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înscriind o nouă contribuție la extinderea relațiilor prietenești

româno-malteze, la cauza păcii și înțelegerii internaționale 

S-a încheiat vizita oficială de prietenie efectuată, 
la invitația președintelui Nicolae Ceaușescu 

și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
de președintele Republicii Malta, Agatha Barbara

Miercuri dimineața s-a Încheiat 
vizita oficială de prietenie efectuată 
In țara noastră, Ia invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
de președintele Republicii Malta, 
Agatha Barbara.

Ceremonia plecării Înaltului oaspete 
a avut loc pe aeroportul Otopeni, 
Împodobit sărbătorește. Deasupra sa
lonului oficial se aflau portretele 
președinților Nicolae Ceaușescu și 
Agatha Barbara, Încadrate de dra
pelele de stat ale celor două țări. 
Pe mari pancarte erau înscrise 
urările „Să se dezvolte continuu re
lațiile de prietenie dintre Republica 
Socialistă România șl Republica 
Malta, in Interesul celor două po
poare, al colaborării și Înțelegerii tn 
Europa și in lume !“, „Trăiască lupta 
unită a popoarelor pentru pace, in
dependență și colaborare interna
țională !“.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
președintele Agatha Barbara au 
sosit împreună la aeroport.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile ds 
stat ale Republicii Malta șl Repu
blicii Socialiste România, în timp ce, 
în semn de salut, au fost trasa 21 
salve de artilerie. ;■

Cei. doi președinți au trecut în 
revistă garda de onoare.

Președintele Republicii Malta șl-a 
luat rămas bun de la persoanele 
române aflate pe aeroport — mem
bri ai Consiliului de Stat șl ai gu
vernului, generali, alte persoane 
oficiale.

Un grup de pionieri au oferit 
buchete de flori președinților 
Nicolae Ceaușescu și Agatha Barbara.

La scara avionului, președintele

Nicolae Ceaușescu și-a luat un 
cordial rămas bun de la președintele 
Agăthâ Barbara.

Cei doi președinți și-au exprimat

din nou satisfacția față de rezulta
tele vizitei și convingerea că 
aceasta va contribui la dezvoltarea 
raporturilor de prietenie și colabo

rare dintre România și Malta, la 
îmbunătățirea climatului politic in
ternațional.

(Agerpres)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandant su
prem al forțelor noastre armate, a 
primit, miercuri, 10 iulie, delegația 
militară a R. P. Chineze condusă de 
Zhang Aiping, membru al C.C, al 
P.C. Chinez, consilier de stat, mi
nistrul apărării naționale al Repu
blicii Populare Chineze, care efec
tuează o vizită de prietenie in țara 
noastră.

Conducătorul delegației a mul
țumit pentru întrevederea a- 
cordată și a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu călduroase salu
tări din partea tovarășilor Hu 
Yaobang, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Chinez, Li Xiannian, președin
tele Republicii Populare Chineze, 
Deng Xiaoping, președintele Comisiei 
Centrale Consultative a P.C. Chinez, 
președintele Comisiei militare cen
trale a R.P. Chineze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat, la rindul 
său, tovarășilor Hu Yaobang, Li 
Xiannian și Deng Xiaoping un cald 
salut și cele mai bune urări.

în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate, cu satisfacție, relațiile de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două partide, țări și popoare, rapor
turi care, in spiritul înțelegerilor 
stabilite la cel mai înalt nivel, cu-
(Continuare in pag. a V-a)

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri, pe Brian Tho
mas Bruke, primul-ministru al Aus
traliei de Vest, care efectuează o 
vizită in tara noastră.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial 
din partea primului ministru al Aus
traliei. Robert Hawke. în acelaș; 
timp, primul-ministru al Australiei 
de Vest a dat o inaltă apreciere

succeselor obținute de poporul ro
mân in dezvoltarea economico-socia- 
lă a tării, evidențiind că noua ar
teră fluvială a României — Cana
lul Dunăre — Marea Neagră —. este 
o operă grandioasă pe care puține 
țări din lume o puteau realiza.

Mulțumind pentru mesaj și pentru 
aprecierile exprimate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat, la rin
dul său, primului-ministru austra

lian un cald salut și cele mai bune 
urări.

în timpul întrevederii s-a subli
niat că relațiile româno-australiene 
au înregistrat in ultimii ani un 
curs pozitiv. Totodată, s-a apreciat 
că rezultatele obținute pină in pre
zent in domeniul colaborării bilate
rale. precum și potențialul economic 
in creștere al celor două țări creea-
(Continuare in pag. a V-a)

COMUNICAT COMUN
La invitația președintelui Repu

blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele Re
publicii Malta, Agatha Barbara, a 
efectuat, in perioada 5—10 iulie 1985, 
o vizită oficială de prietenie in Re
publica Socialistă România.

Președintelui Agatha Barbara i s-ja 
rezervat o primire călduroasă, ex
presie a sentimentelor de stimă șî 
respect reciproc statornicite intre cele 
două, țări și popoare.

în cadrul vizitei sale în România, 
președintele Maltei și membrii dele
gației malteze au vizitat obiective 
economice, instituții de cultură și 
artă din București, Pitești și jude
țul Constanța.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Malta, 
Agatha Barbara, au avut convorbiri 
oficiale în legătură cu stadiul actual 
al relațiilor bilaterale dintre cele 
două țări și posibilitățile de a le 
dezvolta în continuare. Ei âu avut, 
de asemenea, un schimb larg de pă
reri ' în probleme internaționale de 
Interes comun.

La convorbiri, care s-au desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, de de
plină înțelegere, au participat .Ște
fan Andrei, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, și Alex Sceberras Trigona, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Malta.

Cel doi președinți și-au exprimat 
satisfacția față de evoluția ascen
dentă a relațiilor de prietenie româ
no-malteze, care au fost puternic 
impulsionate de înțelegerile la nivel 
înalt convenite cu prilejul vizitei-ofi
ciale de prietenie a președintelui Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Re
publica Malta în 1983.

Cei, doi președinți au relevat im
portanța deosebită a principiilor în
scrise in Declarația solemnă româ- 
no-malteză din 1983, ca fundament 
trainic pentru dezvoltarea în conti
nuare a colaborării bilaterale și a 
conlucrării dintre cele două țări pe 
arena internațională.

în acest spirit, cei doi președinți 
au considerat că amplificarea con
tactelor Ia toate nivelurile constituie 
un factor important pentru extinde
rea și diversificarea cooperării in di
verse domenii și au convenit să fie 
adoptate noi măsuri menite să ducă 
la intensificarea colaborării dintre 
Romania și Malta, spre binele ambe
lor țări și popoare.

Examinind stadiul actual și per
spectivele schimburilor și cooperării 
economice dintre cele două țări, cei 
doi președinți au -subliniat impor
tanța Acordului pe termen lung pri

vind schimburile comerciale și coo
perarea economică, industrială și 
tehnologică dintre Republica Socia
listă România și Republica Malta, 
semnat la 19 octombrie 1983 la La 
Valletta, pentru extinderea schimbu
rilor comerciale și promovarea coo
perării economice in domenii de in
teres reciproc, în concordanță cu po
tențialul de care dispun economiile 
naționale ale celor două, țări.

Președinții României și Maltei au 
apreciat pozitiv rezultatele primei 
sesiuni a Comisiei mixte româno- 
malteze privind schimburile comer
ciale și cooperarea economică, in
dustrială și tehnologică, care au avut 
loc la La Valletta intre 6 și 9 mai 
1985. Ei au salutat acțiunile de co
operare convenite între cele două 
țări in domeniul asistenței tehnice 
pentru explorări de hidrocarburi în 
Malta și au luat .notă cu satisfacție 
de înțelegerile la care s-a ajuns pen
tru dezvoltarea în continuare a co
merțului și cooperării industriale. 
Totodată, a fost relevată necesitatea 
dezvoltării colaborării în domeniul 
transporturilor aeriene și navale, 
precum și a încheierii unui acord 
privind transporturile aeriene civile.

Cele două părți au convenit să 
promoveze și să intensifice în con
tinuare cooperarea și contactele din
tre ele în domeniile culturii, artei, 
științei, turismului și radiotelevi- 
ziunii.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii ' 
Malta au efectuat un schimb de pă
reri asupra situației internaționale, 
evidențiind cu satisfacție pozițiile 
similare ale celor două țări în prin
cipalele probleme internaționale.

Cei doi președinți și-au exprimat 
îngrijorarea lor profundă față de 
agravarea situației internaționale ca 
urmare a accelerării cursei înarmă
rilor nucleare, persistenței focarelor 
de tensiune și conflicte, amestecului 
în treburile interne ale altor țări, 
adîncirii decalajului dintre țările 
dezvoltate și cele în curs de dez
voltare. Ei au subliniat necesitatea 
imperioasă ca toate statele să se 
manifeste mai activ pentru a deter
mina oprirea acestui curs periculos 
al evenimentelor.

Cele două părți s-au pronunțat 
pentru respectarea independenței și 
suveranității naționale, integrității 
teritoriale, neamestecului in trebu
rile interne, egalității în drepturi, 
nerecurgerii la forță, sau ame
nințarea cu forța în raporturile din
tre toate statele lumii, a dreptului 
fiecărui popor de a-și alege liber 
calea dezvoltării sale economice și 
sociale.

Cei doi președinți și-au exprimat 
îngrijorarea lor deosebită în legă
tură cu accelerarea 'cursei înarmă

rilor, în primul rind a înarmărilor 
nucleare, și mai ales față de agra
varea situației în Europa ca urmare 
a 'continuării amplasării de noi ra
chete nucleare. Toate acestea spo
resc pericolul unui război mondial, 
care, inevitabil, s-ar transforma in
tr-un război nuclear, ar distruge în
seși condițiile existenței vieții pe 
planeta noastră.

Cele două părți consideră că pro
blema fundamentală a epocii noas
tre o constituie oprirea cursei înar
mărilor, îndeosebi a celor nucleare, 
înfăptuirea dezarmării. Ele s-au pro
nunțat pentru oprirea fără întîrzie- 
re a amplasării de noi rachete nu
cleare în Europa, inclusiv in zona 
Mediteranei, desfășurarea activă și 
cu spirit de inaltă răspundere a ne
gocierilor sovieto-americane de la 
Geneva pentru ajungerea cit mai 
curînd la un acord privind reduce
rea rachetelor deja amplasate pe ca
lea eliminării tuturor armelor nu
cleare, oprirea militarizării Cosmo
sului. Ținind seama de faptul că 
eliberarea Europei de coșmarul nu
clear privește nemijlocit viața și pa
cea tuturor națiunilor europene, cele 
două părți consideră necesar ca toa
te țările europene să-și aducă con
tribuția la realizarea unor acorduri 
corespunzătoare. Un rol deosebit re
vine în acest sens statelor partici
pante la cele două alianțe militare 
— N.A.T.O. și Tratatul de la Var
șovia.

Părțile au apreciat că trebuie in
tensificată activitatea la Conferința 
pentru dezarmare de la Geneva, la 
Conferința pentru măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezar
mare de la Stockholm, la negocie
rile de la Viena privind reducerea 
armamentelor și trupelor din cen
trul Europei, precum și în cadrul 
altor organisme și conferințe inter
naționale, pentru a se ajunge la 
acorduri corespunzătoare.

Cele două părți au subliniat im
portanța propunerilor respective pe 
care le-au prezentat la Conferința 
de la Stockholm în vederea adop
tării unor măsuri efective de creș
tere a încrederii și securității, apli
cabile în Europa și in zonele mari
time și spațiul aerian adiacente, in
clusiv zona Mediteranei. corespun
zător mandatului conferinței.

Reafirmindu-și sprijinul față de 
principiile și prevederile cuprinse in 
Actul final de la Helsinki, cele două 
părți au subliniat că aniversarea a 
10‘ ani de la Conferința de la Hel
sinki trebuie să constituie un prilej 
de a intensifica activitatea pentru 
dezarmare, destindere și securitate, 
pentru o Europă unită a păcii și co
laborării, fără arme nucleare.
(Continuare în pag. a V-a)
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ÎN PREAJMA ANIVERSĂRII A DOUĂ DECENII

DE LA ISTORICUL CONGRES AL IX-LEA AL PARTIDULUI

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
de participant la simpozionul organizat

de Consiliul Central al U.G.S.R.
de participanții la:

Mult iubite și stimate 
tovarâșe Nicolae Ceaușescu,

Participanții la Simpozionul oma
gial consacrat aniversării a 20 dc ani 
dc la Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, organizat de 
Consiliul Central al U.G.S.R. și Con
siliul municipal al sindicatelor Bucu
rești, dau expresie, împreună cu în
tregul popor, sentimentelor de înaltă 
stimă și vie recunoștință față de 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
poporului, eminent conducător al 
partidului și statului nostru, înflăcă
rat patriot revoluționar și luptător 
neobosit pentru progres și prospe
ritate, care v-ați închinat întreaga 
viață și activitate împlinirii aspira
țiilor celor mai inalte de progres si 
prosperitate ale poporului român, 
cauzei păcii și înțelegerii intre po
poare.

Alegerea dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in fruntea parti
dului și a țării a constituit un act 
al voinței naționale de insemnătate 
covîrșitoare pentru destinele con
strucției noastre socialiste și comu
niste. Sub impulsul gindirii și ac

țiunii dumneavoastră revoluționare, 
Congresul al IX-lea al partidului, ca 
și congresele și conferințele națio
nale care au urmat, au marcat am
ple deschideri înnoitoare în concep
ția și practica edificării noii orin- 
duiri. Ca urmare, o dată cu Con
gresul al IX-lea, țara noastră a in
trat, practic, intr-o epocă de adinei 
transformări revoluționare în toate 
domeniile. în dezvoltarea și moder
nizarea economiei naționale, reparti
zarea armonioasă a forțelor de pro
ducție asigurind progresul accelerat 
al patriei noastre pe drumul edifi
cării noii orinduiri, ridicarea sub
stanțială a nivelului de civilizație 
materială și spirituală a întregului 
popor.

în această perioadă pe care cu 
toții o nftmim, cu legitimă mindrie 
patriotică, ..Epoca Nicolae Ceaușescu". 
cea mai rodnică din întreaga istorie 
a României, marcată profund și ho- 
tărîtor dc personalitatea dumnea
voastră, și-au găsit împlinire idea
lurile supreme ale poporului de li
bertate și independență, de progres, 
pace și prosperitate. Aceste mărețe 
izbinzi se constituie într-o strălucită 

@ simpozionul
de Comitetul

Călărași al
a

© simpozionul 
de Comitetul

Neamț al

organizat 
județean 
P.C.R.

organizat 
județean 
P.C.R.

© simpozionul organizat 
de Comitetul județean

Olt al P.C.R.
(Continuare în pag, a IV-a)
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TARII - CIT MAI MULT CĂRBUNE!
w

O CERINȚĂ STRINGENTĂ ÎN MARILE CARIERE 
DE EXTRACȚIE A LIGNITULUI->

Îmbunătățirea indicilor 

de folosire a utilajelor
Realizarea sarcinilor complexe ce 

revin județului Gorj în domeniul ex
tragerii cărbunelui energetic depinde 
In mod hotărîtor de folosirea ju
dicioasă, intensivă a modernelor li
nii tehnologice din carierele de 
lignit. Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara comu
nă a Consiliului Național al Oame
nilor Muncii și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale, la 
marea adunare populară din orașul 
Rovinari, care a constituit un mo
ment deosebit al recentei vizite de 
lucru efectuate în județul Gorj, dar 
și cu alte prilejuri, in industria ex
tractivă, ca și în unitățile energetice 
este necesar să se facă mai mult, să 
se ia măsuri ferme pentru folosirea 
Ia întreaga capacitate, cu indici su
periori a utilajelor și instalațiilor din 
dotare. Numai în perimetrul de acti
vitate al Combinatului minier Ro
vinari, de exemplu, sînt puse in 
funcțiune 31 linii de excavare și 
transport, prevăzute cu excavatoare 
cu rotor de mare capacitate. Această 
dotare tehnică modernă, puternică, 
precum și investițiile care se fac in 
continuare asigură realizarea ritmică 
și la nivelurile prevăzute a produc
ției de cărbune, unitățile din zonă 
trebuind să extragă în acest an o 
cantitate do peste 21 milioane tone 
de lignit.

Rezultatele obținute în perioada ce 
■ trecut de la începutul anului do
vedesc însă că nu s-a folosit în în
tregime potențialul existent, că mi- 

. nerii din cariere au încă mari dis
ponibilități pentru sporirea produc
ției de cărbune. Cum ? în primul 
rînd prin îmbunătățirea indicilor de 
folosire a utilajelor de excavare și 
transport. Vom ilustra acest lucru 
referindu-ne la activitatea unei pu
ternice exploatări de suprafață — 
cariera Rovinari-Est — precizînd însă 
că probleme asemănătoare există și 
în alte unități miniere din bazinul 
carbonifer al Gorjului.

Mai întîi, citeva date „la zi" din 
bilanțul activității acestui colectiv de 
mineri : în perioada care a trecut 
de Ia începutul anului s-a excavat 
un volum total de masă minieră de 
peste 5 milioane metri cubi, din care 
800 000 tone cărbune. Dacă volumul 
de steril excavat se apropie de 
nivelul stabilit prin plan, la extrac
ția cărbunelui se înregistrează o 
restanță de circa 300 000 tone. Fără 
îndoială, este meritoriu faptul că, 
începind cu trimestrul al doilea, a 
crescut volumul total de masă ex
cavată, realizindu-se și un spor la 
producția de cărbune extras. Totuși, 
de la Începutul anului, înțr-o sipgură 
lună — aprilie — s-a realizat și 
depășit planul la producția de lignit. 
Deci, in ansamblu, nivelul activității 
de excavare s-a situat sub posibili
tăți, sub capacitatea utilajelor din 
dotare. Cum se explică această stare 
de lucruri ?

— Cariera Rovinari-Est, ne spune 
Gheorghe Goșa, inginerul-șef al uni
tății, dispune de 6 linii tehnologice 
de excavare și trei circuite de haldă, 
care însumează împreună peste 50 km 
de benzi transportoare. Din cauza 
lungimii mari a circuitelor de trans
port au apărut frecvente defecțiuni 
mecanice și ruperi de covoare de 
cauciuc, care au condus la „ștrangu
larea" fluxului productiv. De aceea, 
ne străduim să eliminăm o serie de

activi-defîciențe din propria noastră 
tate, să îmbunătățim tehnologiile de 
lucru.

Neîndoielnic, minerii de la Rovi- 
nari-Est au făcut și fac in continuare 
eforturi deosebite pentru sporirea 
producției de cărbune. Uneori, cum 
s-a întîmplat in primele luni ale 
anului, eficiența muncii lor a fost 
diminuată de condițiile naturale deo
sebit de grele. Pe de altă parte, 
trebuie avute in vedere și particula
ritățile tehnico-geologice ale carierei. 
Specialist cu multă experiență, pa
sionat de munca sa, inginerul Gheor- 
ghe Goșa apreciază inșă că toate 
aceste greutăți pot fi și trebuie depă
șite prin soluții tehnice adecvate, 
prin întărirea ordinii și disciplinei, a 
răspunderii întregului colectiv. „Este 
inadmisibil — ne spunea interlocuto-

LA CARIERA 
ROVINARI-EST

rul — să dispunem de o asemenea 
zestre tehnică și să o utilizăm numai 
la jumătate din capacitate". Pornind 
de la acest punct de vedere, in spi
ritul sarcinilor și orientărilor subli
niate de conducerea partidului, co
lectivul de mineri și specialiști, 
organizațiile de partid de la cariera 
Rovinari-Est au trecut la aplicarea 
unui minuțios program de 
tehnico-organizatorice, care 
crearea condițiilor necesare 
creșterea indicilor 
plexelor 
dotare.

— în 
relatat 
secretarul organizației de partid din 
sectorul de intervenții — principala 
direcție de acțiune pentru sporirea 
producției de cărbune și recuperarea 
rămînerilor în urmă o constituie 
creșterea timpului de funcționare a 
fiecărui excavator și realizarea unor 
indici . intensivi superiori in exploa
tarea utilajelor. In acest scop, pa
ralel cu eforturile făcute pentru mai 
buna întreținere și folosire a in
stalațiilor, desfășurăm o muncă 
susținută pentru optimizarea fluxului 
de transport, efectuarea la timp și 
de calitate a tuturor reviziilor pla
nificate, îmbunătățirea activității de 
intervenții in toate cele trei schim
buri. Practic, chiar in aceste zile, 
întregul colectiv participă la o serie 
de acțiuni concrete pentru înlo
cuirea covoarelor de cauciuc care nu 
prezintă siguranță in exploatare și a 
rolelor uzate, secționarea unor benzi 
cu lungimi de peste un kilometru, 
modificarea meselor de preluare, im-

utilaje

măsuri 
vizează 
pentru 

a com-de folosire 
și instalații din

condițiile 
maistrul

actuale — ne-a 
Nicolae* Diaconii,

bunătățirea constructivă a abzețerelor, 
pentru sporirea capacității și fiabi
lității benzilor transportoare de pre
luare și depunere a materialului ex
cavat. Totodată, am asigurat pe 
fiecare schimb echipe complexe de 
intervenție și am înființat un nou 
sector care a preluat in întregime 
lucrările de ripare și calare (adică 
de mutare și aliniere a benzilor 
transportoare), de amenajare a dru
murilor. într-un cuvînt, ne străduim 
să folosim mai bine, cu indici su
periori baza tehnică și forțele umane 
de care dispunem.

