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Prilejuind un rodnic dialog cu oamenii muncii, 
o amplă și profundă analiză a căilor de îndeplinire
a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului,
de creștere a eficientei activității în toate domeniile,

ieri s-a desfășurat
Primire câlduroasâ pe meleagurile maramureșene

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ
CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN JUDEȚELE SATU MARE ȘI MARAMUREȘ

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la marea adunare populară din municipiul Satu Mare

Atmosferă entuziastă, de aleasă 
stimă și înaltă prețuire la sosirea

in județul Maramureș
Dragi tovarăși,
Aș dori să încep prin a vă adresa 

dumneavoastră, tuturor locuitori
lor municipiului Satu Mare și ju
dețului Satu Mare, în numele Co
mitetului Central al partidului, al 
Consiliului de Stat și guvernului, 
precum și al meu personal, un 
salut călduros, revoluționar, îm
preună cu cele mai bune urări. 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.!“).

Ne aflăm în municipiul și ju
dețul dumneavoastră într-o nouă 
vizită de lucru. Sîntem Ia înche
ierea unui cincinal și începutul 
celui de-al 8-lea cincinal, care 
marchează o nouă etapă în dezvol
tarea economico-socială a patriei 
noastre, ridicarea României pe o 
treaptă nouă — de la țară socialis
tă în curs de dezvoltare la țară so
cialistă mediu dezvoltată, iar în 
perspectiva anilor 2000, Ia realiza
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și trecerea la afirmarea 
în viața și munca poporului nostru 
a principiilor comuniste. (Aplauze 
și urale puternice; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul!“).

După cum este bine cunoscut, și 
în cincinalul trecut — învingind o 
serie de greutăți determinate atit 
de criza economică mondială, cit 
și de unele contradicții ce s-au 
manifestat în societatea noastră — 
am reușit să obținem progrese în
semnate. în dezvoltarea economico- 
socială, în ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al po
porului.

în acest cadru, și județul Satu 
Mare a obținut rezultate însemna
te. numărindu-se printre județele 
care au realizat o producție impor
tantă și au îndeplinit prevederile 
stabilite — de a realiza în fiecare 
județ o producție de cel puțin 10 
miliarde lei. Satu Mare a depășit 
mult această producție. în general, 
ca urmare a amplasării forțelor de 
producție pe întregul teritoriu, în 
toate zonele și județele patriei 
noastre s-au construit și dezvoltat 
noi întreprinderi industriale, noi 
unități agricole, noi școli, noi insti
tute de învățămînt, spitale, lo
cuințe, care au transformat țara 
noastră într-o țară înaintată, care 
asigură poporului condiții de mun
că și de viață cum numai so
cialismul le poate realiza! (Aplauze

și urale puternice; se scan
dează „Ceaușescu și poporul!“, 
„Ceaușescu, România — stima noas
tră și mindria !“).

Am început noul plan cincinal 
elaborat pe baza hotărârilor Con
gresului al XIII-lea al partidului, 
care presupune realizarea unei noi 
calități a muncii și vieții în toate 
domeniile, trecerea la dezvoltarea 
intensivă a industriei, agriculturii 
și celorlalte sectoare de activitate, 
înfăptuirea noii revoluții tehnico- 
științifice și a noii revoluții agrare, 
ridicarea nivelului tehnic, calitativ 
al întregii activități, astfel încît 
produsele românești să fie compe
titive și la nivelul celor mai bune 
produse similare pe plan mondial. 
Dispunem de tot ce este necesar — 
și trebuie să realizăm acest obiec
tiv ! (Urale și aplauze puter
nice, prelungite; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“).

în întreaga țară, în primele patru 
luni ale acestui an oamenii muncii 
au obținut rezultate însemnate, de
pășind cu ceva prevederile planu
lui pe 1986 pentru această perioadă 
— ceea ce înseamnă că am început 
și primul an, dar și cincinalul, cu 
rezultate bune. Desigur, sîntem nu
mai la început; dar avem tot ce 
este necesar pentru a asigura rea
lizarea în bune condiții atît a 
planului pe acest an. cît și a celui 
de-al 8-lea cincinal.

în acest cadru, și județul Satu 
Măre a obținut o producție supli
mentară pe aceste patru luni, ceea 
ce înseamnă că a început bine ac
tivitatea pentru acest an și pentru 
noul cincinal, avînd toate condițiile 
să obțină nu numai îndeplinirea, 
dar chiar depășirea planului pe 
acest an și pe întregul cincinal. 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!").

Am vizitat mai multe orașe, co
mune și întreprinderi industriale 
și agricole din județul Satu Mare. 
Pe ansamblu, avem impresii bune. 
Am constatat cu multă satisfacție 
preocuparea întreprinderilor in
dustriale de a realiza planul, dar 
mai cu seamă de a înfăptui hotărâ
rile Comitetului Central, măsurile 
privind ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ, o mai bună organizare 
a întregii activități. Aceasta ne dă 
garanția că, într-adevăr, sînt toate 
condițiile ca și întreprinderile din

Satu Mare să poată realiza obiec
tivele foarte importante stabilite 
privind ridicarea nivelului general 
de organizare, de eficiență econo
mică, de nivel tehnic, de creștere a 
productivității muncii — astfel 
încît, cu mijloacele pe care le 
avem, să putem realiza o produc
ție mult mai mare decît prevede
rile din plan, o creștere mai pu
ternică a productivității muncii și 
a eficienței economice. Trebuie să 
avem în vedere că numai pe a- 
ceastă cale, valorificînd la maxi
mum mijloacele moderne pe care 
le avem în dotare și care au nece
sitat uriașe investiții, putem asigu
ra creșterea avuției naționale, a 
venitului național — calea singură 
și sigură pentru dezvoltarea gene
rală a patriei și ridicarea bunăstă
rii poporului, țelul suprem al po
liticii partidului, esența societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
pe care o edificăm cu succes in 
România ! (Aplauze puternice, 
prelungite; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul !", 
„Ceaușescu—P.C.R. !“).

Am rămas, de asemenea, cu im
presii bune despre ceea ce am 
constatat la cooperativa agricolă 
Sanislău privind producția de grîu, 
orz și celelalte lucrări agricole. De 
asemenea, avem impresii bune 
privind expoziția zootehnică și 
ferma unei întreprinderi de stat 
pe care le-am văzut. Desigur, sper 
că și în alte unități recoltele să fie 
asemănătoare, și nu ar fi nimic 
rău dacă ar fi chiar mai bune 
decît la unitatea pe care noi am 
vizitat-o. Cred că și in județul 
Satu Mare sînt toate condițiile 
pentru a obține o îmbunătățire 
radicală a situației în agricultură 
și o creștere puternică a produc
ției vegetale și animale, astfel 
încît, și in acest domeniu, Satu 
Mare să-și aducă contribuția sa 
importantă la dezvoltarea generală 
a agriculturii în patria noastră, la 
ridicarea bunăstării întregii na
țiuni ! (Aplauze puternice, pre
lungite ; Se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !").

Am avut o scurtă ședință cu bi
roul comitetului județean de 
partid. Am discutat unele proble
me ale dezvoltării județului — 
atît ceea ce s-a realizat, cît și ceea 
ce trebuie să înfăptuim în viitor. 
Cred că aș greși dacă nu aș men
ționa — cel puțin în treacăt — că.

pe lîngă impresiile bune pe care 
le avem, am constatat și unele 
lipsuri, atît în domeniile indus
triei, cît și ale agriculturii, și mai 
cu seamă ale procesului de orga
nizare și sistematizare a orașelor 
și satelor. Nu doresc să mă opresc 
acum asupra acestor lipsuri ; 
le-am discutat cu biroul județean. 
Cred că și activul de partid, co
muniștii, toți oamenii muncii, toți 
cetățenii municipiului și județu
lui Satu Mare vor înțelege că, 
neinsistînd asupra lipsurilor, acord 
o încredere deosebită organizației 
de partid, tuturor oamenilor mun
cii, exprimînd convingerea că vor 
trage concluziile corespunzătoare 
și că vor acționa ferm pentru a 
înlătura lipsurile care mai există, 
pentru buna organizare a întregii 
activități. Numai acționînd cu toa
tă fermitatea și exigența revolu
ționară vom putea asigura înde
plinirea hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea, a Programului partidului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate 1 Trebuie 
să acționați în așa fel încît și ju
dețul dumneavoastră să se înscrie 
printre județele cu rezultate bune, 
și — dacă este posibil — să fie 
printre primele județe în acest 
cincinal. (Aplauze și urale puter
nice, prelungite; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul!“, 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

în acest cincinal, în toate jude
țele patriei noastre trebuie să se 
obțină o puternică dezvoltare. Va 
trebui să se acționeze . cu toată 
hotărîrea pentru ca în fiecare ju
deț, deci și în Satu Mare, să rea
lizăm o producție industrială pe 
locuitor de cel puțin 50 000 de lei 
și o producție generală — luînd 
și agricultura și alte sectoare — 
de cel puțin 80 000 lei pe locuitor. 
Aceasta presupune ca județul 
dumneavoastră să realizeze o pro
ducție industrială de aproape 25 
miliarde lei. Este un obiectiv im
portant, dar posibil de realizat, ți- 
nînd seama de nivelul de dezvol
tare a industriei, a agriculturii, a 
celorlalte sectoare din județ. De 
aceea, fiind la începutul cincina
lului, va trebui să porniți cu toată 
hotărârea la realizarea lui. Să se 
stabilească în fiecare unitate, în 
fiecare oraș, în fiecare comună 
obiectivele necesare înfăptuirii
(Continuare în pag. a IlI-a)

In continuarea vizitei de lucru pe care o efectuează, in 
aceste zile, in partea nord-vestică a țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, impreunâ 
cu tovarâșa Elena Ceaușescu, a sosit, miercuri dupâ-amiazâ, 
in județul Maramureș.

Secretarul general al partidului este însoțit de tovarășii 
Emil Bobu, Petru Enache, Silviu Curticeanu.

Populația acestui străvechi lea
găn de istorie și cultură românească 
l-a primit pe conducătorul partidului 
și statului nostru cu cele mai alese

sentimente de dragoste și stimă, ex
presie a profundei recunoștințe pen
tru tot ceea ce. în anii socialismu
lui, s-a făcut și se face ca Mara

La mina Baia Sprie

mureșul, in pas cu Întreaga țară, 
să-și sporească continuu vigoarea 
economică, asigurînd locuitorilor 
județului condiții de muncă și de 
trai tot mai bune. Maramureșenii 
prețuiesc in cel mai înalt grad gri
ja manifestată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al națiunii, conducătorul încercat al 
partidului, al patriei noastre socia
liste, de tovarășa Elena Ceaușescu, 
eminent om politic, savant de largă 
recunoaștere internațională, pentru 
continua înnoire a acestor plaiuri 
românești.

Vizitele efectuate de secretarul 
general al partidului au constituit, 
de fiecare dată, momente de cea mai 
mare importanță pentru transfor
marea acestei zone intr-un puternic 
și modem centru economic al țării. 
Indicațiile date și măsurile stabi
lite cu aceste numeroase prile
juri au făcut ca Maramureșul 
să-și înscrie numele în „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" printre județele 
care au cunoscut ritmuri, accelerate 
de dezvoltare. Industria și-a sporit 
volumul de 4 ori, iar agricultura de 
3 ori. Maramureșul ocupă acum pri
mul loc pe țară la producția de mi
nereuri complexe, asigură 80 la sută 
din producția de plumb și \zinc și 
60 la sută din cea de metale pre
țioase. Peste 90 la sută din fondu
rile fixe au fost realizate în anii
(Continuare în pag. a IlI-a)

Azi, în jurul orei 
11, posturile de ra
dio și televiziune 
vor transmite în 
direct din munici
piul Baia Mare adu
narea populară pri
lejuită de vizita de 
lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al 
Partidului Comunist 
Român, președinte
le Republicii Socia
liste România, în ju
dețul Maramureș.
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN JUDEȚUL SATU MARE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
au continuat, miercuri, vizita de lucru in județul Satu Mare.

Au participat tovarășii Emil Bobu, Petru Enache, Silviu 
Curticeanu.

în cursul dimineții, programul a 
cuprins vizitarea unor unități indus
triale din municipiul Satu Mare, 
fiind analizate cu reprezentanții or
ganelor locale de partid si de stat, 
ai ministerelor si centralelor de spe
cialitate. cu conducerile întreprinde
rilor probleme privind stadiul înde
plinirii planului la toti indicatorii, 
perfectionarea organizării producției 
Si a muncii, creșterea calității fie
cărui produs, ridicarea continuă a 
eficientei întregii activități.

Zeci de mii de oameni ai muncii 
de cele mai diferite profesii, vîrstnici 
si tineri, pionieri si șoimi ai patriei 
au venit de-a lungul străzilor, in 
piețele orașului să adreseze conducă
torului iubit al partidului si statului 
sentimentele lor de înaltă stimă si 
aleasă prețuire.

Numeroși locuitori ai orașului 
purtau cu mîndrie drapele tricolore 
si roșii, portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și ale tovarășei 
Elena Ceaușescu. buchete sau coșu- 
lețe de flori. Ei aplaudau și ovațio
nau pentru partid și secretarul său 
general, pentru patria noastră so
cialistă, pentru pace. Atmosfera 
sărbătorească a fost întregită de 
evoluția numeroaselor formații ar
tistice. care au dat expresie, prin 
cintec și dans, bucuriei deosebite a 
sătmărenilor de a se întîlni din nou 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. cel 
mai iubit fiu al națiunii noastre.

ÎNTREPRINDEREA de 
UTILAJ MINIER, secretarul ge
neral al partidului a fost salutat de 
Mihai Moraru, ministrul industriei 
de utilaj greu, de membri ai con
ducerii centralei industriale de pro
fil și ai întreprinderii. O gardă de 
onoare formată din membri ai găr
zilor patriotice și ai formațiunilor 

de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei a prezentat onorul. 
Șoimi ai patriei și pionieri au oferit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu frumoase 
buchete de flori. Mii de muncitori, 
precum și cetățeni din cartierele în
vecinate au făcut conducătorului 
iubit al partidului, și statului o pri
mire sărbătorească, plină de dra
goste și recunoștință, au aplaudat cu 
putere, au scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — pace !“.

Colectivul întreprinderii sătmăre-' 
ne. care în toamna acestui an ani
versează 75 de ani de existență, pre
zintă la noua întilnire cu secretarul 
general al partidului un bilanț bo
gat. Directorul unității, Vasile Cădar, 
a raportat că, prin aplicarea indica
țiilor și orientărilor secretarului ge
neral al partidului la precedenta 
întilnire cu colectivul muncitoresc de 
aici, sarcinile planului cincinal 1981— 
1985 au fost îndeplinite cu peste 5 
luni înainte de termen, obținindu-sa 
o producție suplimentară în valoare 
de mai bine d® 1.5 miliarde lei.

S-a relevat că oamenii muncii din 
întreprindere au realizat pe primele 
4 luni ale anului în curs o produc- 
ție-marfâ industrială cu 15,8 la Șută 
mai mare decît in aceeași perioadă 
a anului trecut, productivitatea 
muncii fiind superioară cu 18.5 la 
sută, in timp ce volumul de export 
a crescut de 2,8 ori. Transpunînd 
în viată indicațiile secretarului ge
neral al partidului, întreprinderea 
de utilaj minier produce acum uti
laje moderne, de mare randament.

Secretarului general al partidului 
i-au fost înfățișate mașini si utilaje 
destinate industriei miniere, ca si 
altor sectoare, creații valoroase ale 
colectivului de cercetare și inginerie 
tehnologică pentru utilai minier — 
sisteme de mașini și utilaje pentru 

exploatarea minereurilor și a cărbu
nelui în subteran, sisteme de mașini 
și utilaje destinate, exploatării căr
bunelui la suprafață, produse de ri
dicată complexitate tehnică si ran
dament superior.

Au fost vizitate în continuare mai 
multe secții de fabricație, fiind în
fățișate produse aflate în diferite 
faze de prelucrare sau montâi. teh
nologiile aplicate, gradul de Înzes
trare tehnică. în acest timp, con
ducătorul partidului si statului s-a 
oprit la diferite locuri de muncă, a 
stat de vorbă cu muncitorii, le-a 
strins mîna.. s-a interesat de activi
tatea lor.

Adresînd felicitări colectivului de 
oameni ai muncii de .la întreprinde
rea de utilai minier din Satu Mare 
pentru realizările obținute, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut, In același 
timp, să se acorde în continuare cea 
mai mare atenție ridicării nivelului 
tehnic al tuturor produselor, realiză
rii de mașini și utilaje moderne, de 
mare randament, necesare industriei 
miniere, altor sectoare ale economiei 
naționale, ca si la export, organizării 
superioare a producției, extinderii 
mecanizării si automatizării, utilizării 
cit mai eficiente a capacităților 
existente.

La despărțire, mii. de muncitori 
înconjoară cu aceeași profundă dra
goste si sentimente de aleasă stimă 
pe ' secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, manifestîn- 
du-și recunoștința fierbinte pentru 
grija sa statornică de a ridica tara 
pe noi culmi de civilizație, de a asi
gura poporului un nivel superior de 
viață.

S-a vizitat în continuare ÎNTRE
PRINDEREA DE PIESE DE 
SCHIMB SI UTILAJE PEN- 
TRU INDUSTRIA CHIMICĂ.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
întimpinați cu deosebit entuziasm de 
muncitorii, inginerii și tehnicienii în

treprinderii, care și-au exprimat 
sentimentele de dragoste și stimă, 
de fierbinte recunoștință față de 
conducătorul partidului și statului.

Satisfacția deosebită și înalta mîn
drie patriotică a oamenilor muncii 
de aici pentru această primă vizită 
in unitatea lor și-au găsit expre
sia in atmosfera sărbătorească ce 
a caracterizat întîlnirea. Cei pre- 
zenți au aplaudat și ovaționat 
cu însuflețire, au scandat cu putere 
„Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu—muncitorii !“, 
„Ceaușescu—pace !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost salu
tați de ministrul industriei chimice, 
Gheorghe Dinu, de reprezentanți ai 
conducerii centralei industriale de 
profil și ai întreprinderii.

Au fost prezentate rezultatele ob
ținute în sporirea și diversificarea 
fabricației. în cursul analizei efec
tuate aici au fost abordate cu prio
ritate aspecte legate de mai buna 
folosire a potențialului tehnic și 
uman existent în vederea înfăptuirii 
exemplare a sarcinilor cincinalului 
actual.

Relevind că orientările și indica
țiile secretarului general al partidu
lui referitoare la asimilarea unor 
mașini și echipamente modeme me
nite să înlocuiască importurile au 
stat la baza programelor de înnoire 
și modernizare a structurii fabrica
ției, directorul întreprinderii, Vasile 
Suciu, a arătat că valoarea produse
lor noi și reproiectate realizate in 
1985 se ridică la trei sferturi din în
treaga producție. în cadrul unei ex
poziții, au fost prezentate cele mai 
noi mașini, echipamente și piese de 
schimb pentru întreprinderile chimi
ce, care se remarcă prin înaltul lor 
nivel tehnic și calitativ.

Vizitarea principalelor secții de 
producție a pus în evidență preocu
parea specialiștilor unității, a între
gului colectiv pentru modernizarea 
continuă a proceselor tehnologice, 
inclusiv prin realizarea cu forțe pro
prii a unor utilaje și dispozitive ne
cesare înnoirii și modernizării fabri

cației. Pe această bază, In ultimii 
ani au fost introduse în fabricația 
curentă produse de complexitate 
tehnică ridicată, cum sînt unele 
componente ale coloanelor de disti
lare, armături industriale pentru 
presiuni mari, mori coloidale, mala- 
xoare, centrifuge automate pentru 
separarea suspensiilor, linia de fa
bricare a tuburilor din aluminiu. Au 
reținut atenția prototipurile unor 
utilaje realizate pentru prima dată 
de colectivul sătmărean — variato- 
rul de turație cu comandă de la dis
tanță. prese pentru reșaparea anve
lopelor de camion, mașina automată 
pentru dozarea și ambalarea deter- 
genților. A ieșit in evidență in ace
lași timp atenția deosebită acordată 
reducerii consumurilor materiale și 
energetice, sporirii ponderii produ

întilnirea cu un grup de membri
ai partidului cu stagiu din ilegalitate

Miercuri, in cursul dimineții, 
după vizitarea unor mari unități 
economice ale orașului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întîlnit, la sediul 
comitetului județean de partid, cu 
un grup de membri ai partidului cu 
stagiu din ilegalitate.

într-o ambianță marcată de bucu
ria și satisfacția celor prezenți 
de a se reintilni cu secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu le-au strins cu căldură 
miinile.

Mulțumind pentru cinstea ce li s-a 
făcut prin această întilnire — ex
presie semnificativă a grijii secreta
rului general al partidului față 
de vechii militanți ai partidu
lui și, totodată, a dragostei cu 
care este înconjurat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de către întregul 

selor executate din materiale refolo- 
sibile, tuturor căilor de îmbunătăți
re a eficienței economice.

Apreciind rezultatele obținute, to
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut să 
se ia măsuri pentru asimilarea unor 
utilaje de nivel tehnic ridicat nece
sare punerii in funcțiune a unor o- 
biective de investiții din industria 
chimică, pentru lărgirea gamei de 
piese de schimb ce urmează să în
locuiască pe cele din import. S-a in
dicat să se acționeze pentru mai 
buna utilizare a spațiilor existente, 
pentru organizarea mai judicioasă a 
fluxurilor tehnologice, in așa fel in- 
dît să sporească substanțial volumul 
producției pe actualele capacități.

în încheierea vizitei, secretarul 
general a! partidului a adresat feli
citări colectivului de muncă pentru 

partid, a unității strinse in jurul său 
a tuturor celor ce întruchipează 
istoria de peste 65 de ani de luptă 
ai forței conducătoare a națiunii 
noastre — cei prezenți au ținut să 
exprime, în primul rind, satisfacția 
pentru succesele care incununează 
politica Partidului Comunist Român, 
pentru tot ceea ce s-a înfăptuit, cu 
deosebire in ultimele două decenii.

