ai acesteia, cu pro
ducții de peste 8 000 litri anual.
De o bună apreciere s-au bucurat
succesele dobindite de colectivul
Combinatului pentru producerea și
industrializarea cărnii de porc Timiș,
unitate distinsă de țlouă ori cu înal
tul titlu de „Erou al Muncii Socia
liste".
Atentia deosebită de care se bucu
ră zootehnia in județul Timiș, va
loarea unor exemplare aoartinînd
unităților agricole de stat si coope
ratiste. institutului agronomic sau
gospodăriilor populației sint subli
niate in mod pregnant in timpul am
plei treceri in revistă a unor loturi
de animale valoroase, dintre care
multe dețin recorduri in ceea ce pri
vește producția de lapte, de carne,
lină sau in materie de tracțiune ori
reproducție.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. la
încheierea vizitei la acest obiectiv, a
dat o apreciere deosebită rezultate
lor obținute de oamenii muncii din
agricultura timișeană. de cercetători
si cadre didactice si le-a urat să
realizeze producții si mai mari în
toate sectoarele agricole, astfel in
cit județul Timiș să ocupe în mod
constant un loc fruntaș pe tară.
în uralele si ovațiile celor Prezenti, elicopterul prezidențial a de
colat. indrept.indu-se spre comuna
Topolovățu Mare.

Vizita în comuna Topolovățu Mare
în continuare, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu
sint oaspeții cooperatorilor din co
muna Tovolovătu Mare. Elicopterul
prezidențial aterizează la marginea
unui lan de porumb aoartinînd coo
perativei agricole din localitate, uni
tate cu o bogată experiență in această cultură.
Aici au venit să salute cu toată
dragostea pe secretarul general al
partidului mii si mii de lucrători ai
ogoarelor, care purtau portrete ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu. steaguri
roșii si tricolore, pancarte cu lozinci
ce exprimă sentimente de stimă si
prețuire fată de partid, de secreta
rul său general. Formații artistice au
întregit atmosfera sărbătorească a
momentului cu dansuri si cintece din
această parte a tării. Un uriaș cor
a interpretat cîntecul atit de îndră
git de întregul nostru popor —
„Partidul.
Ceaușescu.
România".
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu sint intimpinati cu aplauze, cu vii și îndelungi
ovații. Se scandează ou înflăcărare
„Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu
și poporul !“, „Ceaușescu reales, la
al XIII-lea Congres !“. „Stima noas
tră și mindria, Ceaușescu, România !“.
în numele locuitorilor comunei,
distinșii oaspeți sint salutați de pre
ședintele cooperativei agricole de
producție din localitate. loan Josu.
de Dimitrie Olariu. primarul acestei
localități, de alti reprezentanți ai or
ganelor locale de partid si de stat
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu sint invitați
6ă guste, după tradiție, din piine si
sare. Tineri, pionieri și șoimi ai pa
triei înconjoară cu dragoste pe
distinșii oaspeți, oferindu-le frumoa
se buchete de flori.
Secretarul general al partidului
este invitat apoi in fața unor grafi

ce care redau sugestiv dinamica
producției obținute la principalele
culturi și in sectorul zootehnic, a
livrărilor la fondul centralizat de
stat, precum și principalii indica
tori ai planurilor de producție. Da
tele prezentate confirmă pe deplin
faima de care se bucură cooperato
rii din Topolovățu Mare — atit in
județ, cit și in tară — pentru pro
ducțiile mari si rezultatele finan
ciare obținute. Prin recoltele din
această vară — 8 253 kg la hectar la
griu și 8 819 kg la hectar Ia orz —
C.A.P. Topolovățu Mare s-a înscris
in rindul marilor producători de
cereale păioase. Gazdele informează
că s-au realizat, de asemenea, re
zultate bune în sporirea efectivelor
de bovine și ovine. în același , timp
se remarcă sporirea livrărilor la
fondul centralizat al statului. Hăr
nicia cooperatorilor din Topolovățu
Mare este confirmată și de rezul
tatele bune obținute in sectorul de
legume și fructe. în cadrul unei
expoziții amenajate se analizează
productivitatea unor soiuri supe
rioare de legume si fructe cultivate
in această unitate și. în general, ne
meleagurile bănățene.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu intră in
lanul de porumb din apropiere, analizind starea de vegetație a acestei
culturi. Sint informați că marea ma
joritate a suprafeței este cultivată cu
hibrizi tardivi Lovrin-400, Fundulea412 și, respectiv, 420, care s-au do
vedit cei mai productivi pe aceste
terenuri.
De la înălțimea unui foișor special
amenajat, secretarul general al parti
dului are o privire de ansamblu a
întregii suprafețe de 600 de hectare
cultivată cu porumb. S-a constatat
că densitatea de 70—80 de mii plante
pe hectar este satisfăcătoare, permițindu-se, astfel, obținerea unei pro

ducții de peste 21 000 kg știuleți Ia
hectar. Pentru grăbirea coacerii se
folosește, in prezent, un procedeu de
mai mare expunere a știuleților la
soare, fapt care permite devansarea
recoltării cu circa 10 zile. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu apreciază starea
de vegetație a culturii și recomandă
să se respecte și in viitor densitatea
optimă necesară pentru a se asigura
astfel producții cit mai mari.
A fost vizitat, in continuare, un te
ren cultivat cu soia. Și aici au fost
apreciate starea de vegetație a aces
tei culturi, precum și calitatea boa
belor, evaiuindu-se o producție de
circa 3 300 kg la hectar.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu străbat apoi,
intr-o mașină deschisă, una dintre
arterele principale ale localității, im
bricată, in această zi, în straie de
sărbătoare, indreptindu-se spre cen
trul comunei, unde a avut loc o mare
adunare populară. Pe frontispiciul
unor clădiri de construcție nouă se
puteau citi urări de bun venit adre
sate distinșilor oaspeți. Locuitorii co
munei și-au împodobit intrările in
gospodării cu frumoase covoare cu
motive naționale. Mii și mii de
bărbați și femei,' tineri și virstnici au
format un adevărat culoar viu,
aplaudind cu însuflețire, scandind cu
putere „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu
— Pace I".
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns
cu căldură manifestărilor prietenești
ale mulțimii.
La intoarcerea în Timișoara, to
varășului Nicolae Ceaușescu, tova
rășei Elena Ceaușescu li s-a făcut
din nou o călduroasă manifestare de
dragoste si prețuire. Marea piață din
apropierea Casei de cultură a tine
retului. unde a aterizat elicopterul
«rezidențial, vibra de urale si ova

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți
tovarăși din conducerea partidului
și statului au luat parte, in cursul
după-amiezii, la o mare adunare
populară organizată in centrul co
munei Topolovățu Mare, la care au
fost prezenți peste 50 000 de persoa
ne — locuitori ai acestei comune,
precum și din numeroase localități
învecinate.
Apariția tovarășului Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei Elena
Ceaușescu în tribuna special ame
najată este întimpinată cu urale și
ovații. Din mii de piepturi se
scanda cu însuflețire „Ceaușescu și
poporul !“, „Ceaușescu reales la al
XIII-lea Congres", „Ceaușescu, fiu
iubit, in Timiș bine ați venit !“. Cu
ginduri de aleasă prețuire și pro
fundă dragoste, locuitorii acestor
meleaguri au dat glas sentimentelor
lor de stimă și recunoștință față de
partid și secretarul său general,
reafirmîndu-și încrederea nestrămu
tată și atașamentul fierbinte față de
politica internă și externă a Parti
dului Comunist Român, a României
socialiste.
Adunarea a fost deschisă de to
varășul Cornel Pacoste, prim-seeretar al Comitetului județean Timiș
al P.C.R., care a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe
secretar generai Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Cronica satului timișean înscrie
astăzi un moment cu semnificații
istorice prin prezența dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe
secretar general, a dumneavoastră,
mult
stimată
tovarășă
Elena
Ceaușescu, la această adunare popu
lară care se desfășoară aici, in co
muna Topolovățu Mare, renumită
prin hărnicia locuitorilor ei, prin
producțiile agricole mereu sporite
obținute an de an.
Țărani și mecanizatori, specialiști
și dascăli, tineri și virstnici, femei
și bărbați din foarte multe sate ale
județului au ținut să vină aici, în
centrul comunei Topolovățu Mare,
să-I întîmpine cu tot dragul pe
strălucitul nostru conducător, cel
mai iubit și devotat fiu al națiunii
române, mare și genial om politic
contemporan, pe dumneavoastră,
mult stimate
tovarășe Nicolae
Ceaușescu.
Cu alese sentimente de adine res
pect și prețuire, de vibrantă admirațicși recunoștință, sîntem onorați
sa va avem în mijlocul nostru pe
dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, eminent om
politic, personalitate de mare pres
tigiu a științei mondiale.
Avind în față minunatul exemplu
al secretarului general al partidului,
de slujire fără preget a intereselor
supreme ale națiunii române, cu ho
tărîrea de a îndeplini neabătut
orientările cuprinse in documentele
Congresului al XII-lea, ale Confe
rinței Naționale, în numele Organi
zației județene de partid, vă rapor
tăm că. in frunte cu comuniștii, oa
menii mjmeii din județul Timiș au
obținut in acest an jubiliar o seamă
de rezultate bune în dezvoltarea
industriei, agriculturii, științei și
invățămintului, in toate ramurile
economico-sociale.
în agricultură, asigurindu-ni-se.
cu ajutorul dumneavoastră personal,
mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general, o puternică bază tehnico-materială. mii ițind cu exigență
și răspundere pentru perfecționarea
activității politico-organizatorice si
tehnico-economice din unitățile agri
cole, am realizat la griu o producție
medie de 4 200 kg pe întreaga su
prafață cultivată, iar la orz. 4 736 kg
in medie la hectar, cele mai mari
producții de pină acum. Sîntem însă
pe deplin convinși că aceste realizări
pot si trebuie să fie bune și foarte
bune.
Conștienti de multiplele posibili
tăți Pe care le avem, de necesitatea
înlăturării tuturor lipsurilor existen
te. vă asigurăm că vom generaliza
experiența bună a unităților frun
tașe. astfel incit să îndeplinim sarci
na de mare răspundere pe care
ne-ati trasat-o la Consfătuirea de la
Comitetul Central, pentru ca toate
unitățile agricole din județul Timiș
să realizeze producții medii de peste
5 000 kg griu si orz. concomitent cu
creșterea continuă a producțiilor la
celelalte culturi, cit și in zootehnie.
Vă raportăm că am dezbătut și
analizat intr-o plenară lărgită a co
mitetului județean de partid, cit și
in consfătuiri cu cadrele din pro
ducția vegetală și animală, toate con
cluziile care se desprind din activi
tatea dc pină acum și am adoptat
măsuri concrete, care să ne conducă
la ridicarea potențialului productiv
al tuturor categoriilor de soluri, com
baterea eroziunii, a secetei sau a ex
cesului de umiditate, perfectionarea
tehnologiilor. întărirea ordinii și dis
ciplinei. creșterea competentei po
litice și profesionale, a spiritului pa
triotic si revoluționar al cadrelor, al
specialiștilor, al tuturor lucrătorilor
din agricultura județului.
La putină vreme de la sărbători
rea celei de-a 40-a aniversări a eli
berării patriei, in preajma marelui
forum al comuniștilor români, toți
oamenii muncii din județul Timiș
sint hotăriti să obțină cele mal bune
rezultate in dezvoltarea economicosocială. in creșterea aportului jude
țului la înflorirea multilaterală a pa
triei.
De la tribuna acestei adunări
populare, expresie a trăiniciei uni