Unele din măsurile stabilite sînt 
în curs de aplicare ; altele au fost 
insă finalizate și iși dovedesc de 
acum eficiența. Timpul afectat unei 
vulcanizări, de pildă, s-a redus in 
luna mai la 16 ore, față de 24 de 
ore, cit dura in medie în lunile ante
rioare. Totodată, numărul defecțiu
nilor mecanice s-a redus cu peste 
30 Ia sută. Și mai elocventă este 
evoluția indicilor de folosire a ex
cavatoarelor cu rotor. Astfel, indicele 
mediu extensiv a crescut în luna mai 
cu peste 5 la sută față de media 
lunilor precedente : iar indicele in
tensiv s-a îmbunătățit cu 10 la sută. 
Ca urmare a măsurilor luate, in lunile 
mai și iunie la toate utilajele s-an 
realizat indicii extensivi și intensivi 
planificați. Totuși, in această direcție 
există încă mari rezerve nevalorifi
cate. După 5 luni, doar un singur 
utilaj conducător — excavatorul 
1 400-01 — pe care lucrează brigada 

Ion Cucu, a 
extensiv mai

Echipa de reporteri a „Scinteii

învățămintele
9

iernii trecute

pentru iarna

care vine

transmite din județul Dolj

condusă de minerul 
înregistrat un indice 
mare de 60 la sută.

— Scopul principal 
Întreprinse este ca ' 
de funcționare a excavatoarelor să 
ajungă Ia peste 65 la sută și să se 
realizeze un randament mediu orar 
de peste 900 metri cubi masă minieră 
excavată — ne-a spus inginerul-șef 
al carierei — astfel incit să sporim 
considerabil nivelul extracției de 
cărbune in cea de-a doua parte a 
anului. Stă in puterea minerilor noș
tri ca, acționind in spiritul indicați
ilor și orientărilor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu la recen
ta vizită de lucru efectuată in jude
țul nostru, să asigure întreaga canti
tate planificată de cărbune. In luna 
iunie am realizat producții zilnice de 
peste 7 000 tone lignit, dar nu ne 
mulțumim cu acest nivel. Ne vom 
amplifica eforturile pentru a obține 
cit mai curind producții zilnice de 
9 000—10 000 tone, în vederea realiză
rii și chiar depășirii sarcinilor ce ne 
revin.dip programul stabilit de con
ducerea partidului pentru creșterea 
producției de cărbune.

al acțiunilor 
timpul mediu

Dumitru PRUNA
corespondentul „Scinteii

VALEA JIULUI : Un nou complex mecanizat
La întreprinderea 

minieră Bărbăteni din 
Valea Jiului, de unde 
se extrage cărbune 
cocsificabil, a intrat 
in producție primul

complex mecanizat de 
susținere și tăiere me
canizată a cărbunelui. 
Cu noul 
obține o 
te de la
16 tone

complex se 
productivita-

12 pînă la 
cărbune pe

post, ceea ce oferă 
condiții ca la I.M. 
Bărbăt.eni să se extra
gă zilnic peste 1 500 
tone cărbune cocsifi- 
cabil. (Sabin Cerhu).

RECUPERAREA 1
RECONDIȚIONAREA

♦ . __________________

Anul trecut, majoritatea unităților 
agricole din județul Dolj au intrat in 
iarnă cu însemnate deficite la toate 
sortimentele de furaje. Consecințele 
asupra hrănirii raționale a animale
lor și, implicit, asupra producției, 
stării fiziologice și a reproducției sînt 
lesne de imaginat. Ele au fost am
plificate in condițiile primăverii tir- 
zii din acest an, care a prelungit pe- 
.rioada de stabulație față de anii nor
mali. Analizind această stare de lu
cruri necorespunzătoare, comitetul 
județean de partid a inițiat o serie 
de măsuri care să asigure in acest 
an stringerea și depozitarea unor 
cantități îndestulătoare de furaje, 
suficiente pentru buna hrănire a 
animalelor pe timpul iernii și pînă 
la nouă recoltă.

Și, se cuvine subliniat, pină in pre
zent rezultatele măsurilor inițiate 
sînt îmbucurătoare. Pină la jumăta
tea anului cele mai multe unități a- 
gricole din județ au strîns și depo
zitat cantități mai mari de furaje de
cît cele existente anul trecut la in
trarea in iarnă. In această situație 
este și I.A.S. Giubega, ca, de altfel, 
toate întreprinderile agricole de stat 
din județ. Este și motivul pentru 
care am solicitat pentru inceput to
varășului Pantelimon Mateescu, di
rectorul trustului I.A.S., să se refe
re la modul concret în care s-a pro
cedat pentru echilibrarea balanței 
furajere pe ansamblul trustului.

Mai multe furaje strînse 
într-un an mai sărac în furaje

— Tovarășe Mateescu, față da 
anul trecut, datorită secetei prelun
gite, anul acesta 
resurse furajere, 
tunci depozitarea 
mari de furaje la

— Am invățat ceva din neajunsu
rile anilor trecuți. în această acțiu
ne, a asigurării furajelor, important 
este să te gindești la toate posibili
tățile încă din primăvară și vară, și 
nu toamna, cum se proceda înainte, 
cind. nu mai ai ce aduna. Anul aces
ta am inceput acțiunea de asigurare 
a furajelor pentru iarnă in aprilie.

— Vă. rugăm să, detaliați modul in 
care s-a "——

■7 ui- In 
agricole 
tehnice, 
animale, 
furaje care să ajungă pentru inter
valul 1 octombrie 1985 — 30 aprilie 
1986. Apoi, am căutat să~ vedem care 
sint resursele de care dispunem. Au 
fost luate în calcul atît culturile des
tinate prin plan producerii de furaje, 
cit și cele din sectorul vegetal. Pen
tru a avea o Imagine reală a canti
tăților de furaje posibil de realizat, 
din cauza secetei prelungite, la fie
care cultură am estimat producția ce 
poate fi efectiv obținută, și nu pe 
cele planificate. Am tras linie și, scă- 
zind consumul curent al animalelor 
pînă la intrarea in iarnă, a rezultat 
limpede, pe fiecare fermă zootehni

ci

este mai sărac în
Cum explicați a- 

unor cantități mai 
această dată?

procedat.
toate cele 14 Întreprinderi' 
de stat care au ferme zoo- 
în funcție de efectivele de 
s-a calculat' necesarul de

i?

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ ll
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT ÎN ECONOMIE

T*:’

Si

că, excedentul sau deficitul de fura
je la fiecare sortiment in parte pen
tru periohda de stabulație. Aceasta 
ne-a permis să luăm din timp mă
suri pentru acoperirea deficitului de 
furaje.

— Cantitățile de furaje exceden
tare au fost luate in calcul pentru 
redistribuire?

— Categoric nu! Ar fi să repetăm 
o greșeală din anii trecuți. Din capul 
locului am plecat de la ideea să nu 
redistribuim excedentul de furaje de

hectare cu porumb, suprafe- 
fiind nominalizate pe fiecare

5 000 
țele 
fermă, care să fie recoltate cu com
bina C 6-P, care permite stringerea 
cocenilor intr-un stadiu de vegetație 
cind aceștia pot fi insilozați. Și o 
ultimă soluție. Lucernierele vechi, 
care in primăvară nu prezentau ga
ranția că vor produce cel puțin 50 t 
de masă verde 
să fie cosite o 
aceasta, ele au 
nate cu culturi

la hectar, am dispus 
singură dată. După 
fost arate și semă- 
anuale pentru masă

Cum echilibrați balanța furajeră ?
(Lo I.A.S. Giubega, județul Dolj)

Efective 
de animale

3 500 taurine
4 000 ovine

Necesar de furaje 
pentru perioada 

de stabulație
Furaje asigurate 

la data de 10 iulie

— 2 350 t fin - 1 500 t fîn
— 12 500 t suculente — 4 000 t suculente
— 4 200 t grosiere — 800 t grosiere

la unii la cei cu deficit. Dimpotrivă, 
am căutat să întărim încrederea 
conducerilor din unități că, dacă fac 
fin in plus, nu-l vom lua ca să-1 dăm 
la alții. Toți trebuie să se preocupe 
de producerea finului. Intervenim 
numai in cazuri deosebite. Dar nu 
ca să încurajăm delăsarea.

— Care sînt soluțiile adoptate pen
tru acoperirea cantităților de furaje 
ce au rezultat in deficit?

— Pentru producerea finului s-a 
hotărit insămințarea suplimentară a 
3 500 hectare cu culturi duble de 
borceaguri, Iarbă de Sudan și mei. 
Aceste plante au fost semănate după 
premergătoare timpurii, ca să avem 
garanția- realizării unei producții mai 
mari de masă verde. Apoi, pentru 
acoperirea deficitului de suculente 
s-au ales mai multe soluții, în func
ție de condițiile din fiecare fermă. 
.Mai intii_.au. fost însămînțate. supli
mentar 3 000 ' hectare cu porumb 
pentru siloz. Apoi, au fost alese

verde în amestec, îndeosebi porumb 
cu floarea-soarelui. Avem 700 hec
tare in această situație. Desigur, 
in toamnă, după recoltare, aceste su
prafețe vor fi reînsămințate cu lu- 
cernă, astfel incit in anul viitor 
ponderea leguminoaselor pentru fu
raje să fie de 65 la sută.

La toate acestea trebuie adăugat 
și faptul că in unitățile agricole din 
județul Harghita avem contractată o 
suprafață de 675 hectare de finețe 
naturale, pe care o vom cosi cu 
mijloacele noastre și vom realiza 
încă 4 000—4 500 tone de fin, ce va 
fi distribuit în mod egal la toate 
întreprinderile din județ.

Concret, despre eficienta 
măsurilor întreprinse

Din cele prezentate rezultă că pe 
ansamblul Trustului I.Ă.S. Dolj, da
torită măsurilor întreprinse In lunile

aprilie și mai, s-a creat o bază pu
ternică pentru realizarea unor can
tități suplimentare de furaje, care 
acoperă integral deficitul și chiar 
asigură un excedent la unele cate
gorii de nutrețuri. Cum se reflectă 
acest lucru 
furajere la 
anul trecut 
cu 650 tone 
și 2 800 tone grosiere 
directorul 
nel Mitroi 
creat baza 
stabulației 
raje la toate sortimentele : 150 tone 
la fin. 1 500 tone la suculente și 
peste 3 000 tone la grosiere.

Sursele de care dispune această 
unitate constituie o garanție că se 
vor realiza și depăși cantitățile sta
bilite prin balanța furajeră. Aici au 
fost semănate cu porumb in ames
tec cu floarea-soarelui 220 hectare, 

■cultura aflindu-se intr-un stadiu de 
vegetație foarte bun. Au fost reți
nute 350 hectare cu porumb pentru 
insilozarea cocenilor. Demn de re
marcat este grija pentru stringerea 
și conservarea tuturor resturilor ve
getale de la toate culturile — paiele 
de orz și griu, vrejii de soia și co
cenii. Ca urmare, parcul de furaje 
al unității arată încă de acum bine 
pregătit pentru iarnă. în scopul 
creșterii valorii nutritive a nutrețu
rilor grosiere, 300 tone de paie de 
orz au fost depozitate in șire special 
amenajate pentru a fi amonizate. Pe 
scurt, așa ar trebui să se prezinte 
„cămara" de iarnă a zootehniei în 
toate unitățile agricole. Important 
este insă ca aici, ca de altfel în toate 
celelalte întreprinderi agricole de 
stat din județ, să continue cu aceeași 
răspundere acțiunea de strîngere șl 
depozitare a tuturor resurselor de 
nutrețuri, pentru echilibrarea balan
ței furajere Ia toate sortimentele.

in echilibrarea balanței 
I.A.S. Giubega ? „Dacă 
am intrat în iarnă doar 
fin, 3 500 tone suculente 

ne spune 
unității, tovarășul Marl- 
— anul acesta ne-am 
materială ca la începerea 
să avem excedent de fu-

Aurel PAPAD1UC 
Lucian CIUBOTARU 
Nicolae BABĂlAU

. ............ l|

LA SECERIȘ-CU TOATE FORȚELE!
Buna organizare a muncii este acum decisivă

acestei săptămîni, 
de combine care

în activitatea petroliștilor, acțiu
nea de recuperare și recondiționare 
a pieselor de schimb are o pondere 
deosebită. Numai în cursul anului 
trecut au fost reintroduse în circui
tul productiv burlane de foraj, pră
jini de foraj, țevi de extracție, 
conducte, motoare electrice, pompe 
de noroi, garnituri de cele mai di
ferite tipuri, reducții, in valoare 
totală de peste 900 milioane lei. 
Anul acesta, continuind acțiunea de 
folosire a piese
lor recondiționa
te, planul pe pri
mele șase luni a 
fost depășit cu 54 
de milioane lei, 
reușindu-se să se 
redea 
90 283 
foraj, 
de
11 138 prăjini gre
le, piese pentru 
trolii de inter
venție și pentru 
tractoare de pes
te 80 CP, mo
toare de foraj.

Ținînd cont de 
faptul că, în domeniul forajului și 
extracției, agenți corosivi, tempera
turile și presiunile înalte din ză
căminte ridică probleme deosebite, 
petroliștii au găsit și au aplicat o 
serie de soluții și tehnologii de re
condiționare care permit ca sute de 
mii de tone de laminate să fie sal- 

; vate de la retopit, crescînd, în același 
timp, durata lor de utilizare de citeva 
ori.

Iată, de pildă, ce ne relatează des
pre această importantă acțiune to
varășul Corneliu Savu, șeful com
partimentului mecanic din Ministe
rul Petrolului : „Cele mai multe din 
tehnologiile aplicate pentru recon
diționarea unui mare număr de pie
se de schimb sint extrem de simple, 
dar au o maximă eficiență. De 

" exemplu, la țevile care au filetele 
. de îmbinare distruse se execută în 

atelierele schelelor o refiletare, ceea 
, ce permite refolosirea lor. în pri- 
‘ .vința recondiționării racordurilor

defecte, s-a elaborat o tehnologie 
simplă de adaptare a unor manșoa- 
ne, care le dau o nouă și deplină 
funcționalitate. După aceste operații 
de recondiționare, țevile de extrac
ție sînt minuțios verificate șl re
date producției cu rezultate foarte 
bune. Chiar și materialul tubular 
care nu mai poate fi folosit la 
vehicularea țițeiului nu este casat, 
ci se utilizează la transportul apelor 
industriale. Acțiunea de recondițio-

Înșurubate. Soluția permite folo
sirea prăjinilor recondiționate la 
sondele de mică adincime, in care 
condițiile de zăcămînt sint mai pu
țin dure.

Pentru refolosirea zecilor de mii 
de tone de material tubular, atelie
rele din schelele de producție petro
lieră au fost dotate și în acest an 
cu mașini-unelte de mare complexi
tate tehnică, punîndu-le la dispozi
ție documentație și tehnologie adec-

PESTE UN MILIARD DE LEI!
producției 

prăjini de 
611 prăjini 
antrenare,

Aceasta este valoarea pieselor de schimb 
si materialelor ce vor fi recondiționate » ’ 

în acest an în industria petrolului

rător faptul că specialiștii noștri de 
la secția de reparații utilaj petrolier 
din Moineștl au elaborat o tehnolo
gie pentru recondiționarea acestor 
piese, realizind un prim lot de 100 
bucăți testate cu rezultate foarte 
bune. Urmează ca Intr-un timp foar
te scurt să organizăm colectarea 
acestor piese uzate îh citeva centre 
speciale de recondiționat, pentru a 
le reda circuitului productiv".

De altfel, tehnologiile elaborate, 
după normative 
exacte, de către 
Institutul de cer
cetări din Cimpi
na și difuzate la 
fiecare trust de 
foraj șl extracție 
au ușurat 
sarcina 
diționăril 
rialului 
operație 
se mai face arti
zanal și cu mari 
cheltuieli de pro
ducție. Toate pie
sele 
nate 
cută

La Începutul 
cele peste 2 300 
concură la stringerea recoltei in uni
tățile agricole din județul Constanța 
se aflau la marginea lanurilor de 
griu in așteptarea declanșării sece
rișului. Inginerii-șefi și șefii de fer
mă luau în permanență probe de 
spice din diferite sole și stabileau 
momentul optim pentru intrarea 
mașinilor în lan.

Printre primii care au reluat se
cerișul sînt mecanizatorii din • con
siliul agroindustrial Albești, unde 
coacerea soiurilor timpurii este mai 
rapidă. La cooperativa agricolă din 
Mangalia, unitate care are în cultu
ră 300 hectare cu griu, alături de 
cele cinci combine din dotarea sec
ției de mecanizare lucrează încă 
patru combine de la unitățile înve
cinate. „Această măsură a fost sta
bilită în cadrul biroului executiv al 
consiliului agroindustrial — ne spu
ne inginerul-șef Iosif Secăreanu, pre
ședintele cooperativei. în acest fel 
preintîmpinăm orice scuturare de 
boabe la soiurile timpurii, determi
nate de alternanța rapidă a perioa
delor de timp cu umezeală șl cele cu 
soare". ..Alături de această măsură, 
de redistribuire a forțelor 
de stadiul de coacere, a 
din fiecare solă, in toate 
unități recoltarea a fost 
In așa fel incit să nu se piardă nici 
o clipă bună de lucru — adaugă 
Dima Ludovic, inginerul-șef al con
siliului agroindustrial. La aceasta 
concură prezența permanentă a 
combinerilor în cîmp, luarea opera-

in funcție 
soiurilor 

cele șapte 
organizată

tivă a probelor de umiditate pentru 
stabilirea intrării in lan dimineața. 
Toate combinele sînt descărcate din 
mers, cîștigîndu-se circa șapte mi
nute de lucru la fiecare mașină, 
ceea ce, pe parcursul unei zile, în
seamnă un cîștig de o oră și jumă
tate". La cooperativa agricolă din 
Mangalia, unii mecanizatori au reu
șit să recolteze chiar cite 15 buncă- 
re pe zi tocmai datorită acestui sis
tem de descărcare și bunei funcțio
nări a combinelor.

Se remarcă preocuparea pentru 
executarea lucrărilor în flux con
tinuu, combinele lucrează în cuplu 
cu remorci pentru stringerea ple- 
vei, in urma cărora imediat presele 
de balotat paie eliberează terenul 
pentru insămințarea celei de-a doua 
culturi. Decalajul între suprafața 
recoltată și cea insămînțată nu de
pășește 50 hectare. La sfîrșitul aces
tei zile, inginerul-șef al cooperativei 
încheie socotelile, rezultînd că prin 
aplicarea acestor măsuri de orga
nizare, deși s-a putut intra la se
ceriș numai la ora 9, combinele au 
recoltat 55 de hectare, cu 10 hectare 
mai mult decît norma stabilită. 
Combinerii fruntași au strîns re
colta de pe cite 6—7 hectare, față 
de 5 hectare cit era prevăzut.

In aceeași zi, în consiliul agroin
dustrial 23 August, unde ploile au 
fost mal abundente și coacerea griu
lui neuniformă, secerișul a fost re
luat mai tîrziu ; la C.A.P. Techir- 
ghiol la ora 8,30, la Agigea — la 
ora 10, Iar la C.A.P. 23 August — 
după-amiază, fa ora 16. Se remar-

că preocuparea mecanizatorilor de a 
folosi intens „ferestrele" dintre ploi 
și a recupera intîrzierile datorate 
ploilor pentru grăbirea secerișului 
sau redistribuind forțe mecanice la 
nivelul județului. S.M.A. 23 August, 
de pildă, a trimis 25 de combine în 
zona Ostrov, unde griul s-a copt mai 
din timp. La rindul său, biroul exe
cutiv al consiliului agroindustrial 
23 August a procedat la o redistri
buire a combinelor. Astfel, la C.A.P. 
Techirghiol, care are o suprafață mai 
mare de griu ajuns la maturitate, 
alături de cele 5 combine existente 
au fost aduse încă 5 combine de la 
I.A.S. Agigea. Și la această unitate 
remarcăm preocuparea pentru des
cărcarea buncărelor din mers, trans
portul recoltei direct la baze, orga
nizarea bună a. muncii în flux con
tinuu de la recoltat pînă la elibera
rea terenului și insămințarea cultu
rilor duble.

