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Sub semnul angajamentului 

de a îndeplini exemplar 

sarcinile economico-sociale 

ale acestui an

Vizita de lucru a tovarășului Niculae Ceausescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, in județul Dull

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au efec
tuat, vineri 24 mai, o vizită de lucru in județul Dolj.

Noua întâlnire a conducătorului 
partidului și statului cu . oamenii 
muncii doljeni s-a desfășurat .in
tr-o perioadă de puternică anga
jare patriotică' a întregului nostru 
popor, care întâmpină cu realizări 
remarcabile împlinirea a două de
cenii de Ia Congresul ai IX-lea al 
Partidului Comunist Român. Aceste 
două decenii — arc. peste timp, care 
adună intr-o impresionantă zidire 
marile noastre cuceriri revoluționa
re. înfăptuiri economico-sociale.fără 
egal — reprezintă anii cei mai lu
minoși din istoria milenară a po
porului român, o perioadă înflori
toare numită cu profundă mîndrie 
patriotică de toți fiii României 
..Epoca Ceaușescu", Este, perioada 
legată de' numele celui. mai iubit 
și stimat fiu al . națiunii noas
tre socialiste; tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, strălucitul' conducător ăl 
partidului ș.i ăl tării, revoluționar 

' vizionar, patriot înflăcărat, care își 
dedică cu exemplară dăruire' în
treaga putere de muncă operei de 
edificare a socialismului și cornii» 
nișmului pe pământul României, 
personalitate proeminentă .a 'vieții 
internaționale, luptător neobosit 
pentru pacea lumii. . '

Oamenii muncii .doljeni âu d£t 
glas deplinei adeziuni față, de.poli
tica de pace promovată , cu consec
vență de secretarul general a! parti

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populară din municipiul Craiova

Dragi tovarăși și prieteni.Doresc, în primul rînd, să vă adresez dumneavoastră, tuturor participanților la această ,mare adunare populară, locțiitorilor municipiului Craiova și județului Dolj un salut călduros, revoluționar, in numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și guvernului, precum și al meu personal, împreună cu, cele mai bune urări de succes în întreaga activitate. (A- 
pJauze și urale puternice, prelun
gite. Se scandează îndelung : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).Ne aflăm în . municipiul. Craiova și județul Dolj într-o .vizită de ' lucru. Ieri - am vizitât unele localități. și unități agricole și industriale din județul Olt. A- verri, în general, impresii plăcți- te despre ; ceea ce . am ■, putut constata cu prilejul vizitelor5în două mari unități industriale din Craiova și în două unități 

dului. expresie a înaltei răspun
deri . pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o manifestă față de vii- 

. torul națiunii române, față de des
tinele omenirii, de dreptul sacru 
al popoarelor, de a trăi într-o 
Iunie ferită de coșmarul înarmări
lor . nucleare, de primejdia unui 
nou război mondial. Răspunzind 
chemării Consiliului Național al 

. F.D.U.S., ei și-au ; manifestat, tot
odată, hotărirea. lor, ca și a între
gului nostru popor, de a .cere cu 
toată fermitatea încetarea, cursei 
înarmărilor, eliminarea rachetelor 
nucleare; a. tuturor arsenalelor a- 
tomice. de a acționa cu toată ener
gia pentru a-și aduce contribuția 
la edificarea unui climat de des- 
tindere,. încredere și colaborare pe 
arena internațională.

Și pentru județul Dolj,, ultimele 
doua decenii, .au consemnat ■ adinei 
'transformări, progrese remarcabile ■ 
în toate, domeniile vieții economico- 
sociale. ■ care au înrîurit profund 
viata locuitorilor, din această parte 
a tării.

Remarcabilele înfăptuiri1 izvorăsc 
n em ij locit din orientările și; indica
țiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care .a vizitat in repetate rinduri 
județul, a analizat la fata locu
lui problemele esențiale/ale dez-
(Continuare in pag. a Il-a)

agricole, precum și o impresie generală bună despre felul cum se prezintă lucrările agricole. De asemenea, avem impresii bune și despre ceea ce am putpt constata în cursul după-amiezii de ieri' în județul Olt.în întreprinderile pe care le-am vizitat astăzi, am putut ' constata că oamenii muncii din aceste unități industriale — ca și toți oamenii, muncii din mu-■ nicipiul' Craiova și județul Dolj, din întreaga țară, de altfel — sînt angajați ferm în îndeplini-' rea plârfului pe 1985, acționează, . sub conducerea organizațiilor de partid, pentru a asigura realizarea în cele' mai bune condiții■ a pianului pe acest an și a în- . cheia. cincinalul. actual .cu rezultate cît mai bune, pentru a-și spori astfel contribuția la dezvoltarea generală a patriei, la ridicarea României pe noi trepte de progres și civilizație. (A-

plauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează înde
lung : „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).De asemenea, în unitățile a- gricole pe care le-am vizitat, am constatat activitatea desfășurată de cooperatori, de muncitorii din întreprinderile, agricole de stat, de specialiști, de mecanizatori pentru a asigura recolte cît mai bogate în acest an. In. general, culturile se prezintă bine și există perspectiva — dacă se va acționa, în continuare, cu toată fermitatea — să obținem o recoltă bună, așa cum am stabilit la consfătuirea de lucru de la sfîrșitul anului 1984.Trebuie să facem astfel' ca și în Dolj, în Olt, în toate județele să obținem asemenea recolte în- ' cît să asigurăm pe deplin necesarul pentru buna aprovizionare a țării și să sporim contribuția generală a agriculturii la 

dezvoltarea patriei noastre so- ! cialiste, la< ridicarea bunăstării' • generale a? poporului ! (Aplauze 
și; tirâle puternice, prelun
gite ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu și poporul !“).Pentr.u rezultatele obținute în unitățile vizitate, pentru activi- ; tatea ce se desfășoară în toate 'unitățile industriale, agricole și din Celelalte' sectoare, doresc să adresez tuturor oamenilor muncii . din-județul 'Dolj, precum și celor din județul Olt cele mai calde felicitări. Tuturor le urez să obțină în acest an rezultate tot mai . bune, pentru' a. îndeplini și depăși planul, pentru a încheia : anul . .cu. ‘ realizări . remarcabile, ; ocupînd un loc cît mai bun în întrecerea ce se desfășoară între toate județele patriei noastre ! 
(Aplauze și urale puternice, 
prelungite).De la marea adunare populară din Craiova doresc să adre

sez tuturor oamenilor muncii din industrie și din celelalte sec- ' toare, țărănimii noastre coopera- ' tiste' și tuturor oamenilor muncii. din agricultură felicitări pentru realizările . din activitatea de pînă acum și urarea ca în toate județele,' în toate unitățile '■ patriei noastre — și industriale, și agricole, și din celelalte sectoare — să obținem rezultate tot mai bune și, pe ansamblu, să asigurăm realizarea planului pe; 1985 și să încheiem cincinalulT981—1985 cu îndeplinirea prevederilor pe care le-am stabilit pentru această etapă de dezvoltare a țării, ridicînd ■ astfel patria, noastră, pe o.treaptă.superioară, sporind forța sa materiala și spirituală, întărind capacitatea de apărare a țării, independență și ’suveranitatea României ! (Urale și aplauze pu-
(Continuare în pag. a 111-a)

Să facem totul pentru a fi parti
cipant activi la uriașa luptă a po
poarelor, care au astăzi rolul ho- 
tărîtor în a impune dezarmarea, a 
determina trecerea la înlăturarea 
armelor nucleare și oprirea milita
rizării Cosmosului, în a impune 
pacea în întreaga lume!

Avem ferma convingere că po
poarele, acționînd într-o deplină 
unitate, pot să asigure pacea, pot 
să-și asigure dezvoltarea liberă, in
dependentă, pot să-și asigure un 
viitor luminos!

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea rostită la Plenara Consiliului 

Național al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste)

Vocația păcii,
fapte pentru pace
Intr-un moment de răspîntie 

pentru soarta civilizației planetare, 
cînd viața internațională cunoaște 
o maximă încordare, cînd escalada 
continuă a înarmărilor nucleare 
pune sub semnul întrebării însăși 
viața, existența umană, România 
socialistă, prin glasul de înaltă 
autoritate internațională al tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, face 
din nou dovada voinței sale nestră
mutate de pace, înaltei răspunderi 
pe care o manifestă față de in
teresele supreme ale poporului 
nostru și, in același timp, ale tu
turor, popoarelor lumii, ale întregii 
omeniri. înflăcărată cuvîntare ros
tită de secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, la 
Plenara Confeiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, cele două importante do
cumente adoptate cu acest prilej, 
CHEMAREA adresată organizațiilor 
componente ale Frontului Demo
crației șî Unității Socialiste și 
APELUL 1 adresat partidelor și- or
ganizațiilor democratice, guverne
lor, tuturor popoarelor din țările 
europene, din S.U.A. și Canada, 
pun . încă o dată în lumină ' con
secvența pilduitoare cu care omul 
politic, clarvăzător aflat în fruntea 
națiunii noastre socialiste acționea
ză în sprijinul idealurilor celor 
mai scumpe ale poporului român și 
ale tuturor locuitorilor Terrei, fer
mitatea de neclintit cu care mili
tează pentru edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte, fără arme 
și fără războaie.

Succedînd celorlalte inițiative de 
pace, de amplu răsunet, întreprinse 
d_e-a lungul anilor de 'președintele 
țării, multiplelor sale demersuri, 
întregii sale activități prodigioase 
îndreptate spre înlăturarea primej
diei nucleare, spre, asigurarea păcii 
și întărirea securității mondiale, 
cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se înscrie, fără 
îndoială, prin realismul ideilor și 
pozițiilor pe care le susține, prin 
caracterul profund mobilizator al 
propunerilor pe care Ie cuprinde 
și al îndemnurilor pe care le adre
sează, ca o strălucită acțiune poli
tică, de cea mai mare însemnătate 
Pe plan atît național, cit și internațional.

Așa cum atestă evenimentele și 
cum a evidențiat, o dată în plus, cu 
toată limpezimea, in cuvîntarea sa, 
conducătorul partidului și- statului 
nostru, niciodată de la cel de-al 
doilea război mondial încoace si
tuația mondială mu a fost atit de 
gravă ; mai mult. în condițiile spo
ririi continue a arsenalelor nuclea
re. capabile să distrugă de mai 
multe ori întreaga omenire, se 
poate afirma că. de fapt, niciodată 
în întreaga sa istorie umanitatea 

' nu s-a aflat într-o situație atit de 
gravă. Sînt realități inexorabile 
care confirmă, întru totul, justețea 
aprecierii, subliniată din nou. în 
modul cel mai: viguros, de președin
tele României că problema funda
mentală a epocii noastre este aceea 
de a se face totul pentru a se nune 
capăt cursei înarmărilor, îndeosebi 
nucleare, de a se acționa cu hotă- 
rire pentru dezarmare. în primul 

^rind nucleară, de a se apăra cu

în- 
un 
în-

toate forțele dreptul suprem al oa
menilor Ia viață si Ia pace, Ia exis
tentă, la libertate și independentă.

Cu deplin temei și cu toată clari
tatea. cu fermitatea proprie mili
tantului revoluționar, comunist, to
varășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că poporul român, celelalte popoare 
ale lumii nu pot aștepta în liniște 
desfășurarea negocierilor sovieto- 
americane de la Geneva și a lucră
rilor diferitelor organisme unde se 
dezbat, problemele dezarmării și 
păcii, cu atît mai mult cu cît, după 
cum este bine cunoscut, prima" 
rundă a tratativelor s-a 
cheiat, practic, fără nici 
fel de rezultate. Evident, 
săși începerea negocierilor este un 
lucru pozitiv în sine, dar nu se poate 
admite — secretarul general al 
partidului a reafirmat răspicat acest 
lucru. — ca ele să se transforme 
într-un paravan. într-un mijloc de 
liniștire a opiniei publice, la adă
postul căruia să continue nestinghe
rit cursa înarmărilor nucleare, acu
mularea de noi armamente.

In lumina acestor considerente, 
președintele. României socialiste a 
subliniat necesitatea de a se dina
miza și a se da un nou impuls ac
tivității poporului nostru, a tuturor 
organizațiilor componente ale Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste în lupta pentru dezarmare și 
pace.

CHEMAREA CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL FRONTULUI DEMO
CRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALIS- 

_TE adresată organizațiilor compo- 
.nente. ca mărturie a adeziunii 
nețărmurite la noua inițiativă, de 
covirsitoare însemnătate, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. vine în 
întimpinarea voinței neclintite de 
pace a națiunii noastre socialiste.

„Să ne unim forțele și să facem 
totul pentru a asigura dreptul oa
menilor. al națiunilor la viață, 
pace, valoarea supremă a întregii 
umanități !“ — aceste cuvinte cu 
care se încheie Chemarea F.D.U.S. 
reflectă. în modul cel mai fidel, 
năzuințele cele mai fierbinți, vo
cația pașnică a poporului român, 

.strips unit în jurul președintelui 
tării.

Este convingerea fermă a Româ- 
.niei socialiste, puternic reafirmată 
și de această .dată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că, acționând 
unite, popoarele lumii, incluzin- 
du-i și pe conducătorii politici care 
își iubesc propriul popor, iubesc 
pacea, pot pune capăt actualului 
curs atît de, primejdios al eveni
mentelor, pot asigura triumful ra
țiunii, al destinderii, colaborării și 
înțelegerii internaționale. Tocmai 
în acest spirit, în cuvîntarea sa 
secretarul general al partidului a 

. formulat o serie de propuneri de 
cea mai mare însemnătate, a căror 
traducere in viată ar răspunde 
aspirațiilor și intereselor întregii 
omeniri. Acesta este și sensul 

■APELULUI PENTRU DEZARMA
RE ȘI PACE AL FRONTULUI 
DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SO
CIALISTE, adresat partidelor și 
organizațiilor democratice, guver
nelor, tuturor popoarelor din țările
(Continuare în pag. a V-a)
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Marea adunare populară din municipiul Craiova

Marea adunare populară a fost 
deschisă de tovarășul Gheorghe, 
Stoica, prim-secretar al Comitetului 
județean Dolj al P.C.R., care a 6pus :

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE I

ÎMPREUNA cu tovarașa elena ceaușescu

» 5

(Urmare din pag. I)

voltării economice și sociale, stabi
lind soluții corespunzătoare. Este 
acesta .temeiul însuflețite! și entu
ziastei primiri pe care oamenii mun
cii doljeni au făcut-o conducătoru
lui partidului șistatului, transfor- 
mînd, . că’'' d’ș " IfiȘlâre dată pînă 
acum, întîiriirea cu tovarășul' Nicolae « 
Ceaușescu, cu tovarășa . Elena' 
Ceaușescu . într-p,..-adevărată sărbătoare. ■"■O:’.-''' . O;.

La vizită au participat tovarășii 
Emil • Bobu și Silviu Curticeanu.

După datina străbună, oaspeții 
dragi au fost rugați să guste din 
piinea rodită de aceste mănoase pă- 
mînturi, din ploștile cu vin. Tineri 
și tinere, în frumoase costume 
jx>pulare, pionieri și șoimi ai pa
triei le-au oferit, cu emoție și bucu
rie, buchete de flori. Pretutindeni, 
locuitorii au aclamat cu putere, au 
scandat cu însuflețire numele parti
dului și al secretarului său general, 
dind glas sentimentelor de profundă 
dragoste și aleasă prețuire pe care 
oamenii muncii din Dolj, asemeni în
tregului nostru popor, le poartă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. recu
noștinței pentru grija sa statornică 
fată de dezvoltarea armonioasă, echi
librată. a tuturor județelor tării.

încă din primele ore ale dimineții, 
comuna AMĂRĂȘTII DE 

JOS, unde a început vizita de lu
cru. mii de locuitori ai acestei așe
zări din Cîmpia Olteniei și din co
munele Învecinate — țărani coopera
tori. mecanizatori, specialiști din 
diverse domenii ale agriculturii — 
au ținut să fie prezenți la sosirea in 
județul lor a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a tovarășei Elena, 
Ceaușescu.

La coborirea din elicopterul prezi
dențial. .tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați cu deosebită- stimă de tova
rășul Gheorghe Stoica, prim-secretar 
al Comitetului județean Dolj al 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean, de alți reprezentanți ai 
organelor locale de partid, si de stat, 
care le-au adresat, in numele tuturor 
■celor ce trăiesc și muncesc pe aceste 
plaiuri, un călduros ..Bun venit !“.

O gardă, alcătuită din ostași ai for
țelor noastre armate, membri ai găr
zilor patriotice si ai formațiunilor de 
pregătire a tineretului pentru apăra
rea patriei, a prezentat onorul. Au 
răsunat solemn acordurile Imnului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Prima parte a vizitei de lucru in 
județul Dolj, Ia care au participat 
cadre de conducere din Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimenta
re, reprezentanți ai direcției agricole 
județene, alți specialiști din dome
niile cercetării și producției, a fost 
consacrată analizei stadiului lucrări
lor specifice sezonului, măsurilor în
treprinse pentru obținerea unor re
colte cîit mai bogate în acest an și 
în viitor, a celor mai importante 
probleme privind dezvoltarea și mo
dernizarea tuturor unităților agricole 
din această parte a țării.

Secretarul general al partidului a 
examinat modul cum se îndeplinesc 
programele de dezvoltare a agricul
turii județului. S-a evidențiat faptul 
că in unitățile de stat și cooperatis
te au fost obținute în ultimii ani 
creșteri semnificative ale producțiilor 
vegetale și animaliere. Au. fost în
fățișate dinamica recoltelor de ce
reale, oulturi tehnice, horticole și 
furajere, modul de folosire a soiu
rilor și hibrizilor de mare produc
tivitate pentru punerea în valoare a 
fertilității pămîrituiui, stadiul înfăp
tuirii îmbunătățirilor funciare și a 
sarcinilor în vederea realizării cul
turilor intensive, rezultatele privind 
creșterea efectivelor de animale și a 
producțiilor, aoestora.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
preciat o serie de rezultate înregis
trate, dar. a atras atenția că nivelu
rile de producție planificate nu ex
primă pe deplin posibilitățile exis
tente și a stabilit ca sarcină redi- 
mensionarea acestora.

Secretarului general al .partidului 
i-au fost prezentate” apoi principa
lele aspecte ale desfășurării campa
niei agricole, subliniindu-se că, prin 

• eforturile susținute ale oamenilor 
•muncii de pe ogoare, permanent 
mobilizați de organele și organizații
le de partid, se acționează stăruitor 
la întreținerea agrotehnică a culturi- 

, lor. la aplicarea udărilor pe supra- 
fețele cu deficit de umiditate,. pentru 

. â se asigura. în toate unitățile creș- ' 
tarea producțiilor și înfăptuirea pro
gramului județean de obținere a u- 
nor recolte sigure și stabile.

în continuare a fost vizitată Aso- 
' ciatia economică intercooperatistă de 

creștere și ingrășare a tineretului 
bovin Amărăștii de Jos, unitate zoo
tehnică de tip industrial. Au fost 
analizate rezultatele obținute pină 
acum, o serie de aspecte privind dez
voltarea unității în vederea creșterii 
capacității. de producție. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut conducerii 
ministerului, celorlalți factori de 
răspundere să ia .măsuri pentru rea
lizarea investițiilor de acest tip. mo
dernizarea fermelor zootehnice prin 
soluții constructive mai simple, efi
ciente. cu dotări corespunzătoare, 
renuntîndu-se la elementele din 
beton supradimensionate, grele.

A fost analizat apoi, direct în 
cîmp. pe diverse sole ale cooperati
velor agricole Prapor. Dobrotești și 
Amărăștii de Jos. stadiul de vegeta
ție a culturilor de porumb, griu. car
tofi..

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. apre
ciind buna dezvoltare a plantelor, ca
litatea lucrărilor de întreținere apli
cate. a recomandat specialiștilor din 
ministerul de resort să revizuiască 
unele norme agrotehnice pentru asi
gurarea densităților optime Ia fiecare 
cultură, a cerut lucrătorilor ogoarelor 
doljene să folosească cu toată răs
punderea marile sisteme de irigații, 
puternica bază materială de care dis
pune agricultura județului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu s-au oprit de 
repetate ori pentru a discuta cu țăra
nii cooperatori aflati în câmp, la 
lucru, despre recolte si veniturile 
realizate. Secretarul general al parti
dului le-a urat succes în obținerea 
unor producții cit mal ridicate, i-a 
îndemnat să participe activ la rezol
varea tuturor problemelor întregii 
activități a cooperativei agricole, 
dorindu-le multă sănătate si fericire.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat tuturor 
cooperatorilor din comună cele mai 
calde felicitări pentru1 realizările 
obținute în anul trecut, pentru mo
dul cum muncesc. Aveți rezultate 
bune, a arătat secretarul general al 
partidului, dar aveți posibilități de 
a obține recolte și mai mari, în
deosebi folosind corespunzător siste
mele de irigații de care dispuneți.

