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Intr-o atmosferă de puternică unitate in jurul 
partidului, al secretarului său general, de unanimă 
angajare revoluționară pentru înfăptuirea mobiliza
toarelor programe de dezvoltare multilaterală 
a patriei, pentru realizarea exemplară a planului 
pe acest an și pe întregul cincinal, ieri s-a desfășurat

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ

Joi dimineață, vizita de lucru 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena I 
Ceaușescu,. in municipiul Baia 
Mare a început la ÎNTRE- i 
PRINDEREA DE MAȘINI 
Șl UTILAJE MINIERE.

Secretarul general al parti
dului a fost însoțit de tovarășii 
Emil Bobu, Petru Enache, Sil
viu Curtieeanu.

Întreprinderea băimăreană 
constituie un grăitor exemplu 

.rctrittfal grijii rperjuanente pe care
1,1 conducătorul..; partidului și 'sta- 
•? ' : ’ tului nostru o acordă creșterii' 

forțelor 'de' producție' alertării. ’ 
*i ,<• «•țjexvoităriPianWonfăasitf’^i echl- ’ 

„• librate a tuturor așezărilor 
patriei. Oamenii muncii din 
această modernă și reprezenta
tivă unitate a industriei noas
tre constructoare de mașini au 
salutat cu bucurie și satisfacție 
reîntîlnirea lor cu secretarul 
general al partidului.

în întimpinarea oaspeților 
dragi au venit mii de oameni 
ai muncii din fabrică și din 
împrejurimi, unii dintre ei cu 
întreaga familie.

Vizita a prilejuit o amplă 
trecere în revistă a modului în 
care colectivul întreprinderii 
și-a îndeplinit sarcinile ce-i 
revin, a înfăptuirii indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind creșterea producției, 
modernizarea tehnologiilor de 
fabricație, diversificarea no
menclatorului de produse ce se 
realizează aici. In fața unei 
machete infățișînd dezvoltarea 
întreprinderii, a unor grafice 
sintetizînd dinamica principali
lor indicatori de plan, ministrul 
industriei de utilaj greu, Mihai 
Moraru, directorul general al 
Centralei industriale de utilaj 
minier și material rulant, 
Eugeniu Rădulescu, directorul 
întreprinderii, Girip Manea, 
alți factori de răspundere ra-
(Continuare în pag. a 11-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
la marea adunare populară din municipiul Baia Mare

Dragi tovarăși,
Doresc să încep prin a vă 

adresa dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor municipiului ' Baia 
Mare și județului M.aramureȘj în 
nuniele Comitetului Cefțt'i'al’ ăl 
partidului, al" Consiliului de Stat 
și guvernului, precum și al meu 
personal, un cald salut revoluțio
nar, împreună cu cele mai bune 
urări. (Aplauze și urale puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu, 
România — stima noastră și 
mindria !“).

Ne aflăm din nou în Maramu
reș, într-o vizită de lucru. Sîntem 
la începutul celui de-al 8-lea cin
cinal și am dorit să discutăm cu 
minerii, constructorii de mașini, 
cooperatorii și alți oameni ai mun
cii despre felul cum s-a încheiat 
cincinalul trecut, dar, mai cu sea
mă, despre felul cum s-a început 
activitatea pentru realizarea pla
nului pe 1986 — primul an al ce
lui de-al 8-lea cincinal, care mar
chează o treaptă superioară de 
dezvoltare a patriei noastre socia
liste. (Aplauze și urale prelungi
te ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.!", „Ceaușescu șî poporul!").

Am vizitat cîteva întreprinderi 
din județul Maramureș — din 
Sighetu Marmației, din Baia 
Mare, precum și o întreprindere 
minieră. Pe ansamblu, impresiile 
noastre sînt bune. Am constatat, 
cu multă satisfacție, că și oamenii 
muncii din Maramureș — așa cum 

au făcut și fac oamenii muncii 
din întreaga țară — au trecut cu 
toată hotărîrea la înfăptuirea în 
bune, condiții a planului , pe 
acest an.