„în scopul urgentării secerișului — 
ne spune inginerul Traian Moraru, 
directorul trustului S.M.A., care 
ne-a însoțit în acest raid — s-au or
ganizat tabere de cîmp aproviziona
te cu carburanți și dotate cu atelie
re de întreținere și piese de schimb, 
iar mecanizatorii primesc hrană 
caldă la locul de muncă. Ca urmare 
a acestor măsuri avem toate condiți
ile ca la sfîrșitul acestei săptămîni 
să ne apropiem de încheierea re
coltării griului pe întreaga suprafa
ță de 113 000 hectare."

Georqe MIHAESCU
corespondentul „Scinteii*

Totul pentru evitarea pierderilor de recoltă
mult 

recon- 
mate- 

tubular, 
care nu

căzute In ultime- 
in județul Tulcea 
parte deficitul de 
dar au intirziat 

orzului șl

nare s-a extins tn ultimul timp la 
foarte multe repere ca urmare a 
punerii în aplicare a unor tehnologii 
de mare randament și eficiență ela
borate cu sprijinul Institutului da 
cercetări din Cimpina.

Destul de mult timp a existat 
părerea că prăjinile de foraj, burla
nele și echipamentul de fund al 
sondelor nu pot fi supuse recondi
ționării sau chiar dacă acestea sînt 
recondiționate nu prezintă siguranță 
in funcționare. Argumentele tehnice 
și, mai ales, rezultatele obținute au 
fost de natură să combată acesta 
păreri nefondate. Soluțiile de re
condiționare adoptate asigură para
metri tehnici corespunzători pentru 
exploatarea fără nici o reținere a 
materialelor și echipamentelor recu
perate. S-a experimentat, de pildă, 
cu bune rezultate utilizarea prăjini
lor cu racorduri sudate recuperate. 
Noul ciclu începe prin înlocuirea 
racordurilor sudate cu racorduri

vate. Cu sprijinul Întreprinderii 
„SARO“ din Tîrgoviște am dotat ate
lierele noastre cu citeva zeci da 
strunguri de filetat și vom primi in 
continuare strunguri care vor aco
peri întreaga gamă a dimensiunilor 
materialului tubular folosit in in
dustria petrolului. Practic, la flecare 
trust petrolier s-au constituit secții ■ 
specializate, un fel de baze-tip, 
unde se lucrează cu tehnologii tipi
zate. De asemenea, în fiecare unita
te există un sector distinct, cu oa
meni specializați in recondiționârl 
de piese și materiale.

O problemă deosebită a consti
tuit-o recondiționarea bucșelor pen
tru pompele de noroi, piesa care 
conțin o mare cantitate de metal 
(circa 50 kg greutate), cu o mare 
pondere în circuitul productiv. în 
întreaga industrie petrolieră se con
sumă anual cam 10 mii de aseme
nea bucșe, care costă in jur de 2 000 
lei bucata Este deosebit de lmbucu-

recondițio- 
ce se exe- 

in secții 
specializate de către muncitorii cu 
cea mai Înaltă calificare din cadrul 
fiecărei «chele 
cum in afara 
corespunzători 
reflectă marile 
acțiuni.

Așadar, petroliștii au o bună ex
periență In recondiționarea și refo- 
losirea pieselor de schimb, realizările lor ......
nevoie, cit de eficientă este această 
acțiune. Faptul că In acest an pe
troliștii au 
neze materiale 
în valoare de peste un 
lei, iar rezultatele pe primele șase 
luni sint cu mult depășite, demon
strează «eriozitatea 
tratată problema 
pieselor de «chimb 
tate petrolieră.

de producția au a- 
parametrilor tehnici 
și o eficiență care 
avantaje ale acestei

demonstrind, dacă mal era

sarcina să recondițio- 
și piese de schimb 

miliard de

cu care este 
recondiționării 

tn fiecare uni-

Petre CRISTEA

Ploile abundente 
le două săptămîni 
au refăcut in mare 
umiditate din sol, 
declanșarea recoltării 
griului. Totuși, in ferestrele dintre 
ploi s-au recoltat suprafețe însem
nate cultivate cu orz și, ca ur
mare, lucrarea s-a încheiat. Luni a 
inceput și secerișul griului, iar in 
următoarele zile secerișul se va ex
tinde in toate 
„Datorită secetei, 
prea mare — ne 
Macavei, director 
țiel agricole județene. De aceea, am 
luat măsuri corespunzătoare ca ni
mic din recoltă sâ nu se piardă. 
Tinind cont că, în majoritatea unită
ților, griu! are talie mică, iar dato
rită ploilor lanurile s-au imburuie- 
nat, au fost aduse unele îmbunătă
țiri combinelor, se acordă o atenție 
mare etanșării tuturor punctelor de 
scurgere a boabelor". Cum se acțio
nează pentru grăbirea recoltării ?

în unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Somova, recolta de 
orz a fost adunată in numai două 
zile, iar acum in trei din cele șase 
unități se desfășoară din plin sece
rișul griului. „Lanurile de griu nu 
au ajuns peste tot la maturitate — 
ne spunea tovarășul Constantin 
Radu, președintele consiliului agro
industrial, specialiștii urmăresc însă 
umiditatea boabelor șl, In funcție de 
stadiul de coacere, deplasăm com-

zonele județului, 
producția nu este 
spunea ing. Vasile 
adjunct al direc-

binele acolo unde se poate recolta. 
Astfel, majoritatea combinelor lu
crează încă din prima zi de la de
clanșarea recoltării". La cooperati
va agricolă Somova, de exemplu, 
unde griul s-a copt mai repede, se 
aflau in lan 17 combine, cu 7 mai 
mult decît are în dotare secția de 
mecanizare din această unitate. Aici, 
în prezența specialiștilor, activitatea 
se desfășoară in flux continuu : com
binele recoltau, în urma lor veneau 
culegătorii de spice, apoi grapele cu 
discuri pregăteau terenul pentru a 
fi Insămînțat cu cea de-a doua cul
tură. Și Ia I.A.S „9 Mai" din 
același consiliu agroindustrial, meca
nizatorii se grăbesc să adune recol
ta de griu. în ajutorul lor au venit 
mecanizatorii de la cooperativa agri
colă Tulcea, unde griul nu s-a copt 
incă. „După ce vom recolta cele 280 
hectare de griu care au mai rămas 
— ne spunea Ing. Eleonora Moga, 
directorul intreprinderii — vom de
plasa toate combinele in unitățile 
vecine, unde, la această dată, incă 
nu se poate secera".

Pe una din solele, cu griu ale fer
mei Babadag din cadrul I.A.S. Mi
hail Kogălniceanu au fost concen
trate mai multe combine. Urmărind 
impreună cu ing. Nicolae Dobre, 
directorul întreprinderii, modul cum 
se desfășoară recoltarea, am remar
cat grija deosebită pentru evitarea 
pierderilor de producție. Hederul de 
la combină se deplasează fără sanie, 
astfel că masa vegetativă este tăia-

tă nu de la 10 centimetri de «ol, 
cum se realizează de obicei, ci de 
la 5 centimetri, evitindu-se în felul 
acesta pierderea spicelor de la plan
tele cu talie mică. Și în această uni
tate. rabatoarele au fost prelungite 
cu benzi din cauciuc subțire, care au 
rolul să transporte spre aparatul de 
tăiere toate spicele. Dar pentru ca 
toate boabele să ajungă In buncăre, 
iar apoi in hambare, conducerea 
unității a mobilizat 50 de oameni 
care, venind în urma combinelor, 
string toate spicele rămase netăiate.

La cooperativa agricolă Frecăței, 
la ora 21, combinele se aflau încă în 
lan. „Noi nu lucrăm după ceas, ne 
spunea Nicolae Boangăr, președintele 
cooperativei, ci Întreaga zi-lumină. 
In felul acesta combinele recoltează 
cu 1—2 hectare mai mult decît au 
norma de lucru. Astfel, in prima zi, 
cu toate că am inceput secerișul la 
ora 12. am recoltat 100 de hectare".

Luni 8 iulie, in prima zi de sece
riș. in județul Tulcea, deși s-a lu
crat intr-un număr restrins de uni
tăți, griul a fost recoltat de pe 1 000 
hectare, iar marți de pe alte 1 075 
hectare. Cele peste 1 200 combine a- 
flate în dotarea secțiilor de meca
nizare din județ pot să adune în ur
mătoarele șapte zile întreaga recoltă 
de griu.

Neculai AM1HULESE1
corespondentul „Scinteii”
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____zf__Z__w wEPOCA UNOR MĂREȚE ȘI TRAINICE ÎMPLINIRI SOCIALISTE
TOATE JUDEȚELE ȚAR

-PUTERNIC Șl MULTILATERAL DEZVOLTATE
Una din marile realizări ale politicii economico-sociale 

a partidului și statului nostru o constituie repartizarea și ampla
sarea rațională a forțelor de producție pe teritoriul țării-ceea ce 
a asigurat condiții egale de muncă și de viață pentru toți cetățenii 
patriei noastre, ridicarea la o viață nouă, înfloritoare a tuturor 
județelor și, îndeosebi, a celor rămase în urmă în trecut

IMICOLAE CEAUȘESCU

Marils realizări în dezvoltarea economico- 
socială a țării din perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al P.C.R. sint indisolubil 
legate de activitatea prodigioasă, desfășura
tă cu clarviziune și profund spirit creator, cu 
pasiune revoluționară și fierbinte patriotism 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
generai al partidului, președintele Republicii. 
De-a lungul acestor două decenii, care s-au 
dovedit a fi epoca cea mai fertilă și bogată 
în împliniri din întreaga istorie a patriei, 
partidul nostru comunist a înscris printre 
obiectivele programatice esențiale ale politi
cii sale dezvoltarea și repartizarea teritorială 
rațională a forțelor de producție - obiectiv 
ce se încadrează organic în concepția uni
tară și de largă perspectivă a Partidului Co
munist Român,' a secretarului său general, 

privind făurirea unei economii moderne, de 
înaltă eficiență.

Roadele politicii științifice, cutezătoare a 
partidului nostru de dezvoltare armonioasă, 
echilibrată și eficientă a forțelor de produc
ție pe întreg teritoriul patriei sint evidente 
astăzi în toate județele și localitățile 
României socialiste. Ea a asigurat dez
voltarea puternică a industriei și a altor 
sectoare in toate județele țării, aceasta con
stituind baza economică trainică a deplinei 
egalități în drepturi a tuturor fiilor patriei, 
fără deosebire de naționalitate, deschizînd 
tuturor cetățenilor acces larg la binefacerile 
civilizației socialiste. Au sporit puternic, în 
toate județele, rinduriie clasei muncitoare, 
consolidîndu-se permanent rolul acesteia de 
clasă conducătoare a societății noastre. A 

crescut continuu gradul de calificare și pre
gătire tehnico-științifică a forței de muncă. 
Au fost înălțate noi orașe și localități ; s-au 
modernizat cele vechi, s-a accelerat procesul 
de urbanizare. De asemenea, s-a extins re
țeaua unităților de învățămint, cultură și 
artă a cunoscut o creștere generală nivelul 
ocrotirii sănătății. !ntr-un cuvint, oamenii 
muncii din toate județele și localitățile pa
triei se bucură astăzi de mărețele cuceriri 
ale civilizației socialiste.

Toate aceste transformări revoluționare con
stituie un puternic îndemn pentru înfăptuirea 
istoricelor hotărîri ale Congresului al Xlll-lea 
al partidului, care asigură continuarea fermă 
a politicii de repartizare judicioasă a forțe
lor de producție pe întreg teritoriul țării, 
înaintarea neabătută a României oe drumul 
socialismului și comunismului.

Marile și modernele PLATFORME INDUSTRIALE, marile și modernele CARTIERE DE LOCUINȚE - intr-o relație 
nemijlocită. Pe baza industrializării, a dezvoltării economice a tuturor județelor, s-a schimbat și fața localităților, 

s-au innoit orașele, satele, au apărut noi orașe pe harta țării

IMAGINI CONCLUDENTE ALE UNEI CREȘTERI ECONOMICE ARMONIOASE
i .rî*j

FONDURI FIXE
în valoare de peste 20 miliarde Iei

— numărul județelor —

PRODUCȚIE INDUSTRIALA 
anuală în valoare de peste 15 miliarde lei

— numărul județelor —

PERSONAL MUNCITOR
la 1 000 locuitori mai mare de 250

— numărul județelor —

® In prezent, 27 DE JUDEȚE d ispun, fiecare in 
parte, de fonduri fixe în valoare de PESTE 40 MILI
ARDE LEI, față de un singur județ în anul 1965 ;

® Ca rezultat al amplasării raționale a noilor 
unități industriale pe întreg teritoriul țării, 29 
de județe au realizat în 1984 o producție indus
trială în valoare de PESTE 15 MILIARDE LEI, față 
de numai 2 județe în 1965.
• Industria construcțiilor de mașini ți chimia, 

ramuri de bază ale economiei naționale, sînt pre
zente, cu unități puternice, moderne, IN TOATE JU
DEȚELE ȚĂRII.

© în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului, în România au fost create PESTE 250 
ZONE Șl PLATFORME INDUSTRIALE, fiecare județ 
devenind astfel un centru industrial dezvoltat al 
țării.

® în anul 1984, județul Mehedinți a obținut o 
producție industrială mai mare decît a realizat în 
1965 întreaga Oltenie, județul Iași - o producție in
dustrială mai mare decît întreaga Moldovă, iar ju
dețul Galați — o producție industrială mai mare 
decît a realizat în 1965 Moldova, Oltenia și Dobro- 
gea luate la un loc.

Ca rezultat al amplasării raționale a forțelor de producție, 
a noilor unități economice pe întreg teritoriul țării, 

LA SFÎRSITUL ANULUI 1985, ______ _>

toate județele vor realiza un volum 

de activitate economică pe locuitor 

de

CEL PUȚIN 70 000 LEI,
față de numai 12 județe în 1980

® în perioada 1965-1984, numărul personalu
lui muncitor a sporit, pe ansamblul economiei na
ționale, cu 3,3 MILIOANE, din care 1,9 MILIOANE 
în industrie.

© Dacă pe ansamblul economiei naționale nu
mărul personalului muncitor a crescut în ultimii 
douăzeci de ani de circa 1,7 ori, în județele țării 
fără tradiție industrială în trecut numărul persona
lului muncitor a crescut mai rapid : în județele Bis
trița- Năsăud, Sălaj și Gorj - de 2,6 ORI, în județul 
Olt — de 2,5 ORI, în județul Botoșani — de 2,4 ORI, 
în județul Vaslui — de 2,1 ORI, în județele Teleor
man și Iași — de 2 ORI.

® Populația ocupată in industrie și celelalte 
ramuri neagricole a crescut de la 4 207 mii în 1965 
la 7 439 MII in 1984, reprezentînd 71,1 la sută din 
totalul populației ocupate.
• In ultimele două decenii, creșterea numerică 

a personalului muncitor în toate județele țării a fost 
însoțită de ridicarea continuă a nivelului său de 
pregătire tehnică și profesională.

© In anii care au trecut de Ia Congresul al IX- 
îea al partidului, populația urbană a crescut pe an
samblul țării de circa 1,8 ori ; in județul Gorj a- 
ceastă creștere a fost de 2,8 ORI, în județele Bis- 
trița-Năsăud și Ialomița - de 2,4 ORI, în județele 
Covasna și Sălaj - de 2,3 ORI, în județele Argeș 
și Harghita - de 2,2 ORI.

® In anii 1965—1984, în întreaga țară s-au mutat 
în apartamente construite din fondurile statului de 
6,7 ORI mai multe familii decît în perioada 1945— 
1964 ; în județul Bistrița-Năsăud această creștere 
este de 26 DE ORI, în județele Sălaj și Vrancea — 
de 21 DE ORI, în județele Botoșani, Buzău, Covas
na — de 20 DE ORI, în județele Mehedinți, Satu 
Mare și Teleorman - de 17 ORI.
• Rețeaua de distribuție a apei potabile a cres

cut de Ia 7 240 km în 1965 la peste 23 000 KM 
în 1984.

® In anul 1965, în municipiile și orașele țării 
existau 15 000 km străzi, din care numai 25 la sută 
erau modernizate; în prezent, lungimea arterelor de 
circulație din localitățile urbane este de 19 600 km, 
din care 55 LA SUTA MODERNIZATE.

Perspective «Mioare deschise ie Congresul el Mea al partidului
Volumul de activitate 
economică pe locuitor 
(lei)

Număr de județe

1980 1985 1990

Pînă la 80 000 30 10
80 001 - 90 000 5 9 4
90 001 - 100 000 2 6 8
Peste 100 000 4 16 29

• In anul 1990, în toate județele se va realiza 
un volum de activitate economică pe locuitor de 
peste 80 000 LEI anual, față de 31 județe în 1985 
și 11 județe în 1980 ;

• 29 de județe vor realiza, în 1990, un volum de 
activitate economică pe locuitor de peste 100 000 
LEI anual, fată de 16 județe în 1985 și numai 4 
în 1980 ;

© Ritmul de dezvoltare economică a unor județe 
cum sînt Botoșani, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Su
ceava, Teleorman, Vaslui și Vrancea va fi și în cinci
nalul 1986—1990 superior ritmului pe ansamblul 
țării, ceea ce va asigura continuarea procesului de 
apropiere a nivelului de dezvoltare a acestora față 
de județele puternic dezvoltate.

® In cincinalul viitor, prin dezvoltarea orașelor și 
transformarea unor centre comunale în orășele 
agroindustriale, populația din mediul urban va 
atinge o pondere de 57-58 LA SUTĂ.

Paginâ realizată de Iile ȘTEFAN
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în preajma aniversării a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului
wI

TELEGRAME ADRESA TE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
de participanții la simpozionul organizat 

de Consiliul Central al U.G.S.R.
(Urmare din pag. I)
dovadă a conținutului științific, 
realist și profund umanist al politicii 
Partidului Comunist Român, la ela
borarea căreia ați adus și aduceți o 
contribuție fundamentală, hotăritoa- 
re. Sub conducerea dumneavoastră 
clarvăzătoare și înțeleaptă, partidul 
nostru s-a transformat intr-o uriașă 
forță catalizatoare a spiritului și 
efortului creator al maselor munci
toare, a devenit și și-a afirmat 
mereu mai puternic rolul de centru 
vital al națiunii, integrat și mai or
ganic, activ și dinamic în întreaga 
viață economico-Socială a patriei. 
Concepția dumneavoastră a dat noi 
orizonturi și dimensiuni rolului și 
atribuțiilor organizațiilor de masă și 
obștești, sindicatelor în activita
tea economică și socială a țării, in 
educația politică, ideologică și profe
sională a celor ce muncesc, în făuri
rea unei noi calități a muncii și 
vieții.

Participanții Ia simpozionul Oma
gial dau o înaltă apreciere contribu
ției dumneavoastră decisive la insti
tuirea unui sistem larg democratic — 
unic în felul său — care asigură par
ticiparea nemijlocită a tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii la 
elaborarea și Înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului, Ia conducerea societății. Este 
meritul dumneavoastră nepieritor de 
a fi elaborat și promovat, în întrea
ga noastră societate, principiile uma
nismului socialist, ale eticii și echi
tății socialiste, ridicarea pe O treaptă 
tot mai inaltă a conștiinței politice, 
patriotice și revoluționare, făurirea 
omului nou, constructor conștient și 
devotat al orînduirii socialiste și co
muniste.

Intervențiile din cadrul simpo
zionului omagial 
mult stimate și

au evidențiat, 
___  _____ Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, strălucita dum
neavoastră contribuție la dezvoltarea 
creatoare a teoriei marxist-leniniste, 
a gindirii social-politice și filozofice 
românești, la îmbogățirea teoriei și 
practicii revoluționare contempora
ne, la soluționarea problemelor cru
ciale cu care se confruntă omenirea.

Participanții Ia simpozion aduc un 
înalt omagiu activității pe care dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, perso
nalitate proeminentă a vieții politice 
contemporane, militant de frunte al 
mișcării comuniste și muncitorești, 
ați depus-o și o depuneți neobosit 
pentru promovarea unui climat de 
pace, securitate și colaborare între 
toate statele lumii, pentru dezarmare 
generală, și in primul rînd pentru 
dezarmare nucleară, lichidarea sub
dezvoltării și instaurarea unei noi 
ordini economice și politice interna
ționale. Vizitele întreprinse de dum
neavoastră, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în diferite țări ale 
lumii, propunerile și inițiativele 
realiste și~constructive pe care le-ați 
făcut cu aceste ocazii și în diferite 
foruri internaționale au ridicat la 
un nivel fără precedent prestigiul 
României socialiste. în conștiința 
lumii contemporane, numele dum
neavoastră a devenit un simbol al 
păcii și colaborării, al luptei pentru 
libertate, independență și progres 
ale tuturor popoarelor.

în aceste zile de profundă efer
vescență patriotică, premergătoare 
aniversării a 20 de ani de la Con
gresul al IX-lea al partidului — mo
ment istoric de deosebită însemnă
tate în viața partidului și a poporu
lui român — ne reinnoim angaja
mentul solemn de a munci cu dă
ruire și răspundere revoluționară, 
mai strîns uniți ca oricînd în jurul 
partidului, pentru a traduce in viață 
marile și importantele obiective sta

bilite de Congresul al XIII-lea al 
partidului.