Aceasta este calea cea mai sigură 
pentru a crește veniturile fiecărui 
cooperator, producția agricolă, pen
tru a spori contribuția agriculturii la 
dezvoltarea generală a țării, Ia buna 
aprovizionare a populației.

Vizita a continuat; la ÎNTRE
PRINDEREA AGRICOLĂ DE 
STAT SEGARCEA, unde secre- 
tarul general al partidului a 
analizat, împreună cu factorii res
ponsabili, o serie de aspecte privind 
dezvoltarea legumicultorii județului, 
rezultatele obținute în diversificarea 
producției acestui sector cu impor
tantă pondere în agricultura Dolju
lui, crearea și introducerea în cul
tură a noi soiuri și hibrizi, îndeosebi 
cu vegetație timpurie, creșterea ex
portului de produse în stare proaspă
tă. Remarcînd aceste preocupări, to
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
specialiștilor să urmărească sporirea 
continuă a recoltelor, Îmbunătățirea 
activității de export, ridicarea efi
cienței economice.

Au fost discutate, In continuare, 
aspecte ale creșterii producțiilor 
agricole în domeniul vegetal. S-a 
cerut să fie luate măsuri pentru asi
gurarea de densități corespunzătoa
re. realizarea culturilor cu tehnologii 
cit mai simple, care să permită, tot
odată, dezvoltarea viguroasă a plan

telor, efectuarea lucrărilor de între
ținere de cea mai bună calitate.

In discuția cu uri grup de munci
tori prezenți Ia plantarea culturii du
ble de legume, secretarul general al 
partidului a insistat asupra impor
tanței organizării și retribuirii mun
cii îp acord global, pîrghie de bază 

•a noului mecanism econdmico-fihan- â 
ciar în agricultura. ,£....

La plecare, tovarășul Nicolao 
Ceaușescu a adresat agricultorilor 
din Șegarcea calde felicitări 'pentru > 
activitatea desfășurată în vederea 
obținerii unor recolte cit mai bune și 
a subliniat, totodată, că există posi
bilități ca prin aplicarea în produc
ția agricolă a celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, prin folosirea 
mai eficientă a mașinilor și tractoa
relor, a asigurării unor densități spo
rite la fiecare cultură să fie obținute 
recolte' superioare' la griu, porumb 
și legume. In Șegarcea aveți pămînt 
foarte bun și trebuie să-l folosiți 
bine pentru a obține producții cit 
mai ridicate pentru a vă situa pe un 
loc fruntaș în întrecerea cu între
prinderile agricole de stat din cele
lalte județe ale țării, a spus tovară
șul Nicolae Ceaușescu, exprimînd 
convingerea că și muncitorii din 
I.A.S. și cooperatorii vor face totul 
în acest sens.

Vizita a continuat la ÎNTRE
PRINDEREA DE AVIOANE 
CRAIOVA. înființată din iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
această unitate — expresie a saltului 
tehnologic înregistrat de industria 
românească în ultimele două decenii, 
atît de distinct conturat în istoria 
economico-socială a țării — reali
zează, în colaborare cu Iugoslavia, 
un produs de vîrf, cu deosebite ca
lități tehnice și de fiabilitate, avionul 
IAR-93, primul aparat cu reacție 
transonic bimotor românesc.

Secretarului general al partidului 
î-au fost prezentate evoluția princi
palilor indicatori de plan ai unității, 
precum și programul de realizare a 
principalelor componente ale avio
nului. S-a subliniat că pentru echi- 
parea întregii industrii aeronautice 
naționale cu mașini specializate, la 
Craiova se fabrică o. largă gamă de 
utilaje de mare complexitate, cu re
marcabile performanțe, unele dintre 
ele unicate.

Apreciind succesele obținute, secre
tarul general al partidului a cerut 
să se acționeze în continuare pen
tru extinderea integrării producției, 
pentru creșterea calității produselor 
care trebuie să fie competitive cu 
realizările existente pe plan mondial.

In hala de montaj final, dominată 
de silueta zveltă a avionului IAR-93, 
a fost analizat programul de diver
sificare a fabricației de avioane, atît 
la întreprinderea din Craiova, cît și 
la nivel național. în acest context 
s-a relevat colaborarea eficientă 
dintre întreprindere și proiectantul 
principal, in incinta acestei unități 
funcționind o filială a Institutului 
de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru aviație, astfel în
eît relația cercetare-producție este 
directă, cu implicații dintre cele mai 
favorabile asupra calității șl para
metrilor funcționali ai aparatelor de 
zbor.

în timpul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
au stat de vorbă cu muncitori, au 
discutat împreună probleme privind 
dezvoltarea și modernizarea produc
ției, condițiile de lucru create. Mun
citorii au raportat cu satisfacție că 
se află antrenați intr-un proces im
portant de asimilare a componente
lor avionului și care, datorită bâzei 
materiale moderne a întreprinderii, 
se desfășoară ca bune rezultate.

Secretarul general al partidului a 
apreciat realizările colectivului de la 
întreprinderea craioveană și i-a urat 
noi succese în activitatea de înaltă 
răspundere pe care o desfășoară.

Aceeași atmosferă entuziastă, de 
puternică angajare patriotică a ca
racterizat călduroasa primire munci
torească făcută tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu

la ÎNTREPRINDEREA „ELEC- 
TROPUTERE".

Dialogul conducătorului partidului 
și statului cu oamenii muncii din a- 
ceastă puternică citadelă a industriei 
electrotehnice s-a axat pe principa- 

.. lețe probleme ale dezvoltării și mo
dernizării producției, ridicării nî've- 

■' lulifi tehnic și calitativ al fabricației. 
Directorul întreprinderii a eviden
țiat că, prin aplicarea în practică a 
indicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la precedenta vizită efec? 
■tuată aici în 1981, volumul producției 
a sporit cu 65 la sută, un accent deo
sebit punindu-se pe înnoirea fabri
cației. Sarcina de mare răspundere 
trasată de a se asimila produse la 
cel mai înalt nivel tehnic se înde- 

. plinește cu succes, ponderea produ

cate la, Craiova suit bine. apreciate 
de beneficiarii de peste hotare, ex- 
por-țuFocuptad în acest an o pondera 
de circa 75 la sută din Întreaga pro
ducție.

Adresînd oamenilor muncii din În
treprindere felicitări pentru rezul
tatele de pină acum, urarea de a. 
acționa'cu-mai -multă fermitate; peh-“ 
tru perfecționarea întregii activități, 
tovarășul Nicolăe Ceaușescu și-a ex
primat încrederea că muncitorii, in- ■•■•••• • ■ „Electro-
putere" vor desfășura o activitate' tot 
mai susținută, astfel încit In scurt 
timp întreprinderea lor să se numere 
printre cele mai bune din lume.

Aprecierile și îndemnurile secre
tarului generalal partidului au, avut 
un puternic ecou în inimile tuturor 
oamenilor muncii prezenți, care ați

selor noi și modernizate. depășindin 
prezent nivelul planificat. Creșterea 
calității și competitivitățiî produse
lor este ilustrată grăitor și de tripla
rea, în ultimii patru ani, a expor
tului.

Un .loc important în cadrul .discu
ției . cu factorii de răspundere l-a 
o'cupăt reducerea consumurilor ' de 
materiale, domeniu în. care, sânt con
centrate eforturile a numeroși spe
cialiști ai întreprinderii și ai Centru- ______ .__ , __  ______
lui de cercetare științifică și ingine- ginerii, tehnicienii de' la 
rie tehnologică. Gazdele au relevat 
că, în -urma măsurilor tehnice adop
tate în actualul cincinal, s-au eco
nomisit peste zece mii tone metal, 
la care se vor adăuga încă 2 550 tone 
în acest an.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost informat că looomotivele fabri-

aplaudat și ovaționat îndelung, au 
scandat din-nou, cu multă însuflețire, 
„Ceaușescu—P.C.R. I“, „Ceaușescu— 
muncitorii !".

Sentimentele de profundă dragos
te și vie recunoștință ale locuitorilor 
Craiovei,; ai întregului județ, față'-de 
conducătorul iubit și stimat al parti
dului și'al țării, și-au găsit o entu- 

. ziastă .exprimare și pe traseul 
. străbătut de coloana de mașini .pe 
străzile, municipiului. .Mii de cetă
țeni, tineri și vîrstnici, au salutat din 

. nou, cu căldură și bucurie,, pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, subliniind satis
facția tuturor pentru această nouă 
vizită de lucru ce s-a constituit în- 
tr-un moment de deosebită însem
nătate pentru dezvoltarea, în conti
nuare, a Doljului, pentru sporirea 
bunăstării locuitorilor săi.

Vineri după-amiază, în Piața Uni
rii din Craiova s-a desfășurat marea 
adunare populară prilejuită de vizita 
de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județul Dolj.

Pe arterele principale ale munici
piului reședință de județ au ieșit 
mii de cetățeni — bărbați și femei, 
tineri și vîrstnici — care au ținut să 
fie prezenți la această nouă întîlnire 
cu conducătorul iubit și stimat al 
partidului și statului nostru, să dea 
expresie sentimentelor lor de dra
goste și profundă recunoștință pentru 
tot ceea ce a făcut și face în vederea 
dezvoltării multilaterale a patriei 
noastre socialiste, a creșterii bună
stării întregii, națiuni. Numeroase 
formațiuni artistice, aflate în diferite 
puncte ale orașului, au interpretat 
cîntece dedicate partidului, patriei, 
poporului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu căldură acestor entuziaste ma
nifestări.

Piața Unirii a îmbrăcat haine de 
sărbătoare. Clădirile au fost împodo
bite cu drapelele țării și partidului, 
cu mari pancarte pe care era scris : 
„Ceaușescu—P.C.R. !“. „Ceaușescu si 
poporul !“, „Epoca Ceaușescu. epoca 
de aur a României", „Dezarmare— 
Pace !“. Participanții purtau portre
tele tovarășului Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășei Elena Ceaușescu. stemele 
partidului și . tării, flori, stegulete 
roșii și tricolore.

La sosirea la tribuna oficială, to
varășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întîmpinați 
cu puternice aplauze și urale. S-a 
aclamat cu, entuziasm, s-a scandat 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !". „Stima 
noastră și mîndria. Ceaușescu— 
România !“. ,

șa activitate ce o desfășurat!, cu 
abnegație și dăruire, în slujba pro
gresului continuu al țării, al afirmă
rii libere și independente a României 
și promovării nobilelor idealuri de 
pace și colaborare între toate . po
poarele lumii.' Exprimăm, totodată, 
omagiul nostru respectuos mult sti
matei tovarășe academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, personali
tate de frunte a vieții politice și eco- 
nomico-sociale din țara noastră, stră
lucit promotor al științei românești 
și universale, care aduce o impor
tantă contribuție la elaborarea și în
făptuirea politicii partidului și sta- 

• tului nostru.
De fiecare dată întîlnirile dum

neavoastră cu făuritorii de bunuri 
materiale și spirituale din județ, prin 
rodnicia dialogului realizat cu oame
nii muncii, a rezultatelor pe care le 
determină, se înscriu cu litere de 
aur in istoria acestor străvechi și 
înfloritoare meleaguri românești.

Printr-o fericită coincidentă, vizi
ta ou care ne onorați are Ioc în 
preajma împlinirii a două decenii de 
la cel de-al IX-Iea Congres al parti
dului, piatră de hotar în amplul pro
ces revoluționar de edificare a socia
lismului și comunismului în Româ
nia, perioadă caracterizată de un a- 
vînt clocotitor al vieții și muncii în
tregii națiuni, pe care cu satisfacție 
și mîndrie poporul o numește „Epoca 
Ceaușescu", cea mai fertilă din în
treaga istorie a țării.

Marile prefaceri din viața județului 
Dolj în anii socialismului și cu deo
sebire ’ în această epocă de aur, ca 
în toate celelalte zone ale țării, sînt 
o dovadă grăitoare a clarviziuriii, 
spiritului realist științific ce vă ca
racterizează, a grijii permanente ce 
o purtați, dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru destinele națiunii noastre, 
pentru Înălțarea României socialiste 
pe trepte tot mai înalte ale progre
sului și civilizației.

Din. inițiativa și cu sprijinul dum
neavoastră direct au fost ctitorite 
mari unități industriale, cum sînt : 
combinatul chimic, centralele termo
electrice I și II, întreprinderea de 
avioane, întreprinderea de utilaj 
greu, întreprinderea de tractoare și 
mașini agricole și cea de autoturis
me, întreprinderea de confecții, a 
cunoscut o mare dezvoltare . „Elec- 
troputere", cetatea electrotehnicii ro
mânești, ale căror produse se în
scriu la nivelul celor realizate de 
state cu tradiții Îndelungate in acest 
domeniu, ducînd faima hărniciei și 
priceperii poporului nostru peste ho
tare. In Dolj s-a format și dezvoltat 
un puternic detașament muncitoresc, 
s-au ridicat numeroase cadre ou o 
temeinică pregătire profesională 
tehnico-științifică, care aduc o con
tribuție însemnată în toate domenii
le vieții materiale și spirituale. Re
voluția săvirșită în agricultură, în 
continuă desfășurare, a condus la ob
ținerea an de an de recolte tot mal 
bogate, făcînd să rodească întinse su

Mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
tn această zi, cu adinei rezonante 

în inima și conștiința comuniștilor, 
a tuturor locuitorilor Doljului, trăim 
cu toții marea bucurie de a saluta 
din inimă, cu cele mai alese senti
mente de înaltă stimă și profundă 
prețuire, ca oaspeți dragi pe me
leagurile Olteniei, ale Doljului, pe 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu mult stimata tovarășă 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu.

Este pentru noi o datorie de con
știință să vă exprimăm în aceste 
înălțătoare momente omagiul fierbin
te și adînca recunoștință, mult sti
mate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și __ ,___________ v I__________
devotat fiu al națiunii române, ge- prafețe de teren din zona nisipurilor
nial conducător de partid și de stat, 
ilustră personalitate a vieții poli
tice contemporane, pentru prodigioa-

pe care altădată nu se producea a- 
proape nimic. Orașele și satele dol- 
jene s-au transformat în centre cu

ci bogată viață materială și spiritua
lă. Un puternic avînt au cunoscut 
învățămîntul, știința și cultura.

înfățișarea de azi a Doljului, cu 
cetățile sale industriale, cu agricultu
ra sa în plin proces de dezvoltare și 
modernizare, cu strălucitoarele sale 
edificii de învățămînt și cultură, cu 
marile și modernele cartiere urbane 
și înfloritoarele așezări rurale, pre
cum și perspectivele luminoase, des
chise pentru viitor de hotărârile Con
gresului al XlII-Jea al .partidului sînt 
o strălucită confirmare a genialei 
dumneavoastră previziuni, din 1946, 
cînd ați afirmat:; „Noi, comuniș
tii, dorim ca din Oltenia lui Tudor 
Vladimirescu, .sărăcită și înapoiată 
pină acum datorită jugului moșie
resc, să facem o Oltenie bogată, cu 
o ; industrie și o agricultură puter
nice. Noi dorim ’ ca din Craiova,, ce
tatea banilor și a opresiunii, cum era 
în trecut, să facem o cetate a mun
cii, a culturii și a științei în Oltenia".

Sprijiniți și îndrumați permanent 
de dumneavoastră și acționî.nd ferm, 
revoluționar, pe baza inestimabilelor 
indicații și orientări formulate cu 
prilejul vizitelor de lucru efectuate 
pe aceste meleaguri și al recente
lor consfătuiri la nivel național, oa
menii muncii din : județul Dolj, sub 
conducerea organelor și organizații
lor de partid, sînt antrenați plenar 
in înfăptuirea neabătută a marilor 
obiective stabilite de Congresul al 
XlII-lea ăl partidului.

Vă raportez, mult stimate tovarășe 
secretar general, că în fiecare uni
tate au fost elaborate programe 
riguros fundamentate pentru reali
zarea : zilnică; decadală, lunară și 
trimestrială a producției fizice, 
marfă și netă, prevăzute in plan și 
recuperarea1 restanțelor din primul 
trimestru, urmărind transpunerea 
în viață a prețioaselor dumneavoas
tră indicații, menite să pună: în va- 

. Ioane marile ‘ disponibilități care să 
conducă la1 realizarea prevederilor 
programelor de creștere mai accen
tuată a productivității muncii, de.' ri
dicare â nivelului tehnioo-calitetiv al 
produselor și reducerea consumuri
lor de materii prime, materiale, com
bustibil și energie, astfel Incit să în
cheiem cu rezultate cit mai bune 
anul 1985, prevederile actualului cin
cinal.

In agricultură am acționat pe 
baza unor programe concrete pen
tru a realiza lucrări de bună calita
te, pentru mobilizarea tuturor for
țelor in vederea efectuării lucrărilor 
de întreținere, utilizării Instalațiilor 
de irigat și a celorlalte surise de apă, 
pentru îmbunătățirea activităților în 
zootehnie, dînd astfel viață preve
derilor programului aprobat de con
ducerea superioară de partid, pri
vind ridicarea potențialului agricul
turii doljene la nivelul posibilități
lor și al exigențelor formulate de 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general.

Organele și organizațiile de partid 
desfășoară, totodată, o intensă acti
vitate pentru traducerea tn viată a 
programului ideologie al partidului, 
pentru. educarea comuniștilor, a

celorlalți oameni ai muncii, în pri
mul ,rînd a tineretului, îri spirit re
voluționar, patriotic, pentru promo
varea fermă în întreaga viață so
cială a ordinii și disciplinei munci
torești, a principiilor umanismului 
socialist, ale eticii șî echității co
muniste.

împreună cu întregul popor, dol- 
jenii dau o înaltă apreciere po
ziției constante a țării noas
tre, a președintelui României, to
varășul Nicolăe Ceaușescu,. expri
mată din nou. cu principialitate și 
clarviziune, la ședința Consiliului de 
Stat și la Plenara . Consiliului ■ Na
țional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, de a milita cu 
hotărire pentru promovarea păcii ,și 
colaborării internaționale. pentru 
înfăptuirea dezarmării, și tn primul 
rind a dezarmării nucleare.

Vă asigurăm, mult. stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că vom ac
ționa cu ■ înaltă răspundere comunis
ta pentru a da viață mobilizatoare
lor dumneavoastră îndemnuri sl 
chemări, că indicațiile și orien
tările formulate în timpul . vi
zitei de lucru de astăzi vor de
veni programe de muncă con
crete, astfel îneît să ne situăm pe 
poziții fruntașe in importanta acti
vitate ce se desfășoară pentru ma
terializarea istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XHI-lea al partidului.

în continuare a luat cuvîntul to
varășul Constantin Udrea, directo
rul întreprinderii. „Electroputere" 
Craiova,, care a spus : i

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

' îngăduițf-mi, mai întîi, ca, în nu
mele celei mai mari familii munci
torești a Doljului, al celor peste 
13 000 de oameni ai muncii care al
cătuiesc întreprinderea „Electropu- 
tere“ Craiova, să vă aduc un fier
binte salut revoluținar, să exprim 
omagiul dragostei nețărmurite, adîn- 
cului respect, stimei și prețuirii pe 
care vi le purtăm dumneavoastră, 
conducătorul vizionar, eroic al desti- 

. neior patriei, al libertății și noii sale 
demnități în lume, strategul înțelept 
al înaintării noastre ferme pe dru
mul socialismului și comunismului.

Exprimăm aleasa prețuire, profun
dul respect și întreaga noastră recu
noștință tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prestigioasă personalitate politică, 
pentru contribuția ce o aduce la 
propășirea științei și culturii româ
nești, la promovarea dialogului cu 
oamenii de știință de pe toate me
ridianele globului.