■■■ Rezultatele pe primele patru 
iun>. demonstrează ’ că oamferpl 
muncii din Maramureș au realizat 
chiar cu o anumită depășire pla
nul pe această perioadă. Aceasta 
dă posibilitatea să se prevadă și 
o depășire mai importantă a pla
nului pe acest an, asigurindu-se 
astfel o bază trainică pentru rea
lizarea întregului cincinal. (Aplau
ze și urale prelungite ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!").

în întreaga țară, planul pe pri
mele 4 luni a fost realizat cu o de
pășire importantă. Aceasta demon
strează că hotărîrile Congresului' 
al XIH-lea, planul pe acest an și 
planul cincinal sînt realiste, cores
pund forței și posibilităților econo
miei naționale, capacității creatoa
re a muncitorilor, inginerilor, oa
menilor de știință și cultură, ale 
țărănimii, ale întregului nostru 
popor, care, sub conducerea parti
dului, este ferm hotărît să asigure 
înaintarea României pe noi culmi 
de progres și civilizație.’ (Aplauze 
și urale puternice; se scan
dează „Ceaușescu — P'.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul!“).

Pentru aceste rezultate minuna
te, doresc să adresez tuturor oame
nilor muncii din Maramureș cele 
mai calde felicitări și urarea de 
noi și noi succese in toate sectoare

le de activitate ! (Urale șl aplauze 
puternice; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu, România 
— stima noastră și mândria ! *).

Adresez, și de la această mare 
adunare pufoulară din Baia Mare,’ .. 
-cele mai calde felicitări' tuturor 
oamenilor muncii din patria noas
tră și urarea de a realiza în bune 
condiții planul pe acest an, de 
a pune o bază trainică înfăp
tuirii întregului cincinal ! (Urale 
și aplauze puternice; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!“).

Dragi tovarăși,
După cum este bine cunoscut, 

Congresul al XIII-lea al partidului 
a stabilit drept obiectiv fundamen
tal de dezvoltare a patriei noastre 
pînă în anii 1990 și, în- continuare, 
pînă în 2000 trecerea României de 
la Stadiul de țară socialistă în curs 
de dezvoltare la cel de țară socia
listă mediu, dezvoltată, iar în per
spectiva -anilor 2000 — înfăptuirea 
Programului partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, afirmarea cu putere, în 
această perioadă, a principiilor*  
comuniste de muncă și de viață 
în toate domeniile. (Aplauze 
și urale puternice;, se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — eroism, România — 
comunism !“).

Pe baza hotărtrilor Congresului 
al XIII-lea, în industrie, agricul
tură și celelalte sectoare de activi

tate punem accentul pe dez
voltarea intensivă, pe realizarea 
unei noi calități a muncii și vieții 
poporului nostru. Aceasta presupu
ne perfecționarea întregii activi
tăți, Creșterea rolului științei,, invă- 
țăinințiiIuU: culturii, ca fadtori. 
fundamentali în întreaga dezvoltă- , 
re socialistă, în înaintarea patriei 
noastre spre comunism. (Urale 
și aplauze puternice; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.!“).

în cincinalul actual acordăm în 
continuare o atenție deosebită pro
blemelor , energeticii și materiilor 
prime. Maramureșul are, în această 
privință, un rol important, avînd 
în vedere că deține o pondere mare 
în asigurarea unor minereuri nece
sare economiei noastre naționale — 
cupru, plumb, zinc și altele.

în cincinalul trecut,, și în general 
în anii construcției socialiste, mai 
cu seamă în ultimii 20 de ani, 
Baia Mare a cunoscut o dezvoltare 
puternică. Contribuția minerilor 
din Maramureș la asigurarea bazei 
de materii prime a devenit foarte 
importantă. Dar, în cincinalul 
actual, această contribuție trebuie 
să crească și mai mult. Avem mi
nunați mineri, minunați specialiști, 
oameni care au demonstrat că știu 
să-și îndeplinească în bune con
diții sarcinile încredințate. De 
aceea, am ferma convingere că 
minerii și chimiștii din Maramu
reș vor retiși să extragă mai multe 
minereuri cu un conținut mai 
bogat, dar și să asigure extragerea 
tuturor substanțelor utile din mi
nereuri, pentru a crește randamen

tul șl a da astfel cît mai multă 
producție utilă de cupru, de zinc, 
de plumb și alte minereuri utile.