înaltul dumneavoastră spirit revo
luționar, patriotic, fierbintea dra
goste pentru om, pasiunea și energia 
clocotitoare cu care militați pentru 
Înălțarea patriei pe culmile inalte și 
mărețe ale comunismului, pentru 
continua creștere a prestigiului ei în 
lume, credința și devotamentul cu 
care slujiți partidul și poporul, ce 
v-au încredințat misiunea de ctitor 
al noii istorii a României, spiritul 
vizionar și cutezător, principialitatea 
comunistă și hotărirea ce vă Ca
racterizează, 
mai puternic 
tate pe care 
îndeplinirea și depășirea planului de 
dezvoltare economico-sociâlă pe 1985 
și pe întregul cincinal, pentru pregă
tirea temeinică a trecerii Ia reali
zarea sarcinilor viitorului cincinal, 
Pentru infăptuirea exemplară a Pro
gramului partidului de făurire a so
cietății Socialiste multilateral dezvol
tate și inaintare a României spre 
comunism.

ne mobilizează tot 
în întreaga activi- 

o desfășurăm pentru

★
La Clubul muncitoresc „23 August" 

din Capitală a avut loc un simpozion 
omagial dedicat aniversării a 20 de 
ani de la Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, organi
zat de Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ

de participanții la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Călărași al P.C.R.

creatoare a politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, 
la elaborarea și infăptuirea Progra
mului partidului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, program revoluționar de 
muncă și luptă âl națiunii noastre 
socialiste.

în răstimpul de glorie de Ia Con
gresul al IX-lea al partidului, pe baza 
orientărilor dumneavoastră Clarvăză
toare, economia națională a parcurs 
un drum de puternică înflorire, for
țele de producție s-au dezvoltat ar
monios în toate zonele țării, fiind ri
dicate la un înalt nivel de progres și 
civilizație toate județele și localitățile 
patriei. Situind omul în centrul în
tregii strategii de edificare a noii o- 
rînduiri, dumneavoastră ați adus o 
contribuție hotăritoare la dezvoltarea 
democrației muncitorești, revolu
ționare, la amplificarea procesului 
de educare a maselor, de afirmare 
a unei puternice conștiințe revolu
ționare, patriotice. O puterriică in- 
riurire asupra vieții noastre sociale 
arc promovarea consecventă de că- 

....---- . .. . . tre dumneavoastră a înaltelor prin-
profund' înnoitor/: cipii âle umanismului nou, rOvoIu- 

.................... ___  • ■ intfeagâ 
dumneavoastră viață și activitate — 
care pune în centrul-său libertatea — 
și fericirea omului, grija pentru 
crearea climatului celui mai propice 
de inflorire multilaterală a persona
lității umane. Prețuim, din adincul 
inimilor, in aceste două decenii de 
glorioase înfăptuiri, consecventa 
dumneavoastră preocupare, de ines
timabilă valoare, pentru creșterea 
necontenită a rolului conducător al 
partidului, afirmarea sa ca centru 
vital al intregii activități. Ilustră 
personalitate a lumii contemporane, 
militant de frunte al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
exponentul strălucit al voinței de 
pace și colaborare a poporului nos
tru. dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae 
aveți rolul hotăritor in 
și infăptuirea politicii 
României

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

în aceste zile, cînd întreaga noastră 
națiune sărbătorește, intr-0 atmosfe
ră entuziastă, de legitimă mindrie 
patriotică, de puternică angajare, 
împlinirea a două decenii de Ia Con
gresul al IX-lea al partidului, are de 
triumf al noii istorii a României, ce 
a inaugurat cea mai glorioasă epocă 
din îndelungata existență a poporu
lui român, înscrisă de-a pururi în 
hronicul de aur al patriei cu numele 
ei eroic „Epoca Nicolae Ceaușescu*', 
ingăduiți-ne să vă aducem cel mai 
înalt omagiu pentru ilustra dumnea
voastră activitate de eminent mili
tant politic și conducător revoluțio
nar, consacrată propășirii patriei, fe
ricirii poporului, cauzei păcii și pro
gresului în întreaga lume.

Congresul al IX-lea al partidului, 
prin gindirea dumneavoastră cuteză
toare, pătrunsă de o inaltă răspun
dere față de viitorul națiunii româ
ne, prin hotăririle și Orientările sale 
fundamentale, de istorică importanță, 
a adus un spirit ......__ __________  ....
determinind adinei prefaceri revolu- țioriâr — ce caracterizează 
ționare in toate domeniile construc
ției socialiste, ce au mobilizat pu
ternic energiile și capacitățile de 
creație ale întregului popor in reali
zarea obiectivelor stabilite de partid 
pentru înaintarea fermă a României 
pe calea socialismului și comunismu
lui. Prin prodigioasa dumneavoastră 
activitate, prin inalta clarviziune a 
gindirii și acțiunii dumneavoastră 
profund înnoitoare, de incomensura
bilă rigoare științifică, de intens 
patos revoluționar, societatea româ
nească 3 cunoscut in anii de după 
Congresul al IX-lea al partidului un 
dinamism fără precedent in toate do
meniile vieții politice, economice, 
științifice, spirituale, România cuce- 
rindu-și un loc demn și respectat in 
rindul națiunilor lumii. împreună cu 
întregul nostru popor, dăm o inaltă 
apreciere rolului dumneavoastră ho- 
tăritor la fundamentarea științifică,

nia împreună cu Consiliul municipal 
al sindicatelor București.

Comunicările prezentate au eviden
țiat semnificația istorică a Congresu
lui al IX-lea al P.C.R., realizările 
deosebite obținute de poporul român 
în toate domeniile construcției socia
liste în ultimele două decenii. Vor
bitorii au relevat rolul determinant 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
elaborarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru, contribuția sa hotărî- 
toare la marile împliniri socialiste. 

.Comunicările au relevat, de aseme
nea, concepția novatoare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu privire Ia 
rolul și atribuțiile sindicatelor în 
cadrul sistemului democrației munci
torești revoluționare.

în cadrul simpozionului au fost 
puse în evidență contribuția tovară
șului! Nicolae Ceaușescu la dezvol
tarea creatoare a teoriei marxist- 
leniniste, a gindirii social-politice și 
filozofice românești, la îmbogățirea 
teoriei și practicii revoluționare con
temporane și au fost reliefate iniția
tivele conducătorului partidului și 
statului nostru pe plan internațional 
pentru dezarmare, în primul rind 
pentru dezarmare nucleară, pentru 
rezolvarea pe cale pașnică a marilor 
probleme ale contemporaneității.

în încheierea simpozionului oma
gial, într-o atmosferă de profundă 
angajare patriotică, participanții au 
adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

stimate și 
Ceaușescu, 
elaborarea 
externe a 

socialiste, politică ce se

bucură de o caldă apreciere pe toa- La Călărași s-a desfășurat, 
te meridianele, contribuind Ia solu- miercuri, in organizarea comitetului 
ționarea rharilor probleme ale lumii , județean de partid, simpozionul cu 
—„— s_ —— tema „însemnătatea istorică a Con

gresului al IX-lea in afirmarea tot 
mai puternică a P.C.R. ca forță 
politică conducătoare și centru vital 
al națiunii noastre. Concepția te
oretică și acțiunea revoluționară 
a secretarului general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fundament al 
politicii partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre co
munism**.

Comunicările au reliefat marile 
realizări obținute de poporul nostru 
in anii care au trecut de la Congre
sul al IX-lea, in această perioadă 
care poartă pecetea gindirii și acțiu
nii revoluționare a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Au fost eviden
țiate, de asemenea, tezele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind creșterea 
rolului conducător al partidului în 
societate, noua revoluție agrară, for
marea omului nou, cu o inaltă con
știință revoluționară, socialistă, ca
pabilă Să transpună în viață mărețe
le obiective ale edificării noii socie
tăți. A fost pus în evidență, cu 
pregnanță, rolul hotăritor al condu
cătorului partidului și statului nos
tru la elaborarea și înfăptuirea po
liticii externe a României socialiste.

In încheiere, intr-o atmosferă de 
puternic entuziasm, participanții au 
adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

contemporane, in spiritul idealurilor 
supreme ale omenirii, al dreptului 
inalienabil al tuturor popoarelor la 
viață, la pace, la dezvoltare liberă 
și independentă. Datorită politicii 
înțelepte a partidului de dezvoltare 
armonioasă a tuturor zonelor țării, 
județul Călărași cunoaște o dezvol
tare fără precedent, beneficiind dc o 
industrie aflată în plin proces de 
dezvoltare și afirnjare, de o agricul
tură modernă, puternic racordată Ia 
cerințele și exigențele noii revoluții 
agrare. Sintem pe deplin conștienți 
de adevărul că tot ce am construit 
și vom construi pe aceste me
leaguri se datorează politicii parti
dului, inițiativelor și orientărilor 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
prețioaselor indicații pe care ni 
le-ați dat, cu neasemuită grijă părin
tească. cu prilejul vizitelor de lucru 
în județul Călărași. Ne exprimăm și 
în acest moment sărbătoresc deplina 
adeziune la politica internă și exter
nă a partidului nostru, supremul le- 
gămint, angajamentul ferm de a ne 
dărui toate forțele, în strînsă uni
tate cu întreaga națiune, pentru in
făptuirea orientărilor cuprinse in 
magistralul Raport pe care l-ați pre
zentat Congresului al XIII-lea. a tu
turor documentelor adoptate de fo
rumul comuniștilor, de a urma mă
rețul dumneavoastră exemplu de 
înalt devotament și nestrămutată 
dirzenie revoluționară, pentru a ne 
spori tot mai mult contribuția la 
progresul multilateral al țării.

de participanții la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Neamț al P.C.R.

Mult iubite ți stimate 
tovarășe Nicolae Ceausescu,

păcii și colaborării în

dumneavoastră în func- 
de conducere a partidu-

Participanții la simpozionul oma
gial dedicat împlinirii a două de
cenii de la Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român își în
dreaptă gîndurile și sentimentele 
pline de profund respect și a- 
lcasă prețuire către dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, înțelept conducă
tor al partidului și statului, strateg 
de geniu al edificării României so
cialiste moderne, erou între eroii 
neamului, care v-ați dedicat întrea
ga viață slujirii cu devotament a 
celor mai nobile idealuri ale poporu
lui, cauzei 
lume.

învestirea 
ția supremă 
Iui de către Congresul al IX-lea a 
constituit un moment crucial care a 
inaugurat etapa cea mai luminoasă 
și mai bogată in realizări din întrea
ga i istorie a patriei, intrată definitiv 
în conștiința națiunii noastre drept 
„Epoca Nicolae Ceaușescu*'.

Ne exprimăm, din adîncul Iniml- 
lbr|| recunoștința fără margini față 
de contribuția decisivă pe care ați 
adus-o în toți acești ani la dezvolta
rea și modernizarea economiei națio
nale, la propășirea armonioasă a tu
turor județelor și localităților pa
triei, la înflorirea științei și învă- 
țămintului, artei și culturii, la creș
terea bunăstării materiale și spiri
tuale a 
omului 
devotat 
mului.

Adresăm, de asemenea, și cu acest 
prilej, calde mulțumiri mult stimatei 
tovarășe Elena Ceaușescu. eminent 
om politic și savant dc reputație in
ternațională, pentru prestigioasa și 
neobosita activitate ce o desfășoară 
în vederea promovării ferme a celor 

întregului popor, la formarea 
nou, constructor conștient și 
al socialismului și comunis-

mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii Contemporane, pentru contribu
ția de seamă Ia elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și internațio
nale a partidului și statului.

Constituie pentru noi toți, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, un permanent și 
insuflețitor exemplu minunatele 
dumneavoastră calități de eminent 
conducător politic și de stat, comu
nist de omenie și ginditor revoluțio
nar. personalitate de frunte a lumii 
contemporane și ne angajăm că vom 
contribui cu întreaga noastră capa
citate de muncă și creație Ia înfăp
tuirea politicii partidului și statului, 
a prețioaselor dumneavoastră indica
ții și orientări, a istoricelor hotărîri 
adoptate de cel de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român.

Vă rugăm să primiți, o dată cu cele 
mai călduroase mulțumiri pentru 
grija permanentă ce o purtați dez
voltării multilaterale a județului 
Neamț, patriei întregi, urarea noas
tră fierbinte de multă sănătate și 
viață îndelungată pentru a ne con
duce pe mai departe spre noi și . hit 
mai mari înfăptuiri pe calea socia
lismului și comunismului.

li --J'' 1?-*^*"*
La Piatra Neamț s-au 

lucrările simpozionului ___
„Epoca Nicolae. Ceaușescu — peri
oada celor mai rodnice și multilate
rale înfăptuiri din istoria României", 
organizat de Comitetul județean 
Neamț al P.C.R., dedicat aniversării 
a două decenii de la istoricul Con
gres al IX-lea al partidului.

Comunicările prezentate au pus în 
lumină profundele mutații calitative 
intervenite în întreaga viață econo
mico-socială a patriei după Congre
sul al IX-lea al partidului, origina
litatea soluțiilor adoptate de partidul 
și statul nostru în rezolvarea proble
melor fundamentale ale construcției 
socialiste, indisolubil legate de vasta 
activitate teoretică și practică, de 
gindirea profund științifică și acțiu

iij«tl»7 a
desiășurât 

omagial

nea cutezătoare, revoluționară ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. A 
fost subliniată creșterea tot mai pu
ternică a rolului conducător al parti
dului, organizator și mobilizator al 
maselor in infăptuirea politicii in
terne și externe, la întărirea demo
crației socialiste, la afirmarea preg
nantă a umanismului revoluționar, a 
omului nou, cu conștiință înaintată, 
situat în centrul intregii opere de 
edificare a socialismului. Au fost re
liefate ideile originale ale tovarășu-

de participanții la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Olt al P.C.R.

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Intr-o deplină unitate de cuget și 
simțire cu întregul partid, cu între
gul popor, ne exprimăm și cu acest 
prilej sentimentele de aleasă stimă 

-și profund respect față de activita
tea dumneavoastră neobosită, dedi
cată binelui și fericirii națiunii noas
tre. progresului și propășirii patriei, 
triumfului nobilelor idealuri de pace, 
prietenie și colaborare internaționa
lă. Eveniment istoric de excepțională 
însemnătate pentru devenirea socia
listă și comunistă a țării, Congresul 
al IX-lea al partidului s-a înscris in 
conștiința noastră, a tuturor, mar- 
cind începutul unei etape înnoitoare, 
întemeiată pe un puternic suflu re
voluționar, generatoare de profunde 
transformări in viața politică, econo
mică și social-culturală a patriei.

Cu îndreptățită satisfacție, simpo
zionul nostru omagial a eviden
țiat strălucita semnificație a ac
tului politic fundamental prin care, 
acum 20 de ani. Ia Congresul 
al IX-lea, ați fost ales dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, in su
prema funcție de conducere a parti
dului. Drumul parcurs de atunci, 
purtind amprenta genialei dumnea
voastră capacități creatoare, a gindi
rii profunde care îmbină organic 
teoria generală a materialismului 
dialectic și a socialismului științific 
cu realitățile contemporane ale so
cietății românești, a contribuției 
dumneavoastră inestimabile, deter
minante la elaborarea și infăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului și 
România 
înfloririi 
cea mai 
intrată, pentru totdeauna, in 
ința națională drept 
Nicolae Ceaușescu".

Este epoca celor mai inalte 
de dezvoltare economică, de ____
trializare socialistă și de înfăptuire 
a noii revoluții agrare, de profunde 
prefaceri în viața tuturor localități
lorțării, de, avint fără precedent al 
științei,, iuyățămînțului și culturii, 
pețioada in care s-a afirmat plenar 
democrația muncitorească, a crescut 
conștiiifia_.șpcialișta, a. sporit conti
nuu buhăslarea materială și spiri
tuală a întregului popor, iar numele 
României, al președintelui ei au de
venit sinonime cu idealul suprem al 
triumfului păcii pe păniint.

Sintem mindri că, o dată cu țara 
întreagă, județul Olt a cunoscut, in 
aceste două decenii, cele mai de sea
mă înfăptuiri din existența milenară 
a acestor locuri, devenind un județ 
industrial-agrar in plină ascensiune. 
Ce poate fi mai grăitor in acest 
sens decit faptul că 97 Ia sută din 
producția industrială actuală se rea
lizează în capacități date in funcțiu
ne in cei 20 de ani, că in această 
perioadă am obținut de pe ogoare 
cele mai mari recolte, că orașele și 
satele noastre s-au înscris ferm pe 
coordonatele luminoase ției socialiste ! 

statului nostru, a înscris 
pe trepte tot mai înalte ale 
multilaterale, în i 
rodnică din istoria

perioada 
patriei, 
conști- 
Epoca

ritinuri 
indus-

ale civiliza-

lui Nicolae Ceaușescu privind rolul 
conștiinței socialiste revoluționare, al 
culturii, al educației patriotice a ma
selor. Totodată, a fost pus in lumină 
înaltul prestigiu al României socia
liste în viața internațională.

Participanții la simpozion. într-o 
ambianță de inaltâ vibrație revolu
ționară, au adresat o telegramă tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.

Cu fierbinte recunoștință, Ia acest 
măreț jubileu dăm glas recunoștin
ței unanime a celor ce muncim și 
trăim in această parte de țară, pen
tru tot ce ați făcut și faceți spre 
binele și fericirea noastră, a tuturor, 
pentru sfaturile înțelepte și îndem
nurile mobilizatoare, pentru sarcinile 
și indicațiile prețioase pe care ni 
le-ați dat cu prilejul numeroaselor 
vizite Întreprinse, impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in județ, 
al intiinirilor și dialogurilor de 
lucru cu oamenii muncii din unită
țile industriale și agricole. Expresia 
cea mai înaltă a sentimentelor de 
prietenie, stimă și dragoste pe care 
le nutrim față de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, este angajamen
tul nostru solemn de a acționa și in 
viitor cu sporită dăruire patriotică 
și spirit revoluționar pentru a da 
viață istoricelor hotâriri ale Con
gresului al XHI-Iea al partidului, 
onorîndu-ne, astfel, înaltele titluri 
de fruntași in intrecerea socialistă, 
dind noi dimensiuni de progres și 
bunăstare drumului ascendent pe 
care il urmăm.

în numele comuniștilor, al tutu
ror oamenilor muncii din județul Olt, 
permiteți-ne să vă adresăm cele mai 
calde urări de ani mulți și fericiți, 
cu sănătate și deplină putere de 
muncă, spre a conduce partidul, pa
tria, poporul român pe culmile lu
minoase ale socialismului și comu
nismului.

. ★
In organizarea Comitetului jude

țean Olt al P.C.R., la Slatină s-au 
desfășurat, miercuri, lucrările sim
pozionului omagial avind ca temă 
„Două decenii de la Congresul al 
IX-lea al P.C.R. — eveniment isto
ric in viața partidului și a poporu
lui nostru".

Relevînd profunda semnificație a 
Congresului al IX-lea âl P.C.R. in 
istoria contemporană a României, co
municările prezentate au pus în lu
mină contribuția decisivă a secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Îmbogățirea 
tezaurului gindirii filozofice si so
cial-politice, la dezvoltarea științei 
conducerii societății socialiste româ
nești, în înfăptuirea operei de edifi
care a noii orinduiri. Au fost evi
dențiate momentele fundamentale 
ale - istoriei poporului” rbifiân, 're
flectate ' în operele ' ' tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în cadrul sim
pozionului au fost reliefate succe
sele remarcabile obținute de oame.- 
nii muncii din țara- noastră in pe
rioada ultimilor 20 de ani. A fost 
pus în evidență rolul determinant al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
elaborarea și transpunerea in viață 
a politicii externe a partidului și 
statului nostru.

In încheiere, într-o atmoșferă tn- 
suflețitoare, de adincă vibrație pa
triotică, participanții la simpozion 
au adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

-ri

Manifestări politico-educative și cuitural-artistice omagiale
în expuneri, dezbateri, simpozioane sînt 
prezentate profundele prefaceri înnoitoare 
din viața economico-socială a țării din anii 
„Epocii Ceaușescu", se dă glas mîndriei 
oamenilor muncii din patria noastră de a 
fi contemporanii celei mai rodnice perioade 

din istoria României

în aceste zile, in municipiul Bu
zău, orașul Rimnicu Sărat și in co
munele județului BUZĂU, în orga
nizarea secției de propagandă a co
mitetului județean de partid, consi
liului județean al sindicatelor, comi
tetului județean al U.T.C., comite
tului județean de cultură și educație 
socialistă, la casele de cultură, clu
burile muncitorești și căminele cul
turale, în stațiunile balneare Mon- 
teoru și Balta Albă au loc numeroa
se manifestări politico-educative și 
cuitural-artistice dedicate împlinirii 
a 20 de ani de la Congresul al IX- 
lea al partidului. La Casa de cultură 
din orașul Rîmnicu Sărat s-a des
fășurat simpozionul „20 de ani de 
viață nouă, de mărețe împliniri ala 
-Epocii Ceaușescu», de prefaceri în
noitoare în toate domeniile**, urmat 
de un spectacol de muzică și ver
suri la care și-au dat concursul nu
meroși artiști amatori, laureați ai 
Festivalului național „Cîntarea 
României*'. La întreprinderea de uti
laj tehnologic și întreprinderea de 
contactoare din municipiul Buzău a 
avut loc simpozionul „20 de ani de 
glorii și lumină ai României socialis
te in «Epoca Ceaușescu». Opera teo
retică a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
fundament al politicii partidului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare 
României spre comunism", iar la că
minul cultural din comuna Stîlpu, 
Muzeul județean Buzău a organizat 
o masă rotundă pe tema „Epoca 
Ceaușescu — epoca marilor împli
niri socialiste pe pămîntul româ
nesc". Tot in această perioadă se 

află în plină desfășurare etapa de 
masă a concursurilor „Epoca 
Ceaușescu — 20 de ani de mărețe și 
trainice împliniri socialiste" și „Mu
nicipiul Buzău pe coordonatele în
floririi și dezvoltării multilaterale", 
organizate de comitetul județean al 
U.T.C. și biblioteca județeană. (Ste- 
lian Chiper).