Vă raportăm, stimate tovarășe 
secretar general,' că, acționind in lu
mina indicațiilor și orientărilor date 
de dumneavoastră, colectivele de 
muncă ale fabricilor din „Electropu- 
tere“ au sporit in 1984 cu 450 mili
oane lei producția-marfă, ' față de 
anul precedent, depășind sarcinile 
fizice la aparataj electric de înaltă
(Continuare in pag. a IV-a)

O
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
■ R

(Urman din pag. I)

ternice scș scandează înde
lung : „Ceaușescu și poporul!“, 
..Ceaușescu— pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni,Au trecut aproape 5 luni din acest an. Am început anul in condițiile unei ierni grele. în primele dină luni, îndeosebi, nu s-au realilat în întregime prevederile panului, rămînînd o a- numită neealizare și în județul Dolj. Este'adevărat că în martie, în aprile, rezultatele au fost niult. mai tune și s-a recuperat chiar o șnunită parte din ne- realizări. Dir mai avem multe de-făcut plntru a recupera în întregime rerealizările din primele luni și a asigura înfăptuirea în cele mai bune condiții a planului.în unitățife pe care le-am vizitat, conducerile și consiliile a- cestora, oamenii muncii cu. care am discutat?'s-au angajat ferm că vor realiza în bune condiții planul. Am convingerea că oamenii muncii’din toate uni tățile din Craiova și din Dolj, precum și din județul Olt — de altfel,, am convingerea că oamenii muncii din înt’eaga țară — vor face totul pentru ca, în cel mai scurt timp, să recuperăm toate răminerile în urmă și să mergem hotărît înainte nu numai în ce privește realizarea planului, dar chiar pentru a încheia acest an cu o depășire a planului. Avem toate condițiile — și trebuie să facem totul în direcția aceasta 1 (Urale și aplauze 
puternice).în. ședința Comitetului Politic Executiv de ieri dimineață am discutat mai pe larg măsurile ce trebuie luate pentru luna iunie și lunile următoare, în ve- derea realizării in bune condiții a planului. S-au publicat, în linii generale, aceste măsuri. Vreau însă să subliniez, și la această mare adunare populară, că am pornit de la constatarea :că in toate sectoarele de activitate dispunem de tot ce este necesar, de o bază materială corespunzătoare. Avem o bună bază tehnică, avem capacități de producție pentru a realiza in întregime ceea ce ne-am propus și chiar pentru a obține o producție suplimentară. Mai presus de toate, avem puternice colective de oameni ai muncii, ) clasă muncitoare cu înalte cu- Toștințe profesionale și tehnice, ivenr buni ingineri, maiștri, pecialiști in toate domeniile., (vein, de asemenea, o țarăni- le cu un nivel ridicat de cunoș- nțe agricole ; avem și în agri- iltură burii specialiști ca, de

altfel, în toate sectoarele de activitate. Dispunem, deci, de o forță puternică .a,.,proprieta- 1 rilor, producătorilor și beneficia- ' rilor,' â stăpîriilor. României socialiste — care,' acțîonind cU toată hotărîrea, în spirit revoluționar, poate îndeplini în bune condiții planul ... pe acest an. 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“).Este necesar să acționăm cu toată hotărîrea pentru ca în toate unitățile din industrie, agricultură, din celelalte sectoare; să.■ se organizeze mai bine întreaga activitate, să se întărească ordinea, disciplina, spiritul de . răspundere" la- fiecare ioc de muncă. Să facem în așa fel încit fiecare unitate să constituie o puternică cetate de muncă revoluționară, fiecare colectiv să acționeze, ca un colectiv revoluționar, ca un detașament de ■

luptă pentru ridicarea României pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație. (Urale și a- 
plauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).Este necesar • să acționăm cu , ■mai multă hotărîte în direcția ■ creșterii mai puternice a productivității muncii, pe baza bunei organizări a muncii; ă mecanizării și; automatizării'■ lucră- ■ rilor în toate domeniile de activitate. Trebuie, să. facem astfel incit problema. calității produselor, și ridicarea ■ nivelului tehnic să constituie preocuparea zilnică a fiecărui . muncitor, inginer și specialist din toate domeniile. Ridicarea: calității., este. pro- blerria hotărâtoare pentru a asigură dezvdltăfeă 'măi’ puternică' a patriei noastre, pentru a face ca produsele românești să fie competitive pe piața internațională, să se. prezinte ca. produse, de înalt nivel tehnic, făurite de minunății constructori ai socia

lismului și comunismului din România 1 (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
— România, stima noastră și 
mîndria '!“).în același timp trebuie .să depunem o activitate mai susținută' pentru reducerea consumurilor materiale, energetice, pentru •reducerea cheltuielilor de producție, ' in. general, și creșterea pe această ba^ă. a rentabilității :și eficienței economice în toate sectoarele de activitate. Să aplicăm-cu toată fermitatea noul ; mecanism economic,. autocondu- cerea și autogestiuneâ, să facem astfel încit colectivele de oameni ai muricii — în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari" — să "acționeze pentru, a obține o creștfere puternică a beneficiilor, o sporire permanentă a' venitului național, creîndu-se astfel. condițiile pentru a dispune de mijloacele necesare dezvoltării generale a pa

triei, precum și pentru ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului, țelul suprem al politicii partidului nostru " comuriîșt;' eseiiță societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în România ! (Aplauze 
și urale îndelungate ; se scan
dează puternic „Ceaușescu și 
poporul !“).Este necesar să acțiohăm, în toate sectoarele, intr-un spirit de înaltă responsabilitate revoluționară. Să acordăm o atenție sporită ridicării pregătirii profesionale și .tehnice a muncitorilor, a tuturor specialiștilor, a oamenilor muncii din toate domeniile de activitate ! Să nu uităm nici un moment că numai ridicîri- du-se mereu nivelul pregătirii în toate sectoarele vom putea să asigurăm creșterea calității și a nivelului tehnic al produselor, .folosirea în bune condiții a mașinilor și utilajelor de înaltă

tehnicitate pe care le a.vem în toate ramurile economiei naționale. 1Am menționat, nu o dată — și doresc să repet și acum — că rolul hotărîtor îl au oamenii, îl au muncitorii, inginerii, maiștrii, specialiștii, țărănimea, oamenii muncii din toate sectoarele de activitate •— inclusiv cei din domeniul științei, culturii, învățămîntului. Toți, într-o deplină unitate, trebuie să facem totul pentru a ridica . continuu nivelul de pregătire și de înțelegere a noilor probleme pe care le pune dezvoltarea societății noastre socialiste. Să pornim de la faptul că, întotdeauna, trebuie să' acționăm în spirit revoluționar, să fim gata să facem totul pentru măreția patriei noastre, pentru bunăstarea poporului ! (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează înde
lung „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Dragi tovarăși și prieteni,Punînd in centrul activității noastre înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, nu uităm nici un moment că trebuie să desfășurăm o susținută activitate internațională, de dezvoltare a colaborării, și prieteniei cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, înfăptuirea programelor noastre, a programelor celorlalte state și popoare se poate asigura numai în condiții de pace, în condițiile colaborării pașnice. Iată de ce trebuie să facem totul pentru a contribui Ia promovarea politicii de pace și colaborare cu toate popoarele lumii, să acționăm cu toată fermitatea pentru oprirea cursei înarmărilor, în primul rînd a celor nucleare, pentru dezarmare, pentru apărarea- dreptului suprem al popoarelor, al oamenilor — la existență, la libertate și independentă, la viață și la pace ! (Aplauze 
și ovații puternice ; se scandează 
îndelung: „Ceaușescu — pace!“).Hotărîrile recente ale Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, cu privire la intensificarea luptei pentru pace și a colaborării cu toate popoarele lumii, demonstrează voința unanimă a națiunii noastre socialiste de a face totul pentru a contribui la oprirea cursului periculos al evenimentelor spre o catastrofă nucleară, pentru oprirea amplasării rachetelor de orice fel în Europa și în întreaga lume, pentru înlăturarea oricăror arme nucleare de pe Pămînt, pentru oprirea militarizării Cosmosului.

Avem ferma convingere că, ac- ționînd în deplină unitate, popoarele dispun de forța necesară pentru a impune pacea, peritr.u a asigura dezvoltarea liberă a fiecărei națiuni, realizarea unei lumi a păcii, fără arme și războaie! (Urale și aplauze puterni
ce ; se scandează: „Ceaușescu — 
pace !“, „Ceaușescu — România, 
pacea și prietenia !“).'Aș dori ca și la această mare adunare populară din Craiova să afirm hotărîrea României socialiste, a poporului nostru de a face totul și în viitor și de â nu precupeți nici un efort pentru triumful idealurilor de pace, pentru rezolvarea problemelor complexe ale lumii contemporane pe calea tratativelor pașnice, pentru renunțarea la politica -de forță și de amenințare cu forța, pentru o nouă ordine economică mondială, pentru o > lume în care fiecare națiune să se poată dezvolta liberă și’independentă,” în conformitate cri năzuințele sale, fără nici un a- mestec din afară. (Aplauze și 
urale puternice, îndelungate ; se 
scandează : „Ceaușescu și po
porul, patria și tricolorul !“).

Dragi tovarăși și prieteni,In încheiere, aș dori să', exprim, încă o dată, convingerea că oamenii muncii din Crâiova și din județul Dolj vor face totul pentru a încheia cu rezultate cît mai bune anul 1985, pentru a ocupa un loc cît mai bun în întrecerea socialistă dintre județele patriei noastre. Cunoșcînd bine oamenii muncii din Craiova și din județul Dolj, aș , dori ca Doljul, Craiova să ocupe uri loc cît mai .de frunte în între- cerea dintre județe. Și, eu aș saluta dacă, prin munca voastră hotărîtă, veți obține rezultate care să vă situeze pe primul loc în această întrecere. (Urale și 
aplauze puternice, prelungi
te ; se scandează îndelung: 
„Ceaușescu—pace !“, ^Ceaușescu 
și poporul !“).Aș dori să vă urez din toată inima, durhneavoastră, tuturor locuitorilor Craiovei și Doljului, succese tot mai mari în întreaga activitate, multă sănătate și fericire! (Urale și aplauze puterni
ce, îndelungate ; se scandea
ză : „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — pace !“. Intr-o at
mosferă de puternică unitate, 
toți cei prezenți la marea adu
nare populară ovaționează minu
te in șir, cu entuziasm, pentru 
Partidul Comunist Român — 
forța conducătoare a întregii 
națiuni —, pentru secretarul ge
neral al partidului, președin
tele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).
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MAREA ADUNARE POPULARA Copilărie fericită
muncitorească

tenșiupe.^i locomotive. In acest an, 
acționăm pentru a realiza o creș
tere ele 737 milioane, lei a, produc* 
ției-niarfă, eu sporuri situate între 
30 și 46 la sută la produpția de mo
toare /electrice, transformatoare d<s 
putere,; locomotive : și altele. Prin 
actiyfgiț:eă unitară, mai bine coordo-, 
nată a cercetătorilor, proiectanților 
și colectivelor de. oameni ,âi muncii 
em eXtinș • nomenclatorul ■ de fabri
cație și modernizare a produselor, 
«tingtrtS -'.un grad de. ihhoire'/a ..pro
ducției de peste 61 lă. sută. Noile 
produs,e, ,a$ă cum .ne-ați .cerut, con
tribuie la realizarea programelor’din 
economie, -eliminind, ih continuare, 
importuri dih domeniile chimiei, 
metșlvrgiei, ■ sistemelor de irigații, 
în același timp, ne concentrăm efor
turile asupra, domeniilor legate da 
mai' buna valorificare a resurselor 
de. materii prime ți energetice aîe 
țării’:" foraj, minerii, termocentrale 
pe cărbuni și, mai recent, ■ centrale 
nucleare- .

In spiritul, indicațiilor formulate 
de dumneavoastră la Consfătuirea 
de lucru din luna mai de la C.C. al 
P.C.-R.,; acționăm pe baza unor' pla
nuri .de măsuri concrete pentru re
cuperarea grabnică a restanțelor,' 
așifjal îpcit să realizăm planul, să 
înclieiejn anul 1985 eu înfăptuiri’care 
să creeze o bază trainică abordării 
sarcinilor ce ne, revin din lumino
sul - program ecohdmico-social adop
tat de ■ Congresul al XlII-lea al 
partidului.

Mulțyjnindu-vă din adincul inimi
lor pentru sprijinul permanent Ce-1 
«cordați dezvoltării .puternice a ju- 
dețuliii,’ întreprinderii ’noastre, pen-' 
tru' orientările-și Îndemnurile ce ni 
le-ați dat, pentru supremul exemplu 
de eroică trudă și veghe Ia continua 
înflorire,, și; ’ înălțare a prestigiului 
patriei |n lume, vă. asigurăm, mult 
Iubite tovarășe secretar general, că 
nu vom precupeți nici un efort, că 
vom aețtona1 cu toată hotărârea pen
tru realizarea sarcinilor ce ne revin, 
spre a situa Doljul pe un loc de 
frurjte Jh marea întrecere a județe
lor țării..

Să. ne trăiți întru multi ani, spre 
binele și fericirea, poporului, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
generai Nicolae Ceaușescu !

în cuvântul său, tovarășul Iob 
Mltrieă, președintele C.A.P. Amă
răștii de Jos. ® spus :

Mult stimate iubito tovarășa
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elen»
Ceaușșscu»

. Trăim , astăzi clipe de aleasă emo
ție si fericire prilejuite de îhtîl- 
nirea, intr-un. înoitor anotimp al 
muncii, cu dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general, conducător încercat și , vi
zionat ăl destinului comunist al 
țării, aici pe meleagurile Doljului . 
înfloritor, vatra unor,vechi tradiții 
de luptă si muncă, de Conștiință 
revoluționară, de istorie si ființă 
românească. -. ,

Ne folosim de acest^ jnăîțățțiâre ’ 
momente pentru a aduce ălese Sen-, 
timente de pretuire 'miUt stimatei " S6/.,.,, 
tovar.ăss ®«aa Ceausescu, om politic 
81 savant de reputație internațio
nală, egre aduce o contribuție re
marcabilă lâ continua dezvoltare a 
României socialiste, la creșterea 
prestigiului patriei noastre oe plan 
mondial.

Vă rog să-mi permiteți să vă 
«drâșez. din’ adthcul inimii, dum
neavoastră. mult stimate si . iubite 
tovarășe Nicolae Ceausescu, calde 
mulțumiri pentru cinstea, și onoarea 
pe care ne-ați făcut-o vizitlnd loca- 
litates Amărăștii de Jos. Anul tre
cut. cooperativa noastră agricolă a

obținut unele producții ridicate, Intre 
care 9 700 kg , porumb boabe la ha, 
6 039 kg griu la ha. 6300 kg orz și 
2 000 kg tutun Ja ha, dar rezultatele 
nu ne mulțumesc intru totul, de 
nefiind pe -măsura dotării și condi
țiilor, pe care le avem.

Vă raportăm, mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
acordăm !n aceste zile o atenție 
maximă efectuării lucrărilor de în
treținere a culturilor prăsitoare, iri
gării Zi și noapte a acestora, recol
tării., Și depozitării furajelor, pregă
tirii exigente a ’ campaniei - de recol
tare a păioaselor. Sîntem hotărîți să 
muncim astfel incit unitatea noastră 
să.ocupe anul, acesta, un loc. de 
frunte in agricultura județului nos
tru și a țării. Punem un accent cleo- 
sebit. t>e folosirea judicioasă a fie
cărui perimetru'de teren agricol și, 
de pe acum, ne preocupă pregătirea 
celei- de-a doua recolte pe care ur
mează să o obținem pe suprafețele 
ocupate cu griu și orz. Indicațiile 
prețioase pe care ni le-ați dat astăzi
în rimp. cu - ocazia vizitei făcpte in 
cobperativa agricolă din. comuna 
noastră, vor .constitui ■ pentru noi un 
îrisuflețitor program ' de muncă 'și 
viață, pentru a obține producții ve
getale și animale pe măsura condi
țiilor de. căre dispunem.
. Cu sentimente de adincâ mîridrie 
patriotică' am luat cunoștință de. 
strălucitul mod în care ați prezentat 
poziția României in problemele in
ternaționale, exprimată cu neasemui
tă'claritate și. în cuvîntările; rostite 
Ia - ședința Consiliului de ■ Stat și la 
Plenara . Consiliului . Național, al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, pentru ' reducerea ' încor
dării internaționale, pentru promo
varea fermă a politicii de destindere, 
pace , și securitate.

Locuitorii comunei Amărăștii de 
Jos vă aduc, iubite conducător de 
partid și de stat, prinosul de recu
noștință 6i întreagă lor prețuire și 
vă urează din inimă tradiționala 
urară „La multi ani 1“ în fruntea 
partidului si a statului, pentru 
fericirea si bunăstarea ponorului, 
pentru ridicarea României pe noi 
trepte .de civilizație, pentru pace și 
înțelegere intre popoare.

A luat apoi cuvintul tovarășa 
Maria Gană, secretar al comitetului 
de' partid de la întreprinderea de 
confecții Craiova, care a spus :

Mult stimate tovarășe secretar 
general • Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elens 
Ceaușescu,

în aceste înălțătoare momente, 
permiteți-mi să dau glas sentimente
lor de cea mai aleasă stimă, înaltă 
considerație și devotament nețărmu
rit' ale comuniștilor, ale . tuturor oa
menilor muncii din întreprinderea de 
Confecții din Craiova, față de con
ducătorul eroic al destinelor româ
nești, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru înaltele calități de comunist 
și conducător vizionar, pentru pa
tosul revoluționar Și abnegația cu 
care v-,ați consacrat cauzei propăși
rii întregului popor, pentru grija 

-''manifestată față de om, pentru ini
țiativele și acțiunile de largă recu-

Stagiune” încărcată • Modestia micilor celebrități locale 
• O generație plină de cutezanță și încredere în viitor @ Do
vezi concludente despre grija părintească a societății față 

de cei mici

tată cu bibliotecă, foarte multi 
sport, .asigurindu-și o viguroasă dez
voltare fizică.

Tovarășa Eugenia Nae, secretar cu 
problemele sociale al comitetului 
municipal de partid, ne Încredințea
ză-'că nu este precupețit nici un efort 

ca pretutindeni ih țâră — pentru 
ca tinăra -generație să se bucure de 
cele mai bune condiții de creștere 
șl ;educare. O dovadă, printre multe 
'altele, este și aceea că, iată, sărbă
torirea zilei de 1 iunie a constituit 
subiectul unei. intîlniri cu toți facto
rii de răspundere din unitățile socia
liste din municipiu. „Familiile cu 

. copii-se buc-utră de prioritate în a- 
cox-darea locuințelor, ne ocupăm cu 
deosebită atenție de tot ceea ce poa
te contribui la crearea unui micro
climat cit mai sănătos pentru ei, în 
cartiere. Numărul locurilor de joa
că a ajuns la circa 30, întreținute și 
dotate de întreprinderile industriale; 
avem 11 baze sportive școlare, 12 te
renuri și 6 săli de sport și un club 
școlar, (cu 7 secții, antrenori ambi
țioși și 800 de copii talentați, care 
obțin rezultate ce le dau dreptul să 
aspire la sportul de performanță). 
Pe lingă Liceul industrial nr. 4 func
ționează , centrul național olimpic de 
judo. Vrem să înființăm o secție de 
gimnastică, oe_va pune în valoare ta
lentele autentice descoperite. în par
cul Chindia există un orășel al co
piilor cu program permanent. în 
prezent se află în curs de amena
jare. un frumos loc de agrement .— 
Valea Iatomitei — unde spații spe
ciale vor fi destinate celor mici.

Baza materială existentă, ca și in
teresul crescând și receptivitatea 
deosebită pentru știință și cultură au 
creat o amplă mișcare artistică în 
rindul copiilor. Nu există unitate 
școlară in care să nu ființeze măcar 
două-trei formații. Din cele 180 pre
zente in faza de masă a Festivalului 
național „Cîntarea României", 109 
au promovat in etapa județeană. O 
Înclinație aparte au Copiii din Tîr- 
goviște pentru istorie. Ne-o măr
turisesc fișele celor 1 800 de cititori 
la biblioteca județeană, unde cărțile 
autorilor de romane istorice sint 
foarte ceru-te — ne-o mărturisesc, 
cum am văzut, înșiși copiii.

La fel de viu este interesul lor și 
pentru istoria prezentă, pentru tot 
ceea ce este legat de România de azi, 
de progresul orașului lor. Cel mai 
convingător argument — înseși fap
tele. Tovarășa Zina Zamfira, pre
ședinta comisiei municipale a orga
nizației „Șoimii patriei", ne înfăți
șează o serie întreagă de acțiuni și 
modalități de participare a celor mici 
la înfrumusețarea și buna gospodări- 

- re a localității. Nu este nimic ne
obișnuit să-i vezi, în curtea grădini
țelor, a școlilor plivind sau stropind 
florile. în cadrul acțiunilor „Ștafeta 
generațiilor, hărnicia e cu noi" său 
„Note mari în catalogul hărniciei", 
copiii iau parte la curățenia și în
treținerea bazelor sportive fi a locu
rilor de joacă, a parcurițar și zone
lor verzi, a monumental-, istorice. 

. Președinta comitetului mtnicipal al 
femeilor, Elena Matei, ne încredin
țează că. în activitatea gospodăreas
că a comisiilor de feniei din car
tiere, un ajutor de preț vine din 
partea celor mici.

Aceasta este, astăzi, vhta copiilor 
din Tirgoviște. Schimbîni însă nu
mele localității și al copilor, afirma
țiile, faptele, încrederea in viitor ar 
rămine general valabile, pentru ori
care din localitățile țări. Fie 
sau oraș, la fel de convăgătoare vor 
fi dovezile materiale ae grijii față 
de tinăra generație, de dragostei 
părintești pe care partdul și statul 
nostru o poartă copiile.

celor două decenii de la inaugurarea 
de către Congresul al IX-lea a stră
lucitei epoci care luminează țhipul 
patriei și ne aureolează devenirea.