Ei au adresat cuvinte de recunoș
tință tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru grija acordată județului și 
municipiului Satu Mare, a căror in- 
fățișare actuală, definită printr-o 
puternică dezvoltare economică și 
urbanistică, depășește visurile cele 
mai îndrăznețe ale înaintașilor 
luptei pentru libertate și socia
lism. Au fost evocate cu mindrie 
industria modernă care a imprimat 
un nou ritm și un nou nivel de via
tă tuturor localităților județului, a- 

rezultatele obținute și i-a urat noî 
și tot mai importante succese în 
activitatea sa.

Pe întreg parcursul vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost înconjurați 
cu deosebită dragoste și considerație 
de oamenii muncii de aici, care au 
dat glas profundei recunoștințe pen
tru această memorabilă întilnire cu 
conducătorul partidului și statului. 
Prin aplauze și ovații neîntrerupte, 
ei au exprimat, asemenea tuturor 
oamenilor muncii <jin unitățile săt
mărene vizitate, hotărirea de a 
transpune exemplar in practică ori
entările și indicațiile date de secre
tarul general al partidului de a-si 
îndeplini cu înaltă responsabilitate 
comunistă sarcinile ce le revin in 
acest an și pe întregul cincinal.

gricultura care a schimbat din te
melii viața satului, progresul învă- 
țămintului și al ocrotirii sănătății, 
amploarea noilor construcții de lo
cuințe și instituții de interes public.

Secretarului general al partidului 
i-a fost adresată asigurarea stimei 
și respectului, a prețuirii pentru po
litica înțeleaptă ai cărei inițiator și 
neobosit militant este, politică aflată 
la temelia progresului socialist al 
țării, a bunăstării poporului, a suve
ranității, independenței și prestigiu
lui internațional al României socia
liste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat celor prezenți îndemnul de 
a-și aduce ih continuare contribuția 
la activitatea organizației județene 
de partid, la dezvoltarea județului, 
la. înflorirea patriei noastre socia
liste.

MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN MUNICIPIUL SATU MARE
Vizita de lucru efectuată de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in județul Satu Mare s-a Încheiat, 
miercuri la amiază, printr-o impre
sionantă adunare populară, desfășu
rată in piața noului centru civic al 
municipiului.

Peste o sută de mii de oameni ai 
muncii din oraș și, din alte localități 
ale județului — muncitori, tehni
cieni, ingineri, țărani cooperatori, in'1 
telectuali, elevi, tineri și virstnici — 
au fost prezenți la această mare a- 
dunare. Ei au venit să-și reafirme, 
și cu acest prilej, sentimentele de 
profundă dragoste și recunoștință 
față de cel mai iubit fiu al națiunii 
noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de numele căruia sînt legate cele 
mai strălucite realizări din istoria 
țării.

Participanții purtau steaguri tri
colore și roșii, stegulețe, flori și 
eșarfe, stemele țării și ale partidu
lui, portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, pancarte cu urări 
de viață lungă adresate partidului, 
secretarului său general.

Pe frontispiciul clădirilor ce stră
juiesc piața, împodobită sărbătoreș
te, se putea citi : „Trăiască Partidul 
Comunist Român, in frunte cu se
cretarul său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !“, „Trăiască pa
tria noastră liberă și independen
tă, Republica Socialistă România !“, 
„Epoca Nicolae Ceaușescu — ani de 
mărețe înfăptuiri și luminoase 
perspective !“, „Ceaușescu și po
porul — patria și tricolorul !“.

Se putea citi, de asemenea, anga
jamentul ferm al oamenilor muncii 
sătmăreni, asumat față de secretarul 
general al partidului, de a Înfăptui 
în mod exemplar istoricele hotăriri 
ale celui de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Apariția la balconul sediului co
mitetului județean de partid a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu a fost 
salutată cu puternice și îndelungi 
aplauze și urale, cu imnuri în cin
stea patriei și partidului, a conducă
torului său încercat. Miile de parti- 
cipanți scandau cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu 
și poporul !“, „Stima noastră și 
mindria, Ceaușescu — România !“, 
„Ceaușescu — România — Pace 1", 
„Ceaușescu — Pace !“, „Să triumfe 
libertatea, pacea și securitatea !“, se 
putea citi pe pancarte purtate de 
participanții la impresionanta adu
nare din municipiul Satu Mare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au răs
puns cu căldură la ovațiile entu
ziaste, la manifestările pline de dra
goste și stimă ale tuturor celor pre
zenți în noua și frumoasa piață pu
blică a municipiului Satu Mare.

în tribună erau, de asemenea, pre
zenți tovarășii Emil Bobu, Petru 
Enache, Silviu Curticeanu, membri 
ai biroului comitetului județean de 
partid, membri de partid cu stagiu 
din ilegalitate, cadre de conducere, 
alți oameni ai muncii din întreprin
deri și instituții sătmărene.

Deschizînd adunarea, tovarășa 
Maria Bradea, prim-secretar al Co
mitetului județean Satu Mare al 
P.C.R., a spus :

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, președinte al Repu
blicii,

Mult iubită și stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, /

Tovarășe și tovarăși,
Tn această minunată zi, prilejuită 

de reintilnirea cu dumneavoastră, 
cel mai iubit, respectat și stimat fiu 
al poporului nostru, strălucit condu
cător de țară, marele erou al Româ
niei socialiste moderne, permiteți-mi 
să mă fac mesagerul gindurilor și 
sentimentelor noastre fierbinți, ale 

tuturor locuitorilor acestor străvechi 
plaiuri românești, pentru a vă adre
sa din adîncul inimii profunda noas
tră recunoștință pentru tot ce ați fă
cut și faceți atit de măreț pentru 
înflorirea patriei și bunăstarea celor 
ce muncesc.

Exprimind cele mai călduroase 
mulțumiri pentru onoarea de a vă 
avea din nou in mijlocul nostru, 
participanții la marea adunare popu
lară din municipiul Satu Mare și, 
împreună cu ei, toți oamenii muncii 
sătmăreni, vă aduc, asemenea în
tregului popor, un vibrant oma
giu și nețărmurită dragoste dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, omul și comu
nistul a cărui viață și luptă se iden
tifică strălucit cu glorioasa istorie a 
partidului.

Omagiem, de asemenea, contribu
ția dumneavoastră inestimabilă, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la elaborarea și înfăptuirea politicii 
externe a partidului și statului nos
tru, exprimind totala noastră ade
ziune față de inițiativele și demer
surile de larg răsunet internațional 
închinate apărării dreptului funda
mental al oamenilor la pace, la 
viață.

Cu nemărginit respect, cu deose
bită gratitudine, gindurile noastre 
se îndreaptă, in același timp, către 
mult iubita șl stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului și statului, eminent om de 
știință și savaftt de largă recunoaș
tere internațională, dind o înaltă 
apreciere contribuției sale de mare 
însemnătate la elaborarea și tradu
cerea în viață a programelor de dezJ 
voltare a țării, la înflorirea științei, 
învățămîntului și culturii românești 
și universale.

Justețea politicii Înțelepte, profund 
științifică promovată de dumnea
voastră. mult stimate tovarășe secre
tar general, este grăitor ilustrată și 
de marile înfăptuiri obținute de 
județul Satu Mare în perioada 
intrată în istorie și în conștiin
ța întregii națiuni drept „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Vă raportăm, de la tribuna acestei 
entuziaste adunări populare, că — 
aplicînd neabătut hotăririle con
greselor partidului, ale conferințelor 
naționale, orientările și sarcinile de 
excepțională însemnătate pe care 
le-ați trasat, transpunînd în viață 
indicațiile pe care ni le-ați dat cu 
prilejul vizitelor de lucru în jude
țul nostru, momente decisive ale 
dezvoltării sale continue — organele 
și organizațiile de partid, de masă 
și obștești, colectivele de oameni ai 
muncii au asigurat în ultimele două 
decenii schimbarea radicală a fizio
nomiei economico-sociale și cultu
rale a județului.

Ca urmare a grijii dumneavoastră 
statornice pentru înflorirea tuturor 
zonelor patriei, județul Satu Mare a 
beneficiat de un volum de investiții 
de circa 25 miliarde lei. Pe această 
bază, s-a realizat dezvoltarea rapidă 
și puternică a economiei, producția 
industrială crescind de aproape 8 ori.

în conformitate cu amplele măsuri 
inițiate de dumneavoastră, privind 
înfăptuirea noii revoluții agrare, s-a 
dezvoltat continuu si agricultura ju
dețului. construindu-se. în perioada 
de la Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român, zeci de obiec
tive agrozootehnice, asigurîndu-se 
mai buna valorificare a fondului 
funciar, a bazei materiale și umane.

în campania agricolă din această 
primăvară s-a acționat cu fermitate 
nent.ru’realizarea, in perioada optimă 
și in condiții de calitate a lucrări
lor. asigurindu-se o bună bază pen
tru producții mari, pentru predarea 
de cantități sporite de produse la 
fondul de stat.

Concomitent cu dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a economiei jude
țului. mutații profunde s-au produs 
in întreaga viată social-culturală. în 
dezvoltarea științei. învățămîntului. 

activității cultural-ărtistice. sportive, 
in munca de educare și formare a 
omului nou. de dezvoltare a con
științei patriotice, revoluționare a tu
turor oamenilor muncii.

Toate realizările noastre au condus 
la'creșterea substanțială a nivelului 
de trai material si spiritual al tutu
ror cetățenilor care trăiesc si mun
cesc în strinsă unitate, pe aceste mi
nunate plaiuri strămoșești.

Sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, puternic mobili
zați de istoricele documente ale Con
gresului al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român, de indicațiile și 
sarcinile pe care le-ati formulat, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
oamenii muncii din județul nostru au 
trecut cu hotărire la înfăptuirea 
obiectivelor planului pe anul 1986 și 
ale noului cincinal, obtinind in pri
mele patru luni realizări importante 
fată de perioada corespunzătoare a 
anului trpeut.

Si cu prilejul acestei vizite ne-am 
bucurat de indicații și orientări de 
inestimabilă valoare pentru în
treaga noastră activitate. Sintem 
conștienți. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că dacă am fi 
muncit mai bine, cu înaltă răspun
dere în toate sectoarele de activi
tate. rezultatele noastre ar fi fost mai 
bune.

Mal avem întreprinderi care nu 
și-au realizat planul la toți indicato
rii. care n-au luat toate măsurile 
pentru perfecționarea organizării 
producției si a muncii, pentru valori
ficarea superioară a tuturor resurse
lor de care dispunem. în agricultură 
s-au manifestat neajunsuri în ce 
privește folosirea cu maximă efi
cientă a pămîntului. respectarea 
strictă a tehnologiilor pentru fiecare 
cultură, valorificarea optimă a bazei 
materiale și umane de care dispunem.

De asemenea, nu am acționat cu 
toată fermitatea pentru aplicarea ho- 
tăririlor celui de-al III-lea Congres 
al consiliilor populare privind siste
matizarea tuturor localităților. <

Conștienți de marile răspunderi ce 
le avem, asigurăm conducerea de 
partid si de stat, pe dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pe mult iubita și 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
că vom munci fără preget, cu devo
tament patriotic, pentru transpune
rea exemplară în viată a mărețelor 
hotăriri ale Congresului al XIII-lea, 
menite să ridice patria noastră pe 
noi culmi de progres și civilizație so
cialistă;

în continuare a luat cuvintul 
tovarășul Vasile Cădar, directorul 
întreprinderii de utilaj minier Satu 
Mare, care a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Profund onorați de noua vizită de 

lucru pe care ați făcut-o în județ și 
în unitatea noastră, colectivul mun
citoresc al marii întreprinderi de 
utilaj minier vă adresează cele 
mai alese cuvinte de dragoste și 
Înaltă prețuire, omagiind strălucita 
activitate pe care o desfășurați eu 
eroism, de peste 50 ani, pentru 
prosperitatea patriei, pentru pace și 
colaborare internațională între toate 
popoarele lumii.

Anii pe care cu legitimă mindrie 
și fierbinte recunoștință ii numim 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" au mar
cat decisiv și profilul întreprinderii 
noastre, căreia i s-a încredințat sar
cina de a deveni unul din princi
palii producători și furnizori de 
utilaje tehnologice pentru industria 
minieră și gospodăriile energetice 
ale țării.

Astăzi putem raporta că progra
mul stabilit pentru dezvoltarea plat
formelor de producție la Satu Mare, 

la Cărei și la Negrești-Oaș se înde
plinește in bune condiții, ceea ce a 
făcut ca întreprinderea noastră să-și 
sporească în ultimele două decenii 
producția marfă de 15 ori.

Sintem conștienți că, în îndepli
nirea acestui important program, 
s-au manifestat uneori neajunsuri, 
însă de fiecare dată am primit aju
torul prețios al conducerii partidului, 
al dumneavoastră personal, reușind, 
să depăș'im greutățile ivite.

în cincinalul trecut, de exemplu, 
am reușit să furnizăm economiei 
naționale. in mod suplimentar, 
peste 30 000 tone utilaje tehnologice 
și piese de schimb în valoare de 
peste 1,5 miliarde lei.

Colectivul nostrU vă asigură, mult 
stimate și Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că sintem ferm 
hotăriți să muncim mai bine in 
viitor, in spiritul înaltei responsabi
lități revoluționare, pentru a aduce 
o contribuție mult sporită la înfăp
tuirea programului special in dome
niul cărbunelui, a celorlalte progra
me Inițiate de dumneavoastră, in 
vederea modernizării proceselor de 
producție, creșterii productivității 
muncii, dezvoltării intensive a tutu
ror ramurilor economiei noastre na
ționale.

în acest sens, indicațiile șl orien
tările primite pe parcursul vizitei 
de lucru pe care o faceți, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, ne vor 
călăuzi neabătut, zi de zi. pină la 
înfăptuirea lor deplină.

în Încheiere, ne angajăm solemn 
ca. strins uniți în jurul partidului 
nostru glorios, al dumneavoastră, 
conducător stimat și iubit al între
gului popor român, să ne sporim 
eforturile pentru înfăptuirea neabă
tută a Programului partidului, a 
sarcinilor și obiectivelor planului de 
dezvoltare economico-socială a scum
pei noastre patrii. România socia
listă.

Să ne trăiți Intru multi ani. mult 
Iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Liviu Groza, președintele coopera
tivei agricole de producție Sanislău, 
care a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Ne bucurăm din nou de marea 

cinste de a vă avea ca oaspeți dragi, 
lntr-o nouă și fructuoasă vizită de 
lucru pentru care vă mulțumim din 
toată inima. Această vizită, ce se 
Înscrie in .rodnicul dumneavoastră 
dialog cu poporul, cu făuritorii de 
bunuri materiale șl spirituale, va 
rămine de neuitat In cronica județu
lui Satu Mare.

Alături de toti oamenii muncii din 
județ, cooperatorii din Sanislău vă 
aduc, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. asemenea între
gului popor, un cald omagiu, îm
preună cu cele mai vibrante senti
mente de adine respect, de' înaltă 
prețuire și profundă recunoștință 
pentru neobosita activitate pe care 
o desfășurați cu neasemuită clar
viziune și cutezanță revoluționară in 
fruntea partidului și statului, acti
vitate confirmată de istoricele reali
zări ale luminoșilor ani pe care 
cu mindrie îi numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Puternic mobilizați de îndemnurile 
și prețioasele dumneavoastră indica
ții, membrii cooperativei agricole de 
producție Sanislău, cărora le-ați 
făcut cinstea de a-i vizita Ia muncă 
pe pămînturile cooperativei, au ob
ținut, an de an, rezultate tot mai 
bune. Permiteți-mi să vă raportez, 
de Ia această înaltă tribună, că am 
realizat, în condiții de înaltă calitate, 
toate însămlnțările de toamnă și pri
măvară. ceea ce ne îndreptățește ,să 
ne angajăm că, in 1986, vom realiza 

producții sporite In toate sectoarele 
agricole. Acordarea titlului de Erou 
al Muncii Socialiste comunei Sa
nislău in anul 1985 reflectă, intr-o 
măsură însemnată, și eforturile sus
ținute care se depun în cooperativa 
noastră.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că tot ceea 
ce ne-ați indicaț cu prilejul acestei 
vizite de lucru va constitui și pentru 
cooperatorii din comuna Sanislău un 
program de muncă și viață. Vom 
acționa cu toată energia pentru În
făptuirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin din istoricele hotăriri ale 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui, vom munci mai bine, mai or
ganizat, mai eficient, pentru a con
tribui cu toate puterile noastre la 
dezvoltarea agriculturii județului, a 
întregii agriculturi românești.

Vă rog să primiți, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, urările, izvorlte • din 
adîncul inimilor noastre, de sănătate 
și putere de muncă pentru binele și 
fericirea poporului nostru. pentru 
Înaintarea spre comunism a scumpei 
noastre patrii. Republica Socialistă 
România.

în cuvintul său, tovarășa Rodica 
Pușcașu, directorul întreprinderii de 
confecții „Mondiala" Satu Mare, a 
spus :

Mult stimata tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult iubită și stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu.

Stimați tovarăși,
în aceste momente de înălțătoare 

trăire patriotică, revoluționară pen
tru toți locuitorii municipiului nos
tru, vă rog să-mi permiteți să dau 
glas sentimentelor de profundă dra
goste și de nemărginita recunoștință 
pe care colectivul de oameni ai 
muncii de la întreprinderea de con
fecții „Mondiala" le nutresc față de 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al națiunii socialiste ro
mâne, conducătorul Încercat al parti
dului și poporului nostru, erou al 
luptei neobosite pentru ( triumful 
păcii și colaborării între popoare.

Din adîncul inimii, cu deosebit 
respect, vă exprimăm dumneavoas
tră, mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, sentimentele noastre de 
aleasă prețuire pentru abnegația re
voluționară și înalta competență cu 
care v-ați consacrat împlinirii nobi
lelor aspirații ale poporului român, 
ale femeii muncitoare și mame din 
tara noastră, progresului științei pus 
în slujba vieții și păcii in lume.

Această nouă și rodnică vizită de 
lucru a dat cea mai vie strălucire 
climatului de puternică emulație in 
muncă, prin care cinstim împlinirea 
a 65 de ani de glorioasă existență a 
partidului nostru comunist.

întreprinderea „Mondiala". între
gul județ se regăsesc din plin în 
roadele impresionante ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", epoca cea mai 
bogată în înfăptuiri din întreaga is
torie a României dragi.

în perioada care a trecut de la 
cel de-al IX-Iea Congres al partidu
lui, întreprinderea noastră și-a spo
rit producția-marfă de confecții de 
3,3 ori.

Urmind Indicațiile pe care ni 
le-ați dat cu prilejul vizitelor de lu
cru' in județul nostru, am dezvoltat 
capacitatea de export pînă la 80 la 
sută din potențialul productiv total.

Avem un început bun și pentru 
noul cincinal 1986—1990, sarcinile de 
plan și contractele pe 4 luni din 
acest an fiind onorate în întregime, 
cu încadrarea în nivelul normat atît 
la productivitatea muncii, cit și la 
cheltuielile de producție stabilite.

în acest cadru de vibrantă mani
festare patriotică, revoluționară, do
rim să vă asigurăm că, în strinsă 
unitate, toți locuitorii județului, sub 

conducerea partidului, vom acționa 
cu fermitate și pricepere pentru 
aplicarea indicațiilor dumneavoastră 
date in timpul acestei importante 
vizite de lucru, pentru înfăptuirea 
istoricelor hotăriri ale Congresului 
al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român.

Ca muncitoare și mame, vă mulțu
mim din inimă pentru grija stator
nică ce o purtați pentru creșterea si 
educarea copiilor din patria noastră, 
pentru asigurarea tinereții și vigorii 
poporului român, a unui înalt grad 
de civilizație al întregii noastre na
țiuni.

La multi ani, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la multi ani 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
întru gloria eternă a patriei dragi și 
pacea lumii întregi I

în aceste momente de aleasă săr
bătoare pentru toți cetățenii județu
lui și ai municipiului Satu Mare, cu 
deosebită stimă, prețuire și profund 
respect, în numele tuturor celor pre
zenți. primul secretar al comitetului 
județean de partid a adresat rugă
mintea ca la marea adunare popu
lară să ia cuvintul 
general al Partidului 
Român, președintele 
Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

secretarul 
Comunist 

Republicii 
tovarășul

Intimpinat eu puternice aplauze și 
ovații, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU :

Cuvlntarea conducătorului partidu
lui si statului nostru a fost urmărită 
cu deosebit interes, cu deplină apro
bare si satisfacție, fiind subliniată, 
în repetate rinduri. cu vii și puterni
ce aplauze, cu ovații si urale înde
lungi. expresie a adeziunii fierbinți 
a sătmărenilor la politica înțeleaptă 
a partidului si statului nostru, a uni
tății de nezdruncinat a întregului 
popor in jurul partidului, al secreta
rului său general. S-a scandat cu în
suflețire „Ceaușescu — P.C.R. I", 
„Ceaușescu și poporul I". S-a ovațio
nat pentru partid si secretarul său 
general, pentru patria noastră socia
listă. pentru harnicul și talentatul 
nostru popor. S-a dat. astfel, expre
sie hotăririi locuitorilor județului 
Satu Mare de a acționa fără preget 
pentru aplicarea in viată a indi
cațiilor si orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. de a-si înzeci 
eforturile pentru înfăptuirea progra
mului partidului,

în încheiere, primul secretar al 
comitetului județean de partid a 
spus :

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, președintele Republicii,

Mult iubită șl stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

în numele tuturor particlpanților 
la această măreață sărbătoare, vă 
adresăm cele mai respectuoase mul
țumiri, întreaga gratitudine pentru 
caldele aprecieri, pentru prețioasele 
dumneavoastră orientări și indicații, 
care vor deveni programe de mun
că si luptă ale tuturor locuitorilor 
județului, ne vor îndruma și călăuzi 
permanent în întreaga noastră acti
vitate economico-socială, în tradu
cerea In viață a politicii științifice 
a partidului și statului. Vă încre
dințăm. mult stimate tovarășe secre
tar general, că am înțeles bine cri
ticii® si recomandările pe care ni 
le-ați adresat, indicațiile date în ca
drul înttlnirii cu biroul comitetului 
județean de partid, și vă asigurăm 
că nu ne vom cruța forțele pentru 
a Înlătura, așa cum ne-ați cerut, 
neajunsurile ce se mai manifestă în 
industria, agricultura, in domeniul or
ganizării. conducerii și sistematizării 
localităților județului. Vom analiza 
cu exigentă și răspundere orientă
rile stabilite și vom lua măsuri fer
me pentru perfecționarea activității 
în aceste domenii, pentru a obține 
rezultate pe măsura posibilităților 

de care dispune județul nostru și a 
atinge nivelul de dezvoltare pe care 
l-ați stabilit.