în cadrul manifestărilor dedicate . 
împlinirii a două decenii de la isto
ricul Congres al IX-lea al partidu
lui, la Muzeul de istorie și artă al 
municipiului BUCUREȘTI a avut 
loc, in ciclul de manifestări politi
co-educative „Bucureștii marilor îm
pliniri socialiste", dezbaterea intitu
lată „Mărețe perspective bucureștene 
în lumina istoricelor documente ale 
Congresului al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român". în cadrul dez
baterii, organizată de instituția-gazdă 
și Cabinetul pentru activitatea ideolo
gică și politico-educativă al sectoru
lui 3 din Capitală, au fost prezentate 
profundele prefaceri edilitar-gospo- 
dărești petrecute în Capitală in anii 
„Epocii Ceaușescu", dezvoltarea me
troului bucureștean — măreață cti
torie a acestui timp eroic — lumi
noasele perspective de înaintare a 
Capitalei pe calea progresului social- 
economic prefigurate in hotăririle 
Congresului al XIII-lea al partidului.

Sub egida Consiliului județean, de 
cultură și educație socialistă DOLJ 
continuă suita de manifestări 
politico-educative și cuitural-ar
tistice dedicate împlinirii a două 
decenii de la Congresul al IX-lea 
al partidului. Astfel, la Școala 

interjudețeană de partid Craiova 
a avut loc simpozionul „Epoca 
Ceaușescu — epoca celor mai în
floritoare împliniri din istoria Româ
niei", precum și concursul „Cine 
știe ciștigă" cu tema „Tinere
tul României socialiste în Epoca 
Ceaușescu", la care au luat parte ca
dre didactice și cursanți — activiști 
de partid și de stat. Comitetul ju
dețean Dolj al U.T.C. a inițiat in 
localitățile Dăbuleni, Ghercești, Po
iana Mare, Bîrca, Melinești și Almăj 
un ciclu de dezbateri sub genericul 
„Epoca Ceaușescu — epoca celor mai 
glorioase realizări din istoria Româ
niei". Consiliul județean al sindica
telor a organizat, la întreprinderea 
de tractoare și mașini agricole, dez
baterea cu tema „Democrația socia
listă din România, o democrație au
tentică, originală". (Nicolae Băbălău)»

în cadrul manifestărilor dedicate 
Împlinirii a 20 de ani de la Congre
sul al IX-lea al partidului, in toate 
localitățile județului HARGHITA, in 
așezămintele de cultură, întreprin
deri, instituții, licee și unități agri
cole se desfășoară ample manifes
tări politico-educative și cuitural- 
artistice. Sub genericul „însemnăta
tea istorică a Congresului al IX-lea 
al Partidului Comunist Român, mo
ment de referință al- noului curs în 
viața partidului și a întregului po
por, generat de spiritul novator, 
profund științific, consecvent re
voluționar promovat de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu în toate domeni
ile construcției socialiste" sînt pro
gramate simpozioane, mese rotunde, 
dezbateri și expuneri urmate de 

spectacole artistice susținute de 
formațiile laureate ale Festiva
lului național „Cințarea Româ
niei". Cu acest prilej sint înfățișate 
marile realizări obținute în anii 
„Epocii Ceaușescu" în dezvoltarea 
social-economică a țării și a jude
țului, contribuția hotăritoare a se
cretarului general al partidului la 
elaborarea și infăptuirea politicii in
terne și externe a României socia
liste. (I. D. Kiss).

Sub egida Comitetului județean 
BOTOȘANI al P.C.R., în sala Tea
trului de stat „Mihai Eminescu". a 
avut loc simpozionul pe tema 
„Epoca Ceaușescu — două decenii 
de glorie, două decenii de împliniri. 
Județul Botoșani în Epoca 
Ceaușescu", la care au luat parte 
peste 600 de oameni ai muncii. Cele 
44 de referate și comunicări prezen
tate în plen și pe trei secțiuni de 
către cercetători în domeniul știin
țelor sociale, cadre universitare, spe
cialiști, activiști de partid și de stat 
din București, Iași și Botoșani 
au abordat teze, concepte, idei, 
orientări și direcții de acțiu
ne cuprinse în opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, relevindu-se ro
lul hotăritor al acestora in realiza
rea înaltului ritm de dezvoltare eco
nomico-socială a țării și in context 
a județului Botoșani in cei 20 de 
ani de la Congresul al IX-lea al 
partidului. (Silvestri Ailenei).

Sub genericul „Epoca 
Nicolae Ceaușescu — epoca marilor 
împliniri ale literaturii române", în 
orașele Sighișoara, Tirnăveni. Luduș, 
Reghin, Sovata și Tîrgu Mureș, ca 
și în unele centre rurale ale jude
țului MUREȘ, au avut loc întilniri 
intre scriitori, redactori și colabora
tori ai revistelor „Vatra" și „Igaz 
Szo" cu cititori, români și maghiari, 
de pe cuprinsul județului, în care, 
prin lectura unor fragmente din 
opere realizate în ultimii 20 de ani, 
a fost relevat modul in care și scri
itorii mureșeni au ilustrat viața 
nouă a patriei sub soarele generos 
al socialismului. Totodată, sub ge
nericul „Documentele Congresului al 
IX-lea în inimile și faptele noastre", 
la casele de cultură, căminele cultu
rale și biblioteci continuă să se des
fășoare expuneri, simpozioane, întil
niri cu oameni de cultură și artă, 
iar pentru a ilustra unitatea și con
tinuitatea poporului român pe aceste 
meleaguri, unitatea poporului nostru 
în jurul partidului, al secretarului său 

general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
complexul muzeal „Mureș" din 
Tirgu Mureș găzduiește o valoroasă 
expoziție documentară intitulată : 
„Unitate și continuitate, prezența și 
circulația cărților vechi românești in 
județul Mureș", vizitată, pină acum, 
de sute de elevi și tineri din între
prinderile și instituțiile județului. 
Acest moment aniversar din viața 
partidului și poporului nostru a fost 
marcat și de susținerea simpozioane
lor : „Creșterea rolului femeii în cei 
20 de ani de mărețe împliniri socia
liste", „Congresul al IX-lea al 
P.C.R. — deschizător al unei noi 
etape istorice in dezvoltarea socialis
tă și comunistă a României", pre
cum și de organizarea, la Teatrul de 
vară din Tîrgu Mureș, a montajului 
literar-muzical „Iubit conducător — 
ctitor al noii Românii". (Gheorghe 
Giurgiu).

Biblioteca județeană CONSTANȚA 
a organizat, la sediu, o expoziție de 
carte.și publicații pe tema „Dezvol
tarea economică și social-culturală a 
României. în perioada 1965—1985“, in 
care sînt prezentate publicații, albu
me, pliante și grafice care înfăți
șează sugestiv etapele dezvoltării ță
rii noastre in această perioadă. La 
Casa armatei din municipiul Con
stanța a fost organizat un interesant 
simpozion intitulat „Glorioasa Epocă 
Ceaușescu in istoria patriei — 20 de 
ani de la Congresul al IX-lea al 
P.C.R.". Tot aici a avut loc o ex
punere cu tema : „O nouă ini
țiativă a României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru dezarmare 
și pace". (George Mihăeseu).I

Aniversarea a 20 de ani de la is
toricul Congres al IX-lea al parti
dului este marcată și in județul 
VASLUI de numeroase manifestări 
politico-educative. Astfel, în munici
piul Vaslui a avut loc simpozionul 
cu tema „Contribuția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la perfecționarea 
formelor de participare democratică 
a maselor populare la conducerea 
societății" ; in mai multe localități 
ale județului a fost prezentată ex
punerea „Epoca Ceaușescu — epoca 
celor mai mărețe realizări din is
toria României", s-au organizat ex
poziții de carte social-politică, de 
artă plastică și altele. De asemenea. 
Ia casele de cultură din Vaslui și 
Bîrlad, la căminele culturale Lun
ca Banului și Fălciu s-au desfășu

rat spectacole artistice sub generi
cul „Omagiu fierbinte partidului 
iubit". (Petru Necula).

Sub egida secției de propagandă a 
Comitetului județean TELEORMAN 
al P.C.R., la așezămintele culturale 
din localitățile urbane și rurale au 
avut Ioc numeroase manifestări po
litico-educative dedicate aniversării 
a două decenii de la Congresul al 
IX-lea al partidului, la care au 
participat oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții, activiști de 
partid, reprezentanți ai organizații
lor de masă și obștești, cadre didac
tice, muzeografi. La Casa de cul
tură a sindicatelor din municipiul 
Alexandria s-au desfășurat simpozio
nul „Epoca Nicolae Ceaușescu, e- 
poca marilor împliniri revoluționare" 
și spectacolul muzical-coregrafic „O- 
magiu conducătorului iubit". O expo
ziție de carte social-politică intitu
lată „Opera președintelui țării — 
izvor de gîndire și cutezanță revo
luționară" s-a deschis la biblioteca 
județeană.

Expuneri, dezbateri și, alte mani
festări, in cadrul cărora au fost evi
dențiate profundele transformări pe
trecute in țara noastră, in județul 
Teleorman și localitățile sale, au 
mai avut loc la Turnu Măgurele, 
Roșiori de Vede, Zimnicea, Videle șl 
în alte așezări rurale. Asemenea 
manifestări, ca și recitalurile de mu
zică și poezie patriotică, expozițiile 
dc artă plastică, montajele literar- 
muzicale s-au constituit în calde o- 
magii aduse îndelungatei și prodi
gioasei activități revoluționare a to
varășului Nicolae Ceaușescu, gindirii 
sale cutezătoare, reflectată grăitor in 
mărețele realizări care au făcut din 
ultimele două decenii perioada cea 
mai fertilă din întreaga istorie a pa
triei. (Stan Ștefan).

La biblioteca „V. A. Urechia" 
din GALAȚI s-a deschis o ex
poziție de carte intitulată „Epoca 
Nicolae Ceaușescu — 20 de ani de 
mărețe împliniri socialiste". Expozi
ția cuprinde cărți social-politice, 
științifice, tehnice, de artă și lite
rare, lucrări tipărite în ultimele două 
decenii. La loc de cinste se află ma
gistrala operă a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, precum și lucră
rile științifice ale tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. (Dan Plăeșu).

Orașul Hațeg, din județul HUNE
DOARA, găzduiește in aceste zile 
numeroase manifestări politico-ideb- 
logice consacrate aniversării a 20 de 
ani de la Congresul al IX-lea al 
partidului nostru. Astfel,. la cinema
tograful „Dacia", sub genericul 
„Drum de glorii — Congresul al 
IX-lea — Congresul al XIII-lea ale 
partidului", a avut loc o atractivă 
acțiune cu filmul, prezentindu-sa 
filmele documentare „Transdobro- 
geanul" și „România — casa mea". 
Spectatorii au vizionat apoi montajul 
literar-cinematografic „Țară de eroi". 
Tot în aceste zile, la Casa de cultu
ră din Hațeg, comitetul orășenesc de 
cultură și educație socialistă a ini
țiat desfășurarea unor manifestări 
artistice sub genericul „Omagiind 
eroul, omagiem o țară", precum și 
un ciclu de expuneri și dezbateri 
„Epoca Ceaușescu — epoca marilor 
împliniri ale României socialiste", la 
care au luat parte un însemnat 
număr de, oameni ai muncii din toa
te unitățile economice și instituțiile 
orașului Hațeg. (Sabin Cerbu).

Viața politică și cultural-artistică 
a tuturor localităților din județul 
VRANCEA, în aceste zile premergă
toare împlinirii a 20 de ani de la 
Congresul al IX-lea al partidului, 
este puternic marcată de numeroa
se manifestări, dedicate omagierii 
actului istoric de acum două dece
nii, prezentării mărețelor realizări 
ale poporului român, ale oamenilor 
muncii din această zonă a țării, in 
cea mai fertilă epocă a construc
ției socialiste. Sînt organizate sim
pozioane, expuneri, dezbateri și 
consultații, prezeiitări de expoziții cu 
imagini din noua realitate socialis
tă a țării și a județului Vrancea, e- 
vocări cinematografice ale trecutu
lui de luptă al poporului român pen
tru unitate națională și independen
tă. La căminele culturale și casele 
de cultură au loc spectacole ce pun 
în evidență creșterea potențialului 
cultural-artistic al județului, ca o re
flectare a dezvoltării multilaterale a 
Vrancei în anii parcurși de la Con
gresul al IX-lea al partidului. La 
începutul acestei săptămini, sub ge
nericul „Vrancea — vatră de isto
rie, vatră de împliniri socialiste", â 
fost declanșat un nou ciclu de ma
nifestări politico-ideologice și cuitu
ral-artistice, deschiderea acestuia 
fiind marcată de simpozionul „Sub 
gloriosul arc de timp al Epocii 
Nicolae Ceaușescu", desfășurat la 
Focșani. (Dan Drăgulescu). J
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Delegația militară a R. P. Chineze
(Urmare din pag. I) 
nosc o evoluție ascendentă. Au fost 
relevate, totodată, largile posibili
tăți existente pentru dezvoltarea in 
continuare a legăturilor bilaterale, 
pe plan politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și in alte sectoare 
de activitate, in folosul și spre bi
nele ambelor țări și popoare, al cau
zei păcii, socialismului și colaborării 
in lume.

Abordindu-se unele probleme ale 
vieții internaționale, a fost exprima
tă ingrijorarea față de încordarea 
deosebit de gravă la care s-a ajuns 
in lume, ca urmare a intensificării 
cursei înarmărilor, a persistenței stă

Primul-ministru al Australiei de Vest
(Urmare din pag. I) 
ză condiții favorabile pentru ampli
ficarea in continuare a conlucrării 
reciproc avantajoase dintre țările 
noastre. A fost relevată necesitatea 
de a se acționa pentru o cit mai 
eficientă valorificare a posibilităților 
existente în vederea lărgirii schim
bului de mărfuri, extinderii și di
versificării cooperării în producție, 
a inițierii de noi acțiuni de colabo
rare pe termen lung, care să dea o 
perspectivă trainică, de durată ra
porturilor economice dintre Româ
nia și Australia. în acest context au 
fost discutate o serie de probleme

ÎNCHEIEREA VIZITEI OFICIALE DE PRIETENIE

A PREȘEDINTELUI REPUBLICII MALTA, AGATHA RARBARA

COMUNICAT COMUN
(Urmare din pag. I)

Partea română a exprimat în con
tinuare sprijinul pentru statutul de 
neutralitate al Maltei, care servește 
transformării Mediteranei într-o 
zonă a păcii și colaborării. In legă
tură cu aceasta, a salutat prima re
uniune a miniștrilor afacerilor ex
terne ai țărilor nealiniate din zona 
Mediteranei privind cooperarea și 
securitatea în Mediterană, care a 
avut loc Ia La Valletta, în septem
brie 1984.

Cele două părți au reafirmat im
portanța transformării Balcanilor 
lntr-o zonă a păcii și bunei vecină
tăți, fără arme nucleare și fără baze 
militare străine. Ei și-au exprimat’ 
hotărîrea de a sprijini realizarea 
unor asemenea zone denuclearizate 
în nordul și în centrul Europei, în 
Medițerană, precum și in alte re
giuni ale lumii.

Ambele părți au subliniat necesi
tatea soluționării tuturor probleme
lor litigioase dintre, state numai prin 
tratative, au făcut apel la încetarea 
conflictelor existente și rezolvarea 
lor pe cale politică, în interesul ță
rilor respective, al păcii și stabili
tății In lume.

Ambele părți și-au exprimat în
grijorarea profundă în legătură cu 
tensiunea și instabilitatea situației 
din Orientul Mijlociu. Ele au sub
liniat necesitatea instaurării unei 
păci trainice și juste în această re
giune, bazată pe retragerea Israelu
lui din teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967, pe recu
noașterea dreptului la autodetermi

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 11 iulie, ora 20 — 14 iulie, 
ora 20. In țară : Vreme schimbătoare, 
cu cerul temporar noros. Vor cădea 
ploi locale, mai ales sub formă de 
averse, însoțite de descărcări electrice 
în zona de deal șl de munte și izolat 
în restul tării. Vint slab pînă la mo
derat cu intensificări locale de scurtă 
durată. Temperatura în creștere ușoa
ră. Minimele vor fi cuprinse între 8 
și 18 grade, iar cele maxime între 20 
și 30 grade, local mai ridicate în sud. 
In București : Vreme predominant 
frumoasă, cu cerul variabil, favorabil 
ploii de scurtă durată. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 14 și 17 grade, 
iar maximele între 28 șl 31 grade.

INFORMAȚII SPORTIVE
ATLETISM. Stadionul „23 August" 

din Capitală găzduiește vineri, sim- 
bătă și duminică întrecerile cam
pionatelor naționale de atletism 
pentru seniori și tineret, competiție 
care contează și ca finale ale „Da- 
ciadei" pentru seniori. Vineri, in 
prima zi de concurs, după festivi
tatea de deschidere programată la 
ora 16,15, se vor disputa probele de 
110 m garduri, triplusalt, greutate 
fete, suliță băieți. 100 m feminin și 
masculin, 1 500 m feminin și mas
culin, aruncarea ciocanului și înăl
țime masculin. Iată probele înscri
se in programul următoarelor zile 
(reuniunile incep la ora 17) : sim- 
bătă : feminin : 400 m garduri, 400 
m plat, 800 m, 3 000 m, 4X100 m ; 
masculin : 400 m, lungime, 3 000 m 
obstacole, 4X100 m ; duminică : fe
minin : înălțime, lungime. 100 m 
garduri, 200 m, disc, 10 000 m, 4X400 
m ; masculin : 800 m, greutate, 5 000 
m, 200 m, 4X400 m.

SCRIMA. în perioada 13—21 iulie 
»e vor desfășura la Barcelona cam
pionatele mondiale de scrimă pentru 
seniori, competiție la care țara 
noastră va fi reprezentată de flo- 
retista Reka Lazăr și de echipa de 
spadă, alcătuită din Felix Nicolae, 
Nicolae Bodoczi, Sorin Saitoc, Ru
dolf Szabo și Mihai Popa.

TENIS. Pe ordinea de zi a Con
gresului Federației internaționale de 
tenis (F.I.L.T.), ce se desfășoară în 
aceste zile la Barcelona, figurează, 
intre altele, alegerea președinte
lui (pentru care candidează din nou 
Philippe Chatrier), problema redu
cerii virstei admise in circuitele pro
fesioniste, precum și modalitățile de 
participare a jucătorilor la Jocurile 
Olimpice. Va fi discutată, de ase
menea, o propunere a Comitetului 
director al F.I.L.T. privind institui
rea unui orar unic pentru începerea 
meciurilor în „Cupa Davis". 

rilor de încordare și conflict In di
ferite regiuni ale globului. în acest 
context, s-a subliniat că, in actuala 
situație, se impune să se acționeze 
cu fermitate pentru oprirea cursului 
periculos al evenimentelor spre con
fruntare și război, pentru trecerea 
la dezarmare, în primul rînd la de
zarmare nucleară, pentru afirmarea 
politicii de destindere, colaborare și 
pace.

A fost reliefată necesitatea elimi
nării forței și amenințării cu forța 
din relațiile internaționale, ' regle
mentării tuturor conflictelor și pro
blemelor litigioase dintre state pe 
cale pașnică, prin tratative.

S-a apreciat că rezolvarea justă și 

privind importul din Australia de 
Vest al unor însemnate cantități de 
minereu de fier și alte materii pri
me. în schimbul unor produse ale 
industriei constructoare de mașini 
românești, precum și posibilitățile de 
utilizare a Canalului Dunăre — Ma
rea Neagră pentru transportul pro
duselor australiene.