Colectivul muncitoresc al între
prinderii de confecții Craiova, imens 
și modern „stup" al hărniciei și pri
ceperii femeilor muncitoare din 
străvechea cetate a Băniei, vă rapor
tează, mult stimate tovarășe secretar 
general, că, aplicînd ferm .orientările 
și indicațiile dumneavoastră; . a 
triplat capacitatea de producție pe 
aceleași suprafețe, iar față de 1979 
productivitatea muncii a crescut.de .. ---- ------------- -------~-
peste 4 ori, ceea ce ne-a permis.: să . -.marea, bătălie, pentru; îndeplinirea , 
creștem continuu producția fizică și ~
marfă, eficiența activității produc
tive. Promovarea sistematică a prq- 
gresului tehnic, dublată de. continua 
perfecționare profesională, a permis 
ridicarea producției curente de la 
1 030 ia 2 600 modele anual, realiza
rea' colecțiilor noastre în pas cu exi
gențele și tendințele noi ale creației 
vestimentare, bazindu-ne pe-procese 
de fabricație fn care am introdus noi 
procedee tehnologice. Aceasta ne-a 
permis, afirmarea crescindă pe piețe
le externe, ponderea exportului în 
totalul producției-marfă ajungând la 
peste 90 Ia sută.

Acționăm în continuare, cu toată 
hotărîrea pentru sporirea și diversi
ficarea producției, economisirea se
veră a materialelor, energiei și com
bustibilului, recuperarea răminerilor 
în urmă.
.Animați de strălucitul dumnea

voastră exemplu de viață și activi
tate revoluționară, avem deplina 
convingere, . mult stimate tovarășe 
secretar general,' că expresia celui 
mai fierbinte patriotism • nu poate fi 
decit angajamentul nostru, al între
gului colectiv de oameni ai muncii, 
de a- - îndeplini exemplar . hotăririla 
Congresului al XlII-lea al partidu
lui,. implicîndu-ne cu toată ființa, cu 
priceperea, voința și hărnicia în 
efortul general consacrat prosperiță- uc bK,v<tlQțllil ----- ---
ții și înflorim patriei noastre socia- _ Ceaușescu. . strălucit conducător al liste.

Să ne trăiți Intru mulți ani, tova
rășe secretar general !

Intîmpinat cu îndelungi urale 
și ovații, a luat cuvintul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvîntarea conducătorului parti
dului și statului a fost urmărită cu 
deosebit interes, cu deplină satisfac
ție și aprobare, fiind subliniată în 
repetate rînduri cu puternice și vii 
aplauze, cu ovații și - - ■
trăiesc și muncesc în 
țării și-au exprimat 
dată hotărîrea fermă 
îndeplinire, în mod 
demnurile cuprinse 
secretarului general 
care au găsit un puternic ecou in 
inimile și conștiința tuturor, mobi
lizând și stimulând energiile creatoa
re pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor ce le revin în actuala etapă 
de dezvoltare a țării, pentru îndepli
nirea hotărîrilor celui de-al XlII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.

și mândrie patriotică la această mare 
adunare populară, vă adresez cele 
mai respectuoase mulțumiri pentru 
onoarea deosebită pe care ne-ați 
făcut-p de a efectua o nouă vizită de 
lucru, in județul nostru, pentru pre
țioasele indicații pe care ni le-ați 
dat in analizele concrete efectuate 
în unități; în cuvîntarea rostită la 
această adunare. Ele constituie pen
tru noi un adevărat program / de 
muncă In vederea soluționării co
respunzătoare ă problemelor cu care 
se confruntă colectivele de oameni 
ai. muncii din județul nostru în
exemplară a sarcinilor de plan pe 

. anul 1985 și pregătirea temeinică a 
condițiilor pentru trecerea Ia în
făptuirea obiectivelor . stabilite de 
Congresul al XlII-lea al partidului. 

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că'.nu-vom 
precupeți nici un efort și că ne vom 
mobiliza toate energiile neutru a 

■ itrânspune -in viată cu fermitate 
aceste indicații, care pun cu strălu
cire- în evidență inegalabila dum
neavoastră ■ capacitate de a pătrunde 
esența, fenomenelor, de a sesiza ce
rințele dezvoltării economice și so
ciale. căile de acțiune pentru reali
zarea lor. Totodată, vă rog să-mi 
.permiteți 'să. vă adresez .cea, mai. cu
rată și cea ■ mai scumpă urare a 
poporului nostrți'; ;să ne trăiți. ani 
multi.. . și. ’. fericiți, să aveți deplină 
putere de muncă,, să. ne . conduceți 
pu a'Cfefeași înțelepciune -’și. clarviziu
ne spre ppi .si mărețe succese, sbre 
gloria, patriei străbune, a partidu
lui nostru comunist.

.Trăiască Partidul Comunist 'Ro
man. în frunte cu secretarul Său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu!

Marea adunare populară s-a În
cheiat in uralele si ovațiile puternice 
ale celor prezenți. care și-au expri
mat din nou sentimentele :de dra
goste fierbinte si profundă recunoș
tință fată de tovarășul Nicolae
partidului și al tării, pentru tot ceea 
ce face pentru binele si prosperitatea 
națiunii noastre socialiste.

Pionieri și șoimi ai patriei au ofe
rit tovarășului Nicolae. Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu 
buchete de flori.

frumoase

★ 
adunare 
au venit

populară, 
să salute

urale. Cei ce 
acest județ al 
și de această 
de a duce la 
exemplar, în- 
în cuvîntarea 
al partidului,

— Și ce vei alege : istoria sau li
teratura ?

— Chimia industrială !
Dacă ne-am fi uitat în catalog, am- 

fi fost mai puțin surprinși de acest 
răspuns : la chimie Mădălina Clau
dia are 10 pe linie.

La fel de interesantă prip diversi
tatea preocupărilor este și convorbi
rea cu Mihaela Oprea din clasa a 
VlII-a a Școlii generale nr. 5. Iu
bește biologia — științele naturii, în 
general — și muncește asiduu pen
tru a intra, fără prea mari emoții, la 
medicină. Asta n-o împiedică să facă 
poezii, să compună cîntece. A devenit 
cunoscută în oraș datorită premiului 
„Pana de argint", acordat de Consi
liul Național al Organizației Pionie
rilor, în anul trecut, în calitatea de 
cronicar ai echipajului „Flora 5", 
format din zece fete, echipaj care a 
cucerit „Busola de aur“, adică dis
tincția supremă pe țară. Jurnalul pe 
care l-a ținut „la zi" — un adevărat

La Tirgoviște, din aproape 90 000 
de locuitori, 25 000 sînt copii. Iar nu
mărul lor este in creștere : indicele 
de natalitate a crescut de la 16 la 
mie, în 1984, la 19,5 în acest an. De 
la 1 ianuarie au fost înregistrate a- 
proape 1 500 de nașteri. O întreagă 
populație sub 14 ani — ce se cere 
ocrotită, 'înconjurată cu dragoste, 
pentru a se dezvolta armonios, fizic 
și spiritual, fetițele și. băieții de as
tăzi fiind cetățenii de miine ai aces
tui mândru oraș, odinioară glorioasă 
cetate de scaun, astăzi, puternică ci
tadelă a industriei.

Cine sint și ce gândesc acești co
pii ? Am încercat să aflăm chiar din 
guira. lor. Așadar, iată-ne la grădini
ța nr. 15 din cartierul micro 11. Prin 
ferestrele deschise răzbat „clinchete" 
de copii care cîntă o veche melodie 
— „Româniașului îi place..."

— Sîntem la doi pași de faza pe 
municipiu a „Cântării României", ne 
spune’Elena Fulger, directoarea gră
diniței. La dansuri • sîntem tari. Me
reu am ocupat primul loc. Dar la co
ruri, concurența e mare. Trebuie să 
exersăm cu temei. Apoi este serba
rea de 1 iunie pe care o pregătim.

Profităm de o pauză pentru a sta 
de vorbă cu cîțiva dintre micii co
riști. încercare temerară. Toți sint 
dornici .să. acorde interviuri. Vorbesc 

. deodată și rid, arătîndu-Și strungăre- 
țele datorate schimbării dinților. „Pe 
mine mă cheamă Elena Cercel Clau
dia, am 6 ani și . vreau să fiu învă
țătoare". „Eu 
Eliza Nițescu 
die". Deodată 
glasuri : „Și

■ doctor 1“ „Iar 
rian Ioniță, am să mă fac șef' de 
doctori și v-arăt eu vouă la toți". 
In această hărmălaie, cîteva harnice 
„țesătoare", netulburate, lucrau de 
zor... la gherghef. Una dintre ele — 
Georgiana Burtoi — este fiică de 
textilistă. Covorașele lor vor fi eta
late la expoziția de 1 iunie. Deci, 
nu au timp de pierdut.

Remarcăm, in treacăt, clasele lumi
noase, cp mobilier alb, măsuțele 
pregătite'pentru prînzul ale cărui is- 

. pititoare miresme răzbat dinspre 
bucătărie, podoabele de pe pereți, 
lucrate chiar de copii, rezultat ai 
fanteziei lor fără margini, realizate 
sub' îndrumarea atentă a educatoare
lor. Intr-un fel sau altul, aceleași in
terioare plăcute, aceeași ambianță 
veselă sint caracteristice tuturor ce
lor 16 grădinițe din oraș, în care sint 
înscriși peste 4 000 de copii ai oa
menilor muncii.

...Mădălina Claudia Minea. pionie
ră. în clasa a VIII-a, Școala generală 
nr. 9, fiica unui lăcătuș mecanic de 
la Combinatul de oțeluri speciale, 
este un fel. de „celebritate" printre 
cei den vârsta ei : recent, la tui con
curs de creație. .literară a fost dis- . 

” ttns.ă-'cu premiiil special pentru lu- 
: , crarea „Garoafe- albastre'1.- Sub acest • 

titlu, puțin bizar, autoarea a pus 
toată puterea ei dd convingere în a 
exprima gîndul că pacea este condi
ția de bază a unei copilării fericite 
pentru toți copiii. lumii; făcînd parte 
dintr-un echipaj de elevi și. munci
tori, a contribuit la obținerea pri
mului loc in concursul „Ani de lu
mină; ani de Împliniri"; este nelipsi
tă la olimpiadele de istorie.

— Mă pasionează mult istoria, ne 
spunea ea. în orașul nostru te în
tâmpină la tot pasul. Dar îmi place 
mult și literatura.

însemnări
din municipiul Tirgoviște

mă numesc Loredana 
și am să' mă fac me
se pornesc mai multe 
eu. și eu, am să fiu 
eu. spune întepaț ^Ia

ceaslov cu desene, fotografii, piese 
folclorice, pe care l-a purtat in ruc
sac vreme de. zece zile, din cimpia 
dunăreană pină pe vîrful Leaota, în 
Bucegi — a fost deosebit de apreciat 
de un juriu de scriitori.

Ca și Mădălina Claudia Minea, nici 
Mihăela Oprea nu se consideră o 
excepție : „La noi sint multi copii la 
fel de buni". Ceea ce este, în mare 
parte, adevărat. La olimpiada de 
matematică pe municipiu, la clasele 
a IV-a, s-au acordat 12 note de 10; 
trei copii au primit premii speciale 
la faza pe țară, ca să nu luăm decît 
un exemplu. Cele 21 de școli gimna
ziale și licee, în care învață peste 
23 000 de elevi, sint demne continua
toare ale frumoaselor tradiții ale în- 
vățămîntuiui ' tirgoviștean, Întemeiat 
de dascăli iluștri. Mii și mii de ca
dre didactice, învățători, profesori, 
maiștri, ingineri cultivă la copii cele 
mai alese sentimente — dragostea 
de familie și de țară, mîndria de a 
fi cetățean al României socialiste, 
asociate cu simțul răspunderii față 
de societate, față de viitorul ei.

Un întreg sistem .de instituții și ca
dre specializate se ocupă de ocroti
rea sănătății tinerei generații, 
cui Gheorghe Dumitrescu — 
secției pediatrie a spitalului 
țean — ne spune că niciodată 
toria multiseculară a orașului
și sănătatea copiilor n,u au fost atît 
de prețuite. „Ei vin pe lume în con
diții deosebite : avem o .maternita
te modernii cu 244 de paturi și o 

■ secție de: nbu-hăsetiți cu. peste'o1 sută 
de paturi, ’cărora li se vă’ adăuga o 
nouă unitate — spitalul materno-i.n- 
fantil cu 430 de paturi. Dispunem de 
un dispensar policlinic de pediatrie 
cu 12 cabinete, de 11 dispensare te
ritoriale în toate cartierele, de ca
binete medicale în școli. Sarcina 
noastră, a cadrelor medicale, este 
mult înlesnită de condițiile materiale 
din familie. In oraș sint 22 000 de 
apartamente noi, care oferă un con
fort ce exista altădată doar in cî- 
teva case. Majoritatea copiilor au 
camera lor, mobilată cu gust și do-

După marea 
mii de craioveni 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu la plecarea 
din reședința județului.

Pe stadionul central s-a desfășurat 
o amplă manifestare populară, la 
care au participat oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții, mari 
ansambluri artistice, sportivi,’ intr-un 
decor cromatic de deosebită inspira
ție. S-a aplaudat cu putere, s-a scan
dat cu însuflețire numele partidului 
și al secretarului său general.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au răs
puns cu căldură, cu prietenie aces-j 

. tor entuziaste manifestări, de dra
goste pe care le fac cei prezenți.

O gardă, militară a prezentat ono
rul. Au răsunat solemn acordurile 
Imnului de .Stat ai Republicii So
cialiste România.

. Mulțumind pentru vizita' efectuată, 
primul secretar al comitetului jude? 
țean de partid s-a angajat. în nu
mele comuniștilor, al tuturor locui
torilor din județul Dolj, să, transpu
nă neabătut în practică orientările 
și indicațiile deosebit de prețioase 
date cu prilejul acestei noi intil- 
niri de lucru. ■

în aplauzele și uralele miilor de 
cetățeni ai Craiovej, prezenți pe 
stadion, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu . s-au 
urcat la bordul elicopterului prezi
dențial, care a decolat plecând spre 
București.

Medi- 
șeful 
jude- 
în is- 
viața

Rodie. SERBAN

ti

sat

cu

REZULTATE REMARCABILE
Panoul fruntașilor pe primele patru luni

au 
la

In îndeplinirea planului

întreprinderea de 
Minis- 

de

triumfulul păcii și înțelegerii între 
toate țările lumii.

Adresăm cu profund respect și 
prețuire omagiul nostru fierbinte to
varășei Elena Ceaușescu, remarcabil 
Om politic, promotoare a progresului 
îrivățămîntului, științei și tehnicii 
românești, savant de prestigiu inter
national.

Noua și rodnica dumneavoastră 
vizită de lucru in județul nostru, 
stimate . tovarășe secretar general, 
încununată prin autentica sărbătoare 
populară a acestei entuziaste adu
nări, are loc în pragul împlinirii

Adresîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la încheierea adunării 
populare, primul secretar al comi
tetului județean de partid a spus :

Mult Iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, (

In numele celor peste 100 000 d® 
comuniști, al tuturor oamenilor mun
cii din județul Dolj, ai căror repre
zentanți au participat cu entuziasm

încheiem astăzi, .publicarea rezultatelor obținute ,ih Întrecerea eocia- 
îietă Pe Patru luni de către colective fruntașe de oameni ai muncii din 
Întreprinderi industriale; construcții, unități agricole, de telecomunicații, 
din domeniul circulației mărfurilor.. turism, precum și din centrale in- 

, dustriaie.
Ca urmare, a rezultatelor obținute si a punctajului general stabilit ps 

haza realizării' indicatorilor prevăzut! în criteriile de organizare a între
cerii socialiste. Ia 30 aprilie.*), pe primele locuri' se situează :

■ ducția-mârfă vîndută,' și încasată. 
4,8 la sută Ia export. 1,2 la șută la 
productivitatea muncii cheltuielile 
totale Ia 1 000 lei producție-marfă 
ău fost mai mici decît Cele planifi
cate cu 1,2 la sută. iar . consumurile 
de materii prime si materiale au 
fost-sub cele normate cu 1,6 la sută.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI 

$1 ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele, 

încălțăminte și marochinărie .,13 
Decembrie" Sibiu, cu 099,7 puncte.

Principalii indicatori de plan . au 
fost depășiți cu : 2,4.1a sută la pro
ducția fizică, 5,9 la sută la export, 
2.6 la sută la producția-marfă vin- 
dută și încasată. 2,9 . la eută la 
productivitatea muncii ; depășiri 
de Plan au mai tost obținute la 

’producția netă, beneficii si la li
vrările, de mărfuri la fondul pieței : 
Consumurile de energie electrică si 
COrribustibil au fost sub cele nor
mate cu 5,6 la sută, iar : cele de 
.materii .prime si materiale de bază

Locul II: întreprinderea de trans
port in chimie „Transchim" Bucu
rești. cu 314,7 puncte.

Locul III : 
transport auto București 
terul Industriei Construcțiilor 
Mașini — cu 48,6 puncte.

ÎN DOMENIUL 
CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR 
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 

CU RIDICATA
Locul I : întreprinderea comer

cială cu ridicata pentru mărfuri 
textiie-încălțăminte Tg. Mureș, cu 
276,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 4,7 la sută la li
vrări de mărfuri cu ridicata : 13 la 
sută la volumul livrărilor de măr-

ÎN INDUSTRIA VINULUI. BERII, 
SPIRTULUI, AMIDONULUI, 
TUTUNULUI ȘI A APELOR 

MINERALE
Locul I : întreprinderea de vi

nuri și șampanie „Zarea" Bucu
rești. cu 829,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 11,9 la sută la pro
ducția fizică, 2,5 la sută la produc
ția netă. 3,2 la sută la export. 2,3 
la sută la producția-marfă vîndu
tă și încasată : consumurile de ma
terii prime, materiale, energie’elec
trică și combustibil au fost sub cele 
normate.

Locul II : întreprinderea de țiga
rete București, cu 769,8 puncte.
; Locul III : întreprinderea de. bere 
București, cu 696,5 puncte.

te pe o persoană ; depășiri de Plan, 
au mai fost obținute la prestații în 
unități fizice si la beneficii ; chel
tuielile la 1.000 lei venituri au fost 
mai mici decit cele planificate cu 
On la sută.

Locul II: Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Maramu
reș, cu 322,6 puncte.

Locul III : Direcția județeană de 
postă și telecomunicații Bacău, cu 
298,4 punctă.
IN SECTORUL DE CONSTRUCTII- 

MONTAJ AL CONSILIILOR 
POPULARE JUDEȚENE

Locul I : Trustul-antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Bacău, 
cu 945,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au

tivitatea muncii ; depașir de plan 
au mai fost obținute la >eneficii ; 
consumurile de materii prime si 
.materiale au fost sub cel; normate 
cu 1.9 la sută, iar cele <e energie 
electrică și combustibil cu 6.6 la 
sută.

INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR EE MAȘINI 
Locui I : Centrala industrială de 

echipament special și aeronautic 
București, cu 486,7 puicte.

Principalii indicatori’ de plan au 
fost depășiți cu : 1 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată.’. 
5.7 la sută la export depășiri de 
plan au mai fost obținute la be
neficii ; unitatea și-a îndeplinit sar
cinile de plan la protecția fizică ; 
consumurile de materii prime si / 
materiale au fost sul cele normate > 
cu 3,8 la sută, iar cele de energie , 
electrică si combustibil cu 6,6 la, 
sută.

INDUSTRIA CHIMICA
Locui I : Centrala de utilaje ? 

piese de schimb pentru industri 
chimică București, cu 816,7 punct

Principalii indicatori de plan > 
fost depășiți cu : 10,31a sută la PJ 
ducția fizică. 5,5 la șută la prod/ . 
ția netă. 21,6 la sută’ la export. 2,4 
Ia sută la productivitatea muncii ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la beneficii și livrări de. 
mărfuri la fondul pieței ; cheltuie
lile totale la 1 600 lei producție- 
marfă au fost mai‘ mici decît cele 
planificate ou 2,4 la sută, iar cele 
materiale cu 2,1 Ia sută.

INDUSTRIA ALIMENTARĂ
Locul I : Centrala producției și 

industrializării tutunului București, 
cu 598,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 18,5 .la sută la 
producția-marfă vîndută si încasa
tă ; 16,6 la sută la livrări de mărfuyî 
la fondul pieței. 1,9 Ia sută la pro
ductivitatea muncii : depășiri de 
plan au mai fost obținute la export; 
consumurile de materii prime si 
materiale au fost sub cele normate 
cu 2,2 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 7,7 
sută.

Locul II : Centrala industrială 
morârit. decorticat. panificație 
produse făinoase București. 
423,5 puncte.

Locul III : Centrala ..Delta Dună
rii" Tulcea. cu 415 puncte.

(Agerpras)

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI

ENERGIEI ELECTRICE 
Lo6u] I : întreprinderea de refel* 

electrice Brăila, cu. 672,4 puncte. -
Unitatea s-a încadrat în reparti

țiile de fenergie electrică si.în ore+ 
vederile de plan privind consumul 
propriu tehnologie de energie elec
trică ; planul a fost depășit cu -37.9 
la . sută la producția netă și eu 4.9 
lâ eută la productivitatea mtiheii 
Pentru activitatea de constructii- 
montaj ; cheltuielile ăti. fofet mai 
mici decit cele prevăzute în buget 
cu 3,6 Ia sută.

Locul II : întreprinderea de rețe
le, electrice Cluj., cu.632,5 puncte.