tății întregului nostru popor, a țără
nimii. a tuturor lucrătorilor ogoare
lor. in jurul partidului, al dumnea
voastră. drag și înțelept conducător,
dăm si acum glas'voinței unanime a
organizației județene de partid, a tu
turor oamenilor muncii in județul
Timiș, de a susține cu toată dragos
tea. recunoștința și încrederea, reale
gerea dumneavoastră, de către Con
gresul al XIII-lea, în înalta funcție
de secretar general al Partidului
Comunist Român.
Prin acest suprem act politic, țara,
partidul și poporul își asigură îm
plinirea mărețelor idealuri viitoare,
de progres și bunăstare, de liberta
te si demnitate, de pace si inde
pendentă.
Astăzi asistăm cu toții la cea mai
mare cinstire care se acordă frunta
șilor de pe ogoare : însuși președin
tele țării este prezent la această
adunare pentru a inmina personal,
aici, în centrul comunei, inaltul titlu
de Erou al Muncii Socialiste coope
rativei agricole de producție din To
polovățu Mare și președintelui ei.
Vă mulțumim cu toții, din adincul
inimilor noastre, pentru această
onoare 1
în continuare, s-a dat citire decre
tului prezidențial privind conferirea
titlului de „Erou al Muncii Socialis
te" cooperativei agricole de produc
ție Topolovățu Mare și președintelui
acestei unități, pentru contribuția
deosebită adusă la infăptuirea politi
cii partidului și statului de dezvol
tare a agriculturii socialiste și pen
tru producțiile mari de griu și orz
obținute în anul 1984.
în aplauzele și uralele mulțimii,
președintele Republicii Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, inminează înaltele dis
tincții.
Este un moment solemn, plin de
emoție pentru cooperatorii comunei,
pentru toți locuitorii ogoarelor de pe
aceste meleaguri timișene.
Luînd apoi cuvîntul, tovarășul loan
Josu, președintele C.A.P. Topolovățu
Mare, a spus :
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
,.
,
Stimați tovarăși,
Trăim astăzi bucuria supremă a
vieții noastre : este ziua in care
eminentul nostru conducător, marele
erou al națiunii române, dum
neavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, împreună
cu dumneavoastră, mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu, ne faceți
aleasa cinste de a fi oaspeții noștri
cei mai dragi, dumneavoastră, cei
care slujiți cu atîta dăruire și în
țelepciune telul suprem, ca țara să
fie mai frumoasă și mai bogată, ca
oamenii săi să muncească și să
trăiască într-o societate a bunăstării
si a fericirii, a libertății și a dem
nității.
Vă mulțumim din toată inima pen
tru marea onoare pe care ați făcut-o
cooperativei agricole din Topolovățu
Mare de a răsplăti eforturile țărani
lor. mecanizatorilor și specialiștilor
prin acest înalt titlu de „Erou al
Muncii Socialiste" pe care ni 1-ati
conferit. Acesta constituie pentru noi
un puternic imbold de a obține și in
continuare, an de an. producții re
cord, și putem pe deplin, deoarece
dispunem, așa cum ati apreciat și
astăzi. în cursul vizitei, de tot ceea
ce este necesar, de pămint darnic,
de oameni harnici, de mașini și uti
laje complexe.
Vă mulțumesc din tot sufletul meu
de fiu de țăran pentru inalta deco
rație de „Erou al Muncii Socialis
te". cea mai scumpă cunună de lauri
din viata mea. înminată aici, acasă
la noi. de dumneavoastră, conducăto
rul națiunii noastre, cel care ca ni
meni altul iubește pămintul româ
nesc si roadele sale, fiindu-ne o
pildă vie de eroism și abnegație, un
nobil îndemn pentru activitatea crea
toare a întregului popor.
Vom respecta întru totul indicațiile
de mare însemnătate pe care ni
le-ați dat, asigurind recoltarea la
timp si fără pierderi a întregii pro
ducții de pe cimp. cit și realizarea

arăturilor pe toate suprafețele pre
văzute.
La București, acum citeva zile,
ne-am angajat in fața dumneavoas
tră că vom obține peste 20 000 kg
porumb ști-uleti la hectar, peste
40 000 kg la sfeclă de zahăr și peste
3 000 kg la soia.
Sint fericit că ați văzut chiar în
lan că este posibil acest lucru și că
așa va fi și in 1985. La griu ne an
gajăm să obținem peste 8 000 kg la
hectar, la orz peste 8 500, iar la po
rumb ne propunem să atingem peste
22 000 kg știuleți la hectar. Astfel în
țelegem noi să materializăm obiec
tivele cuprinse în Proiectul de
Directive ale Congresului al XIII-lea.
Sîntem fericiți să vă mărturisim
că întreaga noastră obște țărănească
a primit cu cea mai aleasă bucurie
hotărîrea intregului partid și popor
ca dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, să fiți reales, la
viitorul congres, in fruntea Partidu
lui Comunist Român, să fiți pe mai
departe mintea înțeleaptă și brațul
puternic care ne călăuzesc spre noi
și noi victorii.
Vă rog să-mi îngăduiți, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu,- mult
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, să
vă urez incă o dată, din tot sufle
tul, să ne trăiți ani mulți, să aveți
multă sănătate, spre binele și feri
cirea poporului.
A luat, de asemenea, cuvintu] to
varășa Ana Mureșan, președinta
C.A.P. Peciu Nou, președinta Birou
lui executiv al Consiliului Unic
Agroindustrial de Stat și Cooperatist
Peciu Nou, care a spus :

neobosit in slujba patriei — că aveți
in noi, in lucrătorii ogoarelor timi
șene, oameni de nădejde, neclintiți
in lupta și activitatea de înfăptuire
neabătută a politicii partidului și
statului nostru.
Trăim cu toții, ca pe o istorie vie,
transformările fără precedent care
au avut loc in cei mai luminoși
ani ai timpului nostru, in „Epoca
Ceaușescu". in toate domeniile vie
ții social-economice.
Iată de ce susținem cu toată dra
gostea ca dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să
fiți reales la Congresul al XIII-lea
în funcția cea mai înaltă, de secretar
general al Partidului Comunist
Român.
Primit cu vii și îndelungi aplauze,
cu puternice urale. a luat cuvîntul
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România.
Cuvintarea a fost urmărită cu viu
interes, fiind subliniată in repetate
rinduri cu îndelungi si puternice ovatii. Aprecierile, indicațiile și în
demnurile tovarășului Nicolae
Ceaușescu au găsit un profund eoou
in inimile celor nrezenti la această
însuflețită adunare, care prin aplau
ze și urale si-au reafirmat profun
da lor hotărire de a acționa și in
viitor cu toată puterea lor de muncă
.pentru îndeplinirea în cele mai bune
condiții a sarcinilor de plan ce le
revin pe acest an și pe întregul cincinaL
Luînd cuvîntul în încheierea adunării. tovarășul Cornel Pacoste a
spus :

Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,
Mult iubită și stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,
Cu mare bucurie în inimă salutăm
astăzi prezența dumneavoastră aici,
la această adevărată sărbătoare a
aurului ogoarelor. Cu puternicul sen
timent că tot ceea ce facem este spre
binele țării, al întregului nostru po
por, vă raportăm că lucrătorii ogoare
lor din comuna Peciu Nou se stră
duiesc zi de zi să dea viață înflăcăratelor dumneavoastră îndemnuri,
indicațiilor și orientărilor formulate
la recenta Consfătuire de lucru de la
Comitetul Central, prevederilor Pro
iectului de Directive pentru Con
gresul al XIII-lea.
Locul intîi ocupat anul trecut de
către C.U.A.S.C. Peciu Nou in între
cerea socialistă din întreaga țară a
fost răsplătit de către conducerea
partidului și statului, personal de că
tre dumneavoastră cu Ordinul Me
ritul Agricol clasa I — prima de
corație obținută de consiliul nostru.
La expoziția de la Institutul agro
nomic din Timișoara, pe care ați vi
zitat-o in cursul zilei de astăzi, sint
expuse produse și animale ale unită
ților și gospodăriilor din C.U.A.S.C.
Peciu Nou, ca o dovadă a faptului că
produsele și animalele noastre sint
de calitate, au valoare ridicată, ceea
ce constituie pentru fiecare dintre
noi un motiv de mîndrie patriotică
și un indemn pentru a munci cu și
mai mult spor, să dăm țării mari
producții de cereale, carne, lapte,
ouă.
Aflîndu-ne aici, la această mare șl
impresionantă adunare populară,
prilej cu care C.A.P. Topolovățu
Mare și președintele său au primit
inaltul titlu de „Erou al Muncii So
cialiste", am putut constata încă o
dată de cită apreciere se bucură cei
mai harnici și pricepuți dintre lu
crătorii ogoarelor patriei.
Așa cum spuneați in cuvintarca pe
care ați rostit-o în dimineața acestei
zile, în județul vecin. Arad, cuvintare pe care am ascultat-o cu cea
mai mare atenție, avem toate condi
țiile ca să realizăm nu numai recol'e
bune — de 5 000 kg griu la hectar —
cifră pe care C.U.A.S.C.-ul Peciu
Nou aproape a atins-o, ci să facem
saltul pe care dumneavoastră ni-1
cereți de a obține peste 8 000 kg la
hectar.
Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pe dumnea
voastră, mu.lt iubită și stimată to
varășă Elena Ceaușescu — care ne
sinteți nouă, femeilor, cel mai minu
nat exemplu și simbol de dăruire
revoluționară, de activitate depusă

Mult Iubite și stimate tovarășe
secretar general, Nicolae Ceaușescu.
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
în numele zecilor de mii de participanți la această entuziastă aduna
re populară, ca dealtfel al tuturor
oamenilor muncii din județul Timiș,
vă adresăm cele mai sincere și
respectuoase mulțumiri pentru cal
dele aprecieri, pentru prețioasele
îndemnuri, sfaturi și indicații pe care
ni le-ați dat astăzi.
Ca supremă cinstire si răsplată a
acestor rezultate, astăzi, intr-un
cadru de mare sărbătoare a muncii,
cei mai buni dintre cei mai buni au
fost decorați cu înaltul Titlu de
„Erou al Muncii Socialiste".
Ne angajăm solemn că vom sluji
cu devotament, cu toată puterea și
priceperea noastră partidul și țara !
Vom face totul pentru a munci mai
bine, mai temeinic, mai eficient,
incit — așa cum ne îndrumați — să
smulgem pămintului roade tot mai
bogate, pe măsura posibilităților ne
mărginite de care dispunem.
Reafirmind adeziunea noastră to
tală la hotărîrea intregului partid și
a întregii națiuni de a vă avea me
reu in fruntea destinelor României
libere și fericite, vă rugăm să pri
miți urarea cea mai curată și fru
moasă : „Să ne trăiți ani [mulți și
fericiți, să fiți mereu călăuza noas
tră sigură, dreaptă și înțeleaptă !“.
Trăiască Partidul Comunist Român,
călăuzitorul tuturor marilor noastre
înfăptuiri in frunte cu secretarul său
general, mult stimatul nostru to
varăș Nicolae Ceaușescu ! Adunarea
a luat sfirșit într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm. Din mii de piepturi
răsună ovații și urale. Se scandează
Îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !",
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu
reales la al XIII-lea Congres 1".
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu iși iau ră
mas bun de la cei prezenți la adu
nare. Străbătind din nou comuna,
distinșii oaspeți sint salutați cu ace
leași sentimente de dragoste și pre
țuire de mii și mii de locuitori ai
comunei Topolovățu Mare.
Tovarășul Nicolae
Ceaușescu,
adresindu-se mulțimii, la plecare,
a spus : Vă urez încă o dată, dragi
tovarăși, succese tot mai mari în în
treaga activitate. Multă sănătate și
fericire 1 La revedere, dragi to
varăși !
în această atmosferă de puternic
entuziasm, elicopterul prezidențial
decolează, indreptindu-se spre muni
cipiul Timișoara.