Au fost abordate, totodată, unele 
aspecte ale vieții internaționale ac
tuale, subliniindu-se necesitatea de 
a se face totul pentru oprirea 
cursului periculos al evenimentelor 
spre confruntare și război, pentru 
încetarea cursei Înarmărilor și tre

nare al poporului palestinian, Inclu
siv la constituirea unui stat palesti
nian independent, și asigurarea in
dependenței, suveranității și integri
tății tuturor statelor din regiune.

Cele două părți s-au pronunțat 
pentru încetarea neintîrziată a con
flictului dintre Iran și Irak și pen
tru o soluționare prin tratative a 
problemelor dintre cele două țări.

Cele două părți au exprimat spri
jinul lor pentru lupta de eliberare 
a popoarelor, pentru eforturile aces
tora de consolidare a independenței 
lor naționale. Ele declară că acordă 
întregul lor sprijin luptei poporului 
namibian, sub conducerea S.W.A.P.O., 
pentru deplina independență a Na
mibiei și se pronunță ferm împo
triva politicii rasiste, de apartheid, 
pentru participarea egală în drep
turi la viața politică și socială a 
tuturor cetățenilor din Africa de Sud.

Președinții României și Maltei 
și-au exprimat profunda îngrijorare 
in legătură cu situația economică 
gravă existentă în lume și față de 
adiricirea decalajelor dintre, țările 
bogate și țările sărace, 'fii consideră 
că este imperios necesar să se ajun
gă cit mai curând la negocieri con
crete, reale în cadrul O.N.U. Intre 
țările în curs de dezvoltare și țările 
dezvoltate, în vederea soluționării 
globale și echitabile a problemelor 
subdezvoltării — inclusiv ale dato
riilor externe extrem de mari care 
împovărează țările în curs de dez
voltare. Ei au subliniat necesitatea 
instaurării unei noi ordini economi
ce internaționale.

Cele două părți s-au pronunțat 
pentru creșterea rolului O.N.U. în

UNITĂȚI TURISTICE IN JUDEȚELE SATU MARE Șl OLT

Turiștii care vizitează județul 
Satu Mare au la dispoziție citeva 
unități turistice de mare atracție. 
Astfel, în localitatea Tășnad, pe 
drumul național Cărei—Marghita, 
la kilometrul 27, hotelul „Transil
vania" dispune de camere confor
tabile, restaurant, ștrand termal. 
La rindul său, hanul „Vraja vii
lor", situat lingă orașul Cărei, pe 
drumul național Cărei—Satu Mare, 
este o unitate de categoria 1, are 
locuri de cazare in camere confor
tabile, restaurant, bar de zi.

Din Satu Mare spre Sighetu 
Marmației pe D.N. 16, la kilome

In orașul Balș, hotelul „Central" 
dispune de 100 locuri cazare cu 
confort de categoria I, restaurant, 
bar de zi, cofetărie și secții de fri
zerie și coafură. în apropiere, se 
poate vizita centrul de ceramică 
Oboga.

La circa 8 kilometri de Balș, pe 
șoseaua națională Pitești — Craio
va, se află popasul turistic „Pădu
rea Sarului", situat în pădurea cu 

echitabilă a problemelor complexe 
ale lumii contemporane nu poate fi 
asigurată decit cu participarea acti
vă, in condiții de deplină egalitate, a 
tuturor statelor, indiferent de mări
me sau orinduire socială.

La întrevedere, desfășurată intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească. . au 
luat parte general-colonel Constantin 
Olteanu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul apărării naționale, și general 
locotenent Ilie Ceaușescu, adjunct al 
ministrului apărării naționale și 
secretar al Consiliului Politic Supe
rior al Armatei.

A fost de față Yu Hongliang, am
basadorul R.P. Chineze la București.

cerea la dezarmare, în primul rînd 
la dezarmarea nucleară, pentru in
staurarea unui climat de pace, în
țelegere și colaborare, pentru lichi
darea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă de cordialitate, 
a participat Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului.

Au participat, de asemenea, David 
Parker, ministrul energiei și resur
selor minerale al Australiei de Vest, 
și Lang Hancock, președintele Com
paniei „Hancock Prospecting P.T.Y. 
Ltd".

rezolvarea democratică a tuturor 
problemelor privind pacea și pro
gresul economico-social al popoare
lor, pentru participarea activă la 
viața internațională, în condiții de 
deplină egalitate, a tuturor statelor, 
îndeosebi a țărilor mici și mijlocii, 
a țărilor în curs de dezvoltare și 
nealiniate, care reprezintă marea 
majoritate a statelor lumii și sint 
nemijlocit interesate într-o politică 
de independență, de colaborare și 
pace. Ele au relevat cu satisfacție 
buna conlucrare dintre România și 
Malta în cadrul O.N.U., al „Grupu
lui celor 77", al mișcării țărilor neali
niate și în alte foruri europene și 
internaționale și au exprimat dorin
ța de a intensifica această colabo
rare. (

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Malta și-au exprimat deplina satis
facție pentru convorbirile avute și 
rezultatele vizitei, apreciind că a- 
ceasta constituie o nouă și impor
tantă contribuție la dezvoltarea con
tinuă a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două țări și po
poare, la cauza păcii și înțelegerii 
în lume.

Președintele Republicii Malta, 
Agatha Barbara, a transmis invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășei Elena Ceaușescu să 
efectueze o vizită de prietenie In 
Malta. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, data urmînd să fie stabilită 
pe cale diplomatică.

București, 10 iulie 1985

trul 42, Ungă localitatea Vama, in 
mijlocul Țării Oașului, un drum 
lateral asfaltat duce la cabana 
„Teilor", amplasată intr-o pădure. 
Cabana are locuri de cazare în ca
mere și căsuțe, precum și un 
restaurant.

In masivul Oaș, la 800 metri 
altitudine, se află cabana „Sîmbra 
Oilor", loc de popas original și 
plăcut cu locuri de cazare, spațiu 
pentru amplasarea de corturi și 
restaurant.

In fotografie : cabana „Teilor" 
din județul Satu Mare.

același nume. Unitatea este dotată 
cu căsuțe și un restaurant-braserie.

Pe același traseu, la 23 kilometri 
de Slatina, pe drumul național spre 
Pitești, în apropierea comunei 
Scornicești, cabana și crama Scor
nicești oferă vizitatorilor, intr-un 
frumos cadru natural, condiții bune 
de. popas și recreare.

în fotografie : hotelul „Central" 
din orașul Balș

Angajare fermă pentru 
îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe acest an
Miercuri a avut loc la Căminul 

cultural din comuna Scornicești, ju
dețul Olt, o adunare festivă, in ca
drul căreia cooperativei agricole de 
producție Scornicești, unitate distin
să recent cu înaltul titlu de „Erou 
al Muncii Socialiste" — i-au fost 
decernate „Steagul Roșu" și „Diplo
ma de onoare" ale Consiliului Cen
tral ai U.G.S.R. pentru ocuparea 
locului I pe țară in întrecerea so
cialistă pe anul 1984, dintre unitățile 
din agricultura cooperatistă.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la adu
nare au adresat TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă 
în care se spune : Conferirea înalte
lor distincții are Ioc in preajma unui 
eveniment de însemnătate istorică, 
cu adinei semnificații in viața și 
munca întregului nostru popor — 
aniversarea a două decenii de Ia 
Congresul al IX-lea al partidului, de 
cind dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
vă aflați in fruntea partidului și a 
țării. Este un minunat prilej pentru 
noi, pentru întreaga noastră națiune 
socialistă de a vă cinsti, prin noi și 
exemplare fapte de muncă, numele 
și strălucita dumneavoastră activitate 
de eminent conducător al partidului 
și statului, care ați făcut din perioa
da de după Congresul al IX-lea al 
partidului epoca cea mai bogată in 
realizări din multimilenara istoric a 
poporului român, denumită cu min- 
drie națională „Epoca Ceaușescu".

Ne angajăm ferm in fața parti
dului, a dumneavoastră personal, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că urmindu-vă 
neabătut înaltul exemplu pe care il 
oferiți întregului nostru popor, pre
țioasele orientări, indicații și îndem
nuri nu vom precupeți nici un efort 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin din documentele 
Congresului al XIII-lea al partidului, 
adueîndu-ne, in acest fel, împreună 
cu întreaga noastră națiune socia
listă, o contribuție și mai mare la 
înfăptuirea obiectivelor noii revolu
ții agrare, la creșterea bunăstării șl 
fericirii tuturor oamenilor muncii din 
scumpa noastră patrie, la înălțarea 
României socialiste mereu mai min- 
dră și înfloritoare in rindul națiuni
lor suverane ale lumii.

Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, 
s-a intilnit, joi, cu Brian Thomas 
Bruke, prim-ministru al Australiei 
de Vest, care întreprinde o vizită in 

, tara noastră.
în cadrul tntrevederii au fost e- 

xaminate stadiul și perspectivele re
lațiilor economice româno-austra- 
liene, posibilitățile dezvoltării și lăr
girii colaborării și cooperării dintre 
România și Australia de Vest. Cu 
acest prilej au fost analizate noi do
menii de colaborare, precum și mă
suri menite să asigure valorificarea 
cît mai bună a posibilităților de con
lucrare bilaterală, creșterea volumu
lui schimburilor economice româno- 
australiene.

★
Cu prilejul „Lunii de solidaritate 

cu lupta poporului coreean", amba
sadorul Republicii Populare Demo
crate Coreene la București, Zo Iang 
Guk, a oferit, miercuri, o gală de 
film urmată de o recepție.

Au participat Petru Enache, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
reprezentanți ai conducerii Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
adjuncți de șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., membri ai con
ducerii unor ministere și ai Asocia
ției de prietenie româno-coreene, 
activiști de partid și de stat, repre
zentanți ai organizațiilor de masă și 
obștești, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țața noastră.

★
în cadrul acțiunilor de marcare In 

țara noastră a celei de-a 40-a ani
versări a Organizației Națiunilor 
Unite, la Asociația de Drept Interna
țional și Relații Internaționale a 
avut loc, miercuri, simpozionul „20 
de ani de prezență activă a Româ
niei la O.N.U. în slujba păcii și 
securității, a colaborării între toate 
națiunile".

Cu acest prilej au fost prezentate 
comunicări evidențiind inițiativele 
și propunerile României, ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu in di
recția creșterii rolului O.N.U. în 
viața internațională. A fost sublinia
tă contribuția țării noastre, a to
varășului Nicolae Ceaușescu la 

z eforturile întreprinse de O.N.U. pen
tru adoptarea unor măsuri efective 
de încetare a cursei înarmărilor și 

- de dezarmare, în primul rînd de 
dezarmare nucleară, pentru dezvol
tarea și consolidarea principiilor 
noi, democratice ale relațiilor din
tre state. în cadrul simpozionului 
s-au relevat inițiativele și demersu
rile românești în vederea instaură
rii unei noi ordini economice inter
naționale, a întăririi capacității de 
acțiune a O.N.U, in soluționarea, în 
interesul popoarelor, a problemelor 
care confruntă omenirea.

S-a reliefat, de asemenea, însem
nătatea marcării anului 1985 pro
clamat de O.N.U., la inițiativa Româ
niei, ca „An Internațional al Tine
retului", sub deviza „Participare, 
Dezvoltare, Pace".

Manifestări similare au avut loc 
la filialele A.D.I.R.I. din Cluj-Na- 
poca și Iași.

(Agerpres)
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
A POPORULUI MONGOL

Tovarășului JAMBÎN BATMUNH
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole

ULAN BATOR
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Mon

gole — cea de-a 64-a aniversare a victoriei Revoluției 
populare — îmi face o deosebită plăcere să vă adresez 
dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popu
lar și poporului prieten mongol, In numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român 
și al meu personal, un cordial salut tovărășesc șl cele 
mai calde felicitări.

Animat de profunde sentimente de prietenie și solida
ritate frățească, poporul român urmărește cu viu interes 
eforturile susținute depuse de oamenii muncii din Mon
golia, sub conducerea Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, pentru edificarea socialismului In patria lor și 
apreciază realizările obținute In dezvoltarea economiei, 
invățămîntului, culturii și in ridicarea nivelului general 
de bunăstare a poporului.

Subliniind evoluția ascendentă a raporturilor româno- 
mongole, doresc să reafirm și cu acest prilej convin
gerea mea fermă că, acționind împreună. In spiritul 
Tratatului de prietenie și colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Republica Populară Mongolă, rela
țiile de strînsă prietenie și conlucrare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Popular Revoluționar Mon
gol, dintre Republica Socialistă România și Republica 
Populară Mongolă se vor extinde și diversifica In con
tinuare, in interesul popoarelor țărilor noastre, al cauzei 
generale a socialismului, păcii și înțelegerii tn întreaga 
lume.

La aniversarea Zilei naționale a Mongoliei prietene, vă 
doresc dumneavoastră, comuniștilor, întregului popor mon
gol noi și importante succese In întreaga activitate pe 
care o desfășurați în întîmpinarea celui de-al XIX-Iea 
Congres al partidului și vă adresez cele mai bune urări 
de fericire, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Primul-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu, a trans
mis o telegramă tovarășului Dumaa- 
ghiin Sodnom, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Populara 
Mongole, prin care îi adresează, cu 
prilejul aniversării Zilei naționale a 
poporului mongol, cordiale felicitări 
și cele mai bune urări de sănătate 
și noi succese In activitatea sa și s 
guvernului mongol. în telegramă ta

Poporul mongol sărbătorește as
tăzi împlinirea a 64 de ani de la 
victoria revoluției populare, an- 
tiimperialiste si antifeudale și in
staurarea primului guvern popular 
din istoria tării.

Victoria de la 11 Iulie 1921 se 
înscrie ca un eveniment istoric in 
îndelungata luptă a poporului 
mongol pentru renaștere naționa
lă, libertate și progres. Această 
victorie avea să fie consolidată a- 
poi prin abolirea monarhiei și pro
clamarea republicii, la 26 noiem
brie 1924.

După izblnda revoluției, tn fața 
Partidului Popular Revoluționar, a 
guvernului mongol s-a aflat sar
cină majoră a depășirii înapoierii 
seculare și modernizării țării. Pen
tru infăotuirea acestui obiectiv, cel 
de-al III-lea Congres al P.P.R.M., 
din august 1924. a elaborat linia 
generală a dezvoltării pe cale neca- 
pitalistă și trecerii ulterioare la 
edificarea societății socialiste.

tn perioada care a urmat au fost 
lichidate relațiile de producție feu
dale. s-a înfăptuit cooperativizarea 
agriculturii, s-au pus bazele unei 
economii moderne. Un succes de

Darhan — orașul tinereții
Darhanul, acest oraș modern, cu 

toate trebuințele vieții civilizate, 
orașul acesta care In 1986 va împlini 
doar 25 de ani de existență „vorbeș
te" fără ghid sau translator într-o 
limbă din cele mai convingătoare ; 
„limba" marilor și structuralelor 
transformări petrecute aici, ca de 
altfel in întreaga republică, cu deo
sebire in Ultimele două decenii, o 
„limbă" care vorbește despre capa
citatea unui popor de a-și descoperi 
și pune in valoare vocații noi, con
structive, despre schimbarea radicali 
a rosturilor, a destinelor vieții omu
lui, prin formarea unei clase mun
citoare tinere, a unui eșalon de spe
cialiști autohtoni, prin dezvoltarea 
vieții culturale, spirituale.

Darhanul „vorbește" puțin despre 
trecutul lui pentru că nu prea are 
ce spune, doar că — așa cum am 
văzut intr-o fotografie la muzeul 
orașului, pentru că el are de acum 
și un muzeu — aici a fost o haltă 
de cale ferată la care trăgeau din 
cind in cind cițiva călători: „vorbeș
te" în schimb cu ardoare despre 
prezent, despre sarcini de plan și 
realizări, despre multe distincții na
ționale primite, despre faptul că aci 
se obține 10 la sută din producția 
industrială națională ; „vorbește" 
mult despre viitor, despre perspec
tivele conturate in programele de 
dezvoltare economico-socială pină 
in anul 2000, cind unitățile indus
triale existente in prezent — mine 
de cărbuni, combinate de „fabricat 
case", combinate de cărămizi sili- 
cioase, de ciment, combinate de pre
lucrare a produselor alimentare, de 
blănărie, de covoare — iși vor ex
tinde capacitățile de producție, valo- 
rificind mai deplin baza proprie de 
materie primă existentă !n zonă, 
cind vor apărea noi industrii: un 
combinat de prelucrare a metalelor, 
un altul de producere a îngrășămin
telor agricole, o întreprindere de fa
bricare a pieselor de schimb.

Viața economico-socială a localităților patriei
BUZĂU : Livrări suplimentare 

la export
Angajați cu toate forțele In am

pla întrecere socialistă ce se des
fășoară in cinstea aniversării a 20 
de ani de la Congresul al IX-lea 
al partidului, 11 unități economice 
au livrat suplimentar partenerilor 
externi produse in valoare de pes
te 70 milioane lei. (Stelian Chi- 
per).

HUNEDOARA : Un nou 
complex meșteșugăresc 

în frumosul oraș Brad de pe 
Crișul Alb s-a dat tn folosință 
unul dintre cele mai moderne com
plexe ale cooperației meșteșugă
rești din județul Hunedoara. El are 
o suprafață comercială de peste 
1 800 mp și cuprinde opt secții de 
servire a populației cu o gamă 
largă de lucrări executate de co
operatori cu o temeinică pregătire 
profesională. (Sabin Cerbu).

MUREȘ : însemnate sporuri 
la producția fizică

Chimiștii. energeticienii, con
structorii de mașini și lucrătorii din

TELEGRAME
exprimă convingerea că, prin eforturi 
comune, guvernele celor două țări 
vor contribui, în continuare, la în
făptuirea hotărîrilor și înțelegerilor 
adoptate la nivel înalt privind dez
voltarea relațiilor de prietenie șl 
colaborare româno-mongole.

•k
Cu ocazia celei de-a 64-a aniver

sări a victoriei Revoluției populara 
mongole — Ziua națională a Repu
blicii Populare Mongole — președin

seamă al poporului mongol 11 con
stituie crearea și dezvoltarea in
dustriei — inexistentă tn trecut — 
pe baza valorificării bogățiilor na
ționale. în zone de stepă, prin 
care odinioară cutreierau nomazii 
cu turmele lor, se ridică azi în
treprinderi ale industriilor minie
re, carbonifere, energetice, de pre
lucrare a metalelor, textile, ali
mentare și altele. Zootehnia con
tinuă să rămînă unul din sectoare
le de primă importanță ale eco
nomiei, concomitent dezvoltîndu-se 
și agricultura, ca urmare a valo
rificării unor tntinse suprafețe de 
păminturi înțelenite. Rezultate în
semnate s-au obținut și in dome
niile învățămîntului, științei și cul
turii, in creșterea nivelului de trai 
al poporului.

Poporul român urmărește cu 
simpatie activitatea constructivă a 
poporului mongol, se bucură de 
succesele, dobindite de acesta in o- 
pera de făurire a noii orinduiri. 
Intre România șl Mongolia, intre 
poporul român și poporul mongol 
se dezvoltă raporturi de prietenie 
și colaborare pe multiple planuri.

Multe date revelatoare despre pre
zentul și viitorul Darhanului ne-au 
fost oferite de secretarul comitetu
lui orășenesc de partid, D. Dem- 
berddaș. l-am observat mereu grija 
de a alătura datelor exacte <— ilus
trare a avintului economic — pre
ocuparea forurilor centrale și a 
organizației locale de partid pentru 
pregătirea forței de muncă, pentru 
educarea in spirit muncitoresc a noi
lor detașamente ale clasei muncitoa
re ce se formează aici. O parte din 
aceste realități le-am intilnit insă șl

însemnări de călătorie

la fața locului prin vizitarea combi
natului de materiale de construcție 
și a combinatului de produse ali
mentare. Primul combinat produce 
anual 70 000 mp de panouri prefa
bricate destinate zonelor centrale ale 
țării, Ulan Batonului și Erdenetului; 
al doilea combinat — profilat pe pro
duse lactate și de panificație de cea 
mai bună calitate. Tinerii care lu
crează aici vor — și in mare măsură 
reușesc — să șteargă distanța tim
pului și să rivalizeze cu unități de 
tradiție in domeniul lor.