Locul ÎIÎ: întreprinderea de te
tele electrice • Giurgiu, cu 596,3 
puncte.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
SI UTILAJE ELECTRICE, 

MOTOARE 
SI MATERIALE

ELECTROTEHNICE 
Lotul I: întreprinderea ..Electro- cu 0,6 la eută. 

timiș" Timișoara, eu 368 puncte.
Principalii indicatori de olan ău 

fOSt'depășiți cu: 7,4 la sută la P'to- 
ducția fizică. 4,4 la sută la produc
ția netă. 1 la eută la productiă- 
mârfă vîhdută și încasată ;. depă
șiri de plan au măi fost obținută lâ 
export ; consumurile de materii INDUSTRIA ARTICOLELOR
prjme si materiale au fost sub cele . CASNICE, STICLEI ȘI CERAMICII 

- - - ‘■ FINE.
Locul I : întreprinderea „Metali

ca" Oradea, cu 1126 puncte.
Principalii. indicatori de plan au 

foșt depășiți cu : 5.9.la sută Ia pro
ducția netă. 4,7 la sută la -ptoduc- 
tivitătea muncii-: depășiri de plan 
ău mai fost obținute la export, be- 

■ heficii si la livrări. dă mărfuri la 
fondul pieței; unitatea, s-a înca- 

. drât ih Prevederile de plan privind 
cheltuielile totale si materiale Ia 
1 000 lei producție-marfă ; consu
murile de materii prime, materiale, 
energie electrică si combustibil au 
fost sub cele normate.

Locul II : întreprinderea „Porțe
lanul" Alba lulia, eu 784,7 puncte.

iiocul II: 'întreprinderea de plete 
' șf încălțăminte .„Pionierul" Bucu

rești. cu 845,2 puncte.
.. . Locul III : întreprinderea de pie

le, si încălțăminte „Dîmbovița"
- București, cu.' 589,2 puncte.

normate cu 3,3 la sută, jar cele .de 
enărgie electrică si combustibil cu 
32,4 la șută.

Locul II:. întreprinderea „Elec- 
trobanăt" Timișoara, cu \ 137,5 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CELULOZEI SI HtRTIEI

Locul I : întreprinderea de hîrtle 
Potreștl, județul Albă, eu 57,2 
puncte.

Principalii indicatori de Plan au 
fost depășit! cu : L8 la sută la pre-

») Indicatorii privind produc^ 
ția netă, productivitatea muticii, 
costurile de producție si bene/i- 
eiile tini calculați pe trei luni.

ÎN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚILE CU PROFIL AVICOL 

Locul I : întreprinderea avicolă de 
stat Bacău, cu 820,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost - depășiți cu : 28,5 la sută ta 
producție și la livrările de carne 
Ia? fondul de stat. 25,3 Ia sută la 
producția de ouă. 22 la sută la efec- 

. tivele de păsări. 26,7 Ia sută la li
vrările' de ouă la fondul de stat. 
15,2 la sută la beneficii ; unitatea 
s-a încadrat în prevederile- de plah 
privind cheltuielile la 1 600 lei pro- 
ducție-marfă.

Locul II : întreprinderea avicolă 
de stat Galați, cu 801,0 puncte.

Locul III : întreprinderea avico- 
de stat Suceava, cu 70.5,6 puncte.

ÎN DOMENIUL 
POȘTEI 

$i telecomunicațiilor
Locul I : Direcția județeană de 

poștă și telecomunicații Brașov, cu 
331,7 puncte.

Principalii indicatori de Plan au 
fost depășiți cu : 5,8 la sută la pres
tări de servicii pentru populație. 
0,7 la sută la volumul de activita-

]A

fost depășiți cu : 3,2 la sută la pro
ducția netă. 1,1 la sută la pro
ductivitatea muncii, 9,8 lâ sută la 
beneficii ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la numărul locuințe
lor date in. folosință : consumurile 
de materiale, au fost mai mici decît 
cele normate cu 1 la sută la ci-, 
ment și cu 1,2 la sută la metal.

. Locul II : Trustul-antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Neamț, 
cu 681,8 puncte..
. Locul III : Trustul-antrepriză ge
nerală. de construcții-montaj Timiș, 
cu 633,2 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR RUTIERE 
Locul I : întreprinderea de trans

port specializat pentru agricultură 
și industria alimentară Vîlcea.
795.6 puncte. i

Principalii indicatori de plan 
fost depășiți cu : 37,1 la sută
volumul ■ mărfurilor transportate.
36.6 la sută la productivitatea mun
cii. 24,8 la sută la parcursul măr
furilor : depășiri de plan au mai 
fost obținute la producția netă și 
beneficii ; consumul de carburanți a 
fost sub cel normat cu 0,5 la sută.

cu

au 
la

furi pe un lucrător ; depășiri de 
plan au mai fost obținute Ia be
neficii ; vitezjj de circulație a măr
furilor a fost mai mare decît cea 
planificată ; cheltuielile de circula
ție la 1 000 lei livrări au fost mai 
mici decit cele planificate cu 7,5 la 
sută.

Locul II : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri 
alimentare Ialomița, cu 245,4 
puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri 
metalo-chimice București, cu 208,5 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
TURISMULUI — OFICII 

județene
Locul I : Oficiul județean de tu

rism Prahova, cu 550 puncte.
Principalii indicatori de olan 

fost depășiți cu : 1,5 la sută 
prestări servicii către populație, 
la sută la desfaceri de mărfuri
amănuntul ; 9,3 la sută la benefi
cii. 2,8 la sută la încasări medii 
pe un lucrător. 6,7 la sută la co
eficientul de utilizare a capacității 
de cazare ; depășiri de plan au mai

au 
la

4.7 
cu

fost obținute la Încasări valutare ; 
cheltuielile de circulație la 1 000 lei 
desfacere au fost mai mici decât 
cele planificate cu 11 la sută.

Locul II : întreprinderea de tu
rism. hoteluri și restaurante Bucu
rești. cu 242,3 puncte.

Locul III : Oficiul județean de 
turism Călărași, cu 237,1 puncte.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea județea

nă de transport local Timiș, 
1 067,9 puncte.

Principalii indicatori de plan 
fost depășiți cu : 19,4 la sută 
prestări de servicii către populație. 
8,9 la sută la numărul de călători 
transportați, 11,9 la sută la venituri 
brute din activitatea de transport ; 
10,3 la sută la transportul de mar
fă ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la producția netă, produc
tivitatea muncii și beneficii ; chel
tuielile materiale la 1 000 lei pro
ducție au fost mai mici decît cele 
planificate cu 12,1 la sută, iar con
sumurile de energie electrică si 
combustibil au fost sub cele nor
mate cu 9.6 la sută.

Locul II : întreprinderea județea
nă de transport local Vrancea. cu 
909,1 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Bacău, cu- 
770 puncte.

CENTRALE INDUSTRIALE — 
INDUSTRIA MINIERA

Locui I : Centrala sării și neme
taliferelor București, cu 272,8 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 15,5 la sută la 
volumul de pregătiri miniere. 1,7 
la sută la producția netă, 0,4 la sută 
la producția-marfă vîndută si înca
sată ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la beneficii ; cheltuielile 
totale la 1 000 lei producție-marfă 
au fost mai mici decit cele planifi
cate cu 1,7 la sută, iar cele mate
riale cu 1,8 la sută ; consumurile de 
energie electrică și combustibili au 
fost sub cele normate cu 2.3 la 
sută.

Locul II : Combinatul minier 
Ploiești, cu 164,7 puncte.

INDUSTRIA METALURGICA
Locul I : Centrala industrială de 

produse refractare Brașov, cu 265,6 
puncte.

Principalii indicatori de Plan au 
fost. depășiți cu : 4,3 la sută la pro
ducția fizică, 1,3 la sută la produc-

la .
de 
si 

cu

o

crescut.de
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Vizita în țara noastră a unei delegații de activiști 
ai Partidului Socialist Unit din Germania

ZIUA NAȚIONALĂ A ARGENTINEI

Puternică expresie a voinței poporului 
român, îndemn la rațiune, la acțiuni 

hntărite pentru apărarea păcii

Ieri, la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitală Foto : S. Cristian

Pentru triumful rațiunii
Noua inițiativă de 

pace a președintelui 
Nicolae Ceaușescu dă 
glas aspirațiilor și in
tereselor fundamen
tale de pace și cola
borare ale tuturor ce
tățenilor patriei noas
tre. Chemarea și A- 
pelul F.D.U.S. se con
stituie intr-o nouă ex
presie a însuflețitoa- 
relor demersuri, a e- 
nergicelor acțiuni ale 
președintelui Româ
niei socialiste pentru 
oprirea cursei înar- 
mărilor, pentru dezar
mare și pace. Aceste 
documente au o covir- 
șitoare însemnătate 
pentru că ele răspund 
unei necesități izvo- 
rite din situația deo
sebit de gravă exis
tentă in viața interna
țională, ca urmare a 
intensificării cursei 
înarmărilor ce spo
rește pericolul unui 
război nuclear, al unei 
catastrofe nimicitoare.

Tocmai „dg aceea, , 
toți lucrătorii de la 
întreprinderea de uti
laj chimic '„Grivița 
roșie" — București, 
ca și întregul nostru 
popor, ne. exprimăm 
adeziunea deplină la 
Chemarea Consiliului 
Național al Frontului

Democrației și Uni
tății Socialiste adresa
tă organizațiilor com
ponente in vederea or
ganizării unor ample 
acțiuni in sprijinul 
dezarmării, asigurării 
securității și păcii în 
lume. Trebuie să fa
cem totul ca, împreu
nă cu popoarele între
gii planete, să apărăm 
mărețele înfăptuiri 
ale geniului uman a- 
menințate de catastro
fa nucleară. Iată de ce 
ne alăturăm glasul, la 
glasul întregului nos
tru popor, al tuturor 
popoarelor lumii, ce- 
rind cu fermitate ca 
negocierile de la Ge
neva dintre Uniunea 
Sovietică și Statele 
Unite1 ale America să 
se desfășoare în mod 
constructiv, să răs
pundă așteptărilor, 
aspirațiilor și intere
selor națiunilor.

Glasul rațiunii, la 
care România, pr e- 
șe d i n t e l e;- Nj.epf.ae 
Ceaușescu fac perma
nent apel, trebuie -să 
prevaleze .și..în'. acește 
momente dificile pen
tru omenire, trecin- 
du-se la oprirea cursei 
înarmărilor, la măsuri 
concrete de dezar
mare, in primul rînd

de dezarmare nu
cleară.

Fiecare om poate 
face cite ceva pentru 
a apăra pacea, pentru 
a impune dezarmarea 
pe planeta noastră, 
întregul colecliv al 
întreprinderii noastre 
este conștient că, in- 
deplinindu-ne in mod 
exemplar sarcinile de 
plan pe acest ah și pe 
întregul cincinal, ne 
aducem contribuția la 
înflorirea continuă a 
patriei, la întărirea 
independenței și su
veranității sale, la 
sporirea prestigiului 
internațional al Româ
niei socialiste, a apor
tului ei la eforturile 
generale ale tuturor 
națiunilor lumii con
sacrate înfăptuirii 
dezarmării, edificării 
unui climat de pace, 
colaborare și înțe
legere pe continentul 
nostru și Un întreaga 
lume. i. ■:< ; %

Anton DOBKIN 
Erou al Muncii 
Socialiste, maistru 
la întreprinderea 
de utilaj chimic, 
„Grivița roșie", 
București

(Urmare din pag. I)

Cuceririle științei - numai pentru
binele și fericirea oamenilor

Prin noua inițiativă 
de pace a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
prin ideile nobile cu
prinse in Chemarea și 
Apelul F.D.U.S., po
porul nostru își re
afirmă, cu toată vi
goarea, hotărîrea de a 
face totul pentru asi
gurarea cerinței fun
damentale a epocii 
noastre — oprirea 
cursei înarmărilor și 
trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare, 
în primul rind nu
cleară.

Parcurgem o perioa
dă frământată, umbri
tă de amenințări ce 
depășesc cu mult tot 
ce a fost — credeam 
atunci — conflagrația 
cea mai teribilă de 
acum mai bine de pa
tru decenii. Intre timp, 
„arta" de a distruge și 
ucide s-a perfecționat, 
s-a amplificat, puțind 
atinge orice colț al 
planetei noastre. Dacă 
in trecutul nu prea în
depărtat încă mai 
erau „zone liniștite", 
țări care n-au cunos
cut războaie, astăzi, 
practic, așa cum sub
linia și secretarul 
general al partidu
lui nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la 
Plenara Consiliului 
Național al Frontului 
Democrației și Unită
ții Socialiste, orice

petic de pămint, fie el 
cit de îndepărtat, poa
te fi ținta unor dis
trugeri nemaiintilnite.

Să nu uităm, insă, 
că frăirn în Europa, 
leagăn al unor strălu
cite civilizații, dar 
care în ultimele dece
nii s-a transformat in
tr-un imens arsenal. 
S-a spus că astfel se 
asigură „un echilibru 
de forțe", care, în fi
nal, va împiedica răz
boiul. Nimic mai înșe
lător. Rațiunea refuză 
ideea că metoda cea 
mai bună de a te apăra 
de un incendiu este 
să-ți umpli casa c.u 
substanțe explozive. 
Cea mai bună apăra
re, așa cum arată 
secretarul general al 
partidului, președin
tele țării noastre, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este să 
înlături pentru tot
deauna aceste mijloace 
teribile. Aceasta este 
politica partidului nos
tru comunist, politica 
României socialiste. 
Noi nu putem ramine 
indiferenți în fața a- 
cestei primejdii cum 
n-a mai fost niciodată 
în toată istoria de pină 
acum a omenirii. Mai 
ales că, după ce a in
vadat uscatul, mările, 
oceanele, cursa înar
mărilor este pe punc
tul de a se instala

șt în spațiul extra
terestru.

Răspunderea pentru 
asigurarea păcii nu re
vine doar unor mari 
puteri, ci tuturor po
poarelor, lumii întregi. 
Oamenii de știință nu 
pot fi ' exceptați de la 
această supremă dato
rie. Cuceririle științei 
trebuie să fie puse în 
slujba omului, a bine
lui și fericirii sale, 
pentru apărarea vieții, 
nu pentru distrugerea 
ei. Aceasta este pozi
ția poporului nostru, a 
tuturor celor ce lu
crează în sfera cerce
tării științifice, ca de 
altfel in toate sectoa
rele activității econo
mice și sociale ale ță
rii noastre, exprimată 
cu neabătută hotărire 
și deosebită claritate 
de iubitul nostru con
ducător. Este o datorie 
o fiecărui cetățean al 
societății noastre so
cialiste să militeze și 
să acționeze cu toată 
hotărirea pentru idea
lul cel mai de preț al 
omenirii : PACEA.

Prof. dr. docent 
Victor MERCEA 
directorul Institutului 
de tehnologie 
izotopică și moleculară 
Cluj-Napoca

Sub cer de pace
Fac parte din gene

rația care n-a cunoscut 
ororile războiului de
cit din amintirile pă
rinților. In schimb am 
Simțit din plin ce în
seamnă să muncești 
pămintul în pace și 
liniște, să n-ai grijă 
decit să semeni și sa 
aduni de la an la an 
recolte tot niai bune. 
Aceasta este menirea 
noastră, a țăranilor 
cooperatori și a meca
nizatorilor, după cum 
a constructorilor este 
să ridice noi și noi 
blocuri de locuințe și 
obiective industriale, 
iar a muncitorilor să 
facă mașini și bunuri 
de larg consum, care 
să ne ușureze munca 
și să ne înfrumusețeze 
viața. Așa gindesc eu, 
așa gindim hoț toți, 
care n-avem satisfac
ție mai mare decit 
aceea de a ne bucura 
de roadele muncii 
noastre și de a ne 
crește copiii in ace
lași spirit de pace și

bună înțelegere cu 
toată lumea.

Iată de ce Chema
rea Consiliului Națio
nal al F.D.U.S. și 
Apelul pentru dezar
mare și pace au găsit 
un adine ecou în ini
ma țăranilor coopera
tori din Năvodari. Ele 
constituie o nouă ex
presie a grijii nețăr
murite a conducătoru
lui nostru înțelept și 
iubit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru vi
itorul patriei, pentru 
soarta măreței opere 
de construcție revolu
ționară in care se află 
angajat întregul nos
tru popor. Iată de ce, 
răspunzînd din toată 
ființa noastră Chemă
rii F.D.U.S., în nume
le țăranilor cooperatori 
din Năvodari, locali
tatea care a urcat in 
cele patru decenii de 
pace de la treapta 
unui sat de pescari la 
cea . a unuia dintre 
cele mai noi orașe ale 
țării, ne alăturăm cu

hotărire întregului 
nostru popor cerind 
încetarea cursei înar
mărilor nucleare și 
găsirea unor soluții 
constructive în cadrul 
negocierilor de la Ge
neva dintre U.R.S.S. 
și S.U.A.

Exprimindu-ne ade
ziunea deplină față 
de Apelul pentru de
zarmare și pace al 
F.D.U.S. adresat parti
delor și organizațiilor 
democratice, guverne
lor, tuturor popoarelor 
din țările europene, 
din S.U.A. și Canada, 
ne angajăm să mun
cim din toate puterile 
pentru ca ogoarele co
operativei noastre să 
dea in acest an cele 
mai mari recolte, pe 
care le-am obținut 
vreodată — cea de-a 
40-a recoltă a anilor 
de pace.
Viorel GOLOGAN
președintele
C.A.P. Năvodari, 
județul Constanța

europene, din Statele Unite ale 
Afnericii si din Canada.

Din ansamblul propunerilor pre
zentate de conducătorul partidului 
și statului nostru si însușite in 
Chemarea șl Apelul F.D.U.S. se 
desprinde, prin importanța deose
bită pe care o are. propunerea ca 
pe' durata tratativelor sovieto-ame- 
ricane de la Geneva să se opreas
că și de o parte și de alta ampla
sarea de noi rachete, ca și orice fel 
de acțiuni de dezvoltare a arme
lor nucleare și de militarizare a 
Cosmosului. România a salutat, 
cum se știe, inițiativa Uniunii So
vietice privind instituirea unul 
moratoriu unilateral asupra am
plasării rachetelor sale cu raia 
medie de acțiune, ca șl propu
nerea recentă pentru oprirea, pe 
timpul negocierilor, a oricăror , ex
periențe nucleare ; totodată, țara 
noastră consideră că este necesar 
ca și Statele Unite să răspundă 
prin măsuri corespunzătoare, pen
tru a se putea pune astfel ca
păt, fără întirziere, instalării și 
experimentării de arme nuclea
re.., Aceasta ar constitui, ne
îndoios, o dovadă a Înțelegerii răs
punderii ce revine celor două meri 
puteri, o dovadă a dorinței- reale a 
celor două părți de a se ajunge Ia 
un acord care să pună capăt înar
mărilor nucleare.

O responsabilitate deosebită re
vine, in același timp, țărilor pe 
teritoriul cărora se amplasează ra
chete și alte arme nucleare și. de 
aceea, ele sînt chemate să acțio
neze energic și imediat pentru 
oprirea instalării de noi rachete 
și retragerea celor existente, ceea 
ce ar constitui un mare aport la 
eliberarea continentului de ame
nințarea nucleară, la înfăptuirea 
dezarmării și a păcii, obiectiv 
vital la care trebuie să-și aducă 
contribuția toate statele și po
poarele Europei șl ale lumii.

Realizarea acestui măreț obiectiv 
impune, firește, și alte măsuri, și 
președintele României, manifestind 
aceiași permanent și dinamic spi
rit de inițiativă -care îi caracteri
zează întreaga activitate, propune 
înghețarea cheltuielilor militare la 
nivelul anului în curs și apoi re
ducerea lor anuală cu 5—10 
Ia sută ; totodată, România se 
pronunță pentru reducerea, chiar 
din anul acesta, cu 10 Ia sută a 
trupelor din Europa și de pe alte 
continente, în primul rînd a tru
pelor aparținind celor două alianțe militare.

Prin glasul președintelui său, 
țară noastră a arătat că țările so
cialiste ar putea adopta inițiative 
unilaterale în aceste direcții, chiar 
fără a se ajunge la acorduri prea
labile cu țările N.A.T.O., ceea ce 
— fără a afecta cu nimic echilibrul 
de forțe existent, care a ajuns la 
un nivel permițînd distrugerea re
ciprocă nu o dată, ci de mai multe 
ori — ar demonstra în fața întregii 
omeniri voința de pace a țărilor 
socialiste, ar întări prestigiul lor, 
ar determina și celelalte state, să le 
urmeze exemplul, întărind, tot
odată, marele front al mișcărilor 
antirăzboinice din întreaga lume.