Primire călduroasă făcută de locuitorii municipiului Timișoara
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VIZITA DE IIICMI A WARASULDI NICOIAE CEAUSESCU.
ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, IN JUUETUL ARAD
Adunarea populară din comuna Pecica
(Urmare din pag. a H-a)
Tocmai de aceea, asemenea între
gului popor român, ne exprimăm
totala satisfacție și adeziune la
Hotărîrea Plenarei C.C. a! P.C.R.
privind realegerea dumneavoastră în
funcția supremă de secretar general
al partidului, garanție sigură a
înaintării României pe calea lu
minoasă a socialismului și comu
nismului.

în cuvîntul său, Csiky Edgard,
președintele C.A.P. „Steagul Roșu“
— Pecica, a spus :
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
într-un gînd și simțire cu miile
de locuitori ai comunei Pecica, toți
oamenii muncii de la cooperativa
agricolă de producție „Steagul
Roșu" trăim momente de adîncă
emoție și mîndrie patriotică pentru
că putem să vă salutăm din nou
între noi ca înalt oaspete pe dum
neavoastră, cel mai iubit fiu al po
porului, personalitate proeminentă
a lumii contemporane. Cu aleasă
■considerație pentru consecvența cu
care gîndiți, și acționați pentru îm
plinirea noiilui destin al țării, noi,
cooperatorii de la C.A.P. „Steagul
Roșu" — Pecica, folosim acest mi
nunat prilej pentru ca, alăturindu-ne țării întregi, să susținem din
toată inima realegerea dumneavoas
tră, la cel de-al XIII-lea Congres,
in funcția supremă de secretar ge
neral al partidului.
Totodată, vă rugăm să ne per
miteți, mult stimate tovarășe se
cretar general, să vă mulțumim din
adîncul inimilor noastre
pentru
înaltele titluri ce ni le-ați acordat
în această zi de neuitat pentru noi
toți.
Cu sentimentul înaltei datorii față
de țară și Partidul Comunist Român,
vă raportăm, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, că pro
ducția de cereale păioase obținută
în acest an la cooperativa agricolă
de producție „Steagul Roșu" este
superioară tuturor realizărilor noas

tre din anii precedenți. Am reușit
să depășim pentru prima oară gra
nița, altădată doar visată, a celor
8 000 kg grîu la hectar. Pe baza acestei producții am livrat suplimen
tar la fondul centralizat al sta
tului peste 1 000 tone de cere
ale păioase. Estimăm să obți
nem o recoltă bună și la porumb,
nu mai mică decit cea din toamna
anului trecut, de peste 10 000 kg la
hectar porumb boabe. în zootehnie,
obținem anual peste 3 000 litri lapte
pe vacă furajată. Pînă în prezent am
realizat programul de livrare a căr
nii pe acest an la fondul de stat în
proporție de 110 la sută.
Sintem pe deplin conștienți, mult
stimate tovarășe secretar general, că
producțiile din acest an și mai ales
înaltele titluri pe care ni le-ați con
ferit aici ne obligă să muncim mai
bine și cu responsabilitate sporită,
în acest sens, am luat toate măsuri
le pentru pregătirea corespunzătoare
a viitoarei producții de cereale păiose, am definitivat amplasarea cultu
rilor, am trecut la aplicarea îngră
șămintelor organice și chimice și avem pregătită întreaga cantitate de
sămință proprie.
Acum, cînd dezbatem proiectul de
Directive ale Congresului al XIIIlea, vă rugăm să ne permiteți, mult
stimate tovarășe Nicolae. Ceaușescu,
să vă exprimăm deplina recunoștință
din partea tuturor celor ce muncesc
in unitatea noastră și să vă asigurăm
că vom depune in continuare toate
eforturile în vederea înfăptuirii cu
succes a revoluției agrare în patria
noastră, a înaintării României so
cialiste pe calea progresului mate
rial si spiritual, a bunăstării gene
rale.
A luat cuvîntul ing. Vasile Bireescu. președintele C.A.P. Felnac, ju
dețul Arad, care a spus :
Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu.
Mult stimată tovarășă Elena
Ceausescu,
Stimați tovarăși,
în dialogul pe care-1 purtați per
manent cu țara, in neobositele efor
turi pe care le faceți pentru înflo
rirea României socialiste, această

nouă vizită de lucru în județul Arad
constituie pentru noi, comuniștii,
cooperatorii, mecanizatorii, specialiș
tii, pentru toți locuitorii comunei
Felnac o mare sărbătoare și totodată
un minunat prilej de a ne exprima
atașamentul profund față de justețea
și clarviziunea științifică a politicii
partidului, față de dumneavoastră,
cel mai iubit fiu al națiunii noastre.
Sintem acasă la cei care, an de an,
«plicind cu fermitate prețioasele
dumneavoastră indicații date cu oca
zia vizitelor întreprinse în județul
Arad, la consfătuirile de lucru pe
problemele muncii din agricultură,
au făurit aici recordul național al
griului, transformînd „Pîinea de Pe
cica" intr-un simbol al belșugului și
bunăstării.
Dorim; să vă încredințăm, mult sti
mate tovarășe secretar general, că.
beneficiind de acest fructuos schimb
de experiență și ținînd seama de in
dicațiile date pe tot parcursul vizitei,
nu vom precupeți nici un efort - în
aplicarea celor mai înaintate tehno
logii agrozootehnice, pentru ca și noi,
la Felnac, să obținem producții re
cord de grîu, porumb, la celelalte
culturi și în zootehnie.
în acest an am obținut la C.A.P.
Felnac o producție de 5 825 kg la
hectar la cultura griului față de 5 000
kg la hectar cit am avut planificat,
dar, ținind seama de baza tehnică
materială pe care o avem asigurată,
de experiența acumulată, nu ne pu
tem declara pe deplin mulțumiți, ast
fel incit sintem deciși ca încă de pe
acum să punem pe baze trainice pro
ducția anului viitor.
Vă asigurăm că am luat un com
plex de măsuri, pornind de la exe
cutarea unor arături de calitate, asigurarea fertilizării optime, folosirea
unor soiuri de grîu de înaltă pro
ductivitate care să ne permită rea
lizarea încă din anul viitor a unor
producții similare celor obținute la
Pecica, de peste 8 000 kg griu la
hectar.
Vă informăm că și la porumb vom
realiza o producție de cel puțin 6 500
kg la hectar, ceea ce ne va permite
să ne depășim sarcinile la fondul
de stat,
Permiteți-mi să folosesc acest
prilej, pentru ca, alături de între

gul popor, și noi să ne exprimăm
adeziunea deplină față de Hotărîrea
Plenarei C.C. al P.C.R., din iunie
a.c., privind realegerea dumneavoas
tră în suprema funcție de secretar
general al partidului la cel de-al
XIII-lea Congres — văzind în aceas
ta garanția sigură a mersului nostru
neabătut înainte spre cele mai înalte
culmi de progres și civilizație.
Primit cu vii și îndelungi aplauze
a luat cuvîntul secretarul general al
partidului, președintele Republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Cuvîntarea conducătorului partidu
lui și statului a fost urmărită cu
deosebit interes și vie satisfacție, cu
deplină aprobare, fiind subliniată în
repetate rinduri cu îndelungi aplau
ze, cu puternice urale și ovații.

Primul secretar al comitetului
județean de partid a spus în în
cheiere :
Mult stimate tovarășe Nicolae
r Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Profund impresionați de vizita
dumneavoastră in această înfloritoa
re comună a județului Arad, mîndri
de înaltele distincții cu care ați răs
plătit munca lucrătorilor ogoarelor
de aici, permiteți-mi ca, în numele
comuniștilor, al tuturor locuitorilor
din comuna Pecica și județul Arad,
să vă mulțumim din adincul inimi
lor noastre, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu.
Exprimîndu-vă încă o dată. întrea
ga noastră gratitudine, vă asigurăm,
stimate tovarășe secretar general, că
vom acționa cu toată hotărîrea, cu
conștiința neclintită că răspundem
eforturilor dumneavoastră, pentru a
întîmpina Congresul al XIII-lea al
partidului cu noi și însemnate succe
se, care să ne dea garanția îndepli
nirii exemplare a tuturor sarcinilor
ce ne revin în acest an și pe întregul
cincinal.
Trăiască Partidul Comunist Român,
în frunte cu secretarul său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu 1
De la Pecica, elicopterul preziden
țial a decolat, îndreptindu-se spre
municipiul Arad.

în două mari întreprinderi arădene
Vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a continuat
în unități industriale din municipiul
Arad.
Elicopterul prezidențial a aterizat
pe stadionul municipal. Locuitorii
orașului au făcut tovarășului Nicolae
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu
o călduroasă și entuziastă pri
mire. S-a scandat cu însuflețire
„Ceaușescu — P.C.R,,!",. „Ceaușescu.
și poporul !“, „Ceaușescu la Arad —
oaspetele nostru 'drâg !", ’„Ceaușeăcu
reales la al XIII-lea Congres !“. Aceeași atmosferă sărbătorească ani
mă principalele artere ale munici
piului reședință de județ, care a
îmbrăcat haine de sărbătoare.
Bucuriei locuitorilor din această
frumoasă așezare de pe malul Mu
reșului. de a se reintîlni cu condu
cătorul partidului și statului, i-a
dat glas primul secretar al Comite
tului municipal de partid Arad, pri
marul municipiului. Mircea Roman,
care a salutat cu căldură pe to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu.
într-o mașină deschisă, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu se îndreaptă către ÎN