Vă dorim, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. mult iubită si 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
multă sănătate si putere de muncă, 
noi Împliniri în prodigioasa activitate 
pe care o desfășurați spre binele, 
bunăstarea și fericirea ponorului, 
pentru pace, colaborare si progres 
social, pentru cauza socialismului și 
comunismului in lume.

Trăiască scumpa noastră patrie. 
România socialistă !

Trăiască Partidul Comunist Român, 
In frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceausescu I

Marea adunare populară s-a în
cheiat intr-o atmosferă entuziastă, de 
puternică vibrație si angajament pa
triotic. Cei prezenți și-au exprimat, 
din nou. prin însuflețite urale si ova
ții, prin aclamații la adresa partidu
lui și secretarului său general, sen
timentele de dragoste si stimă fată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu pen
tru grija ce o poartă dezvoltării 
neîntrerupte a județului Satu Mare, 
pentru activitatea sa neintreruptă 
dedicată înfloririi multilaterale a pa
triei noastre socialiste, creșterii bună
stării materiale si spirituale a oame
nilor muncii, a întregului nostru 
popor.

După marea adunare populară, mii 
de sătmăreni au venit să salute pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu la plecarea 
din reședința județului.

Hotărirea fermă a oamenilor mun
cii sătmăreni de a acționa cu de
plină dăruite pentru transpunerea 
in viață a politicii interne și exter
ne a partidului, a istoricelor hotăriri 
ale celui de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, reieși
tă cu vigoare pe intregul parcurs al 
vizitei de lucru a secretarului gene
ral al partidului in județul Satu 
Mare, s-a regăsit și in atmosfera 
entuziastă cu care au fost înconju
rați în aceste momente tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Pe intregul traseu străbătut pină 
la stadionul municipiului, tineri și 
virstnici au exprimat cu deosebită 
căldură sentimentele de statornică 
dragoste și prețuire față de secreta
rul general al partidului, profunda 
lor recunoștință față de preocuparea 
sa constantă pentru dezvoltarea ju
dețului Satu Mare, a întregii țări.

Pe stadion s-a desfășurat o amplă 
manifestare populară, la care au 
participat numeroase ansambluri ar
tistice și sportivi, intr-un decor cro
matic de o deosebită inspirație. S-a 
aplaudat cu putere, s-a scandat cu 
însuflețire numele partidului, al 
secretarului său general.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu căldură, cu prietenie acestor en
tuziaste manifestări de dragoste.

O gardă alcătuită din ostași ai tor
telor noastre armate, membri ai 
gărzilor patriotice și ai formațiuni
lor de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei a prezentat onorul. 
Au răsunat solemn acordurile Imnu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Pionieri și șoimi ai patriei, tineri 
si tinere au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

Adresînd cele mat respectuoase 
mulțumiri pentru vizita efectuată, 
primul secretar al comitetului jude
țean de' partid a exprimat, in nu
mele comuniștilor, al tuturor locui
torilor județului Satu Mare, angaja
mentul de a transpune neabătut în 
practică orientările și indicațiile 
date în timpul acestei noi întîlniri 
de lucru.

în aplauzele șl uralele miilor de 
cetățeni ai municipiului Satu Mare 
prezenți pe stadion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au urcat la bordul eli
copterului prezidențial care a deco
lat. plecînd spre județul Maramureș.
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(Urmare din pag. I)
programelor și planurilor de dez
voltare pină în 1990 și, în perspec
tivă, pină in 2000. Aveți și dum
neavoastră, așa cum avem în în
treaga țară, toate condițiile pentru 
a realiza aceste obiective — și 
adresez, încă o dată, comuniștilor 
și tuturor oamenilor muncii din 
Satu Mare, chemarea de a se an
gaja cu toată hotărîrea pentru în
deplinirea în bune condiții a pla
nului. pentru a asigura ridicarea 
județului în rindul județelor frun
tașe din patria noastră! (Urale și 
aplauze puternice, prelungite. Se 
scandează „Ceaușescu, România 
— stima noastră și mindria !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Așa cum am menționat, în 
întreaga țară s-a realizat un vast 
program de construcții social- 
culturale, de locuințe. Practic, ora
șele și satele noastre s-au înnoit; 
80 la sută din populație locuiește 
în case noi. însuși municipiul 
Satu Mare a devenit un oraș nou, 
cu un centru modern. Aș dori să 
vă adresez felicitări pentru aceste 
înfăptuiri și pentru acest centru 
modern care s-a realizat in ulti
mii ani. (Aplauze și urale pu
ternice. prelungite : se scandează 
..Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“).

Și aceste înfăptuiri în domeniul 
locuințelor și al altor așezăminte 
social-culturale 'demonstrează cu 
puterea faptelor, a realităților că 
tot ceea ce realizăm în construc
ția socialismului din patria noas
tră este destinat poporului, bună
stării și fericirii sale. De aceea, 
întregul popor urmează, in deplină 
unitate. Partidul Comunist Ro
mân, care, in cei 65 de ani de 

existență, a făcut totul pentru 
bunăstarea și independența patriei 
și este hotărît să facă și în viitor 
totul pentru victoria socialismului' 
și comunismului în România, 
pentru a asigura ridicarea bună
stării generale a poporului, întă
rirea continuă a independenței și 
suveranității patriei noastre so
cialiste ! (Urale și aplauze pu
ternice. Se scandează „Ceaușescu 
P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!").

Pentru rezultatele obținute în 
cincinalul trecut, dar mai cu 
seamă pentru rezultatele din 
aceste prime patru luni ale ac
tualului cincinal, adresez tuturor 
oamenilor muncii din industrie, 
agricultură, din celelalte sectoare 
de activitate, intelectualității, tu
turor locuitorilor municipiului și 
județului Satu Mare cele mai 
calde felicitări și urarea de 
noi și noi succese. (Urale șl a- 
plauze puternice, prelungite. Se 
scandează „Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mindria !“).

Aș dori ca, de la această mare 
adunare populară din Satu Mare, 
să adresez clasei muncitoare, in
telectualității, țărănimii din în
treaga patrie cele mai calde felici
tări pentru rezultatele obținute pe 
primele 4 luni1 ale acestui an și 
urarea de a realiza în bune 
condiții planul pe1 1986 și de 
a face totul pentru îndeplinirea 
cu succes a cincinalului. (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“).

Dragi tovarăși,
Acționind pentru îndeplinirea in 

bune condiții a pianului și pro

gramelor de dezvoltare a patriei 
noastre, desfășurăm, în același 
timp, o intensă activitate interna
țională. pentru dezarmare, și în 
primul rînd pentru dezarmarea 
nucleară, pentru pace. Pornim de 
la realitatea că numai în condiții 
de pace atît poporul nostru, cit și 
toate popoarele europene și ale în
tregii lumi își pot concentra for
țele in direcția dezvoltării econo
mice și sociale, a ridicării bună
stării materiale și spirituale. 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează îndelung „Dezarmare 
— pace !“, „Ceaușescu — pace !").

Considerăm că, în actuala situa
ție internațională gravă, este nece
sar să intensificăm activitatea pen
tru întărirea colaborării și solida
rității cu toate statele, fără deose
bire de orînduire socială, că tre
buie să facem totul pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru a se 
trece la dezarmare, și în primul 
rînd la dezarmarea nucleară. Sus
ținem activ propunerile Uniunii 
Sovietice privind dezarmarea nu
cleară, în trei etape, pină in anul 
2000. în același timp, considerăm 
necesar să se elaboreze un amplu 
program de dezarmare generală, 
care să cuprindă atît armele chi
mice, cit și armele convenționale 
clasice, pentru a se ajunge la o re
ducere radicală a tuturor arma
mentelor, deoarece numai astfel 
vom putea crea condiții pentru a 
înlătura pericolul de război, pen
tru a asigura o colaborare pașnică 
intre toate națiunile lumii. (Urale 
și aplauze puternice. Se scandează 
îndelung „Ceaușescu — pace !").

Avaria gravă de la centrală nu
cleară din Cernobil a demonstrat, 
încă o dată, că energia nucleară 

scăpată de sub control nu are gra
nițe, că ea poate produce uriașe 
distrugeri, iar în cazul unui război 
nuclear va duce la însăși dispari
ția condițiilor de existență a vieții 
pe planeta noastră. Iată de.ce pro
blema înlăturării armelor nucleare, 
problema dezarmării nucleare con
stituie astăzi obiectivul fundamen
tal ! Trebuie să facem totul pentru 
a înlătura armele nucleare de pe 
planeta noastră ! (Urale și aplauze 
puternice ; se scandează „Dezar
mare — pace!", „Ceaușescu — 
pace !“).

O situație deosebită există în Eu
ropa, unde sint concentrate un 
număr uriaș de arme nucleare. 
Este necesar ca toate popoarele 
europene să acționeze pentru eli
minarea acestor arme, începînd. cu 
rachetele cu rază medie de ac
țiune, dar, în general, cu toate ar
mele nucleare. Nu trebuie să aștep
tăm să se producă o catastrofă nu
cleară ! Avem răspunderea față de 
popoarele noastre, față de civili
zația Europei, față de viata întregii 
omeniri să facem totul pentru ca, 
în cel mai scurt timp, Europa să 
devină un continent fără arme 
nucleare !

Să facem totul pentru a asigura 
un control temeinic și o bună ex
ploatare a centralelor nucleare, 
pentru a asigura cele mai bune 
condiții ca energia nucleară folo
sită în scopuri pașnice să nu poată 
dăuna omului !

Trebuie să facem totul pentru o 
Europă a libertății, a păcii și co
laborării, a bunăstării și indepen
denței fiecărei națiuni ! (Urale șl 
aplauze puternice : se scandează 
îndelung „Ceaușescu — pace !“, 

„Vom munci și vom lupta, pacea o 
vom apăra !“).

Ne pronunțăm cu toată hotărî
rea pgntru soluționarea, numai 
prin tratative, a tuturor probleme
lor litigioase dintre state, pentru 
renunțarea.cu. desăvîrȘire la forță 
sau la amenințarea cu forța, pen
tru respectarea dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî calea dezvol
tării economice și sociale pe care 
o dorește, fără nici un amestec din 
afară. (Aplauze și urale pu
ternice : se scandează îndelung 
„Ceaușescu—pace !“).

Am susținut și susținem cu 
toată fermitatea lupta de eliberare 
națională. Susținem lupta poporu
lui namibian pentru independen
ță, condamnăm politica de' apart
heid din Africa de Sud.

De la această mare adunare 
populară doresc să exprim cea 
mai energică condamnare a acte
lor de agresiune comise de Africa 
de Sud împotriva Republicii Zim
babwe, Botswanei și Zamtrtei. Ex
primăm voința și cerința, poporului 
român de a se pune capăt acestei 
politici, de a se asigura poporului 
majoritar din Africa de Sud acce
sul la independență, la participa
rea egală la viața economică și 
socială. (Aplauze și urale puter
nice, prelungi(e).

în același timp, România socia
listă se pronunță cu toată hotărî
rea pentru soluționarea gravelor 
probleme ale subdezvoltării, pen
tru realizarea noii ordini econo
mice mondiale, care să asigure 
progresul economic și social al 
fiecărui popor, soluționarea grave
lor probleme economice mondiale. 
Aceasta este singura cale pentru a 
asigura ca fiecare tară — și dez

voltată, și în curs de dezvoltare — 
ca fiecare națiune să-și poată con
sacra forțele pentru a-și asigura 
progresul și bunăstarea economică 
și socială. (Aplauze și urale pu
ternice).

Deși situația Internațională este 
gravă și sint multe probleme com
plexe de soluționat, avem ferma 
convingere că forțele progresiste, 
antiimperialiste, popoarele de pre
tutindeni, acționind unite, pot 
schimba cursul evenimentelor, pot 
impune dezarmarea, pot asigura 
pacea, realizarea unei lumi mai 
drepte și mai bune pe planeta 
noastră ! (Urale și aplauze puter
nice, prelungite; se scandează 
îndelung „Dezarmare—pace !“,
„Ceaușescu—pace !“).

Dragi tovarăși,
Aș dori să exprim, încă o dată, 

satisfacția noastră pentru impre
siile bune pe care le avem despre 
activitatea organizațiilor de partid, 
a oamenilor muncii din municipiul 
și județul Satu Mare. îndeosebi, 
aș dori să exprim deplina noastră 
satisfacție pentru noua întîlnire cu 
oamenii muncii, cu muncitorii, cu 
țăranii, cu intelectualii, cu tinere
tul, cu femeile, cu copiii din mu
nicipiul și județul Satu Mare.

Manifestările și sentimentele cu 
care am fost întîmpinati consti
tuie expresia încrederii depline 
în politica partidului nostru co
munist, sint expresia unității în
tregului nostru popor, care ur
mează neabătut Partidul Comu
nist Român, forța politică condu

cătoare a naițiunii noastre, garan
ția victoriei comunismului pe 
pămîntul României ! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu— 
P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu. eroism — România, 
comunism !“.

Vă urez, dragi tovarăși și prie
teni, succese și împliniri cit mai 
mari în toate domeniile de activi
tate, în realizarea planurilor de 
dezvoltare în toate orașele și co
munele, în întreprinderile indus
triale și agricole, în învătămînt, 
în toate sectoarele județului !

Vă doresc să obțineți asemenea 
rezultate incit, încă din acest an, 
județul Satu Mare să se numere 
printre județele fruntașe și — 
dacă este posibil — să obțineți 
unul din primele locuri ! Nu am 
nimic împotrivă, și aș saluta dacă 
ati obține primul loc ! (Aplauze 
și urale îndelungate; se scan
dează puternic „Ceaușescu— 
P.C.R.!", „Ceaușescu și po
porul !“).

Vă doresc din toată inima 
multă sănătate și fericire, dragi 
tovarăși ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează înde
lung „Ceaușescu și pbporul!“, 
„Ceaușescu—P.C.R.!", „Ceaușescu— 
Pace !“. Intr-o atmosferă de pu
ternică însuflețire și strinsă uni
tate, toți cei prezenți la marea 
adunare populară aclamă și ova
ționează minute in șir pentru 
Partidul Comunist Român — forța 
politică conducătoare a întregii 
națiuni — pentru secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

In timpul vizitei Io întreprinderea de utilaj minier și întreprinderea de piese de schimb și utilaje pentru industria chimica din Satu Mare
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care au trecut de la cel de-al IX-lea 
Congres al partidului.

Pe temelia trainică a dezvoltării 
economice, orașele și satele mara
mureșene au cunoscut prefaceri 
înnoitoare. Imaginea lor este domi
nată astăzi de modernele cartiere de 
locuințe, de blocurile zvelte, de miile 
de case țărănești noi. rod al creației 
și simțului estetic atit de evident in 
acest colț de țară. Rețeaua școlară 
reinnoită, noile spitale și policlinici, 
modernele magazine, cinematogra
fele, cluburile muncitorești și casele 
de cultură bine dotate asigură oa
menilor muncii condiții tot mai 
bune de viață.

Maramureșenii — bărbați și femei, 
tineri și virstnici — au făcut tova
rășului Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu o primire sărbăto
rească.

Elicopterul prezidențial a aterizat 
Pe stadionul din municipiul Sighetu 
Marmației.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost intimpinați cu 
deosebită dragoste de miile de lo
cuitori ai orașului și ai localităților 
învecinate, care, prin urale și aplau
ze prelungite, au exprimat bucuria 
și satisfacția tuturor cetățenilor ju
dețului de a-i avea din nou ca 
oaspeți dragi. Se scanda îndelung, 
cu însuflețire, numele partidului 

nostru Comunist șl al secretarului 
său general, al patriei socialiste.

Cei prezenți purtau portrete ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu, fluturau 
steaguri roșii si tricolore, eșarfe si 
flori. Această atmosferă sărbăto
rească era întregită de cintece și 
dansuri executate cu măiestrie de 
formații artistice de amatori din Să- 
pirita. Sarasău. Petrova. Desești. 
Berbești, Valea Stejarului. Budești 
— laureate ale Festivalului național 
„Cîntarea României".

în numele tuturor celor ce 
trăiesc și muncesc pe aceste 
străvechi vetre românești, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de primul 
secretar al Comitetului județean 
Maramureș al P.C.R., tovarășul Va- 
sile Bărbuleț, care le-a adresat cu 
deosebit respect un călduros „Bun 
venit".

O gardă alcătuită din militari, 
membri ai gărzilor patriotice și ai 
formațiunilor de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei a pre
zentat onorul. A fost intonat Imnul 
de stat al Republicii Socialiste 
România.

După datina străbună, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost invitați să guste 
din piinea, sarea și vinul ospitali
tății acestor frumoase ținuturi. Pio
nieri și șoimi ai patriei au oferit, 

cu gingășie șl emoție, frumoase 
buchete de flori.

Dintr-o mașină deschisă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu prietenie 
manifestărilor pline de căldură ale 
mulțimii.

în această, atmosferă de puternică 
însuflețire, oaspeții dragi s-au îrț- 
dreptat spre primul obiectiv înscris 
în programul vizitei de lucru in ju
dețul Maramureș.

De-a lungul principalelor artere 
ale orașului, transformate în adevă
rate culoare vii, domnea aceeași at
mosferă entuziastă. Sighetu Marma
ției, care a sărbătorit nu de mult 650 
de ani de existență atestată, a fă
cut o aleasă primire. Locuitorii mu
nicipiului de pe Iza au aclamat cu 
putere „Ceaușescu P.C.R. !“,
„Ceaușescu să trăiască. Maramureșul 
să înflorească !“, „Ceaușescu —• 
eroism. România — comunism !“, 
dind astfel glas simțămintelor de 
nețărmurită prețuire și profundă re
cunoștință față de conducătorul iubit 
și stimat al partidului' și statului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de nu
mele și activitatea căruia se leagă 
cele mai importante înfăptuiri și 
din acest colt de tară. Beneficiind 
de importante fonduri de investiții. 
Sighetu Marmației s-a transformat 
intr-un spațiu de împliniri. în pre
zent orașul-municipiu îndeplinind 
rolul de centru polarizator al acti
vității economice și sociale a loca

lităților de pe văile Izel, Marel, Co
stului și Tisei.

Dialogul de lucru al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu oamenii mun
cii maramureșeni a inceput la 
COMBINATUL DE PRELU
CRARE A LEMNULUI DIN 
SIGHETU MARMAȚIEI, unita
te reprezentativă a industriei de pro
fil, ce dispune de un Înalt nivel de 
înzestrare tehnică și care asigură o 
valorificare superioară a lemnului 
provenit din bogatul fond forestier 
de care dispune județul Maramureș.

La intrarea in combinat, secreta
rul, general al partidului a fost în- 
timpinat de tovarășul Richard Win
ter, ministrul industrializării lemnu
lui și materialelor de construcții, de 
cadre din conducerea centralei și a 
unității.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au 
fost prezentate de către directorul 
combinatului; Gheorghe lancu, evo
luția principalilor indicatori econo
mici, modul cum au fost traduse in 
practică sarcinile și indicațiile date 
de secretarul general al partidului 
cu prilejul vizitei de lucru anteri
oare. rezultatele acțiunii de organi
zare și modernizare a proceselor de 
producție. S-a subliniat că, potrivit 
sarcinii privind valorificarea superi
oară a masei lemnoase indigene, ' 

prin diversificarea nomenclatorului 
de fabricație, ridicarea calității, func
ționalității și esteticii produselor 
realizate, colectivul combinatului a 
reușit să sporească de circa 8 ori 
valoarea produselor obținute la 1 000 
lei materia primă. Ca urmare, C.P.L. 
Sighetu Marmației realizează in pre
zent o gamă largă de mobilă curba
tă, mobilă stil și mobilă rustică, 
fiind, totodată, unul din principalii 
producători de pal, placaje și furnire 
estetice, produse pe care le livrea
ză atît unor unități de profil din 
țară, cit și la export. Au fost, de 
asemenea, evidențiate rezultatele tn 
ceea ce privește creșterea producti
vității muncii, a eficienței; întregii 
activități, subliniindu-se că unitatea 
și-a Îndeplinit sarcinile contractuala 
la export pe primele patru luni ale 
anului.

Vizitind secția de mobilă curbată 
a întreprinderii, unde se realizează 
un bogat sortiment de scaune, se
cretarul general a! partidului a ur
mărit cu atenție' fluxul de fabricație, 
6-a interesat de condițiile de muncă 
și de viață ale muncitorilor.

O expoziție amenajată in Incinta 
Întreprinderii a oferit posibilitatea 
cunoașterii talentului și măiestriei 
oamenilor muncii din apeastă mare 
unitate economică maramureșeană, 
a rezultatelor muncii lor materiali
zate in sortimente de mobilă și alte 
produse finite de o tot mai bună ca
litate. Au reținut atenția, în mod 

deosebit, preocupările colectivului 
pentru lărgirea gamei de produse 
menite să asigure valorificarea su
perioară a materiei prime, creșterea 
productivității muncii, a eficienței 
economice.

Apreciind rezultatele Înregistrate 
In ceea ce privește valorifica
rea complexă a materialului lem
nos, tovarășul .Nicolae Ceaușescu a 
cerut conducerii combinatului, mun
citorilor, specialiștilor să-și intensi
fice eforturile in vederea reducerii 
In continuare a consumurilor de ma
terii prime, materiale, energie și 
combustibil, a cheltuielilor de pro
ducție, să extindă utilizarea elemen
telor prefabricate uscate pe cale na
turală și să folosească in mai mare 
măsură energia solară. Colectivul 
combinatului să acționeze în conti
nuare cu fermitate în vederea spo
ririi eficienței întregii activități, în
deplinirii exemplare a sarcinilor de 
plan la toți indicatorii, valorificării 
mai largi și mai rentabile a produ
selor pe piața externă.