Am discutat aceste probleme și 
Ieri, și astăzi. Mai sînt multe lu-. 
crtiri de făcut, dar nu doresc acum 
să mă • opresc asupra lipsurilor.

• Cred că minerii, chimiștii, organi
zațiile de partid, comitetul jude
țean de partid vor trage concluzi
ile necesare și vor face totul pen
tru a-și îndeplini în bune condi-

* ții răspunderile pe care le au — 
de a da cît mai multe metale ne
feroase patriei noastre, de a con
tribui la înfăptuirea în bune con
diții a planului cincinal. (Aplauze 
și urale puternice, îndelungate ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Nu doresc să mă refer la cele
lalte întreprinderi pe care le-am 
vizitat. Și la .întreprinderea con
structoare de mașini, și la între
prinderea de mobilă am constatat 
lucruri bune — și am convingerea 
că toti oamenii muncii din aceste 
întreprinderi, din toată industria 
municipiului Baia Mare și jude
țului Maramureș vor acționa cu 
toată hotărîrea pentru a ridica ni
velul general al industriei jude
țului. din punct de vedere al pro
ducției fizice, dar. mai cu seamă, 
al nivelului tehnic și al calității 
produselor.

Trebuie să înțelegem bine că 
înfăptuirea obiectivelor Congresu
lui al XIII-lea presupune ca toate 
unitățile din industrie și din cele
lalte sectoare să acționeze cu toa
tă fermitatea, în spirit revoluțio

nar. pentru o calitate superioară, 
astfel. îneît produsele românești 
din toate domeniile să fie compe
titive si comparative, iar unele să 
fie chiar . superioare produselor si- 

. milate, răâlizate pe plan interna
tional. Dispunem de o bună in- 
■dustrie.' de buni' muncitori, ingi
neri și tehnicieni. Avem tot ce 
este necesar ca industria româ
nească — și deci si cea din Ma
ramureș — să se ridice Ia nivelul 
cerințelor revoluției tehnico-știin- 
țifice actuale! (Urale și aplauze 
puternice; se scandează 
„Ceaușescu — P.CJR. !“).

Avem, de asemenea, impresH 
bune despre activitatea în dome
niul creșterii animalelor, al selec
ției și îmbunătățirii „Brunei de 
Maramureș". în general este nece
sar ca si în domeniul agriculturii 
să se acționeze cu toată hotărîrea 
în direcția înfăptuirii noii revo
luții agrare, care presupune ridi
carea producției agricole la un ni
vel superior, ca una din ramurile 
' de bază ale economiei românești.

Am discutat în cursul serii de 
ieri cu biroul județean despre o 
serie de probleme privind mai 
buna organizare a muncii, reali- 
zaren măsurilor de creștere a pro
ductivității muncii, de sporire a 
eficienței economice, în așa fel în
eît și județul Maramureș să reali
zeze in bune condiții măsurile și 
hotărîrile Congresului al XIII-lea, 
ale Comitetului Central în dome
niile la care m-am referit.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Primire călduroasă, vibrante manifestări de nețărmurită dragoste și stimă în județul Sălaj
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu

lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, impreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a sosit, joi 
dupâ-amiază, într-o vizită de lucru in județul Sălaj.

Participă tovarășii Emil Bobu, Petru Enache, Silviu 
Curtieeanu.

Ca si vizitele efectuate in jude
țele Satu Mare și Maramureș. întîl- 
nirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu locuitorii Sălajului se desfășoară 
In atmosfera de puternică angajare 
patriotică a tuturor oamenilor mun
cii din întreaga tară. în vederea 
realizării exemplare a sarcinilor de 
plan pe acest an si Pe întregul cinci
nal, a hotăririlor celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ana
lizează la fata locului, cu reprezen
tanții organelor locale de partid si 
de stat, cu cadre de răspundere din 
ministere economice, cu specialiști, 
cu muncitori si lucrători ai ogoare
lor. rezultatele înregistrate în dife
rite sectoare, felul în care se acțio
nează pentru realizarea integrală a 
obiectivelor stabilite, căi și modali
tăți de ridicare continuă a calității 
muncii în toate domeniile de acti
vitate.