acționează pentru utilizarea materii
lor prime, a materialelor și energiei,
tovarășul Nicolae Ceaușescu este in
format că. de la precedenta vizită,
cheltuielile materiale de producție
au fost reduse fată de prevederi. Se
arată, totodată, că principalii indi
catori de plan pe perioada care a
trecut din acest an au fost îndepli
niți, preliminindu-se realizarea si
depășirea lor pe anul in curs.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena C^atișescu,. .celorlalți
tovarăși din conducerea partidului și
statului le sint prezentate mașini
agregat destinate industriei de auto
mobile, precum si mașini-unelte cu
comandă numerică pentru sectoare
de virf ale industriei constructoare
de mașini.
Secretarul general al partidului a
discutat cu o serie de oameni ai
muncii, interesindu-se de modul cum
acționează pentru realizarea indica
torilor de plan, de condițiile lor de
viată.
Au fost vizitate apoi secțiile de
prelucrări mecanice, de fabricare a
roților dințate si montaj. Se remar
că mașina de strunjit curb-oval pis
toane caracterizată prin performante
tehnico-funcționale superioare, asigurînd o inaltă calitate pieselor,
TREPRINDEREA DE MAȘINIstrungul pentru prelucrarea segmenților. In secția de strunguri grele se
UNELTE.
află în faza de montaj strungul greu
Miile de oameni ai muncii —
SNG 1 400 NCC, cu comandă nume
români, maghiari șl de alte naționali
rică. ce permite prelucrări de pie
tăți — prezenți de-a lungul traseu
se cu un diametru de pină la 1 400
lui străbătut de coloana oficială au
milimetri si o greutate maximă de 70
aplaudat cu căldură, au ovaționat
de tone, precum si strungul de cres
îndelung pentru secretarul său ge
tat și retezat lingouri.
neral.
Apreciind realizările colectivului
La sosire, tovarășul Nicolae
întreprinderii.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu,
Ceaușescu a indicat să se acționeze
ceilalți tovarăși din conducerea de
in continuare pentru dezvoltarea fa
partid si de stat au fost salutați de
bricației de mașini-unelte speciale si
Alexandru Necula, ministrul indus
de precizie. îmbunătățirea calității
triei de mașini-unelte. electrotehnică
produselor, a gradului lor de preci
și electronică, de reprezentanți ai
zie. pentru reducerea cheltuielilor
conducerii centralei de profil și ai
materiale si sporirea eficientei eco
intreprinderii.
nomice a întregii activități. în ve
derea reducerii transportului de pie
Secretarul general al partidului
se forjate, și implicit a cheltuielilor,
este informat că. potrivit indicații
secretarul general al partidului a in
lor primite cu prilejul vizitelor pre
dicat să se efectueze un studiu pri
cedente. s-a procedat la reamplasavind realizarea unei forje pentru
rea tuturor utilajelor și au fost co
piese grele, care să servească atit
masate o serie de linii de fabricație,
s-au reorganizat suprafețele de mon- * întreprinderea de mașini-unelte, cit
taj. In prezent, producția marfă in
și alte unități arădene.
dustrială este de 12 ori mai mare,
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, acomparativ cu 1965. Productivitatea
dresindu-se. în încheiere, constructo
muncii a sporit, de asemenea, de
rilor de mașini-unelte din Arad, a
peste 4,6 ori. Au fost modernizate
spus :
secțiile turnătorie, uzlnaj, montaj si
sculărie, dezvoltate secțiile de pro
Dragi tovarăși,
ducere a strungurilor grele si mijlo
cii. Totodată, s-au înființat noi secții
Vă felicit pentru rezultatele obți
ale întreprinderii pe teritoriul jude
nute pînă acum. Așa cum am discu
țului. cum sint cele de la Sebiș,
tat cu conducerea intreprinderii, este
Ineu și Chișineu Criș, iar la Lipova,
necesar ca întregul colectiv să ac
o fabrică de strunguri. Potrivit in
ționeze pentru a realiza o producție
dicațiilor secretarului general al
mai mare, folosind mai bine capaci
partidului, iii urmă cu doi ani în
tățile de producție pentru creșterea
treprinderea și-a lărgit profilul de
calității și eficienței economice, pen
producție, prin fabricarea masinilortru reducerea cheltuielilor materiale.
unelte agregat multioperationale si
Aveți rezultate bune. Vă felicit
mașinilor specializate.
pentru ce ați realizat, dar vă urez ca,
încă în acest an, să obțineți o îmbu
Au fost discutate cu factorii de
nătățire a activității în toate dome
răspundere prezenți dezvoltarea pro
niile.
ducției de mașini-unelte agregat și
Vă doresc mult succes, sănătate Și
mașini specializate, realizarea unor
fericire ! La revedere, dragi tovarăși!
produse cu performante ridicate, de
Cuvintele secretarului general al
calitate si precizie, îmbunătățirea
tehnologiilor de fabricație pentru pie
partidului au fost primite cu vii si
îndelungi aplauze. S-a scandat din
sele turnate și forjate, creșterea efi
nou, cu însuflețire, ca dealtfel pe în
cienței întregii activități economice.
tregul traseu al vizitei, „Ceaușescu
Interesindu-se de modul cum se

teatre
© Teatrul Național
(14 71 71, sala
mică) : Caligula — 20.
©
Filarmonica ,,George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert
simfonic. Dirijor : Mircea
Basarab.
Solistă : Mihaela Martin — 19; (sala
Studio) : „Treptele afirmării
artis
tice44, Liviu Georgescu — chitară —
17,30.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, flu
turi — 19.30; (la clubul „23 August"):
Trestia ginditoare — 16.
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Anonimul venețian — 19,30.

• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (15 56 78, grădina Boema) : Con
stelația Boema — 19,30; (grădina Că
răbuș) : Minispectacol de
divertis
ment și film — 19.30: (la Arenele Ro
mane) : Minispectacol de divertisment
și filmul „Vagabondul" — 19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți —
18,30.

cinema
0 Dreptate

in
lanțuri :
SCALA
(11 03 72) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15;
13,30;

— muncitorii !“, cuvinte izvorite din
adincul inimii.
în continuare, a fost vizitată

ÎNTREPRINDEREA DE VA
GOANE, puternică citadelă a in
dustriei românești, cea mai mare
unitate de acest fel din tară.
Miile de oameni ai muncii care își
desfășoară activitatea aici au ținut
să-și exprime entuziasmul, senti
mentele de aleasă recunoștință fată
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
zent aici in repetate rinduri. Tineri
si tinere au oferit tovarășului Nicolae
Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu cu dragoste, cu intensă
emoție, frumoase buchete de flori.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceausescu au fost sa
lutați. la sosire, cu deosebită stimă
si aleasă considerație, de Petre
Preoteasa, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, de membri ai
conducerii intreprinderii.
Directorul intreprinderii prezintă
cifre edificatoare : creșterea, in acest an fată de 1965. a producției
de peste 3 ori ; vagoanele românești
sint intîlnite în peste 40 de țări de
pe toate continentele, volumul pro
ducției destinate exportului fiind in
acest an de aproape 4 ori mai mare
fată de acum două decenii, perioa
dă în care productivitatea muncii a
crescut in întreprindere de circa 3
ori.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu este
informat in legătură cu modul în
care au fost transpuse în viată in
dicațiile. orientările si sarcinile sta
bilite cu prilejul repetatelor vizite
efectuate in întreprindere. In cadrul
amplului efort de modernizare a fa
bricației de vagoane, a crescut gra
dul de mecanizare a lucrărilor si
de integrare a producției, nivelul
tehnic si calitativ al acesteia, au fost
organizate liniile tehnologice specia
lizate. asigurindu-se. totodată, o va
lorificare superioară a materiilor
prime. Astăzi, la Arad se fabrică va
goane cu mecanisme complexe de
încărcare-descărcare, cu greutate
proprie mult redusă si parametri de
viteză comparabili cu cei existeiRi
ne plan internațional, asigurând in
exploatare un indice ridicat al pro
ductivității muncii.
Se raportează că sarcina dată de
secretarul general al partidului la vi
zita din anul 1982 ca necesarul de
bioxid de carbon să fie asigurat pe
platforma intreprinderii a fost înde
plinită, prin construirea a două
fabrici. Acestea valorifică gazele arse
de la sectoarele calde, permițind
astfel economii anuale in valoare de
6 milioane lei.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost invi
tați să viziteze o serie de secții de
producție. La montaj, sudură și fi
nisaj vagoane de marfă, se remarcă
înaltul grad de modernizare a ope
rațiilor tehnologice, ceea ce asigură
creșterea productivității, reducerea
substanțială a efortului fizic, ridi
carea parametrilor tehnici și calita
tivi ai produselor.
Interesindu-se de gradul de auto
matizare al sudurii, secretarul gene
ral al partidului este informat că
acesta este, în prezent, de 40 la sută
și urmează să ajungă, in anul urmă
tor, la peste 50 la sută.

15,45; 18; 20,15, EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
•
Emisia
continuă :
FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
19.45, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Surorile : FLOREASCA (33 29 71) —
9; II; 13; 15,30; 17,45; 20,
STUDIO
(59 53 15) — 10: 12,30: 15; 17.15: 19.30.
• Mușchetarul român :
FESTIVAL
(15 63 84) — 9: 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20,15.
•
Imposibila
Iubire :
LUMINA
(14 74 16) — 9: 12.15: 16; 19,15.
• Program de animație românească
— 9; 10,45; 12.30; 16, Buletin de Bucu
rești — 14,15; 17,45; 19,45 :
DOINA
(16 35 38).
• Gemenii tn vacanță :
TIMPURI

Vizita s-a încheiat pe platforma
secției de finisaj, unde erau expuse
ultimele tipuri de vagoane asimilate
in acest an, destinate exportului,
precum și tipuri noi de boghiuri pen
tru funcționări multiple. Secretarul
general al partidului a indicat să
sc acorde în continuare o deosebită
atenție dezvoltării producției de ex
port, asigurindu-se cu prioritate, în
unitățile specializate, necesarul de
piese, turnate, și forjate.
Spcșetarițl. general al .partidului,
apreciind rezultatele obținute, a ce
rut să se acorde cea mai mare aten
ție diversificării producției și moder
nizării acesteia.
Mulțumind pentru noua vizită,
conducerea întreprinderii a asigurat
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că
oamenii muncii din unitate nu vor
precupeți nici un efort, vor face to
tul pentru a da viață sarcinilor și in
dicațiilor formulate cu acest prilej
de secretarul general al partidului.
Pe marile artere ale Aradului,
care duceau spre stadionul munici
pal, unde s-a desfășurat ceremonia
plecării, erau numeroși localnici,
care au salutat, încă o dată, cu toată
căldura inimii, pe iubiții oaspeți.
Aceeași atmosferă sărbătorească,
însuflețită domnea in incinta sta
dionului. Aici se aflau mii și mii de
arădeni, bărbați\și femei, tineri și
vîrstnici, care au' aclamat îndelurig,
cu entuziasm, pe tovarășul Nicolae
Ceadșescu și pe tovarășa Elena
Ceaușescu. O gardă formată din
ostași ai forțelor noastre armate,
membri ai gărzilor patriotice și ai
detașamentelor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei a
prezentat onorul.
A fost intonat Imnul de Stat al
Republicii Socialiste România.
In numele tuturor arădenilor, pri
mul secretar al Comitetului jude
țean de partid a exprimat tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu cele mai vii mul
țumiri pentru noua vizită efectuată
in județul Arad.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat,
apoi, un călduros rămas bun de la
primul secretar al comitetului ju
dețean de partid, de la ceilalți re
prezentanți ai organelor locale de
partid și de stat, de la toți oamenii
muncii prezenți.
La plecare, adresîndu-se celor de
față și, prin el, tuturor locuitorilor
municipiului și județului Arad, to
varășul Nicolae Ceaușescu a spus :

Dragi tovarăși,
Doresc să vă adresez cele mai
bune urări de succes în întreaga
activitate, în realizarea planului in
toate sectoarele și in cele mai bune
condiții.
Multă sănătate și fericire.
La revedere, dragi tovarăși.
Pe stadion răsună din nou înde
lungi aplauze, urale și ovații. Se
scandează cu înflăcărare numele
partidului și al secretarului său ge
neral.
Vizita de lucru pe care tovarășul
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a făcut-o în
ținutul înfloritor al Aradului s-a în
cheiat. Ecourile ei vor dăinui insă
mereu în sufletul și conștiința oa
menilor de aici.