în cuvîntarea rostită la ședința 
Consiliului de Stat în cadrul că
reia a fost ratificat Protocolul cu 
privire la prelungirea duratei de 
valabilitate a Tratatului de Ia 
Varșovia, președintele Nicolae 
Ceaușescu a puș în evidență că 
adevărata întărire a capacității ■ de 
apărare a țărilor socialiste constă 
nu atît într-o cantitate mai mare 
de armamente, ci, în primul rînd, 
în dezvoltarea economico-socială, 
în construcția cu succes a noii 
orînduiri — tocmai prin aceasta 
demonstrîndu-Se superioritatea so
cialismului, asigurîndu-se afirmarea 
forței sale în întreaga lume. Este o 
idee profund umanistă care are, de 
fapt, așa cum a subliniat secretarul 
general al partidului, o arie de 
aplicabilitate ce se extinde asupră 
întregii lumi, calea păcii, â colabo
rării fiind nu aceea a înarmări
lor, ci â dezvoltării eeonomico-so- 
ciaie, a ridicării bunăstării po
poarelor, a dezvoltării democrației, 
a respectării dreptului fiecărui po
por de a fi stăpin pe destinele sale.

Așa Cum aprecia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, anul în care ne 
aflăm este un an hotărîtor pentru 
destinele păcii, ceea ce impune 
mobilizarea și mai puternică, Uni
rea și mai strînsă a eforturilor 
tuturor popoarelor lumii pentru 
apărarea bunului lor cel mai de 
preț — viața, existența liberă și 
demnă. Astfel, larga deschidere, 
profundul optimism care caracteri
zează noile propuneri si demensuri 
ale României socialiste îndreptățesc 
întru totul renumele ei de „tară a 
păcii", înțelept condusă de un „erou 
al păcii".

Romulus CAPEESCU

în zilele. de 20—24; o dele
gație de activiști ai Partidului Socia
list Unit din Germania, condusă de 
tovarășul Wolfgang Miihlstaedt, ad
junct al șefului Secției Agrare a C.C. 
al P.S.U.G., a efectuat, la . invitația 
C.C. &I P.C.R.,0 vizită pentru schimb 
de experiență îh tara noastră.

Oaspeții din Republica Democrată 
Germană au avut convorbiri, la C.C.

al P.C.R., ia Comitetul județeân Ar
geș al P.C.R.. Ia conducerea Minis
terului Agriculturii și Industriei Ali
mentare, au vizitat unități agricole și 
obiective social-culturale din județele 
Argeș,,.Călărași și Giurgiu.

La încheierea vizitei, delegația de 
activiști ai P.S.U.G. a fost primită de 
tovarășul Ion Radu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al, C.C. al P.C.R.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii ' Argentina, ambasadorul aces
tei țări Ia București. Enrique Flo
rencio LupiZ,. a oferit, vineri, o re
cepție. .

Au . luat parte Alexandrina Găinu
șe, viceprfm-miniStru âl guvernului, 
miniștri, reprezentanți ai conducerii 
altor ministere și instituții centrale.

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

★

La Brașov b-su desfășurat lucră
rile celei de-a 65-a ședințe a Comi
siei permanente C.A.E.R. pentru co
laborare in; domeniul industriei chi
mice. la care au participat delegații 
din țările membre ale C.A.E.R. și 
R.S.F.T.

Delegația română a fost condusă 
de tovarășul Gheorghe Dinu, minis
trul industriei chimice, care a prezi
dat lucrările ședinței.

Comjsia ă examinat stadiul de pre
gătire a. convențiilor de speciăîizăre 
și cooperare în producție pe perioa
da 11)86—1990. rezultatele colaborării 
efectuate de organele Comisiei și de 
către INTERCHIM privind coordona
rea'multilaterală a unor domenii ale
se ale investițiilor pe perioada 1986— 
1990. modul de îndeplinire a preve
derilor din unele convenții de Spe
cializare si cooperare în producție, 
propuneri privind perfecționarea in 
continuare a organizării colaborării 
multilaterale în cadrul Comisiei, căi
le de-, creștere a eficientei colaborării 
tehnico-știintifice multilaterale, pro
punerile Uniunii Economice Interna
ționale Interchimfibre privind direc
țiile -principale de perfecționare s

activității sale, precum și alte pro
bleme legate de colaborarea în do
meniul industriei chimice, microbio
logice si de celuloză și hittie.

★

Vineri a avut loc în Capitală adu
narea festivă consacrată împlinirii: a 
125 de ani. de Ia înființarea Bibliote
cii Centrale, a Ministerului Apărării 
Naționale.

Au participat reprezentanți ai unor 
instituții culturale și științifice, per
sonalități ale vieții noastre literare si 
artistice, cadre militare.

Prin Decret prezidențial, pentru 
rezultatele deosebite obținute, cu 
prilejul acestei aniversări, Bibliotecii 
Centrale a Ministerului Apărării Na
ționale i-a fost conferit Ordinul 
„Meritul Cultural" clasa I.

într-o atmosferă de vibrant entu
ziasm, partâcipanții la adunarea fes
tivă au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, co
mandant suprem al forțelor noastre 
armate, o telegramă.

*
Cu prilejul celei de-a 30-a aniver

sări a creării Asociației generale a 
coreenilor rezidenți în Japonia. Zo 
Iâng Guk, ambasadorul Republicii 
Populare Democrate Coreene la 
București, â organizat, vineri după- 
amiăză, la Sediul ambasadei, o gală 
de filme.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, gene
rali și ofițeri, oameni de cultură și 
artă, ziariști.

(Agerpres)

ADUNARE FESTIVA
cu prilejul „Zilei eliberării Africii” 

și celei de-a XXII-a aniversări a creării 
Organizației Unității Africane

ne. I.R.R.C.S. și ai Ligii române deSub auspiciile Institutului român 
pentru relațiile culturale cu. străină
tatea și Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia si Africa, vi
neri după-amiază a avut Ioc în Ca
pitală o adunare festivă organizată 
cu prilejul „Zilei, eliberării Africii" 
și celei de-a XXII-a aniversări a 
creării Organizației Unității Afri
cane.

Au luat parte membri ai condu
cerii < Ministerului Afacerilor Exter-

prletenie cu popoarele' din Asia si 
Africa, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale, oameni ai muncii.

Au participat, de asemenea, șef! 
de misiuni diplomatice din țări afri
cane, reprezentanți ai mișcărilor ds 
eliberare africane acreditați în țara 
noastră, ai Centrului de informare 
al O.N.U. la Biicurești, precum și re
prezentantul P.N.U.D, în România, 

(Agerpres)
'<1

TELEORMAN : Succese ale tinerilor brigadieri

în perioada care a trecut din 
acest, an, brigadierii de pe Șantie
rul național al tineretului Viișoara 
Nord — Teleorman, șantier de. iri
gații șl îmbunătățiri funciare, au 
realizat peste plan lucrări în va
loare de un milion de lei, repre- 
zentind, în principal, terasamente, 
nivelări, drenaje, turnări de betoa
ne. în răstimpul de cînd funcțio
nează acest mare șantier, tinerii

brigadieri — elevi și studenți — din 
toate colțurile țării, și-au adus o 
importantă contribuție la amenaja
rea pentru irigații a 27 000 hectare. 
Eforturile brigadierilor de pe șan
tier sînt îndreptate în prezent spre 

. finalizarea lucrărilor pe încă 3 000 
hectare situate în perimetrul sis
temului de irigații Nanov. (Stan 
Ștefan).

tv
IS, 00. Telex '
13,03 La.sflrșlt de s&ptămlnă — parțial 

color. Din sumar : fi Refrene or
chestrale cu formația „Folclori
ca" fi Gala desenului animat ® 
Micile povești ale marelui ecran : 

.„Cenușăreasa" — film muzical 
după basmul lui Charles Perrault 
• Cintecul cuvintelor — moment 
poetic ® Amintiri... prezente. Re
portaj • Melodia săptămînii — 
primă audiție ® Telesport fi Uni
vers românesc. Oameni șl fapte

în... foc continuu. Reportaj ® Au
tograf muzical : Daniela Vlădescu

14.30 Secvențe argentinlene — docu
mentar

14.45 Săptămîna politică
15,00 închiderea programului
10,00 Telejurnal
19.20 Teleenclclopedia ® Memoria do

cumentelor. Blaj — amintirile- lup
tei pentru unitate fi Univers șl

« materie ® Natură șl viață
19,50 Mondovlsion (color). Premiile 

Eurovlziunll
20.20 Film artistic 8 „Dragoste șl dato

rie" (color)
21.45 Telejurnal
21,55 Dacă al ști ce este dorul — me

lodii Îndrăgite (color)
23.30 închiderea programului

INFORMAȚII SPORTIVE

BOX. Astăzi, ta Budapesta. încep 
campionatele europene de box. For
mația noastră reprezentativă este 
alcătuită din următorii 12 pugiliști: 
Șchiopu (semimuscă), Tițodu (muscă), 
Nister (cocoș). Talpos (pană), Stăn- 
ciuleecu (semiușoară). Iile (ușoară), 
Obreja (semimijlocie), Lugigan (mij
locie mică), Maricescu (mijlocie), 
Bornescu (semigrea). Preda, (grea), 
Răcaru (supergrea). Antrenor princi
pal : Calistrat Cuțov.

VOLEI. La Viena. în prima zi a 
turneului de calificare pentru faza 
finală a campionatului european 
masculin de volei, selecționata .Româ
niei a învins cu scorul de 3—0 (15—4, 
15—8. 15—9) echipa Israelului. In
tr-un alt joc. reprezentativa Greciei 
a dispus cu 3—0 (15—8, .15—3, 15—4) 
de formația Austriei.

La turneu mai participă selecțio
natele R.F. Germania și Turciei.

Primele două clasate se vor califi
ca în faza finală a competiției, pro
gramată între 29 septembrie și 6 oc
tombrie în Olanda.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 24 MAI 1985
Extragerea î s 85 76 33 27 4 80 

62 78 13
Extragerea a II-a s 84 57 58'69 -70

30 44 21 32.
Fond de cîștiguri s 836 375 lei.

cinema
• ■Masca de argint (spectacol de 
gală) : PATRIA (11 86 25) —19.
• Acasă: VICTORIA (16 28 79).— 9; 
11; 13; 15; 17; 19, AURORA (35-04 66)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Fapt divers: STUDIO (59 53 15) —
— 10; 12; 14; 16.
• Tunisia ieri șl azi; Cetăți deschise 
ale Tunisiei s STUDIO (59 53 15) — 18; 
19,30.
• Nea Măriri miliardar 8 LUMINA 
(14 74 16) — 8! .11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Mușchetarul român s FESTIVAL
(15 63 84) — 8; 11,15; 13,38; 15,45; 18; 
20.
® ziua „Z“ : EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19, VOLGA
(79 71 25) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Sosesc păsările Călătoare : LIRA 
(317171) — 15,30; 18; 20,30.
• Ciuleandra : GIULEȘTI (17 55.46) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19, FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Recorduri, lauri, amintiri : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19.
• Mușchetarii in vacanță : PROGRE
SUL (23 04 10) — 15; 17; 19.
• Eclipsa : SALA MICA A PALA
TULUI — 14; 17; 19,45.'
• O lebădă iarna s MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.

• Succes, inspectare s TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Așa bunic, așa nepot : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, UNION (13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, MELODIA (11 13 49) — 9;'11,16; 
13,30; 15,45; 18;-20.
® Program pentru copii — 9; 11; 13; 
15; 17, Regina schimbată — 19 : DOI
NA (16 35 38). . . ..
• Fedos și fiii săi : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19.
• Caseta din cetate 8 VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19.
• Burlacul căsătorit :s POPULAR
(35 15 17) — 13; 17; 19.
• Brățara de argint: TOMIS (21 49 46)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Căpitanul răzbunării : SCALA 
(11 03 72) — 9; 1-1,15; 13,30; 15,45;. 18; 
20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 
15; 17,15; 19,30, BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Scufundarea Japoniei : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, la 
grădină — 20,45.
• Marea cursă : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30.
© Toate mi se intimplă numai mie : 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; H; 13; 15; 
17,15; 19,30, Ia grădină — 20,30, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, FLAMURA (85 77 12)
— 9 ; U;T3; 15; 17,15; 19,30.
• Kramer contra Kramer : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 10; 12; 14; 16; 18.

UxcclcFitP! Sale
Domnului RAUD RICARDO ALEONSIN

Președintele Națiunii Argentinieni

BUENOS AIRES „ „
Cu prilejul celei de-a 175-a aniversări a Zilei național® s Argentinei, 

Vă . adresez, în numele poporului român și al meu personal, cordiale feli- v 
citări, precum și cele mai bune urări, iar poporului argentinian prieten 
multă prosperitate și pace.

Exprim încrederea că legăturile tradiționale de prietenie și colaborare 
care unesc națiunile noastre vor cunoaște o nouă și puternică dezvoltare, 
în interesul popoarelor român și argentinian, al păcii și cooperării inter
naționale. \ "

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste Romănie.

—

Națiunea argentinia- 
nă celebrează astăzi 
„Ziuă independenței", 
marcind împlinirea a 
175 de ani de la eve
nimentele din măi 
1810, cind la Buenos 
Aires, din inițiativa 
patrioților, a avut loc 
un cabildo abierto, o 
adunare municipală 
deschisă, care s-a 
transformat in guvern 
provizoriu al provin
ciei Rio de la Plata, 
punind astfel capăt 
vechiului regim de do
minație colonială. în 
1816, Congresul de lă 
Tucumân declara in
dependente „Provinci
ile Unite din Bio de 
la Plata", iar un de
ceniu mai tîrziu noul 
stat constituit, prin 
lupta împotriva colo
nialiștilor spanioli, de
venea Republica Fede
rală Argentina,' în- 
cheindu-se prin aceas
ta procesul emancipă
rii politice a marii țări 
de pe emisfera sudică.

Deși a rămas încă, 
în imaginea celor ce 
cercetează harta lumii, 
ca o țară figurină în
tre marii producători 
mondiali de alimente

(în special cereale și 
carne), Argentina Se 
număra, in prezent, 
printre statele ce dis
pun de un potențial 
industrial capabil . să 
valorifice într-o mare 
măsură și la un nivel 
tehnologic ridicat re
sursele naturale boga
te pe care le are (fier, 
petrol, • cărbune, alu
miniu. uraniu etc). 
Urmărind înlăturarea 
efectelor crizei mon
diale, care Se mani
festă, intr-un fel sau 
altul, în toate țările, 
actualul guvern de la 
Buertos Aires a adop
tat un plan economic 
pentru. perioada 1985— 
1989, care prevede 
creșterea produsului 
național brut cu 2,5 
la.sută în cursul aces
tui an și intr-un ritm 
mediu anual de 4 la 
sută, în următorii pa
tru ani. Sînt prevăzu
te, de asemenea, im
portante investiții in 
sectoare-cheie ale eco
nomiei,- precum și spo
rirea ’ exporturilor de 
produse industriale și 
agrozootehnice. Pla
nul prevede, de ase
menea, o dată cu mă

surile -pentru atenua
rea probleme! datori
ilor externe Și stăvili
rea inflației, d mai e- 
chitabilă redistribuire 
a venitului național.

Poporul român Ur
mărește cu interes și 
simpatie evoluțiile po
litice și economice din 
Argentina. Tradiționa
lele raporturi de prie
tenie dintre cele două 
țări și popoare, favo
rizate de afinitățile de 
limbă, și cultură, be
neficiază de un. cadril 
propice pentru o dez
voltare continuă pe 
multiple planuri. .

Așa cum s-a sub
liniat în cadrul dia
logului la nivel înalt 
româno-argentinian, e- 
xistă dorința comună 
de a se acționa îm
preună pentru dinami
zarea si amplificarea 
colaborării româno-ar- 
gentiniene, atit pe plan 
bilateral, cit și în do
meniul vieții interna
ționale — în folosul 
celor două țări și, 
totodată, ca o contri
buție la afirmarea po
liticii de pace, inde
pendență și colaborare 
intre națiuni.

ZIUA NAȚIONALĂ A IORDANIEI

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAE
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

AMMAN
Cu ocazia celei de-a 39-a aniversări a proclamării independenței Rega-. . .. ... 

tutui Hașemit al Iordaniei, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde 
felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală,. '
de pace și prosperitate pentru poporul iordanian prieten. '

îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare fructuoasă dintre'" 
țările noastre se vor dezvolta în continuare, în spiritul convorbirilor și înțe
legerilor convenite cu ocazia intilnirilor noastre de la București și Amman, 
în interesul popoarelor român și iordanian, al cauzei păcii și înțelegerii- 
internaționale. • ‘

3: NICOLAE CEAUȘESCU■ 'ttep^bîicij.; SâcifttîSf e' 'Rom&niti

La 25 mal poporul 
iordanian sărbătorește' 
împlinirea a 39 de ani 
ăe la proclamarea in
dependenței tării sale. 
Marcarea acestui eve
niment de seamă, care 
a deschis o etapă de 
ample eforturi pe ca
lea modernizării struc
turilor economico-so- 
ciale, găsește Iordania 
in plină dezvoltare și 
transformare. Dacă în 
urmă cu cîteva dece
nii . țara din extremi
tatea sud-vestică a 
Asiei era locuită în 
cea mai mare parte 
de beduini care- co
lindau deșertul, în 
prezent ea se mîndreș- 
te cu o frumoasă ca
pitală, un oraș modern, 
a cărui populație a 
depășit 800 000 de lo
cuitori. Schimbări im
portante au înregistrat 
și celelalte localități. 
La Akaba, Zarka sau 
irbid au fost înălțate 
în ultimii ani o serie 
de mari obiective in
dustriale, care joacă 
un rol de frunte în 
prelucrarea principa
lelor bogății ale țării. 
Astfel, în 1982 a fost 
dată în exploatare ma
rea fabrică de îngră-

chimice de ta 
care folosește

șăminte 
Akaba, 
ca materie primă fos- 
fații, una din princi
palele bogății ale țării; 
capacitatea acestei fa
brici este de' 740 000 
tone fosfat de amoniu, 
1 milion tone acid sul
furic și 400 000 tone 
acid fosforic. S-au 
obținut, de asemenea, 
importante succese în 
extinderea suprafețe
lor irigate prin con
struirea de baraje și 
canale, concentrate în 
Valea Iordanului — 
regiune -. unde trăiește 
mărea majoritate a 
celor 3 milioane de 
locuitori ai țării. Aici 
se cultivă cereale, 
măsline, citrice si se 
dezvoltă creșterea ani
malelor.

Poporul român, care 
nutrește sentimente de 
prietenie -și solidarita
te față de popoarele 
■arabe, urmărește cu 

>o- 
In- 

So- 
și 
al

interes realizările pi 
porului iordanian. Ii
tre Republica 
cialistă România 
Regatul Hașemit 
iordaniei s-au stator
nicit relații de colabo
rare, întemeiate pe 
stimă și avantajul re
ciproc, ce cunosc o

evoluție mereu as
cendentă,, o contribui- ■ 
ție hotărîtoare în a- 
cest sens avînd întil- 
nirile multiple dintre 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele 
Hussein Ibn Talal. Ca ‘ 
rezultat al transpune
rii în viață a înțelege- 
rilor la nivel . înalt, 
'specialiștii români au 
extins și modernizat 
rafinăria de la Zarka 
și participă Ia reali
zarea liniei electrice 
Akaba—Amman.
porul iordanian dă o 
înaltă apreciere poli
ticii consecvente a 
României, a pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu ta ce pri
vește căile stabilirii 
unei păci, globale, jus
te și durabile în 
Orientul Mijlociu, de 
natură să permită po
poarelor din această 
zonă să-si consacre în 
întregime energiile 
muncii pașnice, con
structive.

Cursul ascendent sl 
relațiilor româno-ior- 
daniene corespunde pis 
deplin intereselor am
belor țări și popoare, 
ale cauzei generale a 
păcii și colaborării 
internaționale.

Po-

••l'J

r fu

v re me a
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 25 mai, ora 20 
— 28 mal, ora 20. In (ară : Vremea va 
.fi. frumoasă și călduroasă, mai ales în 
primele zile, cînd cerul va fi variabil, 
mai mult. senin dimineața. Izolat, vor 
cădea averse de ploaie în zonele de 
munte. Spre sfîrșitul intervalului,

înnorărl mal pronunțate ae vor pro
duce în vestul tării, unde pe alocuri 
va ploua. Vi-ntul va sufla slab pină 
la moderat. Dimineața, izolat, în cen
trul țării și în zona de munte, se va 
produce ceață. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse între 8 și 18 grade, iar 
maximele între 22 și 32 de grade, izo
lat mai ridicate. In București : Vremea 
va fi frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin în primele zile. Vîntu! va 
sufla în general slab. Temperaturile 
minime vor oscila lntr® 13 și 17 gra
de, iar cele maxime între 28 și îi de 
grade. J

• Un șerif extraterestru : DACIA
(50 35 94) — 9; 11;13; 15; 17; 19, GRA
DINA MODERN (15 63 84) — 20,45.
• Provocarea dragonului : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19, FLA
CĂRA (20 33 40) — 13,30; 15,30; 17,30; 
19,30.
• Piedone în Egipt : PACEA (71 30 85)
— 15; 17; 19, MUNCA (21 50 97) — 15;
17; 19.. .
• Vulcanul s ARTA (21 31 85) — 9; 
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20, la grădină
— 20,30, COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 
13; 15;. 17; 19.
® Lovitură fulgerătoare : GRĂDINA 
AURORA (35 04 66) — 20,30.
• Rocky II : GRADINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 20,30.
• Nick Carter superdetectiv s GRA
DINA LIRA (31 71 71) — 21.
• Avertismentul : GRADINA TOMIS 
(21 49 46) — 20,45.
• Aventuri In Marea Nordului : 
GRADINA PARC HOTEL (17 08 58) — 
20,45.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică).: Ploșnița — 19; (sala Atelier): 
Domnul Cehov e Îndrăgostit — 19,30; 
(sala Cosmonauților, 11 05 37) : Come
die de modă veche — 18,30.