'Mulțumind călduros pentru faptul 
că secretarul general al partidului 
s-a aflat pentru a treia oară in mij
locul lor, pentru îndemnurile mobi
lizatoare și indicațiile primite, oa
menii muncii din cadrul C.P.L. Si
ghetu Marmației l-au asigurat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu că vor 
face totul pentru a-și onora cu cin
ste sarcinile ce le revin în actualul 
cincinal, pentru a traduce în viață 

indicațiile primite în cadrul acestei 
noi vizite de lucru.

Vizita continuă la STAȚIUNEA 
DE CERCETARE Șl PRO
DUCȚIE PENTRU CREȘTE
REA BOVINELOR, unde
amenajată o expoziție agricolă, sem
nificativă pentru ceea ce este spe
cific producției vegetale și animaliere 
din această parte a țării. Aici, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost intimpinați 
de Gheorghe David, ministrul agri
culturii, de reprezentanți ai condu
cerii județului.

în fața unor planșe care oglindesc 
dinamica agriculturii județului, Oc
tavian Lungu, directorul Direcției 
agricole județene, prezintă realiză
rile de pină acum, programele care 
vizează in actualul cincinal transfor
mări calitative in întreaga acti
vitate din acest sector. Tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i se raportează 
că sarcina trasată cu prilejul prece
dentei vizite in stațiune — aceea ca 
Maramureșul sâ devină un impor
tant furnizor de animale de repro
ducție pentru celelalte județe ale 
țării — se îndeplinește cu succes. 
Directorul stațiunii, ing. Dumitru 
$erban, a înfățișat rezultatele dobin- 
(Continuare in pag. a IV-a)
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dite in ameliorarea rasei de bovine 
„Bruna de Maramureș'*,  relevind că 
printre obiectivele principale ale ac
tivității de cercetare se numără ridi
carea in continuare a potențialului 
genetic al acesteia, perfecționarea 
tehnologiilor de creștere și exploatare 
adaptate permanent condițiilor din 
zonă. Aria de răspîndire a rasei s-a 
extins intr-un mare număr de 
județe.

Pe o platformă din incinta sta
țiunii au fost prezentate 240 de ani
male — vaci de lapte, vițele, tăurași 
și tauri, exemplare de elită, repre
zentative pentru această rasă — 
„Bruna de Maramureș" — provenite 
din stațiune, din fermele Satulung 
și Seini ale I.A.S. Baia Mare și 
C.A.P. Groși, ale Centrului județean 
de reproducție și selecție a anima
lelor, precum și din gospodăriile 
unor merituoși crescători de animale 
din Sighetu Marmației și din satele 
învecinate. Secretarul general al 
partidului a discutat cu crescătorii 
de animale, le-a strîns mîinile, s-a 
interesat de condițiile lor de muncă 
și viață, de cîștigurile obținute, l-a 
felicitat pentru rezultatele de pînă 
acum, indemnîndu-i să valorifice cu 
chibzuință baza furajeră, să crească 
cit mai multe animale.

Vizita a prilejuit, de asemenea, 
cunoașterea uneia din cele mai vechi 
îndeletniciri ale locuitorilor acestor 
plaiuri românești încărcate de istorie 
— țesutul linii si confecționarea 
inconfundabilelor vesminte maramu
reșene. precum și a unor obiecte de 
artizanat care valorifică materiile 
prime din zonă. Apreciind autenti
citatea si valoarea artistică a expo
natelor. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a recomandat să crească mai mult 
calitatea produselor, cu deosebire la 
confecțiile din blană provenite de la 
animalele de crescătorie.

In fata unor panouri ilustrînd dez
voltarea pomiculturii. a unui stand 
cu fructe obținute în livezile din 
zonă, secretarul general al partidu
lui a indicat specialiștilor să dove
dească mai multă preocupare pen
tru întinerirea sistematică a livezi
lor. pentru amplasarea acestora in 
zona colinară a județului. Trebuie 
să sporească grija specialiștilor pen
tru creșterea ponderii suprafețelor 
pomicole pe rod în totalul celor ocu
pate cu asemenea plantații. De ase
menea. este necesară finalizarea ac
țiunii de ameliorare a pajiștilor na
turale pentru sporirea producțiilor 
de furaje si. pe această cale, a nu
mărului de bovine si ovine.

La despărțire, urind multă sănă
tate. fericire si noi succese locuito
rilor din Sighetu Marmatiel. tovară
șul Nicolae Ceaușescu l-a felicitat 
pentru realizările obținute în indus
trie. pentru succesele înregistrate 
pină acum în dezvoltarea zootehniei. 
CU deosebire în ameliorarea șl răs- 
pîndirea „Brunei da Maramureș", 
care reprezintă o bogăție a întregii 
țări.

Următorul obiectiv al vizitei 
de lucru efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în județul Ma
ramureș a fost MINA BAIA 
SPRIE.

Mina, una dintre cele mai mari din 
județ, este situată pe Valea Brazi
lor. în orașul Baia Sprie, străvechi 
centru minier. In ultimii ani. ora
șul a cunoscut o dezvoltare fără 
precedent. S-a înălțat aici una din
tre cele mai mari uzine de prepa
rare — Flotația centrală, s-a des
chis mina Șuior, s-a construit Uzi
na de utilaj minier și reparații, a 
luat ființă întreprinderea de pro
ducție industrială pentru căi ferate, 
au fost puse la dispoziția oameni
lor muncii peste 1 500 de aparta
mente. numeroase obiective de in
teres social-cultural. între care un 
liceu, un cinematograf, un spital și 
o modernă bază de turism și agre
ment. Mina a cunoscut o evoluție 
care a plasat-o printre cele mai mo
derne exploatări din țară, in care

La Stoțiunea de cercetare și producție pentru creșterea bovinelor In timpul vizitei la Combinatul de prelucrare a lemnului din Sighetu Marmației

se aplică tehnologii de înalt randa
ment. Harnicii mineri de aici au 
dat peste plan economiei naționale 
importante cantități de plumb, zinc, 
cupru și alte metale, au redus chel
tuielile de producție, fapt ce a si
tuat unitatea pe unul din locurile 
fruntașe în întrecerea socialistă pe 
țară.

La aterizarea elicopterului prezi
dențial. în întîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elenă Ceaușescu au venit tovarășii 
Xlie Verdeț, ministrul minelor, re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, membri ai con
ducerii centralei și ai minei Baia 
Sprie.

Miile de mineri. împreună cu fa
miliile lor. l-au întîmpinat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu. minerul 
de onoare al tării, cu tradiționalul 
salut .„Noroc bun !“, cu urale și 
ovații. au scandat cu putere 
„Ceaușescu și minerii !“. „Vom urma 
exemplul viu al celui mal destoi
nic' fiu !“, „Vă urăm prin gind ăi 
fapte, la mulți ani cu sănătate !".’

După vizitarea unor Instalații de 
extracție a minereurilor din subte
ran. tovarășului Nicolae Ceaușescu 
l-au fost prezentate, de către direc
torul general al Centralei minereu
rilor Baia Mare. Nicolae Dicu, și de 
directorul unității. loan Izvoran, 
principalele realizări pe primele pa
tru luni ale unităților miniere din 
componentă, măsurile de organiza
re și modernizare a proceselor de 
producție pînă în anul 1990. 
Ei au arătat că au fost introduse în 
producție tehnologii originale și uti
laje de mare productivitate, unele 
dintre acestea fiind realizate de spe
cialiștii unității, fapt ce a condus la 
creșterea productivității muncii de la 
trei Ia șase tone pe post, iar in une
le abataje pînă la 14 tone.

S-a vizitat, în continuare, o mică 
expoziție de minereuri extrase din 
subsolul maramureșean, precum și 
componente de utilaje reintroduse 
în circuitul productiv, in urma re- 
condiționărilor efectuate in ateliere
le proprii. Sînt expuse, de asemenea, 
utilaje moderne, cu înalt randament 
productiv, realizate in unitățile in
dustriale din orașul Baia Sprie — o 
gamă largă de cărucioare de perfo
rat, perforatoare grele, vagoane au- 
todeshărcătoare de mare capacitate, 
pompe polietajate etc.

La despărțirea de oame
nii acestor locuri, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, adresin- 
du-se celor prezenți, a spus :

Dragi tovarăși,
Sint bucuros să mă intilnesc din 

nou cu minerii din Baia Sprie. 
Constat cu multă satisfacție rezulta
tele bune ale activității pe primele 
patru luni, cind mina Baia Sprie a 
realizat și chiar a depășit cu ceva 
planul, ceea ce înseamnă că sînt po
sibilități să incheiați acest an și, 
sper, întregul cincinal, cu o depășire 
generală a planului, adică dind țării 
mai mult plumb, zinc și cupru. Așa 
cum știți, Congresul al XIII-lea al 
partidului a stabilit ca unul din 
obiectivele dezvoltării patriei noas
tre și ereșterea bazei de materii 
prime proprii. Cunoașteți bine ce 
importanță au pentru economia 
națională aceste minereuri pe care 
le scoateți dumneavoastră.

Mai sint, desigur, probleme de mal 
bună organizare și, mai cu seamă, 
de realizare a unui randament mal 
ridicat la extragerea și prepararea 
minereurilor — pentru că le scoateți 
din mină, dar in steril rămin incă 
mari cantități de minerale utile. Si
gur, aceasta nu este de fapt proble
ma minerilor, dar prepararea este o 
continuare a activității miniere și 
dumneavoastră trebuie să pretindeți 
celor ce lucrează la preparare să 
extragă in întregime substanțele uti
le. pentru că depuneți eforturi foar
te mari pentru a scoate din subte
ran minereu. Aceasta va contribui Ia 
creșterea bunei aprovizionări a pa
triei cu metale foarte importante 
pentru industria noastră. (Aplauze, 
se scandează „Ceaușescu și mi
nerii !“).

Doresc să urez minerilor din Baia 
Sprie, tuturor minerilor din această 
zonă, succese tot mai mari în în
treaga activitate, să obțină minereuri 
mai multe și cu conținut mai bogat. 
Vă doresc multă sănătate, multă 
fericire și „Noroc bun !“.

Mulțumind pentru cuvintele rosti
te cu atita căldură la adresa mun
cii și rolului minerilor in viața ță
rii. pentru îndemnurile încurajatoare, 
și recomandările primite, conducerea 
minei.' în numele tuturor celor ce 
muncesc aici, s-a angajat in fața 
secretarului general al partidului că 
indicațiile date vor fi îndeplinite în

tocmai. că la Baia Sprie roadele 
muncii vor fi din ce îh ce mai bune.

Din mii de piepturi au răsunat din 
nou urale . și ovații, cuvinte de dra
goste. de prețuire și respect pentru 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pen
tru tovarășa Elena Ceaușescu.

Elicopterul prezidențial s-a îndrep
tat apoi spre Baia Mare, orașul 
reședință de județ.

La sosirea oaspeților dragi, pe sta
dionul municipal se regăsește aceeași 
entuziastă atmosferă ce a caracteri
zat întreaga desfășurare a primei zile 
a vizitei de lucru â tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in județul 
Maramureș. Băimărenii aflati pe sta
dion au ovaționat cu însuflețire, au 
scandat îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“. „Ceaușescu și poporul !“. 
Mulțimea flutura flori și eșarfe mul
ticolore. Corurile reunite din Somcu- 
ta Mare, Buciumi și Valea Chioaru- 
lui au interpretat cîntecul at.it de 
drag inimilor noastre „Partidul — 
Ceaușescu — România". Mii de ti
neri. sportivi si membri ai forma
țiilor artistice au înscris cu trupurile 
lor numele conducătorului iubit si 
stimat al partidului. însemnele dra
pelului partidului si statului.

O formațiune alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice si ai detașamen
telor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei a prezentat 
onorul.

După obiceiul străbun, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu $1 tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost primiți cu 
pîihe si sare, semn al înaltei cinstiri, 
al caldei ospitalități.

Grupuri de pionieri și șoimi ai 
patriei, tinere si tineri au oferit cu 
dragoste buchete de flori.

In uralele si aplauzele mulțimii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu au luat Ioc într-o 
mașină deschisă. îndreptîndu-se spre 
centrul orașului. Mii si mii de locui
tori ai municipiului, veniti în întîm- 
pinare. ovaționau, scandau cu putere 
numele partidului al secretarului 
său general, al patriei noastre socia
liste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu au răspuns cu 
simpatie manifestărilor entuziaste, 
de dragoste si respect ale maramu
reșenilor.

Vizita de lucru în județul Mara
mureș continuă.

Intîluire, in cadrul unei consfătuiri de lucru, 
cu Biroul Comitetului județean Maramureș al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au intîlnit, miercuri dupâ-amia- 
ză, cu membrii Biroului Comitetu
lui județean Maramureș al P.C.R. 
In cadrul întilnirii s-a analizat mo
dul în care se acționează în ve
derea înfăptuirii hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea al partidului, a 
obiectivelor planului de stat pe 
anul în curs și pe întregul cincinal, 
a programelor de dezvoltare econo- 
mico-socială a județului.

Primul secretar al comitetului ju
dețean de partid, alți membri ai bi
roului au raportat despre munca or
ganelor și organizațiilor de partid 
din județ pentru conducerea și or
ganizarea activității desfășurate in 
vederea îndeplinirii și depășirii pla
nului de producție în industrie și 
agricultură la toți indicatorii, pentru 
sporirea eficienței întregii activități 
economice. S-a raportat că, în pe
rioada care a trecut din acest an. In 
unitățile industriale ale județului au 
fost obținute, în general, rezultate 
bune, la un număr important de sor
timente înregistrîndu-se o producție 
suplimentară. Activul de partid parti
cipă nemijlocit și acționează cu răs
pundere pentru transpunerea în via
ță a măsurilor indicate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind organi
zarea științifică a producției și a 
muncii în fiecare unitate industria
lă, ceea ce va duce pină în 1990 
1a dublarea productivității muncii.

Pornindu-se de la condițiile pedo
climatice specifice Maramureșului, 
In agricultură, atenția principală este 
îndreptată, spre creșterea efectivu
lui de animale, aplicarea progra
mului de îmbunătățiri funciare, fo
losirea eficientă a terenului arabil.

S-a raportat, de asemenea, despre 
aplicarea in județul Maramureș a 
prevederilor legale privind siste
matizarea localităților rurale și 
urbane, despre preocuparea pen
tru buna organizare, conducere 
și gospodărire a Orașelor și sa
telor din județ. In numele tutu
ror comuniștilor din județ, membrii 
biroului au dat asigurări tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu că vor fi lua

te măsurile necesare pentru înlătu
rarea deficientelor care se mai men
țin în diferite domenii de activitate, 
astfel încît comitetul județean să 
poată îndeplini in condiții tot mai 
bune sarcinile de mare răspundere 
ce-i revin.

A rezultat preocuparea biroului și 
comitetului județean de partid pen
tru a încheia in scurtă vreme ac
țiunea de perfecționare a organiză
rii proceselor de producție, asigu- 
rindu-se astfel folosirea cu ma
ximă eficientă a mașinilor și 
utilajelor, a suprafețelor construite, 
în scopul creșterii producției și pro
ductivității muncii în toate unitățile 
economice, pentru Întărirea ordinii 
și disciplinei în sferele activi--, 
tații ecohOmice.

De asemenea, a fost prezentat mo-“ 
dul cum acționează organizația ju
dețeană de partid pentru întărirea și 
amplificarea muncii politicO-organl- 
zatorice și cultural-educative.

Luînd cuvîntul,. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că în 
prima parte a acestui an au fost 
adoptate o serie de măsuri pentru 
mai buna organizare a activității în 
industrie, în curs de aplicare în toate 
jpdetele tării, inclusiv în Maramureș. 
Se urmărește ca, paralel cu o creș
tere importantă a productivității 
muncii, să se obțină și o sporire 
simțitoare a producției. Dar se ob
servă că, în județul Maramureș, 
care iși propune să dubleze pînă in 
1990 productivitatea muncii, produc
ția nu crește în mod corespunzător. 
De aceea, secretarul general al parti
dului a cerut să fie revăzute pro
gramele de perfecționare a organi
zării producției și a muncii în uni
tățile industriale ale județului, care 
trebuie să asigure o creștere cores
punzătoare a producției, a producti
vității muncii, a eficienței întregii 
activități economice.

Referindu-se la agricultura Mara
mureșului, secretarul general" al 
partidului a subliniat că, dispunind 
de condiții dintre cele mai favora
bile pentru creșterea animalelor — 
pășuni întinse, de bună calitate — 
județul trebuie să asigure dezvolta

rea în ritm Intens a zootehniei, 
creșterea în special a bovinelor si 
ovinelor. Este negativ faptul — a 
arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— că în ultimul timp S-au desțe
lenit o serie de pășuni. Acestei 
practici trebuie Să i se pună de 
urgență capăt ; pășunile trebuie 
supraînsămînțate pentru a se putea 
obține o cantitate dublă de masă 
verde în comparație cu ceea ce se 
obține acum, asiguri nd astfel o fu
rajare corespunzătoare a efective
lor de animale. Comitetul ju
dețean de partid trebuie să acorde 
toată atenția folosirii corespunză
toare a celor 106 000 hectare de teren 
arabil care, bine lucrat, poate asi
gura în întregime necesarul de ce
reale al, județului.

. în cadrul . Intîînlrii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a atras atenția 
asupra modului în care organele de 
partid, consiliile populare de la ora
șe și sate se ocupă de aplicarea re
glementărilor legale si Jlotărîrii Con
gresului consiliilor populare privind 
sistematizarea localităților, preci- 
zind că trebuie acționat cu toată 
hotărîrea pentru iflstatîrarea ordinii 
si disciplinei în acest important do
meniu de activitate. S-a cerut bi
roului județean de partid să fie re
văzute. în cel mai Scurt timp, pro
iectele de sistematizare ale tuturor 
orașelor și satelor din județ si să se 
aplice un regim de construcții co
respunzător prevederilor legale. 
Schițele de sistematizare să asigure 
fiecărei localități întregul ansamblu 
de condiții necesare vieții civilizate.

In încheiere, secretarul general al 
partidului și-a exprimat încrederea 
că organizația de partid județeană, 
care numără in rîndurlle sale peste 
72 000 de comuniști, perfectionîndu-și 
continuu stilul și metodele de mun
că, folosind mai mult decit pînă 
acum un activ larg de partid din 
toate sferele de activitate, va situa 
Maramureșul pe un loc fruntaș în
tre județele tării, va îndeplini in 
condiții cit mai bune sarcinile com
plexe ce îi revin din hotăririle Con
gresului al XIII-lea al partidului.

Din jtimătate în jumătate 
de oră. cite un cuptor al 
noii oțelării din Călărași 
varsă în uriașele oale de 
turnare teribilul șuvoi de 
foc lichid al unei noi șarje. 
Spațiul din jur se trans
formă atunci -in spuză de 
stele, aerul fierbinte vi
brează, marile construcții 
metalice se colorează în 
roșu și galben. siluetele 
oțelarilor, mișcindu-se lent 
spre împlinirea misiunii 
lor dobindesc ajur și fos
forescență de vis. Deșarja- 
rea otelului lichid care, în 
cantități de zeci de tone, 
a fiert la peste 1 500 de 
grade Celsius, este poate 
cel mai fastuos spectacol 
industrial : el demonstrează 
netăgăduit forța și cute
zanța omului, capacitatea 
lui de a stăpîni și converti 
materia innobilînd-o, con- 
ferindu-i sens civilizator.

încă mai adinei și mai 
evidente semnificații do- 
bîndește spectacolul elabo
rării oțelului la Călărași, 
Intrucît, pină In urmă cu 
mai puțin de două decenii, 
nimic din sensul în care 
se derulau aici timpul și 
istoria, vreme de secole, 
nu indica o ridicare a 
urbei de cîmpie la rangul 
de cetate a unor ample 
procese industriale. A tre
buit ca în istoria noastră 
să vină timpul de după 
Congresul al IX-lea. timpul 
celor mai impresionante 
prefaceri pe drumul dez
voltării și modernizării 
României pentru ca. în 
contextul ridicării la pu
tere a tuturor zonelor tării, 
să le fie destinat Călărași
lor rolul de centru siderur
gic pe Dunăre, în apropie
re de magnificul Canal 
Dunăre—Marea Neagră și 
in calea transporturilor pe 
apă spre inima Europei. 
Fără această epocă de pu
ternică irumpere spre pro

gres, orașul Călărași și-ar 
fi purtat, poate incă multă 
vreme, straiele și statura 
de urbe anodină, derivată 
din așezarea de hotar Li- 
chirești ce găzduia, in 
epoca revolută a domina
ției otomane, o unitate de 
„căiărași-ștafetari" purtă
tori ai corespondentei spre 
și dinspre Istanbul. A de
venit oraș printr-.un hrisov 
domnesc din 1852, dar evo
luția sa economică și socia
lă s-a săvirșit extrem de 
încet, așa încît. după un 
secol, cînd în 1948. parti
dul și poporul nostru au 
înfăptuit primul mare act 
al edificării unei economii 
socialiste — naționalizarea 
principalelor mijloace de 
producție — la Călărași nu 
s-a putut naționaliza nici 
un stabiliment industrial. 
Din simplul motiv că nu 
exista nici un fel de indus
trie.