NOI (156110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Salutări de Ia Agigea : DACIA
(50 35 94) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20, COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15;
19,30.
0 Probă de microfon : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,45: 20.
0 Trandafirul sărat : ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
0 Duminică zbuciumată : SALA
MICA A PALATULUI — 17,15: 20.
0 Undeva, cindva : SALA MARE A
PALATULUI — 17,15; 20,
PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 Gară pentru doi :
CENTRAL
(14 12 24) — 9: 12.15; 16; 19,15.
0 Omul și fiara î VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 12,30; 16; 19.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Cronica zilei
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, a primit, joi, pe
Abdennour Bekka, noul ambasador
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Algeriene Democratice și
Populare în Republica Socialistă
România, în legătură cu apropiata
prezentare a scrisorilor de acreditare.
*

Joi. Alfonso Lopez Michelsen,
fost președinte al Republicii Colum
bia. membru al conducerii Partidu
lui Liberal, care, la invitația Consi
liului National al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, efec
tuează o vizită în tara noastră, a
avut o întrevedere cu Tamara Dobrin, președintele executiv al Con
siliului Național al F.D.U.S., și alți
membri ai Consiliului Național.
în cadrul convorbirilor au fost
prezentate principalele preocupări
ale F.D.U.S. pentru traducerea în
viață a politicii interne și externe a
partidului și statului nostru și s-a
efectuat un schimb de opinii privind
posibilitățile și căile de dezvoltare a
relațiilor dintre F.D.U.S. și Partidul
Liberal din Columbia, dintre cele
două țări și popoare.
In aceeași zi. oaspetele columbian
a avut o întrevedere cu ministrul
afacerilor externe. Ștefan Andrei.
Au fost abordate probleme privind
dezvoltarea relațiilor româno-columbiene pe multiple planuri, precum și
aspecte ale vieții politice internațio
nale actuale.
La întrevederi a fost de fată
Lucella Ossman de Duque, amba
sadorul Republicii Columbia la
București.
★

Cu prilejul Zilei naționale a Sta
telor .Unite Mexicane, joi dupăamiază a avut loc în Capitală o
manifestare culturală organizată de
Institutul român pentru relațiile
culturale cu străinătatea, în cadrul
căreia au fost înfățișate impresii de
călătorie din această țară. Au fost
prezentate apoi filme documentare
mexicane.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oa
meni de cultură și artă, un numeros
public.
Au fost prezenți Luis Wybo Al
faro. ambasadorul Statelor Unite
Mexicane la București, și membri ai
ambasadei.

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste ’ România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,

Vă mulțumim sincer pentru felicitările și urările cordiale transmise cu.
prilejul celei de-a 40-a aniversări a Insurecției naționale slovace.
Marcînd această victorie importantă a luptei de eliberare a popoarelor
noastre, poporul cehoslovac își amintește cu profund respect de patrioții
români care au luptat în cadrul Insurecției naționale slovace împotriva
dușmanului nostru comun.
Aniversarea Insurecției naționale slovace constituie o expresie a hotăririi ferme de a înfăptui țelurile sale revoluționare în construcția socialistă
pașnică a țării noastre, in întărirea conlucrării cu Uniunea Sovietică și
celelalte țări frățești in lupta împotriva imperialismului și pentru preintîmpinarea pericolului de război.

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

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului
Republicii Socialiste Cehoslovace

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român.
Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Am fost profund mișcat de mesajul de felicitări și bune urări pe care
ati binevoit să mi-1 adresați cu ocazia realegerii mele ca președinte al
Republicii Populare Benin.
,
Vă exprim vii și sincere mulțumiri și vă asigur, la rindul meu, de
hotărîrea noastră de a conlucra neobosit pentru întărirea și dezvoltarea
legăturilor de prietenie și cooperare activă care există între țările și po
poarele noastre.
Primiți, domnule președinte, expresia considerațiunii noastre celei mai
înalte.

MATHIEU KEREKOU
Președintele Comitetului Central
al Partidului Revoluției Populare din Benin,
Președintele Republicii Populare Benin,
Șef al statului,
Președintele Consiliului Executiv Național

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență, doresc să vă mulțumesc foarte sincer pentru mesajul de prie
tenie transmis cu ocazia unei noi aniversări a Zilei naționale a țării mele.
Vă reînnoiesc. Excelență, asigurarea celei mai înalte considerații.

General-locotenent GREGORIO C. ALVAREZ

★

La București au început, joi, lu
crările primului Congres național de
medicină legală, organizat de Uniu
nea Societăților de Științe Medicale
și Asociația juriștilor din Republica
Socialistă România. '
Manifestarea reunește cadre didac
tice din învățămintul medical supe
rior, medici, cercetători, juriști, spe
cialiști din tara noastră și din alte
țări.
Comunicările și referatele înscrise
in program vizează o vastă arie de
probleme referitoare la tanatologie,
toxicologie, serologie medico-legală,
biocrlminalistică.
(Agerpres)

Președintele
Republicii Orientale a Vruguayului

Primiri la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit,
joi, succesiv. în vizită de prezentare,
pe ambasadorii la București ai

Austriei. Andreas Berlakovich, și
Belgiei, Jan Frans Maes.
Cu acest prilej au avut loc con
vorbiri care s-au desfășurat într-o
atmosferă cordială.
(Agerpres)

Adunare festivă in Capitală
A apărut

de „Ziua pompierilor"

„ERA SOCIALISTĂ"

nr. 17/1984
La rubrica „în întîmpinarea celui
de-al XIII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român", .cu care se
deschide numărul, sint publicate
editorialul „Orientări de însemnă
tate istorică pentru dezvoltarea în
continuate a patriei pe calea socia
lismului și comunismului" și artico
lele „Superioritatea
umanismului
revoluționar" de Marin Nedelea,
„Creșterea puternică și moderniza
rea forțelor de producție — factor
hotăritor al progresului social-eco
nomic multilateral" de Barbu Gh.
Petrescu, „Pămintul în strategia
politicii agrare a partidului" de Corneliu Răuță, „Democrația
munci
torească, revoluționară și legalitatea
socialistă" de Gheorghe Chivulescu,
„Coordonate ale dialecticii procesu
lui , revoluționar de făurire a noii
orînduiri in etapa actuală în țara
noastră" de Ion Florea. Revista mai
conține dezbaterea „Negocierile —
unica opțiune viabilă" și articolele
„Predarea filozofiei în fața unor
exigențe sporite" de Achim Mihu,
„Asigurarea bazei tehnico-materiale
a cercetării printr-o conlucrare
strinsă cu învățămintul și producția"
de Maria Dinulescu, precum și ru
brica intitulată Cărți și semnificații.

15,00 Telex
15,05 Armonii pe portativ — Muzică ușoară românească
13,15 Viata culturală — In întâmpinarea
Congresului al XIII-lea al P.C.R.
15.35 Ecran de vacanță. Desene animate
15.50 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto
16,00 Emisiune in limba germană
—
parțial color 0 In dezbatere : Di
rectivele celui de-al XIII-lea Con
gres al P.C.R. • In pragul unui
nou an școlar • Gospodari, ini
țiative, realizări • Concert pen
tru două trompete de Antonio
Vivaldi.
20,00 Telejurnal — parțial color
20.35 Țara întreagă întimplnă
Con
gresul al XIII-lea al
Partidului
Comunist Român — Dialog despre
viitor. în dezbatere : proiectul de
Directive
20.50 Românie, plai cu flori — Melodii
populare
21,05 Școala târli, o școală pentru
țară
21,25 Confirmarea deplină a politicii In
ternaționale a partidului și sta
tului nostru — color
21,45 Eroi ai construcției socialiste în
teatrul românesc
22,20 Telejurnal — parțial color

0 Prindeți și neutralizați : PACEA
(60 30 85) — 15.30; 17,30; 19,30.

0 36 de ore : CAPITOL (16 29 17) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, Ia gră
dină — 19,45.
0 Căpitanul răzbunării : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11: 13,15; 15.30; 17,45; 20.
0 Locotenent Cristina: LIRA (31 71 71)
— 15,30; 17,45; 20, la grădină — 20,30.
0 Lovitură fulgerătoare :
FEREN
TARI (80 49 85) — 10,30; 15,30; 17,30;
19.30.
0 Cineva ca tine: MELODIA (11 13 49)
— 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.
0 Cu tine viața e frumoasă : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19.30.
0 Runda 6: MUNCA (21 50 97) — 15;
17.13; 19,30.
0 După legile vremii de
război :
VIITORUL (10 67 40) — 15,30; 17,30:
19.30.

Joi, 13 septembrie, a avut loc în
Capitală adunarea festivă organizată
cu prilejul împlinirii a 136 de ani de
la eroicele lupte din Dealul Spirii și
a Zilei pompierilor din Republica
Socialistă România. Au luat parte
membri ai Consiliului de conducere
al Ministerului de Interne, cadre din
Comandamentul pompierilor și din
direcțiile și unitățile centrale ale
ministerului, generali și ofițeri supe
riori, reprezentanți ai colectivelor de
oameni ai muncii din întreprinderi
bucureștene și ai formațiilor civile
de pompieri.
In acest cadru au fost evocate glo
rioasele tradiții de luptă ale pom
pierilor români, subliniindu-se con
tribuția lor la opera de construire a
socialismului, apărarea proprietății
socialiste, a vieții și bunurilor cetă
țenilor împotriva incendiilor.
într-o atmosferă însuflețitoare,
participanții la adunare au adoptat
o telegramă adresată tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, comandantul suprem
al forțelor armate. în telegramă se
exprimă sentimentele de vie satis
facție, de deplină și unanimă adeziu
ne fată de reînvestirea la Congresul
al XIII-lea in funcția de secretar
general al partidului a tovarășului
Nicolae Ceaușescu — cel mai stimat
fiu al națiunii române, conducător
încercat al partidului și statului nos
tru, militant de frunte al mișcării
comuniste internaționale, promotor
al păcii, al făuririi unei lumi mai
bune și mai drepte pe planeta noas
tră. în telegramă este, totodată, ex
primată hotărîrea oamenilor muncii
din acest sector de a sluji cu abne
gație și dăruire patria socialistă, del
a face totul pentru îndeplinirea
exemplară a misiunii ce le-a fost în
credințată de partid și de stat.

Sănătate și odihnă in stațiunile de pe litoral
în momentul de față, în stațiu
nile de pe malul românesc al Mă
rii Negre se află peste 100 000 de
turiști — număr impresionant pen
tru această perioadă. Iată de ce,
la cererea unor colective de oa
meni ai muncii din mari întreprin
deri și platforme industriale —
dată fiind și vremea favorabilă —
sezonul pe litoral se prelungește
pină Ia 15 octombrie. In aceste
condiții, este bine de știut că toate
mijloacele de agrement funcțio
nează la fel ca in toiul verii :
parcuri de distracții, terenuri de
sport, discoteci, piscine, ambarca
țiuni nautice. Au loc numeroase
spectacole artistice, întilniri spor
tive. Se organizează excursii pe
Canalul Dunăre — Marea Neagră,

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
zilele de 15, 16 și 17 septembrie.
In
tară : Vremea se va râci ușor în ma
joritatea zonelor tării. Cerul va £1 va
riabil, cu innorări mal accentuate în
nordul, centrul și estul țării, unde vor
cădea ploi locale, care vor avea șl ca
racter de aversă. In celelalte regiuni,
ploile vor fi Izolate. In zona de munte,
la peste 1800 metri, precipitațiile vor

0 Legenda

călărețului singuratic s
BUZEȘTI (50 43 58) — 9; 11; 13; 15,15:
17,15; 19,15, VOLGA (79 71 26) —
0;
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
0
Seherezada :
LUCEAFĂRUL
(13 87 67) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Detașament cu misiune specială :
PROGRESUL (23 94 10) — 15,30; 17,30;
19,30.
0 Campionul : AURORA (35 04 66) —
9; 11,30; 14; 16,30; 19. la grădină —
19,45.
0 Marfă furată : FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13.15; 15,30; 17,45; 20. COSMOS
(27 54 95) — 9,30: 11,30; 13,30;
15,30;
17,30: 19,30.
0 Lupii mărilor : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20. GIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20.