Din biroul secretarului de partid 
— la fața locului: in locul cel mai 
înalt din zonă, pe cocoașa unui deal, 
pe o creastă de unde ți se dezvăluie 
ca în palmă, ca într-o machetă la 
scară naturală, panorama a ceea ce 
înseamnă și va însemna Darhanul : 
orașul cel vechi (de acum 25 de ani 
cu industriile lui), orașul cel nou (de 
azi și de miine, cu edificiile și in
dustriile lui). „Toată zona locuibilă 
de acum este împărțită în patru 
microraioane in care locuiesc aproa
pe toți cei 60 000 de cetățeni ai ora
șului. „Vedeți bine în depărtare ? — 

celelalte ramuri din industria ju
dețului Mureș au obținut, peste 
sarcinile de plan, produse elec
trotehnice și de mecanică tină 
în valoare de 6,5 milioane lei, 211 
tone utilaje tehnologice pentru chi
mie. 4 250 tone îngrășăminte cu 
fosfor, 10 000 mc cherestea, con- 
fecții-textile în valoare de 62 mi
lioane lei, 700 mc prefabricate din 
beton armat, precum și însemnate 
cantități de ceramică de menaj, uti
laje pentru exploatarea și prelu
crarea lemnului și alte produse 
utile economiei naționale și soli
citate la export. Aceste sporuri de 
producție au fost obținute tn con
dițiile In care, pe ansamblul indus
triei județului, au fost economisite 
9 000 tone metal șl peste 20 000 tone 
combustibil convențional. (Gh. 
Giurgiu).
NEAMȚ : Se extinde rețeaua 

sanitară
La Spitalul Județean din Piatra 

Neamț s-au dat In folosință noi 
spații și s-au reorganizat cele 
existente. în acest fel, capacitatea 
spitalului a> sporit cu 70 de paturi. 

tele Marii Adunări Naționale, Nicolae 
Giosan, ministrul afacerilor externe, 
Ștefan Andrei, au transmis telegra
me de felicitare omologilor din 
R. P. Mongolă. Cu același prilej, or
ganizații de masă și obștești, institu
ții centrale de stat din țara noastră 
au adresat telegrame de felicitare 
organizațiilor și instituțiilor similare 
din Republica Populară Mongolă.

(Agerpres)

O tnsemnătate deosebită In evolu
ția ascendentă a ansamblului re
lațiilor reciproce au avut și au 
legăturile de colaborare prieteneas
că dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Popular Revolu
ționar Mongol și, In acest cadru, 
intilnirile și convorbirile Ia nivel 
înalt. Tratatul de prietenie și co
laborare dintre cele două țări, 
semnat in 1983, conturează un larg 
program de acțiune pentru extin
derea și aprofundarea colaborării 
în domeniile politic, economic, teh- 
nico-științific și cultural.

Cu prilejul celei de-a 84-a ani
versări a victoriei revoluției popu
lare mongole, poporul nostru adre
sează poporului mongol prieten 
calde felicitări și urarea de a ob
ține noi succese în înfăptuirea po
liticii partidului, a programului de 
propășire în continuare a țării, pe 
calea socialismului, exprimîndu-și, 
în același timp, convingerea că re
lațiile de prietenie și conlucrare 
româno-mongole se vor dezvolta 
tot mai mult, in interesul reciproc, 
ai cauzei generale a socialismului 
și păcii.

întreabă însoțitorul. Tmaginațl-vi 
pină unde se va extinde Darhanul, 
cind în anul 2000 va avea 24 de mi
croraioane! Vedeți, desigur, blocul cu 
16 etaje de lingă noul Teatru de stat. 
Acum e învăluit de schele. La anul 
va fi dat in funcțiune. mai de
parte, lingă riul Hara, se zărește un 
șantier : acolo se înfiripă zona unui 
complex studențesc. Ați recunoscut 
hotelul cel nou, aflat acum la peri
feria orașului. !n anul 2000 va fi in 
centrul orașului".

Ce vrea să ne mai arate Darha
nul ? Casa căsătoriilor. Construită de 
tineri prin muncă voluntară. Parcă 
nici nu i s-a uscat bine mortarul. 
Arhitectura i-a fost imaginată ast
fel incit atît din exterior, cit și in 
interior — cu salonul oficierii că
sătoriilor care are decorații și 
sculpturi tradiționale, iar pereții ii 
sint capitonați eu piei naturale — să 
te simți ca intr-o iurtă. Are „casa" 
aceasta și camera miresei, și cea s 
mirelui, și camera de înregistrare a 
noilor născuți. Pe platoul din jur, tn 
alaiul rudelor și prietenilor, fiecare 
nouă pereche sădește un puiet de 
pom. Dacă ne gindim că 80 la sută 
din forța de muncă din noile indus
trii ale orașului o reprezintă tinerii 
pină la 25 de ani (născuți, deci, cind 
s-a pus piatra de temelie a noului 
oraș), că la ora actuală populația 
orașului este de 60 000 locuitori (din 
care o treime învață), urmind să 
crească, potrivit programelor de dez
voltare economico-socială stabilite, 
pînă in anul 2000, la 130 000 de locui
tori, cum va arăta oare, peste ani, 
plantația nouă ce crește mereu, zi 
de zi ? Desigur, ca o pădure vi
guroasă, simbol grăitor al prefaceri
lor prin care trec acest oraș și în
treaga țară.

Constantin MORARU

Cu acestea, numărul paturilor de 
spitalizare tn unitățile sanitare ale 
județului Neamț se ridică la 5130, 
de două ori mai mare decit în anul 
1965. tn ultimele două decenii au 
fost construite noi și moderne spi
tale la Piatra Neamț, Roman șl 
Bicaz. (Constantin Blagovici),

REȘIȚA : Complex sportiv 
și de agrement

La dispoziția oamenilor muncii 
din Reșița a fost pusă o nouă și 
modernă bază pentru activități 
sportive și de agrement. Este 
vorba de complexul amenajat în 
zona ștrandului municipal, realizat 
ou contribuția Întreprinderilor re- 
șițene și a cetățenilor. S-au ame
najat două bazine de inot cu toate 
dotările necesare, terenuri pentru 
tenis de cîmp. handbal și volei, 
s-a construit un debarcader pen
tru bărci și hidrobiciclete. în fie
care duminică vor fi prezentate 
spectacole muzical-coregrafice pe o 
scenă special amenajată. (Nicolae 
Cătană).



Un nou moment important în dezvoltarea 
colaborării prietenești româno-malteze

în aceste zile premergătoare sărbă
toririi a 20 de ani de la istoricul Con
gres al IX-lea al P.C.R. — perioadă 
de mari izbînzi în edificarea noii o- 
rinduiri socialiste, în promovarea unei 
politici externe dinamice și princi
piale, perioadă pe care întregul nos
tru popor o denumește, cu legitimă 
mindrie patriotică, „Epoca Ceaușescu" 
— s-a reliefat încă o dată consec
vența cu care țara noastră promo
vează dialogul internațional deschis 
spre toate zările, ca o modalitate de 
extindere și intensificare a relațiilor 
reciproce, de întărire a conlucrării 
în interesul păcii, securității și pro
gresului în întreaga lume.

înscriindu-se într-un asemenea 
cadru, vizita oficială de prietenie în 
țara noastră efectuată, la invitația 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, de pre
ședintele Republicii Malta, Agatha 
Barbara, a permis o largă abordare 
a problemelor actuale și de perspec
tivă ale colaborării româno-malteze, 
atît pe plan bilateral, cit și în dome
niul vieții internaționale.

Noul dialog la nivel înalt româno- 
maltez — așa cum s-a subliniat și 
în Comunicatul comun ce se publică 
astăzi — s-a desfășurat sub auspiciile 
favorabile oreate de înțelegerile și 
documentele convenite cu pri
lejul vizitei pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, au între- 
prinS-o în 1983 în Malta.. Declarația, 
solemnă comună și Acordul pe ter
men lung priyind schimburile Co
merciale și cooperarea economică, 
industrială și tehnologică, semnate 
în urmă cu aproape doi ani, s-au 
constituit în mărturii remarcabile 
ale voinței celor două state' de a da 
un conținut tot mai cuprinzător re
lațiilor de cooperare, așezate pe 
principiile deplinei egalități în drep
turi, stimei și respectului reciproc și 
puternic stimulate de sentimentele 
prietenești dintre cele două popoare.

Punind în lumină satisfacția re
ciprocă pentru cursul ascendent al 
relațiilor româno-malteze, în spiri
tul acestor documente și înțelegeri, 
actuala vizită a marcat, fără îndoială, 
o contribuție importantă la dezvol
tarea lor pe mai departe. „Apreciem 
vizita pe care o faceți în țara noas
tră — spunea in acest sens pre
ședintele NICOLAE CEAUȘESCU — 
ca o nouă ilustrare a evoluției pozi
tive pe care o cunosc raporturile do 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Malta, ca o expresie a dorinței 
comune de a Ie conferi un conținut 
și mai bogat", exprimînd în conti
nuare convingerea că noua întîlnire 
„se va înscrie ca un moment impor
tant în cronica bunelor raporturi 
dintre țările noastre".

La rindul său, președintele 
AGATHA BARBARA arăta : „Sin-

tem convinși că temelia trainică a 
relațiilor dintre cele două țări ale 
noastre va fi consolidată în conti
nuare în cursul acestei vizite prin- 
tr-o mai bună înțelegere a necesită
ților reciproce în diferite domenii și. 
de asemenea, prin hotărirea ambe
lor țări de a coopera din plin, in 
folosul popoarelor român și maltez, 
precum și pentru promovarea cauzei 
păcii și securității internaționale".

Desfășurate într-o atmosferă cor
dială, de stimă și înțelegere recipro
că, convorbirile la nivel înalt au evi
dențiat hotărirea celor două țări de 
a extinde în continuare legăturile 
bilaterale în diferite domenii de ac
tivitate, în deplină concordanță cu 
interesele fundamentale ale celor 
două popoare de a se dezvolta liber 
și independent. Au fost examinate 
noi căi și modalități vizînd amplifi
carea și intensificarea relațiilor eco
nomice și comerciale, conlucrării în 
alte domenii, amplificarea contacte
lor pe plan cultural-științific.

în ampla analiză a situației inter
naționale efectuată cu prilejul dia
logului la nivel înalt a fost subli
niată necesitatea desfășurării unor 
eforturi susținute de către toate sta
tele, de către toate popoarele pentru 
curmarea actualului curs periculos 
al evoluției spre agravarea încordă-, 
rii și confruntare. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a evidențiat, și 
cu acest prilej, imperativul primor
dial al apărării păcii — ca problemă 
fundamentală a epocii noastre — șe
ful statului român relevindcă aceas
tă cerință se pune cu o deosebită 
acuitate in Europa, unde s-au acumu
lat uriașe arsenale și unde continuă 
să fie amplasate noi rachete nuclea
re și mijloace de distrugere în masă.

Tocmai în lumina unor asemenea 
realități, în timpul dialogului la ni
vel înalt s-a relevat necesitatea im
perioasă de a se acționa cu răspun
dere deplină pentru oprirea ampla
sării noilor rachete nucleare în Eu
ropa și în zona Mediteranei, pentru 
înlăturarea pericolului nuclear, pen
tru înfăptuirea dezarmării și asigu
rarea dreptului suprem, la viață și 
la pace, al tuturor popoarelor. Cu 
satisfacție se cuvine subliniat că 
președintele Republicii Malta a ținut 
să dea expresie înaltei prețuiri pen
tru modul strălucit în care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat ac
tuala situație internațională, pentru 
valoroasele sale inițiative vizînd eli
minarea cursei înarmărilor, în pri
mul rînd a celor nucleare, promova
rea păcii și colaborării intre toate 
națiunile.

Cum este și firesc, ca țări euro
pene, România și Malta sint profund 
interesate în făurirea unei Europe 
unite, a colaborării, securității și 
păcii. Neîndoios, așa cum s-a subli
niat în cursul convorbirilor, aniver-

sarea peste puțină vreme a semnă
rii Actului final de la Helsinki tre
buie să constituie un prilej de in
tensificare a luptei unite a popoare
lor Europei pentru a impune un 
proces real de dezarmare, pentru 
înlăturarea pericolului unei catastro
fe nucleare și asigurarea unui curs 
nou, de înțelegere și destindere pe 
ansamblul continentului. în acest 
context, cei doi șefi de stat au rele
vat rolul pozitiv care l-ar avea în
făptuirea unor zone de pace și 
colaborare, fără arme nucleare în 
Balcani, în nordul și centrul Euro
pei, precum și în alte regiuni ale 
lumii. In acest spirit, România a 
salutat și sprijină eforturile Maltei 
— ca stat neutru și nealiniat — în
dreptate spre înlăturarea bazelor 
militare străine din regiunea Medi
teranei, transformarea acestei re
giuni intr-o zonă a păcii și înțele
gerii — ca parte integrantă a secu
rității europene și mondiale.

Schimburile de vederi au relevat, 
totodată, necesitatea imperioasă a 
eliminării forței și a amenințării cu 
forța din relațiile internaționale, re
zolvării pe cale pașnică, prin nego
cieri, a conflictului din Orientul 
Mijlociu, a războiului dintre Iran și 
Irak, a tuturor stărilor de tensiune 
din lume. Problemele economice 
mondiale, subdezvoltarea, datoria ex
ternă, care a atins niveluri extrem 
de ridicate, afectînd îndeosebi sta
tele în curs de dezvoltare, s-au aflat, 
de asemenea, pe agenda convorbiri
lor, România și Malta manifestîn- 
du-și voința de a acționa pentru re
glementarea reală a acestor dosare, 
pentru instaurarea noii ordini eco
nomice internaționale.

Avînd în vedere realitățile con
temporane, România și Malta împăr
tășesc opinia, reafirmată și cu acest 
prilej, că marile probleme care fră- 
mîntă lumea își pot găsi soluții pe 
măsura speranțelor popoarelor nu
mai printr-o participare activă, ega
lă în drepturi, la viața internaționa
lă a tuturor statelor, indiferent de 
mărime sau orînduire socială, în 
mod deosebit a statelor mid și mij
locii, a țărilor in curs de dezvoltare, 
neutre și nealiniate, vital interesate 
in promovarea unei politici noi, de 
colaborare, destindere și pace.

Sint tot atîtea temeiuri de a se 
aprecia că, prin rezultatele rodnice, 
prin întreaga sa desfășurare, noul 
dialog la nivel înalt româno-maltez 
se. înscrie ca o contribuție remarca
bilă la dezvoltarea pe mai departe 
a colaborării prietenești dintre ță
rile noastre, la promovarea idealu
rilor de pace, independență și coo
perare in întreaga lume.

Ioan T1MOFTE

PREMIERUL CONSILIULUI DE SIAI Al R. P. CHINEZE
L-A PRIMII PE MINISTRUL DE EXTERNE AL ROMÂNIEI

BEIJING 10 (Agerpres). — Tova
rășul Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe, aflat într-o vizită o- 
ficială la Beijing, a fost primit, la 
10 iulie, de tovarășul Zhao Ziyang, 
membru al Comitetului Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al P.C Chi
nez, premier al Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, a fost transmis pre
mierului Zhao Ziyang un cald salut 
prietenesc.

Totodată, din partea primului mi
nistru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, au fost a- 
dresate premierului Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze cele mai bune 
urări, împreună cu invitația de a 
efectua o vizită oficială în țara noas
tră.

Exprimînd mulțumiri, tovarășul 
Zhao Ziyang a rugat să fie trans
mise tovarășului Nicolae Ceaușescu 
sentimentele sale de prețuire cor-, 
dială.

Adresînd calde urări primului mi
nistru al guvernului român, premie
rul chinez și-a reafirmat dorința de 
a da curs invitației de a efectua o 
vizită oficială în România, la o dată 
cit mai apropiată.

în cursul convorbirilor au fost sub
liniate relațiile tradiționale de 
prietenie și solidaritate existente în
tre cele două țări și popoare pe plan

politic, economic, tehnico-științific și 
in alte domenii de interes comun. 
Premierul Zhao Ziyang a reliefat a- 
tenția deosebită pe care conducerea 
de partid și de stat a R.P. Chineze 
o acordă dezvoltării în continuare a 
conlucrării cu țara noastră. Por
nind de la bunele raporturi politi
ce statornicite între cele două țări, 
de la potențialul în permanentă creș
tere al economiilor lor naționale și 
de la prevederile programelor și pla
nurilor lor de dezvoltare economi
că, a fost subliniată hotărirea co
mună de a dâ un nou și puternic 
impuls conlucrării dintre ele, îndeo
sebi prin creșterea volumului schim
burilor comerciale și extinderea co
operării in producție, în interesul 
popoarelor român și chinez prietene, 
al construcției socialismului în am
bele țări.

La ■ întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească, a 
participat tovarășul Wu Xueqian, 
consilier de stat, ministrul chinez al 
afacerilor externe.

★
în aceeași zi, ministrul român al 

afacerilor externe a avut intîlniri de 
lucru cu tovarășa Chen Muhua, con
silier de stat, președintele părții 
chineze în Comisia guvernamentală 
de colaborare economică și tehnică, 
și tovarășul Song Ping, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării. 
Au fost abordate unele aspecte con
crete ale stadiului actual și per
spectivelor de dezvoltare a raportu
rilor economice româno-chineze.

Semnarea unor acorduri interguvernamentale 
sovieto-chineze

MOSCOVA 10 (Agerpres). — La 10 
iulie, la Kremlin au avut, loc convor
biri între Ivan Arhipov/ prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și Yao Yilin, vicepremier 
al Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, care efectuează o vizită ofi
cială In Uniunea Sovietică. După 
cum transmite agenția T.A.S.S., în 
cursul convorbirii a fost abordat un 
cerc larg de probleme privind rela
țiile economice și comerciale bilate
rale, confirmîndu-se interesul re
ciproc față de extinderea lor în con
tinuare. Au fost discutate, totodată, 
alte probleme de'interes reciproc.

în aceeași zi, Ivan Arhipov șl Yao 
Yilin au semnat un acord intergu- 
vernamental sovieto-chinez privind 
schimburile de mărfuri și plățile în
tre cele două țări în perioada 
1986—1990 și un acord interguverna- 
mental privind cooperarea economi
că și tehnică în construcția și recon
strucția unor obiective industriale 
din R.P. Chinezjă.

Documentele prevăd o extindere 
anuală a livrărilor reciproce de măr
furi in perioada pînă în anul 1990. 
Volumul comerțului bilateral în pe
rioada menționată; va fi de aproxi
mativ 12 miliarde ruble.

ȘEDINȚĂ SOLEMNĂ LA ULAN BATOR
cu prilejul cele! de-a 64-a aniversări a Revoluției Populare
ULAN BATOR 10 (Agerpres) —

Cu prilejul celei de-a 64-a aniver-

Reuniunea ministerială a țărilor membre 
ale A.S.E.A.N.

® Participant!! 9i-au exprimai proiunda îngrijorare iată de 
escaladarea cursei înarmărilor • Evidențierea necesității 

întăririi cooperării dintre țările în curs de dezvoltare'
KUALA LUMPUR 10 (Agerpres). 

— In comunicatul dat publicității la 
Kuala Lumpur la încheierea reuniu
nii miniștrilor de externe ai țărilor 
membre ale Asociației Națiunilor din 
Asia de Sud-Est (A.S.E.A.N.), parti- 
cipanții și-au exprimat profunda în
grijorare față de escaladarea cursei 
înarmărilor, în special a celei nu
cleare. De asemenea, miniștrii de 
externe din țările membre — Brunei, 
Filipine, Indonezia, Malayezia, Sin
gapore și Thailanda — s-au pronun
țat pentru începerea de negocieri in 
vederea opririi experiențelor atomi
ce, exprimindu-se hotărirea statelor 
lor de a acționa pentru transforma
rea Asiei de Sud-Est într-o zonă 
fără arme nucleare.

Abordînd o serie de aspecte eco
nomice, participanții — se arată in 
comunicat — au relevat necesitatea 
întăririi cooperării dintre țările in 
curs de dezvoltare, inclusiv pe plan 
regional, pentru depășirea dificultăți-

lor cu care se confruntă. S-a expri
mat necesitatea inițierii de negocieri 
globale pentru corectarea dezechili
brului structural din economia mon
dială, caracterizat în special prin 
menținerea unui nivel foarte ridicat 
el datoriilor externe și creșterea pro- 
tecționismului comercial. Miniștrii 
din țările A.S.E.A.N. s-au declarat 
în favoarea unei reforme a sistemu
lui monetar internațional.

Pe de altă parte, in document se 
arată că o soluție justă și durabilă 
a situației din Orientul Mijlociu nu 
este posibilă fără respectarea drep
turilor legitime ale poporului pales
tinian, în concordanță cu rezoluțiile 
O.N.U. Toate părțile implicate sint 
chemate să respecte suveranitatea și 
integritatea teritorială a Libanului;

în cadrul reuniunii au fost sem
nate mai multe acorduri de coope
rare. între țările membre și au fost 
examinate raporturile lor economice 
cu alte state.

SITUAȚIA DIN LIBAN
BEIRUT 10 (Agerpres). — în 

Liban, situația se menține încordată. 
Aviația israeliană a efectuat raiduri 
și a bombardat zone situate în zona 
Tripoli, în nordul țării. Concomitent, 
la Beirut și in împrejurimi s-au 
semnalat ciocniri și schimburi de 
focuri intre milițiile rivale, în pofida 
acordului intervenit anterior. Agen
ția Reuter, citind surse ale organe
lor poliției locale, informează că șase 
persoane și-au pierdut viața. Auto
ritățile libaneze au luat măsuri ex
cepționale pentru întărirea securită
ții aeroportului internațional al ca
pitalei.

Din sudul țării se anunță că toate 
punctele de trecere din așa-numita 
zonă-tampon, la frontiera cu Israe
lul, au fost închise de forțele de 
ocupație.