— Ba a existat — ne 
spune cu un zîmbet de 
amară ironie învățătorul 
pensionar Nicolae Radu. A 
existat „fabrica" lui Lăză- 
rescu. O simplă instalație 
de încărcat sifoane. pentru 
uzul multelor si mărunte
lor cîrciumi ce Impînzeau 
orașul. M-am născut, am 
crescut și mi-am dus viata 
aici, la Călărași. Am acum 
șaptezeci de ani și pot să 
spun că abia in ultimii 
douăzeci localitatea noas
tră s-a trezit la o activita
te dinamică și a început să 
trăiască un timp al dezvol
tării. Acum, da. Călărașiul 
este un oraș ! Marile Iul 
prefaceri se petrec uneori 
de la o zf la alta. Vezi cum 
dispare, doar in cîteva zile, 
o stradă. O stradă de care 
te leagă amintiri : pe cal- 
darîmul ei și prin fata clă
dirilor ei ai trecut de mii 
de ori. Nu e ușor să știi 
că nu mai e. să vezi că pe 
locul ei niște mașini noi și 

puternice sapă gropi adinei 
și toarnă beton... Dar ști
ind ce va răsări in acel loc 
doar peste cîteva luni și 
văzînd apoi Că în locul 
măruntelor și coșcovitelor 
Ziduri apare ceva care e 
de mii de ori mai frumos 
și mai semeț și că astfel 
orașul devine cu adevărat 
oraș, maiestuos, aerisit, 
modem, îți spui că se in- 
timplă ce trebuia să se în- 
timple lntr-un oraș si in
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Drumul progresului într-o nouă 
cetate a oțelului

tr-o tară aflate într-o bine
meritată prefacere, intr-un 
necontenit progres.

La 16 septembrie 1976 — 
o zi pe care călărășenli 
și-au încrustat-o adînc 
în memorie ca pe o 
bornă definitorie pentru 
istoria orașului — to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
turnind prima cupă de 
beton, a inaugurat con
strucția Combinatului si
derurgic din Călărași. Din 
ziua aceea, timpul începea 
să se măsoare altfel la 
Călărași : secundele, orele, 
zilele și anii aveau să fie, 
de atunci, ale unei forțe 
industriale noi. ale unui 
alt ritm de viață pentru 
Întregul oraș, ale unor noi 
dimensiuni sociale. Cu alți 
zece ani în urmă se mai 
construise la Călărași o 
unitate industrială nouă : 
Combinatul de celuloză și 

hîrtie. Dar nu era de ajuns 
pentru ca, singură, să de
termine transformările de 
care avea nevoie orașul 
pentru a se propulsa spre 
dezvoltarea de acum.

In zilele Congresului al 
XII-lea al partidului s-a 
anunțat că prima capacita
te de producție a combina
tului siderurgic din Că
lărași a început să produ
că : in noua otelărie se 
elaborase prima șarjă.

(Trecuseră doar trei ani de 
la inaugurarea șantierului). 
Se aprinsese deci pentru 
prima oară, focul ce avea 
să rămînă nestins, mereu 
amplificat prin mereu noi 
instalații siderurgice. Alte 
cuptoare și alte instalații 
aveau să intre, rînd pe 
rînd. in producție. In cin
cinalul 1981—1985 au în
ceput să producă : 1) oțe- 
lăria electrică avînd o ca
pacitate de 360 000 tone 
anual : 2) laminorul de
profile mijlocii cu o capa
citate de 70 000 tone anual ; 
3) sectorul de întreținere 
al combinatului, cu forța 
de a produce anual 2 000 
tone de piese. Iar anul 
acesta intră în producție 
laminorul de profile grele 
și de șină (870 000 tone pe 
an) și se extinde capacita
tea sectorului de întreți
nere.

Combinatul' de la Că
lărași. fiind cel mai nou.1 
este conceput pentru a’ 
asigura cea mai mare pro
ducție de oțel pe unitatea 
de suprafață construită. El 
fiind dotat cu capacități 
unitare foarte mari. Pentru 
prima etapă. realizată 
deja : otelăria electrică cu 
turnare continuă și lamino
rul de profile mijlocii — 
deci primul flux siderurgic 
integrat vertical. Pentru 

etapa a doua (în plin pro
ces de realizare) : două 
fabrici de aglomerare a 
minereurilor, două baterii 
de cocsificare a cărbune
lui, două furnale a cîte 
2 700 mc volum util, o ote
lărie cu convertizoare a 
cite 160 t pe șarjă fiecare, 
o instalație de turnare 
continuă in blumuri și bra- 
me. în ajutorul lor — așa 
numitele sectoare auxilia
re : sectorul de întreține
re. fabricile de oxigen, de 
var. de produse dolomitice. 
secțiile termoenergetice. 
electroenergetice. hidroteh
nice și altele. In cursul 
acestui cincinal, la combi
natul din Călărași se va 
realiza primul flux meta
lurgic integrat orizontal și 
vertical, ti va urma un al 
doilea. Si. foarte important, 
fapt deosebit pentru noi. 
mai mult de 90 la sută din 

utilajele, instalațiile, dotă
rile acestui colos industrial 
sînt de fabricație româ
nească. Un combinat side
rurgic modern, primul pe 
al cărui fronton se poate 
scrie „fabricat integral în 
România". De aceea „Că
lărași" este acum, înainte 
de toate, un nume simbol 
pentru competența tehnică 
românească.

Iar pentru Călărași, pen
tru orașul propriu-zis, com

binatul a însemnat filonul 
de forță economică rege
neratoare. Ne spune. în 
această ordine de idei, pri
marul municipiului, to
varășul Gheorghe Drago- 
mir :

— In ultimul deceniu 
mai cu seamă, orașul a 
trecut prin transformări 
sociale și urbanistice care 
11 fac de nerecunoscut. Mii 
de oameni, multi fiind lo
cuitorii mai vechi ai orașu
lui. alții venind din zonele 
apropiate sau de la depăr
tări mai mari, au devenit 
aici eșalonul muncitoresc, 
nou și puternic, al siderur- 
giștilor, cu zeci și zeci de 
profesii noi necunoscute 
pînă de curind în această 
parte de tară. Otelari. tur
nători. laminoriști, cocsari. 
aglomeratoriști. automa- 
tiști. mecanici de utilaje 
siderurgice, șamotori și 

cîți alții. Au mal apărut și 
alte întreprinderi noi. adu- 
cindu-și și ele forța lor 
economică și oferindu-le 
călărășenilor profesii noi, 
noi locuri de muncă, un 
nou statut social. Pentru 
toți aceștia și pentru ca 
orașul să dobîndească 
structura, dotările și înfă
țișarea unui modern centru 
industrial și urbanistic, a 
trebuit ca, pe vechea vatră 
a unui oraș de Cîmpie. cam 
prăfuit • și demodat, cu 
destule zone insalubre, să 
fie conceput și construit 
un oraș nou, cu adevărat 
modern. Numai in cincina
lul trecut s-au construit 
peste 15 000 de apartamen
te in blocuri noi. Adică un 
spațiu de locuit — modern 
— mai mare decit deținea 
înainte întregul oraș. 
Adăugați apoi noile înzes
trări de ordin social : ma
gazinul universal, alte ma
gazine și complexe comer
ciale noi. rețeaua de ter- 
moficâre în lungime de 
8,2 km. noua rețea de apă 
și canalizare, noua rețea 
stradală, noul hotel ' și 
multe altele. Dezvoltarea 
e în curs. în cincinalul 
care a început, se constru
iesc aici incă 11 000 de 
apartamente noi, o nouă 
casă de cultură, noi rețele 
stradale, de apă și canali
zare, linii de troleibuz, 
alte noi dotări urbanistice, 
pînă la întregirea unei 
imagini și a unei structuri 
de oraș modern. Noi îi 
spunem acum și vom con
tinua să-i Spunem orașul 
nou al siderurgiștilor — 
pentru că siderurgia este 
și va rămîne industria de
finitorie pentru oraș.

Străbați astăzi orașul (pe 
care l-ai cunoscut cîndva 
ca tipică așezare urbană 
dunăreană, liniștită și pa
triarhală. mișeîndu-se mult 
prea lent în istorie) și vezi 

limpede că totul s-a trezit 
la o viată energică am- 
biționind să recupereze 
extrem de repede timpul 
Odinioară pierdut. Cartiere 
mărginașe întregi au dis
părut pentru a face loc 
unui oraș nou fără perife
rii. Mari zone, cum e car
tierul nou al siderurgiștilor, 
se află în stadiul final al 
prefacerii, in timp ce altele 
sînt în stadiul de șantier. 
Centrul vechi a dispărut și 
el în parte, acolo e acum 
mișcarea vulcanică a peri
oadei de construcție. Ce va 
ieși, cum va fi noul cen
tru 7 Locuitorii, cunoscind 
din machete și desene con
figurația viitoare a acestui 
loc, trec pe aici zilnic, ne
răbdători. în așteptarea 
clipei cînd centrul li se va 
înfățișa cu noua sa statură 
și noile sale veșminte.

Cine sint acești locui
tori ? Să luăm, la întîm- 
plare. o familie. Familia 
Ulmeanu. Vasile și Elena. 
El. tn virstă de 26 de ani. 
a fost trimis, de combina
tul siderurgic, lâ școala 
profesională din Otelu 
Roșu ca să se califice ca 
oțeiar. Lucrează ca otelar 
din 1979. S-a însurat aici, 
pe soție a cunoscut-o Ia 
combinat pentru că și ea 
a absolvit o școală profe
sională și lucrează in labo
ratorul oțelăriei electrice. 
E doar una din familiile 
noi, reprezentative pentru 
noul Călărași, pentru ocu
pațiile și vocațiile Iul ac
tuale. pentru noua sa con
figurație socială. Este și 
va fi familia de nouă tra
diție pentru Călărași. Re- 
prezentind noul, prosperul 
destin al unei vechi urbe 
din margine de Bărăgan.

Mlhal CARANFIL 
Mihai DUMITRESCU 
corespondentul „Scinteii"

Au îndeplinit planul 
pe 5 luni

27 unități economice 
din județul Timiș

Aplicind cu fermitate măsurile 
cuprinse in programele de organi
zare si modernizare a producției, 
colectivele muncitorești dintr-un 
număr de 27 unități economice din 
județul Timiș anunță îndeplinirea 
mai devreme a sarcinilor de plan 
pe 5 luni la indicatorul productie- 
marfă industrială. Pe lista fruntași
lor figurează întreprinderile apar- 
ținînd Ministerului Energiei Electri
ce. Combinatul agroindustrial Ti
miș. întreprinderea de materiale de 
construcții, trusturile . antrepriză 
generală de construcții-montaj și 
de construcții industriale Timișoara. 
Au fost create astfel condiții Ca 
pină la finele lunii mal aceste uni
tăți fruntașe să realizeze O Produc
ție suplimentară în valoare de 
peste 530 milioane lei. De mențio
nat că la baza sporului de producție 
stă creșterea productivității mun
cii cu 1 500 lei pe lucrător fată de 
sarcina prevăzută. (Cezar Ioana, co
respondentul „Scinteii").

15 unități economice 
din județul Mures

Desfășurînd larg. întrecerea socia
listă pentru Îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de producție la fiecare 
sortiment, colectivele de oameni ai 
muncii din 15 unități economice din 
județul Mureș raportează îndepli
nirea. înainte de termen, a olanului 
produCției-marfă pe 5 luni din acest 
an. Avansul de timp cîștigat va per
mite acestor unități fruntașe, in 
rindul cărora se situează întreprin
derea „Electromureș" din Tîrgu 
Mureș, Fabrica de anvelope din 
Luduș. întreprinderea de produse 
ceramice și cea de confecții din Si
ghișoara. să realizeze, pînă la finele 
lunii mai. o productie-marfă supli
mentară in valoare de peste îoo 
milioane Iei. De remarcat că între
gul spor de producție va fi reali
zat Pe seama creșterii productivi
tății muncii si măririi indicelui de 
utilizare a mașinilor și utilajelor. 
(Gheorghe Giurgiu,' corespondentul 
„Scinteii").
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CU PRIVIRE LA CONVOCAREA CONSFĂTUIRII COMITETULUI 
POLITIC CONSULTATIV AL STATELOR PARTICIPANTE

LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA
Tn conformitate cu înțelegerea 

realizată anterior, in prima jumătate 
a lunii iunie 1986, la Budapesta va

avea loc -Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ al Statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

Cronica zilei
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străi
nătatea. Asociației de prietenie ro- 
mâno-sovietică și Comandamentului 
aviației militare. în Capitală a avut 
loc miercuri după-amiază o mani
festare organizată cu prilejul împli
nirii a 5 ani de la efectuarea pri
mului zbor cosmic comun româno- 
sovietic — 14—22 mai 1981 — de 
către primul cosmonaut al Republi
cii Socialiste România. Dumitru 
Prunariu, împreună cu pilotul cos
monaut sovietic Leonid Popov.

La manifestare au participat mem
bri ai conducerilor Ministerului Apă
rării Naționale. Ministerului Aface
rilor Externe, I.R.R.C.S., Asociației 
de prietenie româno-sovietice, re
prezentanți ai unor instituții cen
trale. personalități ale vieții știin
țifice și culturale bucureștene, nu
meroși oameni ai muncii.

Au fost de față membri ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

In încheiere, participanții au vi
zionat filmul documentar privind 
zborul cosmonauților român și so
vietic.

★
Cu prilejul Zilei culturii bulgare 

și a scrierii slavone, ambasadorul 
Republicii Populare Bulgaria la 
București, Todor Stoicev, a oferit 
miercuri un cocteil.

Au participat reprezentanți ai Mi

nisterului Afacerilor Externe. Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste. Academiei de Științe Sociale 
și Politice, Uniunii scriitorilor, oa
meni de cultură și artă, ziariști.

Au fost prezenți membri ai corpu
lui diplomatic acreditați la Bucu
rești.

♦
La cinematograful „Studio" din 

Capitală a început, miercuri, „Săp- 
tămîna filmului argentinian", mani
festare organizată cu prilejul Zilei 
naționale a Republicii Argentina. In 
cadrul spectacolului de gală a fost 
prezentat filmul artistic „Istoria ofi
cială", distins cu Premiul „Oscar" 
pe 1986.

La spectacol âu asistat membri ai 
conducerii Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
I.R.R.C.S., Asociației cineaștilor, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost prezenți Enrique F. Lupiz, 
ambasadorul Argentinei la București, 
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați în țara noastră, membri ai 
corpului diplomatic.

*
Miercuri a fost deschisă la Brăila 

expoziția itinerantă de fotografii 
„U.R.S.S. — țara turismului, țara 
prietenilor",

(Agerpres)

REZULTATE
IN iNIIiimtlt SOCIALISTĂ

Panoul fruntașilor pe primele 4 luni

Publicăm în continuare rezultatele obținute în întrecerea socialistă de 
alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, 
construcții, transporturi, unități agricole, precum și din domeniul prestă
rilor de servicii.

Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit pe 
baza indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii socia
liste, la sfîrșitul lunii aprilie, pe primele locuri se situează:

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE HIDROCARBURI 
Locul I: întreprinderea electro- 

centrale Galați, cu 582,3 puncte.
Locul II: întreprinderea electro- 

centrale Brăila, cu 497,4 puncte.
Locul III: întreprinderea elec- 

trocentrale Timișoara, cu 475,5 
puncte.

IN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR

Locul I: Exploatarea minieră Ve- 
țel, județul Hunedoara, cu 1133,4 
puncte.

Locul II: Exploatarea minieră 
Deva, cu 998,8 puncte.

Locul III: întreprinderea Salina 
Slănic, județul Prahova, cu 837,9 
puncte.

IN DOMENIUL GEOLOGIEI 
Locul I : întreprinderea de pros

pecțiuni și explorări geologice Su
ceava, cu 583 puncte.

Locul II : întreprinderea de pros
pecțiuni geologice și geofizica 
București, cu 580,2 puncte.

Locul III: întreprinderea de 
prospecțiuni șl explorări geologice 
Harghita, cu 576.8 puncte.

IN INDUSTRIA DE MAȘINI 
DE RIDICAT, MATERIAL 
RULANT, CONSTRUCȚII 
NAVALE, ECHIPAMENT 

AERONAUTIC
Locul I: întreprinderea de con

strucții aeronautice Brașov, cu 
923,9 puncte.

Locul II : întreprinderea „Turbo- 
mecanica" — București, cu 863 
puncte.

Locul III: întreprinderea „Tim
puri noi" — București, cu 561,1 
puncte.

IN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE, 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I: întreprinderea de con
ductori electrici emailați Zalău, cu 
522,7 puncte.

Locul II: întreprinderea „Elec- 
trotimiș" — Timișoara, cu 436,3 
puncte.

Locul III: întreprinderea „Acu
mulatorul" — București, cu 359,1 
puncte-

In industria 
DE MEDICAMENTE, COSMETICE, 

COLORANT!, LACURI
Locul I: întreprinderea de medi

camente București, cu 687,1 puncte.
Locul II: întreprinderea de pro

duse cosmetice „Farmec" — Cluj- 
Napoca, cu 660,8 puncte.

Locul III: întreprinderea de me
dicamente, coloranți, „Sintofarm" 
— București, cu 410,7 puncte.

IN INDUSTRIA CIMENTULUI, 
MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII, 
AGREGATELOR MINERALE 

PENTRU CONSTRUCȚII 
Locul I: întreprinderea de lianți 

Brașov, cu 669,3 puncte.
Locul II: întreprinderea de ex

ploatare industrială a agregatelor 
minerale pentru construcții Foc
șani, cu 626,2 puncte.

Locul III: Combinatul de lianți 
și azbociment Bicaz, județul Neamț, 
cu 559 puncte.

IN INDUSTRIA 
TRICOTAJELOR

Locul I: întreprinderea de trico
taje și perdele Pașcani, județul 
lași, cu 850,5 puncte.

Locul II: întreprinderea de tri
cotaje Roșiori de Vede, județul Te
leorman, cu 564,3 puncte.

Locul III: întreprinderea de tri
cotaje „Unitatea" — Sighet, jude
țul Maramureș, cu 453,3 puncte.
IN INDUSTRIA VINULUI, BERII, 

SPIRTULUI, AMIDONULUI, 
APELOR MINERALE 

ȘI A TUTUNULUI
Locul I. întreprinderea de vinuri 

și șampanie „Zarea" — București, 
cu 1182,6 puncte. .

Locul II: întreprinderea de țiga
rete București, cu 952,4 puncte.

Locul III: întreprinderea de bere 
Craiova, cu 745,3 puncte.

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 
DE STAT CU PROFIL MIXT 
Locul I: întreprinderea de sere 

„30 Decembrie", județul Giurgiu, 
cu 618 puncte.

Locul II: întreprinderea agricolă 
de stat Prejmer, județul Brașov, cu 
517 puncte.

Locul III: întreprinderea agricolă 
de stat Recaș, județul Timiș, cu 
482,2 puncte.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR 

INDUSTRIALE
Locul I: Trustul antrepriză gene

rală de montaj utilaj chimic Bucu
rești, cu 813,2 puncte.

Locul II: Centrala antrepriză ge
nerală de construcții industriale 
București, cu 765,7 puncte.

Locul III: Trustul antrepriză ge
nerală de lucrări speciale și izo
lații tehnologice București, cu 687,1 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — STAȚII DE CALE 
FERATA

Locul I: Stația de cale ferată 
Galați, cu 568,7 puncte.

Locul II: Stația de cale ferată 
București — Bănoasa, cu 507 
puncte.

Locul III: Stația de cale ferată 
Iași, cu 494 puncte.
IN DOMENIUL TURISMULUI — 

OFICII JUDEȚENE
Locul I: Oficiul județean de tu

rism Maramureș, cu 501,7 puncte.
Locul II: Oficiul județean de tu

rism Brașov, cu 469,8 puncte.
Locul III: Oficiul județean de 

turism Suceava, cu 465,2 puncte.
ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 

ȘI VALORIFICĂRII 
MATERIALELOR REFOLOSIBILE 

Locul I: întreprinderea județea
nă de -recuperare și valorificare a 
materialelor refolosibile Botoșani, 
cu 292 puncte.

Locul II: întreprinderea județea
nă de recuperare și valorificare a 
materialelor refolosibile Mehedinți, 
cu 230 puncte.

Locul III: întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorificare 
a materialelor refolosibile Galați, 
cu 219 puncte.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I: întreprinderea județea

nă de transport local Vrancea, cu 
1 268,7 puncte.

Locul II: întreprinderea jude
țeană de transport local Timiș, cu 
1 264 puncte.

Locul III: întreprinderea jude
țeană de transport local Constanța, 
cu 1 018,7 puncte.

(Agerpres)

Seminarul balcanic al tinerilor parlamentari
Miercuri au Început la București 

lucrările Seminarului balcanic al ti
nerilor parlamentari.

în cadrul ședinței de deschidere, 
tovarășul Nicu Ceaușescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, ministru 
pentru problemele tineretului, a 
adresat participanților un salut 
călduros din partea tineretului ro
mân. A fost evidențiat faptul că tî- 
năra generație din patria noastră 
acționează, împreună cu întregul 
popor, pentru traducerea în viață a 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
XIII* *lea  al Partidului Comunist Ro
mân, relevîndu-se participarea acti
vă a tineretului, în contextul per
fecționării continue a democrației 
socialiste, la colectivele de decizie 
de la toate nivelurile. S-a subliniat 
că, în Concepția României socialis
te, a președintelui său, tovarășul 
NicOlae Ceaușescu, dezvoltarea coo

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Caligula — 19
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Basarab. 
Solist : Stephen Drury (S.U.A.) —
19 ; (sala Studio) : „Laurcați ai con
cursurilor Internaționale". Simona 
Scăunaș — pian — 17,30

perării și întărirea încrederii și 
securității tn Balcani constituie o 
parte integrantă a eforturilor de asi
gurare a păcii și securității în în
treaga lume. A fost exprimată hotă- 
rirea tineretului din țara noastră de 
a acționa și în continuare pentru 
edificarea unui climat de pace, înțe
legere și colaborare în Balcani, pe 
continentul european și în lumea în
treagă.

La seminar participă tineri parla
mentari și reprezentanți ai organiza
țiilor de tineret din Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia și România.

Timp de trei zile va fi efectuat un 
schimb de informații și experiență 
în legătură cu funcționarea organe
lor puterii de stat la nivel central 
și local, cu participarea tinerilor 
parlamentari din țările balcanice la 
transformarea acestei regiuni într-o 
zonă a păcii și cooperării. Sînt 
examinate, totodată, posibilitățile 
de lărgire și diversificare a colabo
rării pe linie de tineret în Balcani.

I DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOWLISMULIIJ

tv
IN JURUL OREI 11 — TRANS

MISIUNE DIRECTA DE LA ADU
NAREA POPULARA ORGANIZA
TA IN MUNICIPIUL BAIA MARE, 
CU PRILEJUL VIZITEI DE LU
CRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, SECRE
TAR GENERAL AL PARTIDULUI

COMUNIST ROMAN, PREȘEDIN
TELE REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA, ÎN JUDEȚUL MARA
MUREȘ.

20,00 Telejurnal
20,50 Tribuna TV (color). Partidul Co

munist Român — gîndire nova
toare, acțiune revoluționara. 
Strălucit tezaur de gtnd șl fapte 
al unei epopei mărețe

21,10 Vremuri de lupte și mari blru- 
ințl (III) (color)

21,40 Telejurnal

vremea
riabil, favorabil ploii de scurtă durată. 
Vint slab pină la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse intre 14 ți 
16 grade. Iar cele maxime Intre 27 si 
29 grade.

Dimensiuni ale modernizării

Institutul de meteorologie ți hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 22 mal, ora 21 — 25 mal, ora 
21. In țară : Vreme caldă. Cerul va
riabil, cu innorări mai pronunțate in 
vestul șl nordul țării, unde vor cădea 
ploi care vor avea și caracter de aver
să, însoțite și de descărcări electrice, 
tn restul teritoriului, ploi izolate, vint 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila intre 8 șt 18 grade, 
iar maximele intre 20 șl 30 grade. In 
București : Vreme caldă, cu cerul va

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOEXFRES 

DIN 21 MAI 1986
Extragerea I : 16 12 44 25 29 

30. Extragerea a II ! 42 43 34 37 
32 22.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1 023 853 lei din care 90 905 lei report 
la categoria 1.

Viața economico-socială 
a localităților patriei 

DIN VEȘTILE TRANSMISE 
DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

BÎRLAD : O nouâ 
capacitate de producție 
La întreprinderea de rulmenți 

din municipiul Birlad a fost pusă 
în funcțiune o nouă si importantă 
capacitate de producție. Realizată 
in cadrul programului de dezvol
tare si modernizare a acestei pu
ternice unități ce-si exportă pro
dusele în peste 70 țări ale lumii, 
noua capacitate este amplasată in 
secția rulmenți radiali cu bile, pe 
spatii existente , si este dotată, in 
cea mai mare parte cu utilaje de 
înaltă tehnicitate și randament 
concepute si fabricate pentru pri
ma oară în tară în moderna sec
ție de mașini-unelte speciale a în
treprinderii. (Petru Necula),

SUCEAVA : Promovarea 
progresului tehnic

în perioada care a trecut din 
acest an. in județul Suceava au 
fost aplicate în producție ceste 100 
de invenții si inovații, de mare 
eficientă economică. Cele mai 
bune rezultate in acest domeniu 
le-au obținut oamenii muncii de la 
Combinatul' minier „Suceava" din 
Gura Humorului. Combinatul de fi
bre. celuloză si hîrtie. ‘întreprin
derea de utilaje și piese de schimb 
din Suceava. Filatura de in si cî- 
nepă din Fălticeni. în multe între
prinderi s-au realizat importante 
perfecționări ale proceselor de pro
ducție. La Exploatarea de prepa
rare Tamița. de exemplu, au fost 
finalizate lucrările de moderniza
re a liniei I de flotație a minereu
rilor neferoase, iar la întreprinde
rea de utilaje si piese de Schimb 
din Suceava s-a introdus tehnolo
gia de robotizare a operației de 
emailare a obiectelor sanitare, care 
contribuie la creșterea cu 60 la 
sută a productivității muncii. iSava 
Bejinariu). 1

BIHOR : Apartamente 
mai multe cu grad sporit 

de confort
Organizarea superioară a activi

tății pe șantiere, atenția deosebită 
acordată mecanizării lucrărilor și 
creșterii productivității muncii au 
condus la depășirea sarcinilor de 
plan cu peste 200 de apartamente, 
care întregesc ansamblurile de 
locuințe Nufărul II. Progresului 
și Sovata din municipiul Oradea. 
S-au creat astfel condiții ca in 
acest an colectivul Trustului de an
trepriză generală pentru construc- 
ții-montaj Bihor să-și respecte an
gajamentul asumat de a realiza 
peste prevederi 1 000 apartamente, 
(loan Laza).

ROȘIORI DE VEDE :
Instalații pentru folosirea 

energiei solare
în orașul Roșiori de Vede a fost 

pusă in funcțiune o nouă instala
ție pentru încălzirea apei mena
jere cu ajutorul energiei solare. 
Instalația, alcătuită din 84 capta
tori solari, asigură încălzirea apei 
menajere din apartamentele din 
blocurile înălțate în frumosul cen
tru civic al localității. Folosirea 
potențialului energetic solar ocupă 
un Iod important în cadrul preocu
părilor edililor orașului, pentru va
lorificarea resurselor energetice ne
convenționale. Pină în prezent.

aici au fost date tn exploatare 
instalații solare de care beneficiază 
locatarii din peste 600 apartamen
te. în felul acesta, pe perioada 
primăvarâ-toamnă se realizează 
importante economii de combusti
bil convențional. (Stan Ștefan),

COVASNA :
O nouă microhidrocentrală

Constructorii microhidrocentralei 
de pe cursul superior al Oltului, 
intre Bicsad si Tușnad, au înche
iat una din cele mai importante 
lucrări — armarea barajului; Prin- 
tr-o bună organizare a muncii, prin 
folosirea deplină a capacității ma
șinilor și utilajelor ce intră in do
tarea întreprinderii antrepriză și 
construcții-montaj din municipiul 
Sfintu Gheorghe se va asigura ca 
microhidrocentraja să intre în 
funcțiune la termenul prevăzut în 
graficele . de execuție. (Constantin 
Timaru).

BISTRIȚA-NĂSĂUD : 
Producție fizică 

suplimentară
Colectivele de oameni ai muncii 

din industria județului Bistrița- 
Năsăud, utilizînd mai bine capa
citățile de producție, promovind 
noi tehnologii de fabricație și ri- 
dieind la cote superioare produc
tivitatea muncii, au reușit să li
vreze suplimentar însemnate canti
tăți de produse economiei națio
nale și partenerilor externi. Astfel, 
s-au produs în plus 287 tone plumb 
în concentrate, 4 852 tone oțel- 
beton, 614 tone utilaje metalurgice,
1 007 kWh baterii de acumulatori,
2 337 km conductori electrici izo
lați. precum și alte însemnate can
tități de elemente hidropneumatice, 
cabluri de semnalizare, caolin pre
parat, cherestea, confecții textile 
și altele. (Gheorghe Crișan).

GIURGIU : Acțiuni 
de bună gospodărire 

a orașului
De la începerea acțiunii de în

frumusețare si bună gospodărire 
din această primăvară și cină in 
prezent, în municipiul Giurgiu s-au 
plantat 1 350 000 de flori. 64 000 ar
buști și 25 000 pomi și arbuști fruc
tiferi. De asemenea, suprafața zo
nelor verzi s-a îmbogățit cu încă 
12 hectare și s-au asfaltat 350 000 
mp străzi, tn prezent, paralel cu 
acțiunea de extindere a zonelor 
verzi, se acționează pentru Între
ținerea celor existente. (Ion Ma
nea).

ARGEȘ : Se extinde 
rețeaua comercială

Zilele acestea, pe strada 1 Mai 
din Pitești s-au dat in folosință noi 
unități comerciale Si prestatoare de 
servicii către populație. Astfel de 
unități au fost deschise și in ce
lelalte orașe ale județului. La To- 
poloveni, de exemplu, s-a dat în 
folosință un complex hotelier care 
racordează localitatea argeșeană la 
rețeaua turistică a tării. în pre
zent, suprafața comercială a jude
țului a ajuns la 140 000 mp. re
prezentată de mari și moderne 
magazine prin care se desfac 
populației anual mărfuri de 8 ori 
mai mult decit In 1965. (Gheorghe 
Cirstea).

Dacă aș fi selectat, la sfîrșitul 
călătoriei în China, cîteva idei ce 
au revenit frecvent in discuții, 
cîteva preocupări prioritare, prin
tre primele — dacă nu chiar pri
ma — ar fi fost, neîndoielnic, aceea 
privind modernizarea. Moderniza
rea este nu numai un termen 
uzual, aflat pe toate buzele, ci o de
viză ; inaugurat de plenara C.C. al 
P.C. Chinez din 1978, acest proces 
a căpătat importanța unei adevă
rate strategii de dezvoltare pentru 
etapa actuală, a unei opțiuni care 
ordonează eforturile a milioane 
de oameni. Obiectivul ei major 
constă in făurirea unei economii 
de inalt randament, pe baza tehni
cii celei mai avansate.

Ca orice proces de mare am
ploare, care cuprinde toate latu
rile vieții economico-sociale, mo
dernizarea este confruntată cu o 
serie de probleme deosebite. Și in
terlocutorii nu au nici un fel de 
rețineri în a le numi și aborda. 
Este însă cert că modernizarea a 
determinat o serie de mutații po
zitive evidente, a condus la suc
cese de prestigiu, cu care poporul 
chinez se mîndrește pe bună 
dreptate.

Promovind un mecanism econo
mic suplu ce asigură o îmbinare 
ștrînsă între aspectele imperative 
și cele indicative ale planificării, 
între metodele economic*  și cele 
administrative in conducere, R.P. 
Chineză a pășit în ultimii ani pe 
drumul unei dezvoltări susținute. 
Investițiile în dezvoltarea forțelor 
de producție, în modernizarea a- 
cestora au determinat un impresio
nant ritm al creșterii : în 1980 
acesta era de 9,5 la sută, în 1984 
era cu 14 la sută mai mare decit 
în anul precedent, pentru ca în 1985 
el să fie mai mare cu circa 20 
la sută comparativ cu 1984. Un 
asemenea ritm este la prima ve
dere îmbuourător. Cum ne-au 
semnalat însă interlocutorii, men
ținerea lui ar duce la puternice 
dezechilibre, între industria prelu
crătoare, pe de o parte, energie, 
transporturi și materii prime, pe 
de altă parte. De aceea, începind 
din actualul cincinal industria se 
va dezvolta Intr-un ritm armoni
zat cu producția de energie și cu 
cea de materii prime, adică cu 
circa 7 la sută pe an. China dis
pune de puternice resurse ener
getice și de materii prime — mai 
ales în nordul țării. Dar industria 
se află amplasată cu precădere în 
sud. Printre prioritățile economice 
se înscriu punerea in valoare a 
acestor imense bogății și construi
rea unei moderne rețele de trans
porturi, care să facă legătură in
tre centrele economice ale tării. 
Chiar in zilele cînd ne aflam în 
țara prietenă a fost dat în funcțiu
ne modernul combinat siderurgic 
de la Shanghai. Minereul de‘ fier 
este importat, deși Chifla dlspuhe 
de bogate resurse și in această 
privință. „Este mai economic să-l 
importăm, decit să-l transportăm 
pe distantele continentale ale tă
rii" — ni s-a spus. „Este mai eco
nomic", „ne costă mai puțin", 
„considerăm mai rentabil" — sînt 
expresii ce revin ca adevărate 
laitmotive in discuție și care ilus
trează noua deprindere de a fun
damenta și cîntări mai întîi din 
punct de vedere economic orice 
măsură.

O parte din unitățile moderne de 
pe teritoriul Chinei sînt construi
te in colaborare cu recunoscute 
firme străine. Statul încurajează 
acest tip de investiții, care folo
sește capital străin și reprezintă, 
totodată, o formă esențială da 
promovare a tehnicii înaintate, în
tr-o primă etapă, colaborarea da 
acest gen s-a concretizat cu de
osebire in industria ușoară, in 
ultimii ani extinzindu-se și la in
dustria constructoare de mașini, în 
alte ramuri, cum ar fi electronica 
și informatica.

Ni s-a părut concludentă In acest 
sens înființarea companiei de au
tomobile de lingă Shanghai, în 
strînsă colaborare cu firma „Volks
wagen" din R. F. Germania. Pină 
de curind, în R. P. Chineză 
se folosea un tip de automobil 
„Shanghai" de mare litraj, cu 
consum ridicat de benzină. Acum, 
împreună cu firma vest-germană 
se fabrică un nou tip de automo
bil, „Santana" (70 CP, capacita
te 1 800 cm3). Deocamdată, în pri
ma etapă, aici se realizează numai 
montajul ; în această fază, China 
participă doar cu două piese : 
radiocasetofonul și anvelopele. Ur
mează ca în 4—5 ani mașina să fie 
practic complet asimilată în țară.

Anul viitor întreprinderea va ajun
ge la o producție de 30 000 de ma
șini, iar în 1995, ca urmare a unor 
considerabile dezvoltări, numărul 
autoturismelor ce vor ieși anuăl de 
pe porțile unității se va ridica la 
300 000. De anul viitor se va mon
ta aici un nou tip de mașină, 
„Audi-100“, de capacitate mai 
mare. Acum sînt în curs de spe
cializare, în străinătate, circa 1 200 
de muncitori, iar întreprinderea 
de lingă Shanghai va fi folosită 
drept stație pilot pentru califica
rea altor mii de muncitori, care 
urmează să lucreze în întreprinde
rile ce vor coopera la fabricarea 
automobilelor.

Ritmurile modernizării se resimt 
puternic și în agricultură. „Succe
sul cel mai mare al țării este re
zolvarea problemei hranei, cu toa
te că nu la un nivel foarte ridi
cat" — ne spunea un interlocutor. 
Dar, am adăuga noi, pentru a avea 
mai clar reprezentate dimensiunile 
acestei realizări să nu uităm că 
numărul locuitorilor Chinei se ridi
că la peste un miliard, reprezen- 
tînd aproximativ o pătrime din 
populația lumii. Producția agricolă 
a Chinei socialiste a crescut cu 
56 Ia sută în ultimii 5 ani. Prin
cipalele producătoare agricole sînt, 
firește, provinciile sudice. De 
pildă, provincia Nanjing deține

însemnări de călătorie 
din R. P. Chineză

numai unu la sută din suprafața 
țării, dar produce peste 30 mi
lioane tone cereale, ocupind pri
mul loc pe tară din punct de ve
dere al volumului producției agri
cole. Predomină aici șesul, care se 
pretează la irigații, folosind apele 
fluviului Iangtzi. Se cultivă orez, 
griu, bumbac. Producția de ce
reale, de 500 kilograme pe cap de 
locuitor, este aici cu o sută ki
lograme mai mare decit media pe 
țară.

în continuare, statul stimulează 
creșterea producției de cereale — 
prioritatea nr. 1 a agriculturii, — 
de care sînt strîns legate pro
gresul zootehniei, al industriilor 
care prelucrează materiile prime 
din agricultură. Nimic nu este ne
glijat pentru atingerea acestui o- 
biectiv. Am văzut sisteme de iri
gații moderne, dar și nenumărată 
oameni cărînd cu un gen de co- 
biliță apa la rădăcina plantei. Ni 
s-a vorbit de complexe de creștere 
a animalelor, dar am vizitat și 
crescători particulari care, pe o su
prafață de cîteva zeci de metri 
pătrați, folosind incubatoare, sis
teme de creștere intensivă, ofereau, 
statului sau pieței, zeci de mii de 
păsări anual.

China de azi tșl propune să a- 
jungă la nivelul țărilor dezvolta
te din punct de vedere economic 
la mijlocul secolului 21. Un in
strument de mare importantă în 
acest sens este invățămîntul, for
marea cadrelor. Specialiștii consi
deră că, din punct de vedere al 
învățămîntului, această sarcină 
trebuie împărțită în două etape : 
în prima se urmărește; ca, pină 
în anul 2000, .toate cadrele să fi 
absolvit invățămîntul superior ; în 
a doua, care se întinde pină spre 
anii 2050, muncitorii urmează să 
aibă acces la invățămîntul supe
rior în funcție de aptitudini și 
dorințe. Un savant prestigios, 
Qian Xuesen, a făcut chiar un 
scenariu al succesiunii numărului 
de elevi în ciclul de Invătămînt 
pentru anul 2000. La începutul mi
leniului următor, in fiecare an vor 
absolvi ciclul primar circa 20 mi
lioane de copii chinezi. La aceeași 
dată, aproximativ trei milioane de 
tineri vor studia in universități 
timp de doi ani, iar un milion 
vor urma cursurile universitare 
timp de patru ani. La cumpăna 
mileniilor, China va număra circa 
22 milioane de cadre didactice. 
Iar fondurile alocate învățămîntu- 
lui — de 11 ori mai mari decit 
in prezent — vor deveni tot atlt 
de importante ca și bugetul alo
cat construcțiilor.

în China turismul a luat naște
re practic după 1978. De îndată 
ce tara și-a deschis porțile către 
lume, de îndată ce s-a creat po
sibilitatea ca vestigiile istorice de 
mare valoare, frumusețile-natura
le ale Chinei să poată fi vizitate, 
turismul a luat o mare amploare, 
în 1984, de pildă, au vizitat țara 
12 milioane de străini și chinezi

stabiliți în străinătate. Anul tre
cut numărul acestora s-a ridicat 
la circa 18 milioane. La Xian, 
prima capitală istorică a Chinei, 
în sezonul de vară, Zilnic vizitea
ză orașul și împrejurimile sale 
circa 60 000 de turiști.

Amploarea turismului ridică cu 
acuitate problema edificării unei 
baze materiale, a unei infra
structuri care să facă față afluen
ței de vizitatori. Se estimează că, 
in următorii ani, China poate ob-■ 
ține anual 5 miliarde de dolari 
venituri numai de pe urma turis
mului. De aceea, s-a elaborat un 
program la nivel guvernamental 
privind construcția de hoteluri 
moderne, asigurarea unor mijloa
ce de transport rapide și confor
tabile, a unei calități cit mai bune 
a serviciilor etc.

„Ne trebuie bani și oameni" — 
ne spunea directorul unuia dintre 
cele mai moderne hoteluri vizita
te în China — cel din Nanjing. 
Bani pentru a construi — și oa
meni care să gospodărească, așa 
cum se cuvine, tot ceea ce con
struim, să dezvolte servicii renta
bile. Hotelul amintit este al șase
lea construit în ultimii ani în a- 
ceastă țară. Este o construcție 
modernă, cu 36 de etaje, dispunind 
de restaurante, cofetărie, magazi
ne, servicii de informații privind 
rețeaua hotelieră din țară, o stație 
de taxiuri proprie. Veniturile uni
tății s-au dublat în 1985, față de 
anul precedent, iar beneficiul a 
crescut de patru ori.

Specialiștii apreciază că la mijlo
cul anilor ’70 se ajunsese la o 
adevărată criză a locuințelor. 
Populația urbană, cu puțin peste 
50 de milioane în 1949, s-a dublat 
in 1978. Investițiile destinate con
strucțiilor de locuințe au scăzut 
în aceeași perioadă aproape la ju
mătate. Așa se face că spațiul 
locuibil pe o persoană a scăzut, 
începind cu anul 1977, problema 
locuințelor a fost călăuzită de o 
viziune cuprinzătoare. Au sporit, 
an de an, investițiile statului pen
tru locuințe, paralel cu limitarea 
creșterii demografice a orașelor. 
Concomitent, autoritățile . locale, - 
diferitele departamente și între
prinderi industriale au dreptul să 
finanțeze construcția de locuințe 
din fonduri proprii. Pe această 
cale se alocă fonduri care se ridică 
la circa o treime din investițiile 
naționale. în fine, persoanele parti
culare sînt încurajate să con
struiască și din fonduri proprii.

Rezultatul acestei acțiuni conju
gate este impresionant. Statistica 
arată că numai în ultimii 8 ani 
spațiul locuibil la orașe a crescut 
cu sute de milioane de metri pă- 
trați. Aspectul orașelor este însă 
mult mai sugestiv. Beijingul de 
astăzi aproape că este de nerecu- „ 
noscut fată de ce) de acum 10 ani.. 
Nu numai , miile , de autoturisme, 
care imprimă un alt ritm străzii, 
unde cu puțin timp In urmă era 
stăpînă bicicleta, schimbă aspectul 
orașului, ci mai ales zecile și zeci
le de blocuri construite sau aflate 
fn construcție. Beijingul de astăzi 
se înaltă hotărît pe verticală. Casa 
fără etaj, compusă din patru clă
diri dispuse in jurul unei curți 
pătrate, cu ieșirea, invariablț, către 
sud. construcție tipică a capitalei 
chineze, tinde să rămînă tot mai 
mult o amintire. Orizontalitatea 
ca dimensiune a spațiului chine
zesc este tot mai mult înlocuită 
de verticalitate, tendință încuraja
tă și de presiunea demografică re
simțită la Shanghai, Nanjing, Xian, 
peste tot pe întinderea continentală 
a Chinei.

Toate aceste transformări se re
găsesc și se exprimă în imaginea 
tonică pe care o oferă strada. 
Magazine pline de lume și cu o 
ofertă de produse din ce In ce 
mai diversificată. Este încă pre
ponderent costumul tradițional, dar 
apare limpede că vestimentația 
modernă își face loc în mari 
proporții. „înainte, ne declara 
un interlocutor, chinezul spunea : 
mă îmbrac călduros ; acum spune 
— mă îmbrac bine și frumos". 
Cîteva persoane mai în vîrstă cu 
care am discutat vorbeau despre 
acest lucru ca de un fapt Împli
nit, rezervîndu-și Insă dreptul de 
a rămîne atașați tradiției. Dar 
poate cel mai mult te impresio
nează zimbetul omului simplu de 
pe stradă, fața destinsă, tinerii 
veseli mergind în grupuri. Da, 
strada respiră un sentiment tonic, 
robust, optimist. Este sentimentul 
Chinei de azi pe drumul avintat al 
modernizării.