în Delta Dunării și la monumentele
istorice și de artă din Dobrogea.
începind cu data de 16 septem
brie, se aplică însemnate reduceri
de tarife. Astfel, o pensiune com
pletă pe zi de o persoană (cazare
și masă în hotel și restaurant de
categoria I) costă numai 75 lei,
față de 123 lei, tarif practicat în
lunile iulie-august. Se poate alege
nu numai stațiunea preferată, ci și
durata sejurului.
Și încă un avantaj : cei care pro
cură bilete de odihnă de la agen
țiile și filialele oficiilor județene
de turism și I.T.H.R. București
beneficiază de o reducere de 25 Ia
sută la tariful de transport pe
C.F.R.

fl șl sub formă de lapovlță și ninsoare.
Vîntul va sufla slab pină la moderat,
cu intensificări locale din sectorul nor
dic, in estul țării cu viteze de pînă la 6(1
km pe oră și la munte de pină la 10C
km pe oră. Temperaturile minime vor
ii cuprinse între 3 și 13 grade, iar cele
maxime între 14 șl 24 de grade,
pe
alocuri mal ridicate în sudul țării. Lo
cal, dimineața, se va produce ceață.
In București : Vremea se va răci ușor.
Cerul va ft variabil, favorabil ploii.
Vîntul va sufla slab pină la moderat.
Temperaturile minime vor oscila între
7 șl 17 '■ grade, iar maximele între 22 șl
25 de grade.

0 Domnișoara

Noorie :
GRIVITA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
0 Par și impar : MODERN (23 71 01)
— 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 20,15.
0 Polițist sau delincvent : UNION
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18;
20.
0 Martorul știe mal mult : GRADI
NA ARTA (21 31 86) — 20,30.
0 Superman : GRADINA FEROVIAR
(50 51 40) — 20.
0 I se spunea buldozerul : GRADINA
GLORIA (47 46 75) — 20,15.
0 Cobra se întoarce : GRADINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 20,30.
0 Rocky II ; GRADINA MODERN
(23 71 01) — 20.
0 Yankeii : GRADINA PARC HOTEL
(17 08 50) — 20,15.

LAGOS

ADDIS ABEBA

Schimb de mesaje la nivel înalt
româno-etiopian
ADDIS ABEBA 13 (Agerpres). —
Din partea tovarășului Nicolae
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România, și
a tovarășei Elena Ceaușescu a fost
transmis tovarășului Mengistu Haile
Mariam, secretar general al C.C. al
Partidului Oamenilor Muncii din Etiopia. președintele Consiliului Mi
litar Administrativ Provizoriu, și to
varășei Woubishet Mengistu un cald
mesaj de prietenie împreună cu cele
mai bune urări de sănătate personală
și succes în activitate, de prosperi
tate și progres poporului etiopian. .
Mulțumind, tovarășul Mengistu
Haile Mariam a rugat să. se transmi
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu și
tovarășei Elhna Ceaușescu expresia
sentimentelor sale de stimă și prie
tenie, precum și calde urări de să
nătate și fericire personală, de noi
izbînzi poporului român în construc
ția noii orînduiri.
Schimbul de mesaje a fost prilejuit
de primirea de către tovarășul Men
gistu Haile Mariam a tovarășului Miu
Dobrescu. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al

P.C.R., președintele Colegiului Cen
tral de partid, conducătorul delega
ției care a reprezentat partidul
nostru la lucrările Congresului de
constituire a Partidului Oamenilor
Muncii din Etiopia și la manifestă
rile consacrate celei de-a 10-a ani
versări a revoluției.
Tovarășul Mengistu Haile Mariam
a evocat cu multă plăcere intilnirile
avute cu tovarășul Nicolae
Ceaușescu, care au pus bazele conlu
crării fructuoase româno-etiopiene,
în spiritul avantajului și interesului
reciproc. A fost exprimată dorința
ca. în spiritul convorbirilor și înțe
legerilor convenite la cel mai înalt
nivel, să se acționeze cu consecventă
.pentru lărgirea continuă a raporturi
lor bilaterale în diferite domenii, în
special pe plan economic. S-a subli
niat că dezvoltarea raporturilor din
tre cele două partide și state cores
punde pe deplin intereselor popoare
lor român și etiopian, cauzei genera
le a păcii, progresului și socialis
mului.
La primire a fost prezent Barbu
Popescu, ambasadorul României în
Etiopia.

RAPORTUL ANUAL AL F.M.I.

Dobînzile înalte agravează considerabil
situația țărilor „lumii a treia14
WASHINGTON 13 (Agerpres). —
Situația țărilor în curs de dezvol
tare, în special în ceea ce privește
datoria lor externă, rămîne „gravă"
— se subliniază în raportul anual al
Fondului
Monetar
International
(F.M.I.), dat publicității la Washing
ton. După cum arată agențiile in
ternaționale de presă, documentul
atrage atentia că. potrivit estimă
rii expertilor. în absenta unor mă
suri adecvate, datoria externă a
statelor în curs de dezvoltare va con
tinua să crească, ajungînd la 815
miliarde de dolari, în 1984, față de
768 miliarde de dolari, anul trecut.
Anul 1983 — precizează raportul —
a fost „decepționant" în ceea ce
privește ritmul progresului economic
în țările în curs de dezvoltare. Se
menționează că, pe ansamblul aces
tor state, rata creșterii 'economice a
fost, în medie, de numai 1,5 la sută
în 1983, sub nivelul sporului demo
grafic, ceea ce a atras o erodare a
condițiilor de viață în țările respec
tive. Totodată, deficitul extern al
balanțelor de cont curente ale țărilor
în curs de dezvoltare a totalizat 56
miliarde de dolari. Documentul
atrage atenția în special asupra în
răutățirii situației economice a țări
lor africane, între altele ca urmare
a secetei prelungite, coroborate cu
deteriorarea termenilor de schimb din
comerțul mondial. în aceeași ordine
de idei, raportul F.M.I. arată că re
centele creșteri ale dobînzilor vor
provoca — in cazul în care acestea
vor fi menținute — o reducere ge
neralizată a importurilor, ceea ce
„va pune serios în pericOl’L efortu
rile de dezvoltare a țărilor din
„lumea a treia", precum și creșterea
nivelului comerțului mondial.
Pentru remedierea situației țărilor
în curs de dezvoltare — se arată în
documentul F.M.I. — acordarea de
asistență economică are, în conti
nuare, un rol vital.
Pe de altă parte, F.M.I. lși ex
primă, în raportul său anual, „ne
liniștea crescîndă" față de creșterea
cursului dolarului S.U.A. și reduce
rea substanțială a ratelor de schimb
ale celorlalte monede occidentale,
atrăgînd atenția -că persistența do
bînzilor bancare mari împovărează

considerabil eforturile țărilor în curs
de dezvoltare făcute pentru impul
sionarea activităților economice. In
stabilitatea de pe piețele monetare
occidentale,
promovarea politicii
monetariste și cursul înalt al dolaru
lui S.U.A. creează, de asemenea, di
ficultăți și țărilor occidentale indus
trializate in ceea ce privește schim
burile lor comerciale și balanțele de
plăți externe.
Evoluțiile recente — se spune în
raport — relevă necesitatea creării
condițiilor favorabile pentru conti
nuarea tendințelor de ameliorare a
economiei mondiale, ceea ce presu
pune, între altele, reducerea marilor
deficite bugetare ale statelor occi
dentale industrializate, diminuarea
dobînzilor bancare, combaterea protecționismului comercial, adoptarea
de măsuri pentru intensificarea acti
vității economice și diminuarea
șomajului.

Schimb de mesafe intre președintele
României si șeful statului nigerian
LAGOS 13 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
România, au fost transmise generalu
lui Mohammed Buhari, președintele
Consiliului Militar Suprem al Re
publicii Federale Nigeria, șeful sta
tului, un mesaj de prietenie și cele
mai bune urări.
Mulțumind, șeful statului nigerian
a rugat să se transmită președin
telui Nicolae Ceaușescu sincere
salutări și calde urări de sănătate și
fericire personală, de prosperitate
poporului român.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către generalul
Mohammed Buhari a tovarășului Ion
M. Nicolae. viceprim-ministru al

0 nouă sesiune ministerială a „Grupului
de la Cartagena"
BUENOS AIRES 13 (Agerpres). —
La Mar del Plata au fost inaugurate
lucrările celei de-a doua sesiuni mi
nisteriale a „Grupului de la Cartage
na", din care fac parte 11 state latino-americane cele mai îndatorate fi
nanciar — în cadrul unei noi runde
de consultări consacrate degajării
unei poziții comune în problema da
toriilor lor externe.
Participanta — miniștrii de finanțe
și de. externe din aceste țări — Ar
gentina, Bolivia, Brazilia, Chile, Co
lumbia, Ecuador, Mexic, Peru, Repu
blica Dominicană, Uruguay și Vene

zuela — vor dezbate, pe parcursul a
două zile, recomandările reuniunii
tehnice pregătitoare, desfășurată la
începutul săptăminii la nivel de experți, in aceeași localitate. Sînt in
cluse, între acestea, inițierea unui
dialog direct cu statele industriali
zate occidentale și cu băncile credi
toare cu privire la asistența econo
mică pentru America Latină și
reeșalonarea datoriilor externe, în
condiții mai echitabile, care să nu
afecteze procesele de dezvoltare social-economică a țărilor în curs de
dezvoltare.

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres).
Organizația Națiunilor Unite va ce
lebra anul viitor patru decenii de Ia
înființare sub deviza „Națiunile
Unite — pentru o lume mai bună",
în cursul unei recente ședințe, Co
mitetul pentru pregătirea acestei aniversări a exprimat dorința ca anul
1985 să marcheze începutul unei ere
de pace trainică și globală, de drep
tate, de dezvoltare și progres eco
nomic și social pentru toate po
poarele lumii.
Comitetul de pregătire are sarcina
de a elabora și propune activitățile
ce vor avea loc pentru marcarea
celei de-a 40-a aniversări a O.N.U.
★

GENEVA 13 (Agerpres) — La Ge
neva s-au încheiat lucrările unei
reuniuni internaționale cu tema „Or
ganizația Națiunilor Unite și forțele
iubitoare de pace — căile întăririi
colaborării internaționale". Au par
ticipat reprezentanți ai unor partide
politice, organizații sindicale și ob
ștești, de luptă pentru pace, de femei
și tineret, parlamentari. S-a proce
dat la un util schimb de opinii pri
vind întărirea și extinderea colabo
rării cu O.N.U. și cu organizațiile
specializate ale acesteia .în vederea
menținerii păcii, realizării unor ac
țiuni concrete pentru dezarmare, re
glementării stărilor conflictuale ne
calea negocierilor, creșterii rolului
organizației mondiale in rezolvarea
unor probleme social-economice cu
I care se confruntă omenirea.

la

GENTIILE DE PRESA

pe scurt

ACORD COMERCIAL IUGOSLAVO-CHINEZ. La încheierea
celei de-a patra sesiuni a Comi
tetului iugoslavo-chinez de colabo
rare economică și tehnico-științifică desfășurată la Belgrad, păr
țile au semnat un acord comer
cial pe perioada 1986—1990, infor
mează agențiile Taniug și China
Nouă. în legătură cu aceasta, se
menționează că, in acest an, intre
cele două țări au fost încheiar
te acorduri comerciale prevăzind
schimburi totalizînd 140 milioane
dolari, de 3 ori mai mult decîț anul
trecut.