© Filarmonica „George Eneseu-* 
(15 68 75;. Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Horia Andreescu. 
Solistă: Ilinca Dumitrescu — 18; 
(sala Studio) : „Laureați ai concursu
rilor internaționale". Dan Dedlu — 
pian — 17,30.
® Opera Română (13 18 57) l Travlatas 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) x Leo
nard — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulăndra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Intr-un pare 
pe o bancă — 19.
• Teatrul Foarte Mic fl» M 05) : A- 
tenție, se filmează ! — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 3! 03, sala 
Magheru) : Idioata — 18,30; (sala Stu
dio) : Sentimente și naftalină — 19.
• Teatrul' Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Jocuri crude (premieră) 
— 19.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tăna- 
se“ - (sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo 
al n-lea — 19.
• Ansamblu! „Rapsodia română'’ 
(13 13 00) : Concert in... haz major — 
18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) » 
Cenușăreasa — 9; Mary Poppins —• 
18.
• Teatrul „Țăndărică" 6» 25 77) t 
Nică fără frică — 15,30.
• Circul București (10 4195) : Vede
tele circului din Varșovia — 19.

Nj.epf.ae
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Pentru reducerea arsenalelor nucleare J
rea imediată a cursei înarmărilor i 
și reducerea arsenalelor nucleare, a

GRECIA
ATENA. — Avînd în vedere 

creșterea pericolului unui război 
nuclear,, este de datoria tuturor oa
menilor de bună credință să con
tribuie la întărirea păcii și relua
rea. cursului destinderii, la .opri-

ț>i icuuuciuct ciL&ciicueioL nuciecuc, a . 
declarat primul ministru al Gre- ț 
ciei, Andreas Papandreu, în ca- l 
drul unei adunări populare desfă- * 
surate în orașul Voios. |

INDIA: Apel la încetarea producerii, 
testării și amplasării

DELHI. — Primul ministru al 
Indiei, Rajiv Gandhi, a inaugurat 
la Delhi lucrările unui seminar cu 
tema „înghețarea imediată a înar
mărilor nucleare" Ia care participă 
oameni de știință, profesori și cer
cetători. Premierul indian a lansat 
un . apel țărilor posesoare de arme

„Noile tehnologii 
existenta

V 
ț 

nucleare să oprească producerea, i 
testarea și amplasarea a noi arme, ’ 
subliniind că problema izbucnirii ț 
unui război nuclear reprezintă o i 
problemă globală care ar afecta ■

con-

de noi arme atomice

problemă globală 
chiar și state neantrenate în 
flict.

militare amenință 
omenirii"

— declară fostul cancelar vest-german W. Brandt
COPENHAGA. — „Refuz să cred

1 că situația creată de cursa inarmă- 
? rilor este lipsită de orice speranță, 
ț dar' sînt în continuare profund în- 
7 pryorat" în legătură cu această 
l problemă, a declarat, la Copenhaga, 
’ Willy Brandt, fost cancelar al R.F. 
ț Germania. Vorbind unor oameni 
î politici și. de . afaceri danezi, el a

ț
V

arătat că evoluțiile tehnologice in 
construirea de sisteme de arme nu-' 
cleare au creat noi amenințări la . 
adresa păcii. In context, Willy ț 
Brandt a evocat posibilitatea unei 
catastrofe nucleare datorită unor

VARȘOVIA

VARȘOViA. ?4 ' (Ăgferpres). — Mi
nistrul agriculturii ‘si industriei' ali
mentare, GheorgHe’David, a: avut, la 
Varșovia, convorbiri' cu . Stanislaw 
Ziemba, ministrul agriculturii și in
dustriei . alimentare al R. P. Polone. 
Au fost convenite si concretizate do
meniile de colaborare pe anul 1985 
si acțiunile de. - cooperare— privind 
realizarea sarcinilor ce decurg din

..Programul de lungă durată al 
vbltării colaborării economice și 
nico-științifice între. Republica 
cialistă România si Republica Popu- 
Iară Polonă“. semnat, la cel mai 

'•înalt nivel, in iunie 1984. la Varșovia.
A fost semnat, totodată, protocolul 

privind colaborarea între cele două 
ministere pe anul 1985 si pentru pe
rioada 1986—1990.

Cuvîntarea tovarășului E. Honecker
la Congresul Uniunii Tineretului Liber German

BERLIN 24 . (Agerpres). ,— Intr-o 
cuvîntare rostită la Congresul al 
XII-lea al Uniunii Tineretului Liber 
German, Erich Honecker, săcretar ge
neral ai C.C. al P.S.U.G.. președin
tele Consiliului.de-Stat.al R:D. Ger
mane. â relevat că: nu există p'roble- 
mă mai importantă decît'. apărarea 
vieții pașnice, transmite agenția 
A.D.N. Vorbitorul s-a pronunțat pen
tru unirea — trecând peste orice deo
sebiri de vederi — a tuturor forțe
lor păcii din .lume. R.D. -Germană. a 
adăugat Erich Honecker, luptă pen-

tru o coaliție mondială a rațiunii si 
realismului, pentru înlăturarea peri
colului unui război nuclear. Ea va 
face totul pentru diminuarea încor
dării internaționale și promovarea 
cooperării. pașnice. Considerăm că a- 

. ceasta. este datoria fiecărui om po
litic responsabil, mai ales fată de 
tînăra generație, a arătat vorbito
rul. In cuvîntare a fost relevată con
tribuția organizației de tineret la 
construcția socialistă, la apărarea 
păcii.

BEIRUT 24 (Agerpres). — Vineri 
au continuat luptele intre milițiile 
șiite și combatanții palestinieni in 
zona taberelor de refugiati palesti
nieni Sabra și Shatila din sudul 
Beirutului, transmit agențiile inter
naționale de presă. Surse militare 
din capitala libaneză au afirmat că 
luptătorii palestinieni asediati în 
cele două tabere au respins vineri 
un nou atac al milițiilor' siite. în 
același timp, forte palestiniene din 
zona de munte la est de Beirut au 
continuat bombardamentele cu arti
lerie si rachete asupra cartierelor 
șiite din sudul orașului.

In două localități din centrul Li
banului. — Ain și Tine Meidoun — 
s-au produs lupte între unități ale 
armatei libaneze si elemente ale for
țelor armate . libaneze separatiste 
create si finalitate de Israel, trans
mit corespondenții de presă din re
giune, citați de France Presse.

sul de eliberare a continuat să'.sei'. 
manifeste, cu. deosebită forță, du-j 
cînd..la apariția a noi și noi . state.: 
In prezent, numărul țărilor merii- 
bre ale. organizatei a ajuns la 50 ; 
s-au intensificat., totodată, ©forturi- . 
le depuse de tinerele state pentru 
înlăturarea urmărilor dominației 
coloniale și accelerarea dezvoltării 
economico-soțiale.. In numeroase 
țări au fost puse bazele unei indus
trii proprii, a fost creat un sector 
de stat, s-au luat măsuri în vede
rea. dezvoltării agriculturii, irivătă- 
mintului, comunicațiilor. Cu toate 
acestea, drumul Africii spre făuri
rea unei vieți noi se lovește încă 
de numeroase dificultăți, generate 
atit de greaua moștenire a:trecutu
lui de asuprire, cit, si de persistenta. 
unor factori negativi î-n viată eco
nomică internațională. Este vorba 
de consecințele nefaste ale crizei 
economice, de practicile discrimina
torii din comerțul mondial, de rata 
deosebit.de înaltă a dobînzilor. de/ 
povara apăsătoare a datoriilor ex-- 
terne, evaluate la 150 miliarde de 
dolari.

Cu prilejul celei de-a XX-a Con
ferințe . a Comisiei economice a 
O.N.U. pentTu Africa, desfășurată 
recent la Addis Abeba, s-a subli
niat că în ultimul deceniu, produc
ția pe locuitor, la nivelul conti
nentului. a scăzut cu zece procente. 
Ritmul anual al creșterii economice 
a fost de numai 1,6 Ia sută, iar in 
agricultură doar de 0,1 la sută. Un 
număr de .21 de state sînt afectate 
serios de urmările secetei catas- . 
trofgle. ...............

în dorința de a găsi soluții - tutu
ror acestor probleme și de a. acce-. 

lera procesul dez- 
t . voltării economice;

—. Organizația Unită-r
7112 tii Africane a de-. ■,,4.1110 cis ra între 18 și 21
st iulie în capitala e-
Al FIRII tiopiană să aibă
nu- loc o conferință la

--------------- —■ nivel înalt a O.U.A., 
care să 

scrisă pe ordinea de zi, 
pală problemă, situația 
a statelor-' -membre.

Tara noastră sprijină 
tate eforturile depuse 
africane, de toate țările în curs de 
dezvoltare pentru înlăturarea efec
telor crizei economice mondiale si 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale. Ea se pro
nunță in' același timp pentru întă
rirea colaborării si unității po
poarelor. continentului si consideră 
că. in această privință, un rol im
portant îl are Organizația' Unității 
Africane.

De&igur, un loc important'în pre
ocupările popoarelor' .africane- îl 
ocupă lichidarea ultimelor, vestigii 
ale colonialismului si .rasismului. 
Africa este continentul pe al cărui 
cuprins se află cel mai mare teri
toriu rămas încă sub dominație 
străjnă — Namibia. In perioada 
care a urmat constituirii. O.UlA., 
aici a luat naștere si s-a dezvoltat <y 
puternică mișcare de eliberare- na™

Africa, continentul care în ulti
mul sfert de veac a cunoscut un 
amplu proces revoluționar, soldat 
cu- apariția- a zeci de noi state inde
pendente. aniversează astăzi un 
moment de cea mai mare impor
tantă din îndelungata și frământata 
sa istorie. La 25 mai se împlinesc 
■22 de ani de cînd reprezentanții a 
30 de state, reuniți la Addis Abeba, 
puneau bazele unei organizații cu 

. caracter regional . — ORGANIZA
ȚIA UNITĂȚII AFRICANE — dînd 

. astfel expresie dorinței fierbinți a 
popoarelor continentului, de a ac
ționa cu forte unite pentru anăra- 

. rea independentei proaspăt cuceri
te.- pentru lichidarea definitivă a 
colonialismului, neocolonialismului 
si- rasismului pe pămîntul african, 
în amintirea acestui, eveniment me
morabil. ziua - de 25 ' mai ■ este 
marcată în fiecare an ca „ZI 
A ELIBERĂRII AFRICII", prilej de 
manifestare a solidarității opiniei 
publice mondiale cu aspirațiile de 
libertate și progres ale milioanelor 
de locuitori«~ai acestei vaste re
giuni a globului.

Așa cum se știe, cauza dreaptă a 
popoarelor africane s-a bucurat în
totdeauna de sprijinul prietenesc al 
tării noastre, al poporului român, 
care a cunoscut la rindul^ău. seco
le in șir. asuprirea străină si a 
desfășurat o luptă necurmată pen
tru afirmarea ființei sale naționale, 
pentru independentă și libertate. 
N-a-existat moment mai important 
al mișcării anticolonialiste pe con
tinentul african în cursul: căruia 
.România, să nurSi fi ridicat glasul 
in apărarea popoarelor ce au pornit 
lă lupta grea a înlăturării domina- 

j tiei străine, pentru
a cere aplicarea ..
neîntârziată a drep- n
"tulul lor ■ la auto- |Jfl
determinare. Tara 1
noastră a acordat |"L„ X
acestor mișcări un pllnPryr Iajutor multilateral unuui ui ii
— politic, diploma-' —----- i— -----
tic. material — a
salutat cu bucurie apariția noilor 
state africane independente, pe 
care le-a recunoscut imediat si a 
stabilit cu ele relații prietenești.

„In cadrul politicii noastre gene- 
> rale antiimperialiste si anticolonia
liste — declara tovarășul NICOLĂE 
CEAUȘESCU. exprimind sintetic 
această poziție constantă a tării 
noastre — acordăm o atenție deo
sebită ' întăririi colaborării și soli
darității cu țările africane, spriji
nim activ eforturile acestora pentru 
consolidarea independentei națio
nale si asigurarea progresului eco- 
nomico7social, pentru afirmarea lor 
tot mai puternică pe arena inter
națională ca factori ai politicii de 
pace și colaborare".

Relațiile d® prietenie și colabora
re româno-africane au înregistrat 
cea mai mare extindere a lor în 
special după CongresuJ al IX-lea 
al P.C.R.. de cînd in frunțea parti
dului și a statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Activitatea ftro- 

, digioasă, plină da. dinamihm desfă
șurată de secretarul general . șj 
’ fiaf tidului. ■ președintele republicii, 
pentru amplificarea continuă a le
găturilor României socialiste cu 
țările care ,au pășit pe calea dez
voltării de. sine stătătoare, a dat un 
conținut toț mai bogat raporturilor 

' cu fiecare dintre statele Africii, 
făcind ca România si pi'eședintele 

•ei să se bucure și pe acest,conti- 
" nent.' ca .și în alte' regiuni'ale lumii 

de o înaltă .stimă și considerație. 
Un’rol hotăritor în. ridicarea con
lucrării româlio-africane pe trepte 
superioare l-au avut istoricele, vizi
te efectuate de tovarășul Nicolae 
Gea'ușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceâușescu. într-un șir de 
state ale Africii, ca si convorbirile 
avute pe pămîntul.României cu șefi 
de stat dip acest continent, cu con- 

. ducători î .ai unor mișcări de elibe
rare națională. Acordurile si înțe
legerile realizate cu aceste prile
juri au pus bazele unei rodnice 
conlucrări, reciproc avantajoase, 
carț șe dezvoltă an de an. deosebit 

• de semnificative fiind în această 
privință:, rezultatele obținute ne 
linia cooperării in producție. Rod 
al muncii pline de abnegație des
fășurate de specialiștii români, ală- 

:>turi de constructorii locali, pe .cu
prinsul Africii au fost înălțate un

■ pumăr important de obiective eco
nomice.

Marcarea „Zilei eliberării Afri-
■ cii" constituie pentru opinia publi- 

. fă democratică nu numai un prilej 
de a-și. reafirma solidaritatea cu 
popoarele africane, ci si de a evoca 
principalele probleme care stau 

-astăzi ' în’fata continentului. Așa
■ cum se știe. în răstimpul'care s-a 

. scurs de la crearea O.U.A., proce-

BEIRUT 24 (Agerpres). — Proble
ma libaneză hu poate fi reglemen
tată tară restabilirea suveranității 
legitime asupra teritoriului - țării, a 
declarat primul ministru Rashid Ka- 
rame, informează agenția M.E.N. ' 
Starea de tensiune survenită în /urma 
evenimentelor. . care au avut loc în 
ultimele zile îrii-Beirut. riii. servește 
intereselor nimăhui; a declarat pre
mierul libanez. Totodată,-el. a lansat 
un apel pentru realizarea unui „acord 
între toți 'libanezii", in vederea solu
ționării problemelor interne ale- tării.

AMMAN 24 (Agerpres).' — Pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, Yasser ■ Arafat, a adresat co
munității internaționale apelul, de a 
acționa în vederea încetării luptelbr 
din zona taberelor de refugiati pales
tinieni din sudul. Beirutului. După 
cum transmite agenția marocană de 
presă, M.A.P., Yasser Arafat a jntrat 
în contact cu mai multi lideri arabi, 
cu Organizația, Conferinței Islamice, 
mișcarea de nealiniere și Organizația 
Unității Africane, cerîndu-le să in
tervină pentru asigurarea ' protecției 
taberelor palestiniene din Liban. Pre
ședintele Comitetului , Executiv. al 
O.E.P. a amintit că a cerut convoca
rea unei reuniuni urgente a Consi
liului Ligii Arabe pentru examinarea 
situației create în zona taberelor pa
lestiniene din Beirut.

Reuniune consacrată promovării 
cooperării între țările latino - americane_________________ ____ ....... V 

defecțiuni tehnice sau erori umane l 
și a subliniat necesitatea opririi ? 
cursei înarmărilor._____________ ț

A
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*
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| Parlamentul Islandei a aprobat interzicerea amplasării 
' de arme nucleare pe teritoriul țării
j REYKJAWIK. — . Parlamentul 
ț Islandei a. aprobat în unanimitate 
I o rezoluție prin care se aprobă 
’ interdicția privind amplasarea - de 
4 arme nucleare pe teritoriul tării, 
i relatează agenția T.A.S.S. Rezolu- 
Țtia cere guvernului - să sprijine e- 

forturile în vederea realizării in-

- V 
V 
I/ PARIS. — La Paris a 
J șit, după trei . zile de.
I...............

terzicerii totale a experiențelor, 
producției și desfășurării de ase
menea arme.

Parlamentul a cerut, totodată, 
cabinetului să studieze problema 
încheierii unui tratat privind crea
rea unei zone denuclearizate in 
nordul Europei.

CARACAS 24 (Agerpres). — Ex- 
perți economici și financiari . din 
America Latină și Zona caraibiană 
participă, la - Caracas, Ia o reu
niune convocată sub egida Siste
mului Economic- Latino-Americăn 
(S.E.L.A.), consacrată promovării 
schimburilor și cooperării. regionale 
— transmite agenția I.P.S. ’ Sînt dez
bătute chestiuni priyind căile șl 
mijloacele de-soluționare a proble
mei . datoriei externe regionale și de

relansare a economiilor naționale, 
precum și modalitățile de comba
tere a consecințelor măsurilor res
trictive impuse pe piața mondială de 
unele state puternic dezvoltate.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, secretarul executiv permanent 
al S.E.L.A., Sebastian Alegrett, s-a 
pronunțat pentru schimbări în sfera 
raporturilor economice internaționa
le, pentru o nouă ordine economică 
mondială echitabilă și justă.

Opoziție fotă de proiectul american 
al „războiului stelelor"

La Paris au luat sfir- 
T-., —.— .—. ——4* dezbateri, 
lucrările sesiunii, de primăvară a de proiectul 
Adunării Uniunii Europei Occiden
tale. din care' fac part’e~Mărea Bri- 
tanie, Franța, R.F. Germania. Ita
lia.' Belgia, Olanda 'și. Luxemburg. 
Agențiile internaționale de presă 
subliniază că. din cauza opoziției 
unor țări vest-europene, partici-

______

panții nu au ajuns la un acord 
asupra unei poziții comune față i

__ l__ j american Inițiativa! 
de . Apărare Strategică, cunoscut 
sub numele de „războiul stelelor", i 
In această situație, s-a • convenit ’ 
ca problema să fie supusă1 din nou ț 
examinării sesiunii parlamentare i 
din toamnă a U.E.O.

S.U.A

Controverse asupra bugetului pe
WASHINGTON 24 (Agerpres)." — 

Camera Reprezentanților ă Statelor 
Unite a adoptat, un proiect de buget 
pe anul 1986. care prevede îngheța
rea cheltuielilor .militare la. nivelul 
anului 1985 și reducerea deficitului 
bugetar federal pe următorul ari 
fiscal cu .56. miliarde dolari.-și cu 
259 miliarde dolari* în.'următorii trei 
ani. ... , , : .

ProiectuL prezentat, de opoziția

1986 aibă ■în
că prihci- 
econoiiiică

Agențiile de presa 
pe scurt

■. .

democrată, deschide calea’unei con
fruntări intre. cele două Camere ale 
Congresului american — scrie agen
ția France Presse — avînd în vede
re că Partidul republican deține ma
joritatea în Senat, La începutul lu
nii. Senatul a adoptat un proiect de 
buget prevăzînd sporirea cheltuieli
lor Pentagonului la nivelul inflației 
si. reduceri importante la capitolele 
civile. .

cii fermi- 
de țările

Pe malul vestic al Iordanului con
tinuă represiunile forțelor israeliene 
de ocupație împotriva populației pa
lestiniene. Soldați israelieni au pă
truns în două sate palestiniene — 
Zafa Beith-Ur și At-Tahta — efec- 
tuînd percheziții si săpunind popu
lația la interogatorii. Cri acest pri
lej au fost distruse numeroase lo
cuințe. și peste 30 de persoane au 
fost arestate.

presă, peste 2(N)0 de studenți de la 
cele mai importante institute de 
învățământ superior au manifestat, 
cerind instaurarea unui regim de
mocratic. Ei protestează, de aseme
nea, împotriva sprijinului acordat 
de S.U.A. regimului militar, fapt ce 
contribuie la perpetuarea în Coreea 
At Sud a lipsei de libertăți demo
cratice. ' LfȚȚll ..........