Paul DOBRESCU

INFORMAȚII SPORTIVE

IERI, ÎN DIVIZIA A LA FOTBAL
Miercuri s-au disputat meciurile 

etapei a 29-a a campionatului divi
ziei A de fotbal, lidera clasamentu
lui. Steaua București, continuindu-și 
seria succeselor, prin victoria obți
nută în deplasare, cu 1—0. în fata 
Politehnicii Timișoara. Dinamo 
București a cîștigat. Ia rindul ei. cu 
același scor, la Tg. Mureș.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate :

București : Sportul studențesc — 
Petrolul Ploiești 3—1 (2—0). Pentru 
gazde au înscris Terheș (min. 2 și 
44) și Cristea (min.-67), golul oaspe
ților fiind marcat de Pancu (min. 
82). Oradea : F.C. Bihor — Chimia 
Rm .Vilcea 4—0 (2—0). Autorii go
lurilor : Tămaș (min. 13), Nemțeanu 
(min. 44 si 76) și Cigan (min. 55). 
București : Rapid — F.C.M. Bra
șov 2—1 (1—0). Pentru Rapid au

marcat Dumitru (min. 6) și Goanță 
(min. 54). brașovenii reducind sco
rul în min. 60 prin Cramer. Tg. Mu
reș ; A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo 
București 0—1 (0—1). Unicul gol al 
partidei a fost înscris în min. 30, 
de Damaschin I. Cluj-Napoca : Uni
versitatea — Gloria Buzău 4—2 
(2—1). Gazdele au punctat prin 
Bucur (min. 14), Boeru (min. 42), 
Fîșic (min. 54) și Mujnai (min. 60), 
iar Gloria Buzău — prin Marcu 
(min. 33) și Șumulanschi (min. 86). 
Pitești : F.C. Argeș — Victoria 
București 0—0. Slatina : F.C. Olt — 
S.C. Bacău 2—1 (0—0). Eftimie este 
autorul celor două goluri ale forma
ției F.C. Olt. el marcind în minutele 
54 și 79. în .timp ce oaspeții au în
scris în min. 74, prin Tismănaru. 
Timișoara : Politehnica — Steaua 
București 0—1 (0—1). Golul victo

riei echipei campioane a fost reali
zat în min. 44 de Pițurcă. Craiova : 
Universitatea — Corvinul Hunedoa
ra 4—1 (0—0). Craiovenii au mar
cat prin Cămătaru (min. 51), Cirțu 
(min. 60). Mănăilă (min. 69) și Bîcu 
(min. 89), golul hunedorenilor fiind 
înscris în min. 87 de Klein. în cla
sament. Steaua totalizează acum 49 
puncte, fiind urmată de Sportul stu
dențesc — 40 puncte. Universitatea 
Craiova — 40 puncte, Dinamo — 38 
puncte etc.

★
• Pe stadionul „Regie" din Ca

pitală. in deschiderea meciului de 
divizia A s-a disputat o partidă 
amicală internațională de fotbal în
tre echipele Sportul „30 Decembrie" 
(divizia C) si Dunav Ruse din Bul
garia. Scor : 2—1 pentru oaspeți.

cinema
• Furtună în Pacific : SCALA
(1103 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, GLORIA (47 46 75) - 9; 11; 13; 
15,30; 17,30; 19.30, CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15
• Pasagerii din grădină („Săptămina
filmului argentinian") : STUDIO
(59 53 15) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15
• Noi, cei din linia întii : PATRIA
(11 86 25) — 9; 12,30; 16,30; 19,30; 

EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 12; 15,30; 
19, MELODIA (11 13 49) — 9; 12; 15,30; 
19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 12,15; 
15,30; 19
• Al patrulea gard lingă debarca
der : GIULESTI (17 55 46) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20*
• Clipa de răgaz — 18; 20, pasărea 
de foc spațială — 14: 16 : FLACARA 
(20 33 40)
• Nea Mărin miliardar ; BUZEȘTI 
(50 43 58) — 14,15; 16; 18; 20
• Grăbește-te incet : COTROCENI 
(49 48 48) — 15,30; 17,45; 20
• Profetul, aurul și ardelenii : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 17,45; 20
• Pirații din Pacific — Insula como
rilor ; MUNCA (21 50 97) — 15,30; 19

• Muzica unei vieți : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20
• Comandantul sării : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20
• Pe aripile vtntulul î LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8,30; 12; 15,45; 19.30
• Căpitanul Florian : FEROVIAR 
(50 51 40) — 8,30; 11,15; 14: 16,45; 19.30
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 8,30; 11,15; 14;
16,45; 19,30
• Seherezada • FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20
• Cobra se Întoarce s VICTORIA

(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
> Vise șl fantezie : DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15; 17; 19
• Pinocchio — 11; 12,45; 16, Cele
mai bune momente cu Stan șl Bran
— 9; 14,15; 17.45; 19,45 : DOINA
(16 35 38)
• Raidul vărgat : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17,45; 20
• Superpolițistul ; DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Gară pentru doi : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 12; 16; 19
• Asociatul ; VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17,45; 20
• Despărțire temporară 8 AURORA 
(35 04 66) — 9; 12; 15; 18

• Legenda dragostei: ARTA (21 31 86)
— 9: 12; 16; 19

teatre

• Opera Română (13 18 57) : Cavalle- 
ria rusticana. Paiațe — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Liliacul — 19
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Julieta la sfirșit de noiem
brie — 19 ; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Gustul parvenirii — 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul În
stelat deasupra noastră — 19
• Teatrul „C. I. Nottara". (59 31 03,
sala Magheru) : Mizerie și noblețe — 
18,30 ; (sala Studio) : Acești ingerl 
triști — 18
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Cirtițele — 19

• Teatrul Ciulești (sala Majestic,
14 72 34) : Cursa de Viena — 19
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe sub cetini, la Izvoare 
— 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Comedia unei tragedii (premieră) — 
18.30
• Teatru! „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Toate pinzele sus 9 ; De la Stan 
și Bran la Muppets — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Făt-Frumos din lacrimă — 15 ; (sata 
Cosmonauților, 11 12 04) : Trei iezi 
cucuieți — 15
• Circul București (10 41 95) : Circul 
Mare din Moscova — 19



LISABONA: Sclimb de mesaie 
intre tovarășul Nicolae Ceausescu 

si tovarășul Alvaro Cunhal
LISABONA 21 (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, s-au transmis tova
rășului Alvaro Cunhal, secretar ge
neral al Partidului Comunist Por
tughez, un salut călduros și urări 
de sănătate, fericire și noi succese 
în activitatea partidului.

Mulțumind, tovarășul Alvaro 
Cunhal a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un salut cordial și cele mai bune 
urări de pace și prosperitate, de noi 
succese in construcția societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
România.

Schimbul de mesaje a avut loc 
cu prilejul primirii de către secre

tarul general al P.C. Portughez a 
delegației P.C.R., condusă de tova
rășul Ion Coman, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., care efectuează o 
vizită in Portugalia la invitația C.C. 
al P.C.P.

în cadrul convorbirii au fost evi
dențiate relațiile de prietenie și so
lidaritate dintre cele două partide, 
sUbliniindu-se că dezvoltarea in 
continuare a acestor relații con
tribuie la Întărirea legăturilor de 
prietenie dintre România și Portu
galia.

S-a procedat, de asemenea, la o 
informare reciprocă privind preocu
pările și activitatea celor două 
partide, atit pe plan intern, cit și 
internațional.

ANUL INTERNATIONAL 
AL pĂcn
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Conferință de presă la Moscova consacrată problemei ■ 
interzicerii armei chimice .

contribuție la eforturile îndreptate . 
spre salvarea cit mai grabnică a ‘ 
popoarelor 
ropean de

MOSCOVA 21 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc o conferință 
de presă consacrată problemei in
terzicerii armei chimice. în acest 
cadru, subliniază T.A.S.S.. s-a re- 

i levat că realizarea planului S.U.A. 
' privind producția armei chimice 
\ binare ar invenina serios situația 

în cadrul tratativelor consacrate 
1 interzicerii armelor chimice și în- 
1 crederea necesară desfășurării lor. 
’ Totodată, s-a subliniat că Uniu- 
ț nea Sovietică sprijină și dă o înal-

de pe continentul 
pericolul chimic.

★

21 (Agerpres). —

eu-

Mi-

PHENIAN
MANIFESTARE CONSACRATĂ ANIVERSĂRII

A 65 DE ANI DE LA FĂURIREA P.C.R.
PHENIAN 21 (Agerpres). — Sub 

auspiciile Comitetului municipal 
Phenian al Partidului Muncii din 
Coreea șl Asociației de prietenie 
coreeano-română, la Palatul de cul
tură „Cionlima" a avut loc verni
sajul expoziției jubiliare „65 de ani 
de la făurirea Partidului Comunist 
Român".

Au fost prezenți Sa Iun Sak, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.C., prim-secretar al Comite
tului municipal de partid Phenian, 
Kang Sak Sung, directorul Institu
tului .de istorie a partidului, Kwon 
Min Giun, șef adjunct al secției 
relații internaționale a C.C. al 
P.M.C., alte persoane oficiale.

în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej au fost evocate momentele 
cruciale ale luptei comuniștilor ro
mâni. relevîndu-se, totodată, măre
țele înfăptuiri de după Congresul al 
IX-lea al P.C.R., de cînd în fruntea 
partidului și statului se află tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Au fost evi
dențiate. de asemenea, relațiile de 
prietenie și colaborare dintre P.C.R. 
și P.M.C., dintre popoarele român 
și coreean, la amplificarea cărora un 
rol determinant revine tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen.

După vizionarea expoziției au fost 
prezentate fi-lme documentare româ
nești.

Convorbiri economice româno-irakiene
BAGDAD 21 (Agerpres). — Cu 

prilejul vizitei pe care a întreprins-o 
în Irak, tovarășul Ion M. Nicolae; 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române in Comisia 
mixtă guvernamentală româno-ira- 
kiană de cooperare economică, teh- 
nico-științifică și de comerț, a fost 
primit de Taha Yassin Ramadhan, 
primul viceprim-ministru irakian, și 
a avut convorbiri cu Hassan Aii, mi

nistrul comerțului, președintele păr
ții irakiene în Comisia mixtă guver
namentală româno-irakiană de coo
perare economică, tehnico-științifică 
și de comerț, precum și cu alți mi
niștri și conducători de instituții 
centrale.

Au fost abordate probleme ale dez
voltării în continuare a relațiilor 
economice bilaterale româno-ira
kiene.

România la Tirgul internațional de la Budapesta

1 tă apreciere inițiativelor României 
ț și Bulgariei, R.D.G. și Cehoslova- 
î................. ..........................
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l buie să-și intensifice lupta împo- 
I triva cursei înarmărilor și în fa- 
ț voarea dezarmării — au arătat 
i participanții la conferința Asocia- 
ț ției consiliilor sindicatelor „Marii 
i Londre". desfășurată în capitala 
’ britanică. Richard Linch, unul din 
ț liderii asociației, a arătat in dis

cursul său la conferință că în pre-

ciei privind crearea de zone libere 
de arme chimice în Balcani și in 
Europa centrală. Ele reprezintă o

înarmările nucleare 
tuturor

HELSINKI 21 (Agerpres). — 
Cursa înarmărilor amenință secu*  
ritatea tuturor statelor, pericolul 
cel mai mare provenind din partea 
armelor nucleare, din cauza uriașei 
lor puteri distructive — a decla
rat președintele Finlandei, Mauno 
Koivisto, intr-o alocuțiune rostită 
la Helsinki. El a relevat că țara sa 
sprijină necondiționat inițiativele 
care ar putea duce la obținerea de 
rezultate in cadrul negocierilor re
feritoare la dezarmarea nucleară. 
Considerăm — a spus el — că sta-

PRAGA , _ . 
nistrul afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace, Bohuslav Chnoupek, 
a inminat, la 21 mai, ambasadoru
lui R. F. Germania la Praga do
cumentul „Principiile și direcțiile 
principale ale viitoarelor tratative 
dintre R. S. Cehoslovacă, R, D. 
Germană și R. F. Germania cu 
privire la crearea In Europa a 
unei zone libere de arma chimică", 
informează agenția C.T.K.

amenință securitatea 
statelor
tete mici nu trebuie să rămînă 
pasive in politica internațională. 
Ele trebuie să contribuie la întări
rea securității și a cooperării inter
naționale, ceea ce va constitui un 
aport la edificarea propriei lor 
securități. Finlanda crede in viabi
litatea procesului edificării secu
rității și cooperării pe continentul 
european. Împreună cu alte țări 
neutre și nealiniate, ea va milita 
pentru traducerea in viață a Actu
lui final de la Helsinki, a subliniat 
președintele.

Fonduri pentru programe economico-sociale, 
nu pentru

LONDRA 21 (Agerpres). — Con
gresul Sindicatelor (T.U.C.), îm
preună cu Partidul Laburist, tre-

înarmări 1
zent In Întreaga lume se Irosește 
pentru înarmări aproximativ un 
milion de lire sterline pe minut, 
în Marea Britanie — a adăugat el 
— guvernul conservator susține că 
nu dispune de fondurile necesare 
pentru 
nevoile 
uriașe 
pentru 
tare".

programele economice și 
publice. în timp ce sume 
continuă să , fie folosite 

„finanțarea mașinii mili-

ULAN BATOR

In pregătirea celui 
de-al XIX-lea Congres 

al P.P.R.M.
ULAN BATOR 21 (Agerpres). — 

La Ulan Bator s-au desfășurat lu
crările plenarei C.C. al P.P.R.M. 
care a dezbătut și aprobat Raportul 
de activitate al C.C. al P.P.R.M. și 
Raportul cu privire la Direcțiile 
principale ale dezvoltării economice 
și sociale a R.P. Mongole in perioa
da 1986—1990, care vor fi prezentate 
apropiatului congres, al XIX-lea, al 
partidului — relatează agenția 
T.A.S.S.

Plenara l-a ales pe B. Dejid, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., care a fost eliberat din 
funcția de președinte al Comitetu
lui Controlului de Partid de pe lingă 
C.C. al P.P.R.M., în funcția de 
secretar al Comitetului Central al 
partidului : B. Lamjav a fost ales 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.P.R.M. și președinte al 
Comitetului Controlului de Partid ; 
M. Daș a fost eliberat din funcția 
de secretar al C.C. al P.P.R.M.

Plenara C. C. al P. C. 
din Grecia (interior)

Leonidas Kyrkos - ales secretar 
general al partidului

ATENA 21 (Agerpres). — întru
nit in plenară, noul Comitet Central 
al P.C. din Grecia .(interior), consti
tuit în urma celui de-al IV-lea Con
gres al acestei formațiuni politice, 
l-a ales pe Leonidas Kyrkos in 
funcția de secretar general al parti
dului. După cum relevă agenția 
France Presse, postul de președinte 
al partidului a fost desființat.

Adunarea electorală de la Praga
PRAGA 21 (Agerpres). — La Pra

ga a avut loc. miercuri, adunarea 
electorală a oamenilor muncii și ti
neretului din capitala R.S. Ceho
slovace în vederea alegerilor gene
rale pentru organele centrale și lo
cale ale puterii de stat. Au parti
cipat Gustav Husak, secretar gene
ral al C.C. al P.C. din Cehoslova

cia. președintele R.S. Cehoslovace, 
președintele Frontului Național din 
R.S.C., membri ai conducerii parti
dului. reprezentanți al vieții politi
ce și obștești din Cehoslovacia.

Cu acest prilej, informează agen
ția C.T.K.. Gustav Husak a rostit 
o cuvintare.

Fermă condamnare a atacurilor
militare ale R. S. A. împotriva 

Botswanei, Zambiei și Zimbabwe
HARARE 21 (Agerpres). — La 

Încheierea reuniunii miniștrilor de 
externe ai celor șase țări africane din 
„prima linie" a fost dat publicității 
un comunicat comun în care se re
levă „unanima condamnare, in ter
menii cei mai puternici cu putință, 
a actelor de agresiune comise de re
gimul rasist sud-african împotriva 
Botswanei, Zambiei și Zimbabwe" — 
informează agenția ZIANA. Acțiu
nile regimului rasist, neprovocate și 
și nejustificate, constituie, in aoelașl 
timp, un atac direct, o violare fla
grantă a suveranității și integrității 
teritoriale ale tuturor statelor din 
„prima linie"— adaugă comunicatul.

Reuniunea de la Harare cheamă 
cbmunitatea internațională să res

pingă pretinsele reforme pe plan 
iptern ale Pretoriei, cerind, din nou, 
adoptarea de sancțiuni economice 
efective, care să punâ capăt apart
heidului și să conducă la stabilitate 
și pace in sudul Africii.

PRETORIA 21 (Agerpres). — In 
parlamentul de la Capetown opoziția 
legală a continuat să-și exprime dez
acordul față de acțiunile militare 
întreprinse de guvern împotriva ce
lor trei țări africane vecine.

Lolin Eglin, președintele Partidu
lui Federal Progresist, a calificat 
drept „dezastruoase" efectele raidu
rilor. El a arătat că asemenea ac
țiuni reprezintă un nou pas pe calea 
violenței și a contraviolenței.

S/nf necesare masuri concrete menite sâ 
punâ capăt ocupării ilegale a Namibiei

■BUDAPESTA 21 (Agerpres). — 
Miercuri s-a deschis cea de-a 83-a 
ediție a Tirgului internațional de la 
Budapesta, la care România parti
cipă cu mașini-unelte, tehnică de 
epicul, echipament de automatizare, 
diverse produse electrotehnice, auto
turisme și alte mijloace de transport 
auto, tractoare, utilaje petroliere, 
mașini pentru industria textilă, ma

șini de prelucrat lemn și alte pro
duse.

Pavilionul țării noastre a fost vi
zitat de Laszlo Maroti, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Intre Katona, secretar al Con
siliului Prezidențial, Peter Veress, 
ministrul comerțului exterior, de alte 
oficialități ungare.

LA VALLETTA 21 (Agerpres). — 
Mihai Fabian transmite : în cadrul 
reuniunii internaționale cu privire la 
acordarea imediată a independentei 
Namibiei, ale cărei lucrări se desfă
șoară la La Valletta, au fost exami
nate in continuare măsuri concre
te menite să pună capăt ocupării 
ilegale a Namibiei de către regimul 
rasist sud-african. Totodată, au fost 
analizate măsuri pe care comunitatea 
internațională, guvernele, organizații
le guvernamentale, ca și cele negu
vernamentale ar putea să le între
prindă in acest scop.

In legătură cu atacul de la 19 mai 
al R.S.A. împotriva Republicii Zim
babwe. Botswanei și Zambiei. partl-

cipantii au adoptat o declarație care 
condamnă această nouă acțiune a 
rasiștilor sud-africani și exprimă so
lidaritatea cu țările atacate. Docu
mentul exprimă solidaritatea cu sta
tele din ..prima linie" și cere opiniei' 
publice internaționale să le acorde 
sprijin în lupta lor împotriva hege
moniei militare si economice a R.S.A. 
Exprimind convingerea că pacea și 
stabilitatea in sudul Africii se vor 
realiza numai după ce va fi asigurat 
accesul la independentă al poporu
lui namibian. declarația subliniază 
necesitatea aplicării de sancțiuni 
concrete. și obligatorii îmnotriva 
R.S.A., în conformitate cu nrevede- 
rile Cartei Națiunilor Unite.
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GEIMȚIILE DE PRESA
e scurt

O MANIFESTARE DEDICATA 
ROMÂNIEI — în cadrul căreia a 
fost prezentată o expoziție de carte 
conținînd lucrări social-politice. de 
Istorie, beletristică, precum si albu
me si discuri —a avut loc la Uni
versitatea din Helsinki. Fondul de 
lucrări expuse a fost donat biblio
tecii secției de limbi romanice din 
cadrul universității. Prof. Olli Ve- 
likongas. șeful secției, s-a referit 
la atenția care se acordă la Univer
sitatea din Helsinki cunoașterii tre
cutului istoric, a limbii, culturii și 
civilizației poporului român, mulțu
mind călduros pentru sprijinul 
primit din partea instituțiilor româ
nești în vederea promovării acestor 
preocupări.

chineză — a subliniat el — se va 
transforma intr-un sistem caracte
rizat printr-o angajare activă în 
schimburile internaționale.

ȘEDINȚĂ. în cadrul tratativelor 
sovieto-americane cu privire la ar
mele nuclbare și cosmice, la Geneva 
a avut loc. miercuri, ședința grupu
lui de lucru ce examinează aspec
tele legate de armele strategice.

cu apă și grenade cu gaze lacri
mogene pentru a-i dispersa pe ma
nifestante

NOI ȘI AMPLE ACȚIUNI GRE
VISTE — la care participă sala- 
riații din transporturi, telecomuni
cații. poștă, telefon. ■ învățămînt, 
spitale — au început, miercuri, în 
Belgia. Greviștii protestează împo
triva hotărîrii guvernului de cen
tru dreapta, condus de Wilfried 
Martens, de a reduce cu 200 miliar
de franci alocațiile bugetare des
tinate nevoilor sociale și privati
zării unor întreprinderi de stat, ' 
ceea ce va avea ca efect principal 
agravarea șomajului.

Rezoluție adoptată în parlamentul danez
acestor arme pe teritoriul național i 
danez. J

Rezoluția recomandă, de aseme- ț 
nea, guvernului danez să comunice i 
Congresului S.U.A. poziția sa in I 
problema armelor chimice. ț
---------------------------------- ------ ------------k

l COPENHAGA 21 (Agerpres). — 
Parlamentul danez a adoptat o re-

1 zoluție in care iși exprimă opoziția 
l față de reluarea de către S.U.A. a 
ț producției de arme chimice binare 
) și față de orice planuri de stocare a

CONSFĂTUIRE. La Comitetul 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice a avut loc, 
miercuri, o consfătuire cu privire 
la dezvoltarea în continuare a 
construcției de mașini, crește
rea nivelului tehnic și calității 
producției acestei ramuri econo
mice. în cadrul consfătuirii, Mi
hail Gorbaciov. secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., a rostit o 
cuvîntare.