■Ar

LONDRA 13 (Agerpres). — într-un
raport elaborat de un grup de experți britanici se subliniază că tre
buie luate măsuri de urgență pe plan
internațional pentru a ușura povara
datoriei externe a țărilor în curs de
dezvoltare, în special a celor mai
sărace dintre ele. Raportul amintit
— care urmează să fie prezentat la
o viitoare reuniune a miniștrilor de
finanțe ai țărilor din Commonwealth
— arată că datoria externă a țărilor
in curs de dezvoltare reprezintă un
factor de criză pentru întreaga eco
nomie mondială. In context, se
atrage atenția asupra impactului ne
gativ pe care îl au asupra țărilor de
bitoare ratele înalte ale dobînzilor
și se insistă asupra necesității rezol
vării problemei datoriei externe
printr-o soluție adoptată la nivel in
ternațional. în acest sens, instituțiile
și statele creditoare sînt invitate să
adopte, pentru reducerea acestei po
veri, o serie, de măsuri cum ar fi
reeșalonarea unor credite, acordarea
de garanții, reducerea dobînzilor etc.
Pentru unele, țări în curs de dezvol
tare, în special din Africa, adoptarea
unor asemenea soluții este deosebit
de urgentă, constată autorii raportu
lui.

guvernului," aflat în Nigeria în frun
tea unei delegații guvernamentale
economice.
în cadrul convorbirii carts a avut
loc au fost analizate aspecte ale
relațiilor bilaterale economice dintre
România si Nigeria, precum și posi
bilitățile de extindere și diversifi
care a schimburilor comerciale și a
cooperării economice dintre cele
două țări. Totodată..a fost exprimată
dorința guvernelor român și nige
rian de a extinde și aprofunda rela
țiile de prietenie și de cooperare
între Republica Socialistă România
și Republica Federală Nigeria.
La primire a luat parte Vasile
Chivulesou, ambasadorul României
la Lagos.

| Pregătiri pentru aniversarea
a patru decenii
de la crearea O.N.U.

PROBLEMA NAMIBIANA. într-o declarație făcută Ia Dar es
Salaam, ministrul tanzanian de ex
terne, Benjamin Mkapa. a subliI niat că trebuie intensificate pre
siunile asupra regimului minoritar
din R.S.A. pentru a-1 determina
să "accepte necondiționat accesul la
î independentă al Namibiei. Po| porul riamibian trebuie să dispună
de dreptul său legitim la libertate
Iși independentă. Ministrul tanza
nian a precizat că tara sa res
pinge pretinsul „context" cerut de
1 Pretoria în dorința de a tergiver| sa problema Namibiei. E1 a reafirmat că independenta teritoriuI. lui namibian. ocupat ilegal cle
R.S.A., trebuie acordată in baza
prevederilor rezoluției 435 a Consij liului de. Securitate al O.N.U.

l

REDRESARE. Situația econo
mică a Greciei începe să se re
dreseze cu toate că ritmul infla
ției și nivelul șomajului sînt încă
ridicate — a declarat ministrul
economiei Gherassimos Arsenis.i El
a subliniat că. 'potrivit estimărilor,
produsul national brut va creste
anul acesta cu 2,5 la sută, iar pro
ducția industrială cu 1.2 la sută.
TURNEU. Brian Urquhart, secre
tar general adjunct al O.N.U. pen
tru probleme speciale, "va între
prinde un turneu in Orientul Mij
lociu, urmînd să efectueze vizite
succesive la Damasc, Beirut și Tel
Aviv. Misiunea sa se înscrie în
efortul de reînnoire a nfiandatului
Forței interimare a O.N.U. in Li
ban (UNIFIL), care expiră la 19
octombrie.

GREVA A MINERILOR. în re

giunea carboniferă Limburg din
Belgia, 20 000 de mineri au declarat
grevă în semn de protest împotriva
închiderii unei mine și a concedie
rii unui număr de 4 000 de munci
tori din subteran, informează agen
ția Associated Press. Greva a fost
declanșată la chemarea a trei orga
nizații sindicale pe ramură pentru
a protesta față de hotărîrea patro
natului de a reduce producția de
cărbune prin închiderea minei de
Ia Winterslag-.
DEVALORIZARE. Guvernul Ghanei a anunțat devalorizarea mone

dei naționale — cedi. Este cea de-a
treia acțiune de acest fel efectuată
în ultimele 11 luni în Ghana. După
cum a declarat guvernatorul Băncii
Centrale a Ghanei, John Addo, de
valorizarea hotărîtă are rolul de a
stimula exporturile ghaneze și a
contribui la stabilizarea, monedei
proprii. El a adăugat, totodată, că
măsurile de austeritate luate de
guvern la începutul anului au avut
ca rezultat o reducere a ratei infla
ției de la 120 Ia sută cit era cu doi
ani in urmă, la 35 la sută in pre
zent.

A.S.E.A.N., care s-a desfășurat la Kuala Lumpur.

una din etapele in direcția creării unei zone a păcii, libertății și neutrali

4 tății in Asia de Sud-Est.
4
JAPONIA : Apel Ia intensificarea
i

eforturilor
pentru interzicerea armelor nucleare

‘1
4
scrise în Constituție — de a nu pro 4
duce, a nu achiziționa și a nu stoca ,

ț

4 TOKIO — Adunarea municipală
din orașul japonez Yokosuka, a
4 adoptat,
in unanimitate, o declara
arme nucleare pe teritoriul nipon, ț
prin care această localitate este
Documentul adresează, de aseme- (
4 ție
proclamată zonă a păcii fără arme
nea, tuturor popoarelor lumii ape- ’
4 nucleare.
Declarația, în favoarea Iul de a-și spori eforturile pentru »
căreia
au
votat
membrii
tuturor
interzicerea armelor nucleare și ,J
mrerzicerea
4
reprezentate în adunare,
inițierea procesului de dezarmare )
cheamă guvernul japonez să res generală și completă. în primul
4 partidelor
4 pecte cu fermitate principiile în- rind i dezarmare nucleară.
4
ȚĂRILE NORDICE : Ideea tran. rulării regiunii
4
într-o zonă denuclearizată cîștigă teren
4 HELSINKI
— în țările din nor
rul „Suomenmaa". Ministrul finI dul Europei ciștigă
tot mai mult te
landez și-a exprimat convingerea
ren ideea privind transformarea acă, în perspectivă, ideea creării uX.
1 cestei regiuni într-o zonă denuclea- nei zone denuclearizate în nordul
’ rizată,

a

arătat

ministrul

de

ț externe al Finlandei, Paavo Vayrynen, intr-un articol publicat de zia-

■
j 7

Europei va fi realizată in practică,
ea urmînd să răspundă intereselor
tuturor țărilor nordice.

■
■

ADUNAREA NAȚIONALA A
FRANȚEI, întrunită . in sesiune la
Paris, a adoptat proiectul de lege
antitrust în domeniul presei, în
favoarea căruia s-au pronunțat 323
de deputați socialiști și comuniști,
informează agenția France Presse.
Proiectul urmărește în principal
„să asigure caracterul . public al
gestiunii financiare a întreprinde
rilor de presă și să favorizeze dez
voltarea lor", menționează agenția.

Muncitori din întreprinderile orașului Bremen (R.F.G.), participanți la o> 1
mare demonstrație împotriva instalării rachetelor nucleare in Europa

4

Î-.

internaționale date publicității, cu
precădere la începutul fiecărui an
școlar sau universitar, atestă fără
echivoc acest lucru. îh acest sfîrșit
de mileniu, cînd în lume se irosesc
lin scopuri de distrugere fonduri fi
nanciare uriașe, precum și un imens
potențial științific, este cu atît mai
dureros și inuman ca sute și sute de
milioane de oameni să nu-și poată
vedea împlinită dorința de a scrie
și citi, de a-și putea valorifica capa
citățile fizice și intelectuale printr-o
pregătire adecvată.

Ravagiile

analfabetismu

lui Pînă în urmă cu circa 10 ani,
studiile U.N.E.S.C.O. defineau ca
analfabetă orice persoană care nu era
capabilă să citească și să scrie. Acum
definiția este depășită, specialiștii
apreciind că este analfabetă acea
persoană care nu este în stare să se
folosească în așa fel de citit, scris
și socotit îneît să poată contribui la
dezvoltarea propriei personalități, a
comunității în- care trăiește, la afir
marea progresului social; în ultimă
instanță, analfabetul este un infirm
social. în anul 1970, statisticile con
semnau 760 de milioane de analfabeți ; de atunci, în pofida unor pro
grame intense de alfabetizare, anal
fabetismul a continuat să se extindă,
depășind, după datele publicate re
cent, 889 milioane de oameni, ceea ce
reprezintă circa 27,7 la sută din
populația globului. Asiei îi revine 75
la sută din totalul analfabeților din
lume, în Africa 60,6 la sută din popu
lație este analfabetă, iar în Ameri
ca Latină — 20,3 la sută. Potrivit experților, în ritmul actual, către anul
2 000 se va ajunge la 925 milioane de
analfabeți.
z
Dealtfel, cifrele statistice dezvăluie
că" decalajele în domeniul cheltuieli
lor pentru învățămînt între statele
în curs de dezvoltare și cele indus
trializate sint de citeva ori mai mari
decit decalajele economice propriuzise. Este semnificativ, în acest sens,
că fondurile alocate pentru nevoile
educației în state a căror populație
reprezintă 60 la sută din toți locui
torii planetei se ridică doar la 6 la
sută din totalql cheltuielilor mondia
le destinate a'cestor nevoi'. La fel de
semnificativ este și faptul că 37 de
țări, cu numai 30 la sută din copu
lația globului, dețin 91 la sută din to
talul oamenilor de știință, inginerilor
și specialiștilor.

O situație nu mai puțin îngrijoră
toare în ce privește invățămintul
se constată chiar și in unele state
dezvoltate. în primul rînd este vorba
de creșterea alarmantă a numărului
copiilor necupfinși în rețeaua de șco
larizare. Potrivit unor surse ale
U.N.E.S.C.O., numărul acestora se
estimează la circa 58 milioane. între
cauzele care au dus Ia această stare
se includ, potrivit acelorași surse,
imposibilitatea menținerii la școaiă
a copiilor datorită dificultăților fi
nanciare ale părinților, la care se
adaugă incertitudinea că, după absol
vire, tinerii respectivi vor găsi un
loc de muncă. în felul acesta s-a ajuns la situația paradoxală ca în țări
cu un înalt nivel de dezvoltare in
dustrială numărul așa-numiților „analfabeți funcționali" să fie relativ
ridicat : în S.U.A. — 22,5 milioane;
2,5 milioane în Italia ; 2 milioane în
Anglia; peste 2 milioane în R.F. Ger
mania.

Taxele ridicate, obstacol
în calea accesului la învățămîntul superior.
acela?i timP>
o barieră serioasă spre treptele su
perioare de învățămînt, în special
pentru tinerii care provin di.n fami
lii cu venituri modeste, o reprezintă
taxele școlare ridicate.
Astfel, pentru anul școlar încheiat
taxele pentru studii universitare in
S.U.A. au depășit plafonul de 7 000
de dolari, dar există centre universi
tare, ca Harvard, Yale. Columbia si
altele, unde-accesul la cursurile învățămîntului superior presupune achitarea unor taxe anuale de 10 000
de dolari pe lingă celelalte cheltuieli
aferente. „Plata studiilor la colegiu,
scrie revista americană „NEWS
WEEK", nu a fost niciodată o trea
bă ușoară. Dar acum, cind costul invățămintului crește mai rapid ca ni
ciodată in ultimul deceniu, iar admi
nistrația Reagan reduce ajutoarele
federale pentru studii, dificultățile se
fac mult mai mult simțite". în ace
eași proporție se scumpesc taxele
la căminele pentru studenți.
Amputarea programelor de educa
ție,- ca și creșterea puternică a cos
turilor invățămintului, a taxelor și
cheltuielilor de întreținere fac ca
mulți elevi și studenți să părăsească
înainte de vreme băncile școlilor și
universităților. Cei care iși continuă
studiile sint adesea nevoiți să

recurgă Ia sistemul oneros al împru
muturilor. De pildă, în R.F. Germa
nia au fost suprimate mai multe mii
de burse, ceea ce a determinat un
număr de studenți să se îndatoreze
cu sume de pînă la 50 000 de mărci,
împrumuturi care trebuie rambursa
te după ocuparea unui loc de muncă.
în aceste condiții crește nemulțu
mirea unor cercuri tot mai largi ale
opiniei publice din unele state capi
taliste fată de absența unor reforme
structurale în sistemul școlar și uni
versitar, care să tină seama de con
dițiile economice și sociale ale fie
cărei țări. Dealtfel, nu întîmplător
democratizarea sistemului de învățămînt, în special universitar, din ță
rile capitaliste, se află înscris între
obiectivele principale ale organizații
lor progresiste de tineret din aceste
state.