Premierul libanez, Rashid Karame, 
a convocat o reuniune lărgită a gu
vernului, pentru a analiza situația 
din țară și măsurile ce se impun în 
vederea revenirii la calm.

Camera Reprezentanților a Con
gresului S.U.A. a votat sistarea aju
torului economic și militar acordat 
Libanului pină la eliberarea celor 
șapte cetățeni americani deținuți ca 
ostatici în această țară.

sări a Revoluției Populare, la Ulan 
Bator a avut loc, la 10 iulie, o șe
dință solemnă. în prezidiul adună
rii au luat loc Jambin Batmunh, 
secretar general al C.C. al P.P.R.M.,

președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R.P. Mongole, alți 
conducători de partid și de stat 
mongoli — relatează agenția T.A.S.S.

în raportul prezentat au fost evi
dențiate succesele obținute de po
porul mongol in dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării.

O DECLARAȚIE A AGENȚIEI T.A.S.S. 
privind hotărirea Congresului S.U.A. de a se aloca fonduri 

pentru producea de arme chimice binare
MOSCOVA 10 (Agerpres). — A- 

genția T.A.S.S. a dat publicității o 
declarație în legătură cu adoptarea 
de către Camera Reprezentanților a 
Congresului S.U.A., in urma unei 
rezoluții a Senatului, a hotărîrii de
a se aloca fonduri pentru producția 
de arme chimice binare. Anunțarea 
producției armei chimice binare nu 
poate să nu provoace o îngrijorare 
profundă și indignare, se spune în 
declarație, care subliniază că guver-

nulul S.U.A. îi revine întreaga răs
pundere pentru urmările unei ase
menea măsuri. Uniunea Sovietică se 
pronunță cu hotărire împotriva pro
ducției și amplasării armei binare. 
Militînd cu consecvență pentru re
zolvarea radicală a problemei inter
zicerii și distrugerii tuturor tipurilor 
/de arme chimice, U.R.S.S. reafirmă 
că este gata șă colaboreze activ cu 
toate statele iubitoare de pace pen
tru atingerea acestui țel — se spune 
In declarația agenției T.A.S.S.

r PRIMIRE. Președintele Repu
blicii Arabe Egipt, Hosni Mubarak. 
I-a primit pe Ion Cozma, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare 
in calitate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republi
cii Socialiste România în Egipt.

INTILNlRE LA BEIJING. Hu 
Yaobang, secretar general al C.C. 
al P. C. Chinez, s-a întîlnit, la Bei
jing, cu Gerhard Schiirer, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane, președin
tele Comisiei de Stat a Planifică
rii. Cu acest prilej — relatează 
agenția China Nouă — a avut loc 
un schimb de păreri asupra rela
țiilor dintre China și R.D.G., rela
țiilor dintre țările socialiste și unor 
probleme internaționale de interes 
comun.

CONFERINȚĂ DE PRESĂ. Fidel 
Castro Ruz, președintele Consiliu
lui de Stat și al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Cuba, s-a 
pronunțat, in cursul unei confe
rințe de presă, pentru intensifi
carea cooperării economice regio
nale pe continentul latino-ameri- 
can — transmite agenția Prensa 
Latina. El s-a referit la problema 
datoriei externe a țărilor din 
această zonă și la necesitatea so
luționării ei în contextul mai larg 
al instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale, arătind că 
este timpul să se treacă de ' la 
faza declarațiilor sterile la acțiuni 
concrete, eficiente și constructive.

CONVORBIRI SOVIETO-BRITA- 
NICE. După cum transmite agen
ția T.A.S.S., la Moscova au a- 
vut loc convorbiri intre delegații 
ale comisiilor pentru afaceri ex
terne ale Camerelor Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și Camerei Co
munelor a Parlamentului Marii 
Britanii. Au fost abordate aspecte 
ale relațiilor dintre cele două țări 
și probleme ale situației interna
ționale actuale.

PROTEST. Thailanda a adresat 
Statelor Unite un memorandum in 
care critică adoptarea de către 
partea americană a unor măsuri 
protecționiste ce afectează schim-

ln pregătirea reuniunii
ADDIS ABEBA 10 (Agerpres). — 

La Addis Abeba au început lucrări
le Consiliului ministerial al Organi
zației Unității Africane, consacrate 
pregătirii reuniunii la nivel înalt a 
țărilor membre, cane se va desfășura

la nivel înalt a O.U.A.
tot în capitala Etiopiei, în perioada 
18—21 iulie.

Mengistu Haile Mariam, președin
tele Consiliului Militar Administrativ 
Provizoriu al Etiopiei Socialiste, a 
rostit cuvintul de deschidere a lu
crărilor.-

^AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurtIA

1

burile comerciale dintre cele două 
țări. Memorandumul a fost înmî- 
nat de ministrul thailandez al fi
nanțelor, Sommaj Huntrakul, se
cretarului de stat al S.U.A;, George 
Shultz, în timpul vizitei acestuia 
la Bangkok. Exporturile unor pro
duse thailandeze pe piața S.U.A. — 
între care textile, confecții, țevi de 
oțel — au fost frînate, din cauza 
restricțiilor vamale impuse de le
gislația americană.

IN CADRUL NEGOCIERILOR 
SOVIETO-AMERICANE PRIVIND 
ARMAMENTELE NUCLEARE ȘI 
COSMICE, la 10 iulie a avut loc 
reuniunea grupului care se ocupă 
de armamentele strategice.

SITUAȚIA DIN SALVADOR.
Noi ciocniri între detașamentele 
Frontului Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională (F.M.L.N.) și 
trupele salvadoriene au fost înre
gistrate în departamentul Cuscat- 
lan. Potrivit agenției Salpress, 
citată de Prensa Latina, confrun
tările au avut loc în zona locali
tății San PedrO Perulapan, forțele 
insurgente provocind pierderi in 
oameni grupurilor paramilitare 
care sprijină armata salvadoriană 
in luptele împotriva F.M.L.N. 
Purtători de cuvînt militari salva- 
dorieni au confirmat, pe de altă 
parte, că detașamente ale insur
genților au atacat mai multe pozi
ții deținute de trupele guverna
mentale în localitatea Tenancingo, 
din același departament.

A FOST RECUPERATA UNA 
DINTRE CELE DOUA „CUTII NE
GRE" de la bordul avionului 
„Boeing 747", aparținind companiei

„Air India", care s-a prăbușit în 
Atlanticul de Nord la 23 iunie. „Cu
tia neagră". — în realitate de culoare 
portocalie — a fost culeasă de pe 
fundul oceanului, de la 2 000 metri 
adincime, de un submersibil aparți
nind unei companii britanice. Ea 
conține conversațiile echipajului și 
se speră că va oferi indicii asupra 
cauzei prăbușirii avionului in care 
toți cei 329 oameni aflați la bord 
au pierit. Cercetările pentru găsirea 
celei de-a doua cutii, destinată ur
măririi funcționăriiinstalațiilor me
canice și electrice ale aparatului, 
continuă.

PROBLEMA CIPRIOTA. în ca
drul unei conferințe de presă ți
nute la încheierea convorbirilor, 
desfășurate la Atena, între pre
ședintele Republicii Cipru, Spyros 
Kyprianou, și primul ministru al 
Republicii Elene, Andreas Pa- 
pandreu, șeful cabinetului grec a 
subliniat că a luat cunoștință de 
pozițiile guvernului de la Nicosia 
în problema cipriotă în această pe
rioadă în care se așteaptă noi ini
țiative ale secretarului general al 
O.N.U. pentru depășirea impasului 
în convorbirile intercomunitare ci
priote — relatează agenția C.N.A. 
La rindul său, președintele Spyros 
Kyprianou a menționat că pozi
țiile celor două țări privind solu
ționarea problemei cipriote sint 
identice.

1N UNIUNEA SOVIETICA a fost 
lansat miercuri satelitul artificial 
„Cosmos-1 667", destinat continuă
rii unor cercetări științifice, rela
tează agenția T.A.S.S.

PREȘEDINTELE ALES AL 
PERULUI, Alan Garcia, s-a pro
nunțat în favoarea încetării cursei 
înarmărilor, inclusiv în America 
Latină, și alocării a tot mai mul
tor fonduri în scopul dezvoltării 
statelor. El a subliniat necesitatea 
ca țările latino-americane să în
ghețe achiziționarea de arme, dat 
fiind că o mare parte a populației 
continentului trăiește în mizerie — 
relevă agenția Taniug.

PRIMELE REZULTATE ALE 
ALEGERILOR DIN MEXIC pentru 
reînnoirea Camerei Deputaților și 
desemnarea autorităților puterii lo
cale mexicane atestă victoria Par
tidului Revoluționar Instituțional, 
de guvernămint, care iși menține 
astfel poziția neschimbată de 56 de 
ani, de „primă forță politică elec
torală a țării" — transmite agenția 
I.P.S. El este urmat de Partidul 
de Acțiune Națională și de Parti
dul Socialist Unificat Mexican. Re
zultatele oficiale vor fi anunțate 
duminică — s-a precizat la Ciudad 
de Mexico.

CONDAMNARE. Patru oameni 
de afaceri britanici au fost con
damnați, miercuri. Ia pedepse cu 
închisoare și amenzi pentru export 
ilegal de materiale militare in Re
publica Sud-Africană, violind ast
fel embargoul impus de O.N.U. în 
1977, prin care se interzice vîn- 
zarea de arme și echipamente mi
litare regimului rasist minoritar de 
la Pretoria — relatează agenția 
France Presse. Inculpații — se pre
cizează — s-au recunoscut culpa
bili de a fi. exportat componente

pentru rachete, detonatori și alte 
produse.

ADUNARE FESTIVA. La 10 iu
lie, la Moscova a avut loc o adu
nare festivă consacrată aniversării 
a 60 de ani de la întemeierea a- 
genției T.A.S.S. In cadrul ședinței 
s-a dat citire telegramei de felici
tare a Comitetului Central. al 
P.C.U.S. adresate lucrătorilor agen
ției.

LA PARIS s-au desfășurat lucră
rile conferinței ministeriale anuale 
a Agenției Internaționale pentru 
Energie, organism din care fac 
parte principalele țări occidentale 
industrializate, cu excepția Franței. 
Conferința a apreciat că statele in
dustrializate nu trebuie să-și di
minueze eforturile destinate redu
cerii dependenței lor față de pe
trolul importat. Miniștrii energiei ai 
țărilor A.I.E. s-au pronunțat in fa
voarea reducerii consumului de 
petrol și intensificării acțiunilor de 
valorificare. în mai mare măsură a 
cărbunelui, gazelor naturale, ener
giei nucleare și a resurselor noi și 
regenerabile de energie.

ATENTAT. Vasul ) „Rainbow 
Warrior", aparținind organizației. 
„Greenpeace", militantă pentru 
conservarea mediului și resurselor 
naturale, a fost scufundat, miercuri, 
în portul neozeelandez Auckland, 
ca urmare a unui atentat cu 
bombe —/relatează agenția Asso
ciated PFess. Două dintre cele 
11 persoane aflate la bordul vasu
lui sint date dispărute. Atentatul 
nu a fost încă revendicat.

INCENDII DE PĂDURI. Seceta 
și căldurile neobișnuite constituie 
principala cauză a celor peste 500 
de focare de incendii de păduri 
care se înregistrează in prezent in 
provincia canadiană Columbia. In 
scopul localizării focului, au fost 
mobilizate mii de persoane. Există 
temerea că aceste focare s-ar pu
tea unifica alcătuind un incendiu 
de mari proporții. Locuitorii unor 
așezări din zonă au fost evacuați. 
Focul a distrus pină acum sute de 
hectare de păduri.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mișcat în mod deosebit de mesajul dumneavoastră de felicitări și urări, 
adresat cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a independenței țării noastre și 
a celei de-a 10-a aniversări a revoluției socialiste malgașe, vă exprim 
viile și sincerele mele mulțumiri, precum și ale poporului malgaș și, la 
rindul meu, vă transmit urări de fericire și prosperitate.

Cu foarte înaltă considerațiune,

DIDIER RATSIRAKA
Președintele

Republicii Democratice Madagascar

Acțiuni și luări de poziție 
împotriva cursei înarmărilor

S.U.A.: Campanie națională pentru dezarmare
NEW YORK. — „Să se pună ca

păt cursei înarmărilor I" — sub a- 
ceastă deviză in S.U.A. se desfășoa
ră o amplă campanie națională 
pentru dezarmare. Desfășurată la 
chemarea cunoscutei organizații 
„Mobilizare pentru salvarea omeni
rii", campania va dura 40 de zile. 
In cadrul ei, la bazele militare, la 
poligoanele de experimentare, in 
fața corporațiilor producătoare de 
armamente se desfășoară acțiuni de 
protest împotriva intensificării 
cursei înarmărilor nucleare, a pro
gramelor de militarizare a spațiu
lui cosmic. După cum se arată in
tr-un comunicat al organizației ini
țiatoare, un moment culminant in 
cadrul campaniei îl constituie tra
versarea S.U.A. de către o delega
ție a supraviețuitorilor bombarda

mentelor atomice de la Hiroshima 
și Nagasaki. Schilozi și bolnavi, 
membrii delegației și-au. propus să 
viziteze peste 70 de orașe america
ne pentru ca cetățenii să se poa
tă convinge „pe viu" ce final poate 
avea cursa înarmărilor nucleare. „Și 
după patru decenii, oamenii con
tinuă să sufere de pe urma bom
belor atomice de la Hiroshima și 
Nagasaki, a declarat ziariștilor or
ganizatoarea acestui turneu, Tara 
Mur. Dacă in primele zile după ex
plozie au murit <200 000 de oameni, 
în prezent, cel puțin 400 000 de ce
tățeni japonezi suferă de diferite 
boli și leziuni provocate de aceste 
explozii. Este un avertisment pentru 
urmările inimaginabile pe care 
le-ar avea un conflict atomic glo
bal".

Simpozion internațional dedicat preîntîmpinării 
unui război nuclear

TOKIO. — La 10 iulie, la Tokio 
au început lucrările simpozionului 
internațional „Lupta pentru preîn- 
tîmpinarea unui război nuclear, 
pentru interzicerea completă și li
chidarea armei nucleare", organizat 
de P.C. Japonez cu prilejul împli
nirii a 40 de ani de la terminarea 
celui de-al doilea război mondial. 
Luind cuvintul in ședința de des
chidere a reuniunii, președintele 
C.C. al P.C.J.. Kenji Miyamoto, a 
arătat că învățămintele războiului

ca și cele legate de bombardamen
tul atomic asupra orașelor Hiro
shima și Nagasaki cer mobilizarea 
tuturor forțelor pentru distrugerea 
rădăcinilor fascismului. și militaris
mului, astfel incit să nu se mai 
ajungă niciodată la folosirea arme
lor nucleare. Preintimpinarea unui 
război nuclear, interzicerea și li
chidarea armelor nucleare repre
zintă sarcina primordială a contem
poraneității — a subliniat vorbi
torul.

In orașul Bremen din R.F.G. a avut loc o mare demonstrație împotriva 
sporirii depozitelor de armament de ' la bazele militare ale N.A.T.O. 
Manifestanții purtau pancarte prin care cereau ca Bremenul să fie 

considerat zonă denuclearizată

Plenara C.C. al Partidului Muncii din Albania
TIRANA 10 (Agerpres). — Agenția 

A.T.A. anunță că la Tirana a avut 
loc plenara C.C. al Partidului Mun
cii din Albania care a dezbătut și 
aprobat raportul prezentat de Adil 
Carcani, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.A., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P.S. Al
bania, cu privire la necesitatea efor

turilor de realizare a sarcinilor pla
nului de stat prin adoptarea unui1 
regim de strictă austeritate.

Plenara l-a ales pe Foto Cami, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.A., in funcția de 
secretar al Comitetului Central.

în încheierea lucrărilor plenarei, 
Ramiz Alia, prim-secretar al C.C. al 
P.M.A., a rostit o cuvintare.

Concurență comercială
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S-a vorbit mult în ultimii ani 
despre diferitele „războaie" econo
mice interoccidentale — de la 
„războiul" codului, al puilor de 
găină și al vinului, dintr-o 
primă perioadă, pină la foarte re
centele „războaie" ale spaghetelor 
și ale videocasetofoanelor. For
mele pe care „operațiile militare" 
le îmbracă reprezintă, de fapt, e 
extrem de variată gamă de obsta
cole, bariere și îngrădiri, tarifare 
și netarifare, in calea produselor 
adversaruiui — ceea ce arată că in 
privința mu.lt trimbițatei „libertăți 
a comerțului" din lumea occiden
tală există o mică deosebire intre 
teorie și practică:..

Iată că acum nomenclatorul aces
tor implacabile înfruntări (sint in 
joc sute de milioane și chiar mi
liarde de dolari) se îmbogățește, in 
continuare, o dată cu izbucnirea, în 
aceste zile, a „războiului băuturilor 
răcoritoare". Conflictul are un ca
racter civil, dacă se poate spune 
așa, oponenții fiind cele două cu
noscute firme americane de răcori
toare, Coca Cola și Pepsi Cola. Se 
știe că foarte, recent prima din a- 
ceste firme a procedat, din dorin
ța extinderii profiturilor, la o „lovi
tură" îndrăzneață, modificind for
mula secretă — neschimbată de a- 
proape 100 de ani — a băuturii res
pective. Spre dezamăgirea condu
cătorilor firmei, noua formulă nu 
a prins, iar vînzările, in loc să 
crească, au scăzut. In aceste con
diții, a fost lansată o nouă 
idee-reclamă : Coca Cola să de
vină prima băutură... spațială. 
Drept care, patronii firmei s-au și 
grăbit să încheie un acord cu 
N.A.S.A., In baza căruia naveta 
spațială Challenger (programată 
să-și ia zborul la 12 iulie) urmează 
să ia la bord o încărcătură de Coca 
Cola îmbuteliată în recipiente spe
ciale (de oțel, intrucit, în condițiile 
imponderabilității, consumul din 
sticlele obișnuite nu este posibil). 
Nu mică le-a fost însă surpriza 
cind au aflat că la bordul navetei 
se va afla și o încărcătură... 
de recipiente similare ale principa
lului concurent : Pepsi. Profund 
vexați, responsabilii firmei Coca 

. Cola au acuzat N.A.S.A. că a in- 
ț călcat acordul încheiat : aceasta, la 
t rindul ei, a negat că acordul pre- 
' vedea o clauză de exclusivitate. 

Acuzațiile și contraacuzațiile curg.

în spațiul cosmic
„război al stelelor", s-aUn nou 

grăbit să scrie presa de senzație 
americană.

„Războiul stelelor" ? Comparația 
este și nu este amuzantă. Pentru 
că proiectul cu acest nume, respec
tiv proiectul de militarizare a spa
țiului cosmic, nu constituie deloc 
un lucru de glumă. Oameni de ști
ință, politologi, experți militari a- 
vertizează asupra gravelor pericole 
pe care le implică extinderea 
cursei înarmărilor in Cosmos. Re
cent, in fața a 15 000 de tineri, în
truniți într-o mare sală de sport 
din Roma, astronautul american 
Edgar Mitchell a declarat, in aplau
zele celor prezenți: „Să lăsăm «răz
boaiele stelelor» pe seama studiou
rilor de la Hollywood". Aflat alături 
de el, cosmonautul sovietic Oleg 
Makarov l-a întărit viguros. Amm- 
doi au fost de acord, că „militari
zarea Cosmosului este un act po
trivnic spiritului și inteligenței 
umane". De precizat că Mitchell 
și Makarov, împreună cu alți cinci 
colegi, doi sovietici și trei ameri
cani, au constituit o asociație neofi
cială care-și propune să propovă
duiască folosirea spațiului cosmic 
numai in scopuri pașnice. Deviza 
aleasă este mai mult decit semni
ficativă : „liniștea aștrilor sâ.rămi- 
nă netulburată"...

Evident, „conflictul stelelor" în
tre cele două firme de răcoritoare , 
nu are un caracter periculos. Dar i 
oare utilizarea termenului in. ase- ’ 
menea împrejurări nu contribuie, \ 
voit său nu, să banalizeze perspec- < 
tivele unei înfruntări reale în spa- ‘ 
țiul cosmic,, să bagatelizeze riscurile i 
unui adevărat „război al stelelor" ’ 
și, deci, să constituie, in ultimă in- ț 
stanță, un factor demobilizator 2 i

Iată, tot în aceste zile, N.A.S.A. a ' 
anunțat că au' fost selecționați cei 
10 finaliști din rîndurile cărora 
urmează să fie desemnat primul 
profesor care va preda din Cosmos 
— și despre Cosmos — lecții unui 
grup de elevi aflați pe Terra. O ex
periență interesantă dintre multi
plele experiențe similare care pot

*

*
*
*

*

\
\

și trebuie să fie întreprinse pentru i 
explorarea pașnică a tainelor Uni- ’ 
versului. De asemenea experiențe l 
are nevoie omenirea și nu de „con- I 
flicte stelare" — adevărate sau ) 
fictiue. ț

R. CĂPLESCU
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