SEMINAR SOVIETO-AMERI- 
CAN. La Middleborrough (Ver
mont) a început un seminar so- 
vieto-american cu tema „Educație, 
literatură, artă", în 
scriitori, 
didactice 
face un 
educația 
lurilor Cinstei, umanismului, păcii.

oameni de 
din cele 

schimb de 
copiilor in

cadrul căruia 
cultură, cadre 
două țări vor 
opinii privind 
spiritul idea-

IN POFIDA PROTESTELOR OPINIEI PUBLICE INTERNAȚIONALE

S. U. A. au efectuat o nouă experiență nucleară
WASHINGTON 21 (Agerpres). — 

în pofida protestelor opiniei publice 
internaționale. S.U.A. au efectuat 
miercuri, la poligonul din Nevada, o 
nouă experiență nucleară subterană. 
Aceasta a fost cea de-a patra explo
zie nucleară subterană anunțată ofi

cial de Pentagon de Ia Începutul 
anului 1986 și cea de-a 11-a de la 
proclamarea. In august 1985. a mo- 
ratoriului unilateral al U.R.S.S. cu 
privire la încetarea oricăror expe
riențe cu arma atomică.

. CONVORBIRI AMERICANO-
CHINEZE. R. P. Chineză se pro- 

I nunță pentru dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor economice și 

I comerciale cu Statele Unite, prin
eforturile comune ale ambelor 
părți — a declarat Yao Yilin, vice- 

. premier al Consiliului de Stat al
R. P. Chineze, aflat în vizită in 

■ S.U.A., cu prilejul unei Intîlniri, la
New York, cu oameni de • afaceri 

1 americani. Vicepremierul chinez a
relevat că politica pe termen lung 
a tării sale este de a stimula eco- 

Lnomia internă, concomitent cu des
chiderea spre exterior. Economia

CONGRESUL NAȚTQNAL AL 
PARTIDULUI DEMOCRAT-CREȘ- 
TIN ITALIAN, membru al coali
ției guvernamentale pentapartite, 
se va deschide luni la Roma, ra
portul privind activitatea P.D.C. de 
la precedentul congres pînă în 
prezent urmînd să fie prezentat de 
secretarul general al partidului, 
Ciriaco de Mita — s-a anunțat în 
cadrul unei conferințe de presă 
desfășurate în capitala Italiei.

UNITATI ALE ARMATEI 
POLITIEI CHILIENE, însoțite 
tanchete și vehicule blindate, 
încercuit și ocupat zona centrală 
a capitalei. Santiago de Chile, îm- 
piedicînd desfășurarea unui „marș 
pentru pace, libertate șl democra
ție", convocat la chemarea Coman
damentului Național al Muncitori
lor și sprijinit de partidele de 
opoziție din Chile. Forțele milita
re și polițienești au folosit tunuri

de 
au

Politica dobînzilor excesive-o expresie 
a practicilor de exploatare neocolonialistă

In cuvintarea rostită de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la Adunarea 
solemnă organizată cu prilejul aniversării a 65 de ani de la făurirea 
P.C.R., in partea consacrată problemelor vieții internaționale, se acordă 
o mare atenție evoluțiilor și tendințelor din economia mondială, agra
vării fenomenelor de criză, care au determinat o înrăutățire deosebită 
a situației țărilor în curs de dezvoltare. Referindu-se la factorii care ac
ționează în această direcție nefastă, secretarul general al partidului a 
arătat că sistemul financiar-bancar, politica dobînzilor înalte practicate 
de țările capitaliste dezvoltate, poartă principala răspundere pentru si
tuația creată.

„Iscusința" de a lua cu 
douâ miini ceea ce se dă cu 
Una. APrecierile ?î concluziile cu
prinse in cuvîntare își găsesc o trai
nică fundamentare in realitățile 
vieții internaționale, fiind pe deplin 
confirmate și de numeroase analize 
ale unor specialiști din diverse țări, 
atit dezvoltate, cit și în curs de 
dezvoltare. Astfel, culegerea de stu
dii intitulată „Problema datoriei : 
aspecte acute și cronice", apărută 
sub îngrijirea Departamentului pen
tru probleme economice și sociale 
internaționale al O.N.U., înmănun
chează rezultatele unor recente cer
cetări asupra uneia dintre cele mai 
flagrante inechități din relațiile 
între state — și anume enormele 
profituri obținute de țările capita
liste dezvoltate, de marile bănci de 
pe urma politicii „banilor scumpi".

Este o realitate faptul că țările 
în curs de dezvoltare au acumulat 
o uriașă datorie externă — de circa 
1 000 miliarde de dolari. Dar se cu
noaște mai puțin că aproape jumă
tate (mai exact 47 la sută) din ac
tualul volum al datoriei țărilor res
pective a fost contractat după 1978, 
adică în perioada in care statele ca
pitaliste dezvoltate au ridicat dobin- 
zile bancare la niveluri iară prece
dent. In acest sens, este semnificativ 
faptul, relevat in studiul „Datoria : 
o privire generală", că debitorii, care 
aveau de suportat o dobîndă medie 
anuală de 2—4 Ia sută în anii 60, 
și de 5—6 la sută în prima parte a

anilor '70, au văzut costul creditului 
sporit la circa 19 Ia sută la începu
tul deceniului ’80. Acesta este insă' 
procentul mediu, care maschează 
faptul că, in unele perioade și pen
tru anumite credite acordate țărilor 
subdezvoltate, dobînzile au depășit 
nivelurile aberante de 25 și chiar 30 la sută !

Asemenea „chirii" Ia banii obți
nuți cu Împrumut s-au dovedit rui
nătoare pentru, multe .state din lu- 
mea a treia, care, din pricina slabei 
lor dezvoltări economice moștenite 
de la trecutul colonial, n-au dispus 
de suficiente mijloace financiare 
proprii și — chiar pentru plata do- 
binzilor ! — au fost nevoite să ape
leze la capitaluri străine. Căci în 
domeniul creditului un singur pro
cent în plus sau in minus marchea
ză fonduri considerabile. După cal
culele O.N.U., la actualul volum al 
datoriei externe, sporirea cu numai 
unu la sută a nivelului dobînzilor 
aruncă asupra • țărilor In curs de 
dezvoltare o povară suplimentară 
de 5 miliarde de dolari. Or, cum do- 
bînzile n-au crescut doar, cu unu 
sau doi Ia sută, este limpede că 
neocămătăria practicată de țările ca
pitaliste avansate are grave conse
cințe pentru țările subdezvoltate.

Scumpirea excesivă a creditului a 
dus la înrăutățirea rapidă a condi
țiilor de rambursare a datoriei, ast
fel încit în prezent țările debitoare 
plătesc mai mult in contul dobinzi- 
lor decît in cel al ratelor scadente 
la datoria propriu-zisă. Dacă in 1978 
ponderea dobînzilor în serviciul da

toriei era, după statisticile F.M.I., 
de 37,6 la sută, în 1985 procentul s-a 
ridicat la 54,7 la sută. în ultimii 
cinci ani, numai plățile pentru do- 
binzi au totalizat 235 miliarde de 
dolari, adică aproape dublu față de 
suma acordată, in aceeași perioadă, 
sub formă de ajutor oficial pentru 
dezvoltare. Cu alte cuvinte, așa cum 
se remarcă și în studiul „Problema 
mondială a datoriilor: origini și 
perspective", ceea ce țările bogate 
au dat țărilor sărace cu o mină au 
luat înapoi cu două — și aceasta 
numai pe calea dobînzilor bancare.

Dobîndă... la dobîndă sau 
perspectiva îndatorării per
petue. Politica „banilor scumpi" a 
avut însă și alte consecințe nefaste 
pentru statele lumii a. treia. Accen- 
tuind recesiunea in țările dezvoltate, 
această politică a contribuit la re
ducerea cererii de produse provenite 
din statele in curs de dezvoltare, 
îndeosebi de materii prime, fapt 
care, conjugat cu escaladarea pro- 
tecționismului comercial, a dus la 
prăbușirea prețurilor la produsele 
respective și, implicit, la reducerea 
severă a veniturilor tn devize ale 
țărilor exportatoare. Pentru ansam
blul țărilor în curs de dezvoltare, 
pierderile suferite din această cauză, 
între 1980—1983, au fost, după esti
mările U.N.C.T.A.D., egale cu -jumă
tate din valoarea Încasărilor lor din 
exporturile de materii prime tn 1980, 
iar pentru țările africane — cu 75 
Ia sută 1

în același timp, dobînzile înalte 
duc la scumpirea unor monede și Ia 
ieftinirea altora, în cele mai multe 
cazuri a monedelor țărilor debitoare, 
ceea ce face ca țările in cauză să 
vindă și mai ieftin pe piața mon
dială, ca hemoragia de capitaluri 
din Sudul sărac, care și așa dispune 
de modeste .resurse financiare, spre 
Nordul bogat să fie și mai abun
dentă. „Este ca și cind a-i lua singe

unui bolnav care are nevoie de 
transfuzie", spunea un cunoscut 
economist argentinian, referindu-se 
la faptul că din 1975 pină în 1985, 
țările subdezvoltate au plătit credi
torilor din lumea capitalistă in ca
drul serviciului datoriei circa 900 
miliarde de dolari, adică peste 40 la 
sută din producția globală a țărilor 
în curs de dezvoltare sau de cinci 
ori mai mult decît volumul datoriei 
lor în 1975.

Toate acestea arată cit de realistă 
este aprecierea din cuvintarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu potrivit 
căreia capitalul financiar s-a trans
format in principalul factor de asu
prire și exploatare neocolonialistă.

Deși plătită, de fapt, de mai multe 
ori, datoria țărilor slab dezvoltate 
a atins, totuși, proporții nebănuite. 
Mai mult, ea continuă să, crească, 
in ciuda faptului că accesul țărilor 
debitoare la noi credite este tot mai 
limitat. Cum se explică aceste evo
luții extrem de contradictorii ?

Efectele cumulate ale politicii 
„banilor scumpi" au fost atît de pu
ternice incit multe țări debitoare 
nu mai pot plăti nici măcar dobin- 
zile, care se adaugă vechilor datorii, 
asupra cărora se percep, în anii ur
mători, dobînzi sporite. Altfel spus, 
datoria lumii a treia crește nu atit 
din cauza noilor imprumuturi cit 
mai ales din pricina capitalizării 
dobinzilor, care implică plăți de do- 
binzi... la dobînzi și creează perspec
tiva îndatorării perpetue a țărilor 
sărace. Și mai alarmant este însă 
faptul că ieșirile de capital în con
tul datoriei externe a țărilor sub
dezvoltate depășesc tot mai mult 
intrările de fonduri in statele res
pective : cu numai 7 miliarde de do
lari în 1984, dar cu 22 de miliarde 
în 1985 și, după unele estimări, cu 
peste 30 de miliarde In 1986. S-a 
ajuns, astfel, in situația aberantă ca 
țările sărace, ai căror copii mor de 
foame sau de lipsa apei potabile, să 
„finanțeze" pe cele bogate 1

In aceste condiții este puțin pro
babil ca creditorii să fie interesați, 
intr-o adevărată soluționare a pro
blemei datoriei lumii sărace. Ce-i 
drept, cind criza plăților se agra
vează, țările creditoare intervin pe 
piețele financiare, dar, așa cum se 
arată și în studiul „Indisciplina 
monetară internațională și problema 
datoriei", mai mult pentru a pro
teja profiturile marilor bănci decît

MOȚIUNE DE CENZURA. în 
vederea adoptării proiectului de 
lege care prevede restabilirea 
scrutinului majoritar în locul celui 
proporțional la alegerile legislative 
din Franța, primul ministru al 
Franței, Jacques Chirac, a an
gajat responsabilitatea guvernu
lui. Prin acest procedeu, pri
mul ministru Chirac a pus capăt 
posibilității desfășurării unor dez
bateri în Adunarea Națională asu
pra proiectului de lege în legătură 
cu sistemul electoral. Partidul So
cialist Francez a depus o moțiune 
de cenzură în Adunarea Națională. 
Votul asupra moțiunii de cenzură 
a P.S.F. — al doilea în decurs de 
o săptămînă — va avea loc în 
viitoarele 48 de ore.

„SOIUZ TM". La 21 mal. In 
Uniunea Sovietică a fost lansată 
nava cosmică perfecționată „Soiuz 
TM" în variantă fără pilot, rela
tează agenția T.A.S.S. Lansarea s-a 
efectuat în vederea testării expe
rimentale complexe a navei in 
zbor autonom și în comun cu sta
ția orbitală „Mir". La bordul el 
sint instalate sisteme noi, inclusiv 
pentru apropiere și cuplare, pen
tru legături radio, pentru salvare 
dp urgență. Nava este, de aseme
nea, dotată cu un motor combinat 
nou și .un sistem de parașutare. 
Potrivit datelor obținute de la nava 
„Soiuz ,’TM“, sistemele ei de bord 
funcționează normal. J
pentru a ajuta statele debitoara să 
iși achite datoriile.

Pentru numeroase state sărace lu
crurile au ajuns in pragul disperării: 
veniturile din exporturi se diminu
ează, în timp ce creditele externe 
au devenit inaccesibile datorită do
bînzilor înalte. Ca urmare, investi
țiile în economie se reduc, la fel șl 
ritmurile de creștere. Studiul „Dato
riile la începutul lui 1985 : un impas 
instituțional" ■ arată că producția pe 
locuitor a țărilor lumii a treia, în 
ansamblu, s-a redus cu circa 5 la 
sută de la începutul actualei deca
de, dar declinul a fost mult mai 
sever in țările latino-americane, care 
au acumulat cele mai mari datorii : 
29 la sută in Bplivia, 24 la sută în 
Salvador, 20 Ia sută în Venezuela 
și Uruguay, circa 18 Ia iută în Ar
gentina și Guatemala.

Implicațiile unor asemenea evo
luții sint dintre cele mai grele : 
dacă la început problema datoriei 
s-a manifestat numai sub forma cri
zei plăților externe și a fost consi
derată ca un fenomen pur financiar, 
care interesează doar pe specialiști, 
treptat ea a cuprins noi domenii 
(prețuri, investiții, producție, piața 
muncii) determinînd restrîngerea 
apreciabilă a activității economice 
și creșterea fără precedent a șoma
jului, reducerea veniturilor și paupe
rizarea unor largi pături ale popu
lației din țările subdezvoltate. în 
felul acesta, criza datoriei, care a 
compromis dezvoltarea economică în 
țările rămase în urmă, amenință să 
producă grave conflicte sociale și 
tulburări politice, ale căror conse
cințe nu pot fi circumscrise în fron
tierele țărilor în cauză. ’

Pentru o soluționare glo
bală a problemelor subdez
voltării doar cițeva din acela 
realități In baza cărora în cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu se 
subliniază că este necesar să se 
pună capăt acestor stări de lucruri, 
să se acționeze in direcția soluțio
nării problemei datoriilor țărilor in 
curs de dezvoltare, a edificării unei 
noi ordini economice mondiale. In 
acest sens, România, președintele 
Nicolae Ceaușescu apreciază că ar 
avea o mare însemnătate organi
zarea unei conferințe internaționale, 
în cadrul O.N.U., cu participarea 
țărilor dezvoltate și a celor în curs

Reuniune a „Grupului 
creării unui sistem

BRASILIA 21 (Agerpres). — Re
prezentanții țărilor membre ale 
„Grupului celor 77", reuniți la Bra
silia, urmează să pună bazele unul 
sistem global de preferințe comer
ciale, menit să stimuleze comerțul 
între statele în curs de dezvoltare, 
informează agenția France Presse. 
Fiecărei țări care va adera la acest ’ 
sistem îi vor fi acordate aceleași 
facilități vamale de care ar urma să 
beneficieze oricare din statele mem-

celor 77“ în problema 
global de preferințe

bre pentru o serie de produse, men
ționează sursa citată. Lista produse
lor care ar putea beneficia de aces
te preferințe va face 'obiectul unor 
negocieri ulterioare.

Formulată în 1976 in cadrul reu
niunii „Grupului celor 77“ de la Ciu
dad de Mexico, ideea unui sistem 
preferențial s-a conturat, anul tre
cut, la reuniunea de la Delhi și ar 
urma să se materializeze la Brasilia, 
precizează A.F.P.

în sprijinul proiectului de Tratat de pace 
în America Centrală

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
Aproximativ 100 de membri ai Ca
merei Reprezentanților din Congresul 
S.U.A. au cerut, într-o scrisoare adre
sată președintelui Ronald Reagan, să 
se întreprindă „un pas în direcția 
păcii" în America Centrală si să se 
acorde un sprijin real proiectului de 
Tratat de pace în regiune propus de 
„Grupul de la Contadora" — rela
tează agenția Associated Press.

Intr-o declarație făcută cu acest 
prilej, președintele Comitetului pen
tru serviciile secrețe al Camerei Re
prezentanților. Lee Hamilton, a apre
ciat că tn regiune au fost înregis
trate progrese in cadrul negocierilor 
vizînd semnarea documentului elabo
rat de „Grupul de la Contadora" șl 
un sprijin al S.U.A. fată de el ar re
prezenta un pas semnificativ pe calea 
realizării cu succes a acordului.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Evoluția situației din Liban • Negocierile egipteano-israeliene

asupra zonei Taba
BEIRUT 21 (Agerpres) — In zona 

taberelor de refugiați palestinieni 
din sudul capitalei libaneze, unde in 
ultimele zile au avut loc intense 
lupte între milițiile „Amal" și com
batanți palestinieni, miercuri a pre
valat calmul. Potrivit agențiilor in
ternaționale de presă, în sudul Liba-

de dezvoltare, tn vederea loluțio- 
nării globale a problemei subdez
voltării, a elaborării principiilor noii 
ordini, pentru asigurarea depășirii 
actualei crizei economice, reluarea 
pe o bază largă a activității pro
ductive, care să asigure dezvoltarea 
economico-socială a fiecărei națiuni 
Și o colaborare intre state in spiri
tul egalității și avantajului reciproc.

în concepția președintelui țării 
noastre, atingerea acestor obiective 
impune, în primul rînd, înlăturarea 
poverii datoriilor externe ale țărilor 
in curs de dezvoltare și sporirea 
considerabilă a fondurilor pentru fa
cilitarea progresului lor, convenirea 
de măsuri practice pentru reducerea 
și stabilizarea dobinzilor la niveluri 
rezonabile și pentru lărgirea, accesu
lui’ țărilor rămase în urmă la credite 
internaționale în condiții avanta
joase. Totodată, țara noastră subli
niază necesitatea eliminării bariere
lor protecționisie și a măsurilor 
discriminatorii, pentru practicarea 
unui comerț liber, care să favori
zeze dezvoltarea tuturor statelor.

Ca una din problemele-cheie, idee 
fundamentală a politicii externe ro
mânești, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat, și de această dată, că 
realizarea de pași concreți pe linia 
unei dezvoltări stabile și echilibrate 
a economiei mondiale presupune 
alocarea în scopuri productive a 
unor importante resurse materiale 
și bănești, fapt ce nu poate fi 
conceput decît prin dezarmare, prin 
reducerea cheltuielilor militare, po
vară grea chiar și pentru cele mai 
dezvoltate state. De aceea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reînnoit vibran
tul apel la rațiune, propunînd înghe
țarea cheltuielilor militare și tre
cerea Ia reducerea lor, fondurile ast
fel eliberate urmind a fi canalizate 
in direcția progresului tuturor sta
telor și în primul rind al celor in 
curs de dezvoltare.

Desigur, transpunerea tn viață a 
unor asemenea măsuri, impuse de 
însăși gravitatea actualei situații, 
ar aduce o însemnată contribuție la 
relansarea activității productive în 
lume și începerea unui proces efec
tiv de instaurare a unei noi ordini 
economice internaționale, la depă
șirea dificultăților generate de criză I 
și asigurarea stabilității economiei 
mondiale, implicit la consolidarea 
păcii în lume.

Gh. CERCELESCU

nulul s-au intensificat atacurile 
grupurilor de luptători din rezistență 
împotriva trupelor israeliene din 
zonă și a așa-numitelor forțe ale 
Armatei Libanului de Sud, creată și 
finanțată de Israel, Militarii israe- 
lieni au supus unor tiruri de arti
lerie o serie de localități sud-liba- 
neze, între care Jbaa și Jarjwa, pro- 
vocind pagube materiale. Totodată, 
au fost efectuate percheziții în locu
ințe și operate arestări. Ambarca
țiuni militare israeliene au pătruns 
in apele teritoriale libaneze de-a 
lungul litoralului de sud al țării.

TEL AVIV 21 (Agerpres) — Nego
cierile egipteano-israeliene asupra 
zon.ei Taba care se desfășoară în lo
calitatea israeliană Hersliya au fost 
prelungite pină joi, pentru a se pu
tea ajunge la o formulă de acord de 
natură să permită prezentarea aces
tui diferend unui arbitrai interna
țional. Potrivit agenției M.E.N.. în 
cazul cînd nu se v.a ajunge la un 
acord, următoarea sesiune va avea 
loc la Cairo.

După cum se știe, teritoriul Taba, 
aflat la frontiera comună din apro
pierea Golfului Aqaba, a rămas sub 
ocupația israeliană după ce această 
țară și-a retras trupele din Sinai, in 
1982.

Puternice manifestații 
împotriva regimului 

dictatorial 
din Coreea de Sud

SEUL 21 (Agerpres). — Noi ma
nifestații împotriva regimului dic
tatorial și a prezenței trupelor străi
ne in Coreea de Sud au avut loc 
marți la Seul și în alte orașe sud- 
coreene. După cum relatează agen
ția Associated Press, peste 5 000 de 
studenți de la Universitatea din Seul 
și numeroși muncitori tineri au or
ganizat un miting pentru comemo
rarea victimelor intervenției brutale 
a trupelor de elită ale regimului, 
spre a reprima răscoala din orașul 
Kwangju, in mai 1980. Participanții 
la miting au făcut răspunzător pen
tru represiunea singeroasă de acum 
șase ani pe actualul lider al regi
mului, Chun Du Hwan, și au cerut 
demisia imediată a guvernului și 
trecerea la reforme democratice 
profunde in Coreea de Sud.

Peste 1 000 de polițiști au pătruns 
în incinta universității, producin- 
du-se ciocniri violente. în'semn de 
protest, un student s-a sinucis.

La Seul, situația este foarte incor- 
dată ca urmare a mobilizării masi
ve a forțelor de represiune și a stă
rii de spirit antiguvernamentale ac
centuate — menționează agențiile 
de presă.
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