O relație de la cauză Ia
efect : mai multe arme —
mai puține școli. Ac«ste situații
sint si mai contrastante în condițiile
escaladei crescinde a cheltuielilor
militare. Potrivit Asociației federale
a profesorilor americani numai in
anul financiar 1982—1983. cheltuieli
le militare au privat școlile de fon
duri apreciate la 300 milioane do
lari. în Anglia, în anul școlar
1983—1984 alocațiile pentru învățămint au fost reduse cu 8—15 la sută,
în timp ce bugetele militare cunosc
cote tot mai ridicate. Sint numai
două exemple ale unei realități dra
matice care se regăsește pe un plan
mult mai larg.
într-adevâr. ce poate fi mai eloc
vent decit faptul că In prezent tota
lul cheltuielilor publice — inclusiv
cele destinate finanțării învătămintului — de care beneficiază într-un
an 3,2 miliarde de oameni din lumea
a treia, reprezintă numai 10 la sută
din totalul cheltuielilor militare
mondiale, care se ridică la peste 800
miliarde dolari ?
Date publicate recent de revista
„FORUM DE DEVELOPPEMENT".
care apare sub egida O.N.U., sint mai
mult decit grăitoare pentru efectele
binefăcătoare" pe care le-ar avea alo
carea numai, a unei mici părți din
fondurile uriașe irosite în prezent
pentru înarmări in scopul asigurării
unuia din drepturile fundamentale
ale omului — dreptul la carte.
Astfel :

\

Ministrul de externe malayezian, Tengku Ahmad Rithauddeen, pre \
4 ședintele
comitetului, a declarat că realizarea acestui deziderat constituie

PARLAMENTUL VEST-EUROPEAN, organ consultativ al C.E.E.,
întrunit in sesiune la Strasbourg, a
hotărit să nu deblocheze, în luna
septembrie, creditul in valoare de
901,5 milioane dolari, alocat de
Consiliul Pieței comune pentru
___
rambursarea parțială, în 1984,.. a
contribuției britanice la bugetul
„celor zece", informează agenția
France Presse.

Asigurarea dreptului la învățămînt - obiectiv
de seamă al „Anului Internațional al Tineretului"

în perspectiva „Anului Internatio
nal al Tineretului" — proclamat do
Adunarea Generală a Organizației
Națiunilor Unite ca urmare a unei
inițiative românești — una din cerin
țele fundamentale de cane depinde
pregătirea corespunzătoare a tinerei
generații de pretutindeni este, fără
îndoială, asigurarea dreptului la învățămint, perfecționarea și dezvolta
rea unei rețele școlare potrivit ne
cesităților de progres economic, so
cial și cultural din fiecare țară. în
documentele elaborate de Comitetul
Consultativ al O.N.U. pentru A.I.T.,
al cărui președinte este tovarășul
Nicu Ceaușescu. prim-secretar al
C.C. al U.T.C., în alte documente ale
O.N.U., ale U.N.E.S.C.O., se sublinia
ză că accesul copiilor și tinerilor în
școli și amfiteatre constituie o nece
sitate de bază, fără de care ar. fi de
neconceput participarea responsabi
lă a generațiilor viitoare la efortu
rile îndreptate spre împlinirea aspi
rațiilor de propășire și pace, înțele
gere și cooperare internațională. .
Cu atit mai mult în lumea contem
porană, caracterizată prin existenta
a numeroase probleme complexe
,prin mutațiile profunde generate de
noile cuceriri ale științei și tehnicii,
cit și de imperativul conștientizării
oamenilor în vederea unei prezențe
sporite in viața societății, asigurarea
dreptului la învățătură constituie
unul din obiectivele cele mai actuale,
care ocupă un loc de frunte în rezo
luțiile privind „Anul Internațional al
Tineretului". Pentru că, în pofida
eforturilor care s-au depus și se de
pun, plaga analfabetismului, afectind întinse zone ale planetei, în
special in țările in curs de dezvolta
re, împletită cu lipsa de funcționali
tate, accesibilitatea restrînsă sau ma
nifestarea unor forme de elitism în
învățămîntul superior din diferite
țări capitaliste, demonstrează cu pri
sosință că problema educației și in
struirii, a calificării profesionale —
a drumului spre cultură în general —
a sute de milioane de tineri continuă
să rămînă o problemă deschisă. Iar
studiile și documentele naționale sau
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• numai 200 milioane de do
lari adăugați anual bugetului
UNESCO, adică prețul a două
bombardiere strategice de ulti
mul tip, ar permite eliminarea
plăgii analfabetismului pe în
treaga planetă în mai puțin de
10 ani ;
• reducerea cu 25 la sută a
cheltuielilor militare la nivelul
anului 1984 (ceea ce reprezintă
o sumă de circa 200 miliarde de
dolari) ar fi suficientă pentru
construirea a peste 250 000 școli
elementare și medii ;
• cu prețul unui tanc mo
dern (500 000 dolari) s-ar asi
gura dotările necesare pentru
520 săli de clasă cu cite 30 de
elevi fiecare ;
• cu fondurile alocate pentru
realizarea unui sistem de rache
te cu rază mică de acțiune s-ar
putea asigura întreținerea Pe
timp de 12 luni a unui număr
de 370 000 de studenți.
într-un asemenea context. în ca
drul pregătirilor pentru marcarea
„Anului Internațional al Tineretu
lui" preocupările viz'ind combaterea
analfabetismului, dezvoltarea invățămîntului, asigurarea accesului ti
nerilor din toate țările în scoli, în
vederea pregătirii corespunzătoare in
perspectiva responsabilităților vii
toare. sint strins legate de lupta îm
potriva cursei înarmărilor, pentru
dezarmare și pace.
Suita reuniunilor regionale de
tineret, ca și alte manifestări de
dicate A.I.T. s-au constituit în
tot atitea pledoyii în favoarea adop
tării unor măsuri concrete in spriji
nul aspirațiilor legitime ale tinerei
generații, prioritatea absolută constituind-o. în această direcție, asigura
rea păcii, crearea condițiilor pentru
ca tineretul din întreaga lume să be
neficieze pe larg de dreptul de a se
forma si instrui, de a dobindi o pre
gătire care să-l facă mai util socie
tății. să-i dea posibilitatea fiecărui
tinăr să se realizeze ca personalita
te. Mai mult ca niciodată. în trecut,
tineretul contemporan, îsi manifestă
voința de a se pune capăt escaladei
înarmărilor, care periclitează in cel
mai înalt grad aspirațiile sale de a
trăi într-o lume mai bună și mai
dreaptă.
Ioan TIMOFTI:

Estimări G. A.T.T. privind creșterea
volumului comerțului mondial
GENEVA 13 (Agerpres). — Volu
mul comerțului mondial a crescut cu
nouă la sută in prima jumătate a
acestui an. comparativ cu aceeași pe
rioadă a anului trecut — se arată
într-un raport al Acordului General
pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.),
dat publicității la Geneva. Valoarea
comerțului mondial va spori — po
trivit estimărilor G.A.T.T. — cu 5—7

Ia sută in 1984 față de anul prece
dent, iar în ce privește volumul,
acesta va spori într-un ritm și. mai
rapid. Se reamintește că anul trecut
valoarea' schimburilor comerciale pe
glob a fost cu 2 la sută mai mică
decit în 1982, în pofida unei creșteri
de 2 la sută a volumului acestor
schimburi.
>

Preocupări economice în târî
în curs de dezvoltare
DELHI 13 (Agerpres). — Intr-o de- .•
clarație făcută la Calcutta, ministrul
indian al finanțelor, P. K. Mukher
jee, a arătat că, in ultimii patru ani,
ritmul anual al creșterii producției
industriale a Indiei a fost de 5,5 la
sută, in timp ce in perioada 1970—’SO
era de 1,4 la sută.
In ultimii ani, India a înregistrat
progrese și în dezvoltarea agricul
turii. In acest an financiar a fost
obținută o recoltă record de. cereale
de 150 milioane tone, a relevat mi
nistrul indian.
Cel de-al 7-lea plan cincinal
(1985—1990),- a subliniat ministrul in
dian, va fi o perioadă hotăritoare pe
calea obținerii unei depline indepen
dențe economice. In conformitate cu
planurile elaborate, sectorul de stat
. al economiei se va consolida, iar
condițiile de viață ale populației se
vor îmbunătăți.
BAMAKO 13 (Agerpres). — In
Mali s-au depus in ultimii ani efor
turi in direcția creșterii producției
pentru consumul intern și pentru ex
port, atit valoric j cit și din punct de
vedere al diversității articolelor li
vrate pieței. Astfel, in 1983, valoarea
exporturilor maliene totaliza 63 mi
liarde franci C.F.A., față de 42.mili
arde in 1981. Autoritățile de la Ba
mako subliniază că tendința de creș
tere se va menține in continuare,
urmînd ca, la sfirșitul acestui an,
economia maliană să obțină din ex
porturi venituri în valoare de 84 mi
liarde franci C.F.A.

LIMA 13 (Agerpres). — Pentru
economia peruană, argintul consti
tuie o avuție națională de bază. In
1983, extracția de minereu de argint
a crescut cu 3,7 la sută datorită, in
principal, activității societății extrac

tive „Compania de minas Buena
ventura", in minele Uciucchacua —
cu o producție lunară de 21 000 tone
minereu, ■ Jullcani — cu o producție
similară, șl Orcopampa — cu o pro
ducție lunară de 12 500 tone. Geologii
peruani desfășoară, totodată, o am
plă campanie de cercetări pentru
descoperirea de noi zăcăminte de
argint.
RABAT 13 (Agerpres). — In Maroc
au fost încheiate lucrările pentru
punerea in funcțiune a unei instalații-pilot de tratare a șisturilor bitu
minoase, ceea ce va face posibilă
intrarea în primele probe a unei noi
uzine de prelucrare, pînă la sfirșitul
acestei luni — informează publicația
marocană „La Vie Economique".
Pentru exploatarea eficientă a ză
cămintelor de șisturi bituminoase au
fost stabilite o serie de programe —■
arată „La Vie Economique". Acestea
cuprind, intre altele, construirea unei
linii de ardere a șisturilor in scopul
producerii energiei electrice, darea
în exploatare a zăcămîntulul de șis
turi de la Tarfaya, și obținerea de
carburanți lichizi printr-o metodă
pusă la punct de specialiștii maro
cani.
FREETOWN 13 (Agerpres). — Pla
nul cincinal 1981—1985 al Republicii
Sierra Leone conține programe de
dezvoltare a turismului, una dintre
ramurile economice ale cărei încasări
valutare" permit finanțarea proiecte
lor de dezvoltare a țării. Astfel, pină
la sfirșitul cincinalului se vor con
strui rezervații de faună exotică cu
o suprafață totală de peste 300 kmp
la Bintimani și Tonlcolili. Totodată,
s-au luat măsuri pentru extinderea
căilor rutiere și pentru construirea
unei ample rețele hoteliere.
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