FESTIVAL. La Nancy (Franța) a 
avut , loc ce-a de-a IV-a ediție a 
Festivalului internațional al cinte- 
cului coral, la care au participat 
31 de formații din 11 țări. Din 
România a fost invitată.corala „Du
mitru Kiriac", din Pitești, care a 
prezentat, la Palatul congreselor și 
la .sala. Poirel, .concerte .aplaudate 
de publicul spectator. Coriștii ro
mâni au participat, ..de. asemenea, 
la marile concerte ‘ conitine' ale 
formațiilor participante la festival.

LA BELGRAD s-au desfășurat 
lucrările sesiunii Conferinței Fede
rale a Uniunii’Socialiste a Poporu
lui Muncitor din: Iugoslavia. Au fost 
dezbătute probleme social-economi- 
ce actuale, subliniindu-se importan
ța programului pe, termen lung: de 
stabilizare economică. Aleksandar 
Grlicikov a fost‘ ales președinte,'cu 
un mandat de un an. al Conferin
ței Federale a U.S.P.M.I.-

Plenara C.C. și a Comisiei
Centrale de Control ale P.C.L

I

fi

Sub semnul înnoirilor urbanistice

înălțime, oricit de 
străbate cu pasul, 

„bio-

PREZIDIUL SOVIETULUI SU- 
■ PREM. AL U.ILS.S. n ratificat -vi
neri Protocolul, semnat la 26 apri- 

.. lie . 1985. cu. privire la prelungirea 
duratei da valabilitate a Tratatu
lui. de Ia Varșovța de . prietenie, 
colaborare și asistență mutuală, 
anunță agenția T.A.S.S.

MANIFESTARE CULTURALĂ. 
La .Universitatea din Helsinki, in 
organizarea Departamentului de 
limbi romanice și Asociației de pri
etenie Finlanda-Româhia, a avut 
loc o manifestare culturală, .în ca
drul căreia s-a evidențiat fructuoa
sa colaborare pe plan cultural din
tre cele două țări. A fost prezentată 
o expoziție de cărți românești și 
finlandeze, traduse in cele două 
limbi. Au participat prof. Olli Va- 
likangas, directorul Departamentu
lui de. limbi romanice, profesori și 
studenți ai universității, membri ai 
Asociației Finlanda-România.

VIZITA LA PRAGA. înlătura
rea pericolului unui război nuclear, 
realizarea de acțiuni concrete în 
domeniul dezarmării constituie- ce
rințe majore ale contemporanei
tății — s-a relevat în cadrul con
vorbirilor de la Praga, prilejuite 
de primirea de către președintele 
R. S. Cehoslovace, Gustav Husak, 
a ministrului francez al relațiilor 
externe, Roland Dumas. S-au evi
dențiat, totodată, menționează a- 
genția C.T.K., importanța și utili
tatea dialogului asupra tuturor pro
blemelor, necesitatea intensificării 
eforturilor pentru însănătoșirea 

. climatului internațional și menți
nerea păcii în întreaga lume.

BALANȚA DE PLĂȚI A ITA
LIEI a înregistrat in perioada ia- 
.nuarie-aprilie 1985 un deficit to‘- 
tal de 3,10 miliarde dolari, față de 
1.236 miliarde dolari, in aceeași pe
rioadă a anului trecut.

DEMONSTRAȚII STUDENȚEȘTI 
IN COREEA DE rSUEh La Seul au 
continuat Vineri'demonstrațiile' stu
denților sud-coreeni; organizate cu 
ocazia împlinirii a, cinci ani de la 
reprimarea sîngeroa,să a populației 
din orașul Kwangju. După' cum re
latează agențiile intemaționle de

PREȘEDINTELE CIADULUI, His- 
sene Habre. a adresat poporului 
ciadian apelul de a-și continua e- 
forturile pentru reconcilierea și 
reconstrucția țării, informează a- 
geriția China Nouă. El a subliniat 
că guvernul, său se pronunță pen
tru unitate națională și indepen
dentă, fiind hotărit să pună capăt 
diviziunii artificiale a națiunii.

GREVA. Personalul de la sol al 
companiei portugheze de transpor
turi aeriene — TĂP — a participat 
la ,o grevă de . 24 .de ore, revendi- 
cind îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. Numeroase zboruri interne 
și internaționale au fost anulate. 
O nouă grevă a-personalului res
pectiv a fost anunțată pentru 3 iu
nie, ' informează agenția Reuter.

ROMA 24 (Agerpres). — în rapor
tul prezentat la plenara Comitetului 
Central și ,a Comisiei . (lehtrale de 
Cpntrbl ale’ Partidului Comunist'Ita
lian, ale cărei lucrări se desfășoară 
la Roma, Alessandro Nata, secreta
rul general al P.C.I., analizează re
lațiile cu celelalte forțe politice1 ita
liene, subliniind necesitatea relansă
rii liniei politice și a strategiei parti
dului — informează agenția'1 ANSA, 
în document se reafirmă că. „alterna
tiva democratică rămîne o necesitate 
pentru Italia", meriționindu-șe că nu 
este nimic de schimbat în poziția 
fermă a comuniștilor fată de „un 
guvern și o grupare majoritară care 
— potrivit opiniei P.C.I. — nu au în
fruntat pînă acum,-in mod pozitiv și 
echitabil, problemele tării".

în ceea ce privește poziția -comu
niștilor față de guvernul de coaliție 
de centru.-stînga, condus de Bettino 
Craxi, raportul la plenară relevă că 
„partidul nu a pierdut nici un prilej 
de a,contribui în mod critic și pozitiv 
Ia dezbaterea problemelor : impor
tante".

Miile de vizitatori români care, 
în calitate de turiști, urcă anual 
in turnul televiziunii din Berlin 
au privilegiul — ca alte zeci, de 
rriii de vizitatori din alte țări — 
de a admira de la înălțimea de 
207 metri ; întreaga panoramă a 
orașului brăzdat de rîul . Spree. 
Senzația pe' care ti-o dă pano
rama capitalei .de la această înăl
țime este că timp de o oră, cit du
rează rotația restaurantului special 
amenajat pentru a face deliciul 
turiștilor,- „ai...orașul. în palmă".
Iluzie optică, firește, pentru căIluzie optică, ____  ._____
Berlinul., oricit de atent l-ai privi 
de la această 
insistent ,1-ai ______  __
nu-și dezvăluie atât de ușor 
grafia" multiseculară.

Așadar, cu ce ar trebui să-și 
completeze imaginea panoramică 
despre oraș vizitatorul ajuns în 
turnul televiziunii ?

înainte de toate, cu cunoașterea 
unor fapte de istorie <jintr-un oraș 
încărcat de istorie. • Cine trece prin 
Mărkisches- Museum- poate afla 
astfel că zona pe care se află as
tăzi capitala Republicii Demo
crate . ■ Germane era locuită- -încă 
din epoca neolitică. Că voca
ția' sa; de- oraș ..industrial .este le- 
,gată. de acest atit de liniștit'rîu

■ Spree,- pe care :berlinezii il nu
mesc. ,;fluviul nostru de’ suflet". Și 
aii dreptate. O dată; cu construirea 
canalului Oder-Spree, la citi va ani 
după ad.eva.rea • orașului, in 1359. la 
liga hanseatică — care timp de un 
secol s-a constituit .în marea Pu
tere a orașelor, din. Nord-— Berli
nul ,își începe „cariera" industria
lă. .Și ■ iată-I în scurt timp oraș al 
manufacturilor de lină, bumbac 
și mătase, al imprimeriilor, al 
■porțelanurilor. Și; că întotdeauna, 
acolo unde sa dezvoltă embrionii 
industriei e: nevoie și de ajutorul 
științei.' Ceea ce-1 va face pe filo
soful german Leibnitz . să ' înte
meieze aici, la începutul, anului 
1700. Academia de Științe. Iar de

■ aici înainte: „orașul industrial"
■ nu se va: mai dezvolta numai pe 
temelia meșteșugurilor. Vor apă
rea, una după alta, importante 
întreprinderi • constructoare de ma
șini, de vapoare cu abuși, care îi 
vor da .dreptul să deschidă in 1844 
una din primele — dacă nu chiar

prima- — expoziție industrială din 
Europa! •

După cel de-al doilea război 
mondial Berlinul a trebuit să în
ceapă drumul greu al refacerii. 
Pentru că la terminarea războiu
lui. in mai 1945, orașul era în rui
nă. „Operația de reconstrucție — 
ne spune Heinz Wilke, unul din 
urbaniștii de frunte, șef de secție 
la biroul pentru construcția ora
șului de la primăria Berlinului — 
a fost anevoioasă și complexă, 
îri elaborarea proiectelor noastre 
ne-am condus după principiul in
dicat de conducerea partidului, de 
tovarășul Erich Honecker, de a 

0®

Însemnări z 
DE CĂLĂTORIE 

DIN R.D. GERMANĂ

Înălța noul Berlin prin păstrarea, 
chiar dacă necesită importante 

. fonduri,- a tuturor clădirilor va- 
- -loroase - din punct de vedere isto
ric și arhitectonic. Iar verificarea 
modului in care acestea au supor
tat. șocul războiului. ' a rezistentei 
lor în timp a necesitat o vreme 
mai îndelungată. Abia acum urba- 

. oiștii și proiectanții . sînt in mă
sură să ia decizii. Abia acum avem 

: un blan — extins țle parcursul 
unui deceniu' — ; de reconstrucție 

; modernă1 a Berlinului".
„Ddceniul reconstrucției Beriinu- 

' Iui" a început în anul 1980. Ase- 
. menea obiective se inscriu în ceea 
ce numim obișnuință. Și totuși re
construcția capitalei R.D.G. a ne
cesitat și adoptarea unor măsuri 
mai puțin obișnuite. Dacă Berli
nul, în calitate de capitală a. Re
publicii Democrate Germane, este 
„vitrina" țării — li s-a spus pro- 
iectanților, constructorilor și arhi- 
tecților — atunci el trebuie să fie 
și opera de gîndire și de execuție 
a tuturor acestor specialiști. „De
ceniul reconstrucției" a început, în 
primul rînd, printr-o puternică 
și binevenită emulație națională.

Proiectele și soluțiile ' propuse da 
specialiștii -diif ' Dresdaf'‘Leipzig, 
Rostock, Karl Marx Stadt sau din 
oricare altă, regiune <a 'tă£ii. —:$i 
validate pe plan national de jurii 
alcătuite din cei m’ai renumiti "ar" 
hitecti — vor/fj executate cu nia- 
teriale și cu constructori din aces
te zone. Aceeași .. str’ațegie s-a 
adoptat — . prin , angajarea , celor 
mai .reputat! arhitecti și-muncitori- 
speciăliști în restaurări — si fată 
de modernizarea, de integra-rea 
clădirilor ■ vechi; cu - valoare istorică 
și arhitectonică deosebite, în noua 
urbanistică.

Cei patru ani : care au-trecut din 
„deceniul reconstrucției orașului" 
se constituie într-o doyadă certă 
că acesta se îndreaptă cu pași si
guri .’spre cdea ce și-au- propus ar- 
hitecții — de a face din Berlin o 
„metropolă frumoasă, o metropolă- 
sirpbol al socialișmului și al păcii". 
In această ’perioadă s-au înălțat 
peste. ,82 000 de apartamente... s-au 
modernizat numeroase. clădiri 
vechi, .au . apărut primele ‘ edificii 
de înaltă valoare ' arhitectonică 
precum PalasthoteL ansamblul de 
locuințe -Marzahn-, Centrul: de- sport 
și odihnă — ca să le enumerăm 
pe: cele rriai "reprezentative' —' și 
s-au • restaurat și; dat în 'folosință, 
recăpștind ă'.do'jia. viată,.,o .serie 'de 
.edificii ., istorice 'cil o,. arhitectură 
care .I.e' :&isc.fi,e ', .în/'marild -valori 
europene'.:. Muzeul . vechi, .Teatrul- 
german, Primăria orașuliu, - Tea
trul 'de" varietăți'ș.a. „Dar cîțefnu 
mai avem de făcut — își încheie 
semnificativ. explicațiile:, interlocu
torul nostru' — -pentru-ca' Berlinul, 
să devină -.o metropolă a frumosu
lui, un simbol ai' socialismului și 
al păcii !“i Și-l cfede'm.

Ar, fi,. așadar. ’ o ' nip-re1 eroare a 
vizitatorului aflat în turnul tele
viziunii să aibă despre / orașul 
brăzdat, de rîu! Spree-doar 'o- ima
gine panoramică,': pur turistică. 
Oameni de toate' profesiile și: mai 
ales ghizii sîrit gata. în orioe mo
ment. să-ti demânstreze .pînă la 
ultimul -amănunt: că Berlinul, ca 
„i.nimă a -tării",' își întemeiază 

■ existenta sa- șî-a locuitorilor săi po 
cițeva „linii de. forță" distincte. 
Capitala', R.D.G.- este cel . mai pu-

.țiopălă, sub conducerea S.W.A.P.Q,, 
mișcare care se bucură de 6 vie 
simpatie și sprijin din partea for
țelor democratice și progresiste ;din 
întreaga lume. Ca o .expresie-a a- 
cestui curent de opinie, tot astăzi 
este inaugurată pe plan .mondial 
„Săptămina de solidaritate cu po
poarele aflate sub dominație colo
nială din Africa australă, care luptă 
pentru libertate, independentă si 
egalitate în drepturi" (25 mai —' 1 
iunie). Ma.hi.festindu-și solidaritatea 
cu aspirațiile poporului namibian. ■ 
România se pronunță ferm pentru 
aplicarea neîntârziată, a rezoluțiilor 
O.N.U. cu. privire la Namibia; ast
fel ca lupta eroică dusă de 
poporul namibian sub conducerea 
S.W.A.P.O. să-și. găsească cât mal 
curind împlinire in crearea unui 
stat propriu, independent. îri-ace
lași timp, t-ara noastră se pronunță 
pentru încetarea politicii de apart
heid și discriminare rasială pro
movată de regimul de la .Pretoria, 
pentru recunoașterea drepturilor 
populației majoritare din R.S.A., a 
cârpi luptă a luat, de asemenea, o 
deosebită amploare. ■ ■

Aniversarea „Zilei eliberării
Africii" constituie încă un prilej 
pentru poporul român de a-si re- , 
afirma sentimentele de solidaritate ,j 
militantă cu popoarele africane, de j 
a le ura noi succese in lupta nentr-u | 
consolidarea Independentei națio-, , 
nâle. eradicarea definitivă a" colo
nialismului, 
rasismului, 
libertății si 
tul Africii.

neocolonialismului si 
centrii triumful cauzei 
progresului .pe, bămîn-

Nicolae N. LUPU

Noi profiluri arhitectonice la Berlin

moderne. Argumente ? în Berlin 
se realizează anual o producție in
dustrială de peste 23- miliarde 
mărci. Aici se realizează, de ase
menea; aproape 21 la sută din pro
ducția de. electrotehnică și electro
nică. Care, la : rindul ei. are ca 
subramură microelectronica — „in
dustria viitorului" — în care Ber- 
lițiul deține una din pozițiile 
avansate din. Europa. Fiecare a) 
treilea produs realizat în marea 
uzină da electroaparataj — cel 

,mai mare producător’ de tehnică 
‘ de automatizare din R.D.G. — este 
elaborat de către noua „minune" a 
tehnicii : microelectronica. Dar șl 
alte ramuri industriale, cum sint 
industria construcțiilor de mașini, 
'industriile alimentară, chimică și 
de-confecții., au p pondere de prim 
ordin ;în'cadrul- :economiei tării. 
Imaginea-sinteză a forței Indus
triale a Berlinului o constituie 
faptul ,că peste'40 la sută din ex
portul R.D.G. este asigurat de în
treprinderile din capitală.

Deopotrivă
bucură și de renumele de capitală 
spirituală a tării. Aici își desfă- 

... .... , . șoară. activitatea 150 . de institute
ternic centru industrial .al tării- si și unități cu profil științific în 
cel mai avansat post al industriei . care lucrează peste 30 000 de oa

însă Berlinul se

meni de știință, ingineri, laborantî. 
chimiști ș.a. Aici este' concentrat 
peste 50 la sută din potențialul 1 
Academiei de Științe . a R.D.G. 
Berlinul este și un puternic cen
tru al vieții culturale. El '.ape 25 
de muzee și colecții de artă, cele
bre — unele unicat in Europa. Pe 
frontispiciul uh.uia dintre muzee.ie 
berliheze se pbăfe citi.: ‘„Șă. t-ulti-' ’ 
vărri moștenirea prețioasă 'din/tre
cut. s-o facem cit mai cunoscută 
prezentului și viitorului". Berlinul 1 
are 17 teatre de toate genurile’ —i 
de la teatrul politic.și satiric; ala- . 
sic, de varietăți, operă și operetă 
pînă la teatrul de tineret .si copii.

Și, .în fine, ceea ce . poate , afla . 
și vedea orice vizitator este” că 
Berlinul se numără ' printre, cele 
mai- aerisite orașe, că verdeața 
este ajutată, să pătrundă’ pînă la 
ferestrele blocurilor, Că —:spre.a 
avea o ultimă imăgine despre Ca
pitala R.D.G. — orașul se întihde 
pe o suprafață de 403- kmp și are o 
populație de peste 1,2 milioane 
locuitori. Bărbați și femei.-vî'rstniqi 
și tineri — multi tineri și copii —' 
mindri de capitala lor în cpbtiiîuă: 
înflorire. ' ' .

Constantin PRIESCU

In sprijinul independenței Namibiei
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres).

— 'India — care deține in prezent
președinția, mișcării de nealiniere — 
a cerutî. în numele țărilor neali
niate, convocarea Consiliului de 
Securitate ’ al O.N:U„ in vederea 
unei noi examinări a situației din 
Namibia ,și, in special, a ultimelor 
măsuri l.uate de regimul minoritar 
de la Pretoria, ce administrează ile
gal acest teritoriu.

După cum s-a mai anunțat, regi
mul sud-african’ intenționează să 
stabilească un așa-zis guyern inte
rimar de tranziție in Namibia, care 
sări asigure, in fapt, . prelungirea 
ocupației ■ ilegale asupra teritoriului 
namibian. țntv-o declarație. Consi
liul de Securitate al O.N.U. a con
damnat , deja această hotărire și a 
acy^ațj auțoritătiie de la Pretoria de . 
încălcarea . rezoluțiilor . Națiunilor 
Unjte -prevâzind accesul neintirziat 
alVNamibiei la independență, după 
dosfă-Jurarea • de.. alegeri. libere, sub 
supravegherea O,N.U.

■ BERLIN-,,24 (Agerpres). — Orga
nizația .Poportflui din Africa, de- Sud- 
Veșt: (S.W.A.P.O,) va rezista ulti
melor manevre ale regimului 'mino
ritar • rasjsț' de -la- Pretoria vizînd

-m- r • -• • •

prelungirea ocupației ilegale, asupra 
Namibiei prin instalarea, la Wind
hoek,' a unui așa-zis guvern , inte
rimar, alcătuit din marionete ăla 
autorităților rasiste sud-africane, se 
arată intr-un comunicat .de presă al 
Biroului din Berlin al S.W.A.P.O.

Instalarea unui regim marionetă 
în Namibia — prevăzută de. R.S.A. 
pentru mijlocul lunii' iunie — con
stituie o încercare de recolonizars 
a. Namibiei.

SlW.A.P.O. reafirmă necesitatea 
încetării războiului injust impus po
porului namibian și a - aplicării re
zoluției O.N.U. privind .accesul neîn
târziat la independentă al Namibiei.

VlENA 24 (Agerpres). .— Consi
liul. Națiunilor Unite pentru Nami
bia s'p va iritrupi- in sesiune extra
ordinară in perioada 3—7 iun ie-pen
tru-a-. examina situația din: acest te
ritoriu administrat ilegal.de regi
mul minoritar ,de. la Pretoria., : ;

Consiliul Națiunilor Unite pentru 
Namibia a fost creat în 1967 de 
către Adunarea Generală a Q.NiU. 
avînd calitatea de „singură: autori
tate legală pentru administrarea Na
mibiei pînă la obținerea indepen
dentei". - > ;. ■ ; :l

Pentru eradicarea sistemului de apartheid

\ REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod

HARARE 24 (Agerpres). — într-o 
declarație difuzată în Africa de Sud, 
Al f șed :-Nzo. secretarul general . al 
Congresului National African — 
A.N;C..:> a arătat că organizația sa 
esterhotărită să continue lupta pen- 
-tru eradicarea sistemului de apari-, 
heid -.și. să acționeze in direcția, con
struirii unei societăți democratice — 
transmite agenția KUNA.

. Pentru realizarea acestui obiectiv 
— a arătat el — trebuie ca în' fron
tul de luptă să fie atrase toate for
țele democratice ale diferitelor clase 
și grupări rasiale sud-africane. Al
fred Nzo a chemat întreaga populație 
de culoare supusă Opresiunii' să-și 
intensifice acțiunile pentru înlătura
rea odiosului sistem al apartheidului.
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