Asemenea tuturor întîlnirilor cu 

Azi, în jurul orei 11, posturile de radio și televiziune vor trans
mite în direct din municipiul Zalău adunarea populară prilejuită 
de vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, în județul Sălaj.

făuritorii de bunuri materiale de pe 
aceste străbune plaiuri românești, 
noua vizită se desfășoară. încă din 
primele clipe, sub semnul manifes
tărilor entuziaste de dragoste, stimă 
si profundă recunoștință ale celor ce 
trăiesc si muncesc în această parte 
a tării fată de conducătorul iubit și 
stirtiat al partidului si statului.

Județul Sălaj a cunoscut in „Epoca 
Ceaușescu" o viguroasă dezvoltare 
economico-socială. Ascensiunea sa 
impetuoasă în anii care au urmat 
Congresului al IX-Iea al partidului 
atestă cu tăria de necontestat a fap
telor justețea și rodnicia politicii de 
dezvoltare echilibrată a tuturor re
giunilor patriei, cu prioritate a celor 
rămase în urmă, promovată cu în
țelepciune și consecventă de secre
tarul general al partidului nostru. 
S-a creat, astfel, o bază materială 
puternică, temelia deplinei egalități 
a tuturor cetățenilor tării, a afirmării 
largi a capacității lor creatoare.

Elocvent, în acest sens, este faptul 
că în perioada 1965—1985 au fost 
construite 245 obiective și capacități 
industriale și agrozootehnice, pro
ducția industrială a județului din 
1968 realizjndu-se acum în numai 24 
de zile.. Au fost create peste 45 000 
noi locuri de muncă, au apărut 250 
profesii noi, s-a afirmat astfel un 
tinăr și puternic detașament al clasei 
muncitoare. Pentru cei ce trăiesc și 
muncesc in Sălaj au fost construite 
peste 21 de mii de apartamente, sute 
'de școli și edificii sociale și cultu
rale.

Sînt temeiurile pentru care sălăje- 
nii au întîmpinat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe’ tovarășa 
Elena Ceaușescu din primele mo
mente ale sosirii în județ cu nemăr
ginită bucurie, cu profundă recunoș
tință, cu deplina înțelegere a adevă
rului că toate marile realizări și îm
pliniri din viața lor, a județului și a 
întregii țări sint nemijlocit legate de 
numele secretarului general al parti
dului, de activitatea sa neobosită 
pusă în slujba înfloririi tării, a bu
năstării și fericirii Întregului nostru 
popor.

Sosirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei Elena 
Ceaușescu în județul Sălaj a avut
(Continuare in pag. a IlI-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘI LUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN JUDEJUL MARAMUREȘ
(Urmare din pag. I)
portează secretarului general al 
partidului' despre principalele pro
bleme legate de sporirea producției 
In acest cincinal, creșterea gradului 
de tehnicitate si ridicare a calității 
mașinilor și utilajelor.

Ș-a subliniat că în anii care au 
trecut de la precedenta vizită au 
fost asimilate o serie de noi utilaje 
pentru industria extractivă si de pre
parare a minereurilor, a sporit gra
dul de modernizare și tipizare a 
producției. S-a raportat, totodată, că 
au crescut valoarea producției obți
nute dintr-o tonă de metal, gradul 
de tehnicitate a producției, concomi
tent cu reducerea consumurilor de 
metal și energie. Vizitînd principa
lele secții ale intreprinderii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu’ au urmărit cu aten
ție organizarea și desfășurarea flu
xului de producție, apreciind rezul
tatele obținute în perfecționarea 
acestuia. Secretarului general al 
partidului 1-a fost prezentată, pe 
parcurg, bogata gamă de mașini și 
utilaje produse de unitate, între care 
fie află filtre de presă pentru prepa- 
rații de cărbune, concasoare, grătare 
pentru sortarea cărbunelui, reduc- 
toare și motoare reductoare, suban- 
samble pentru susțineri mecanizate, 
transportoare cu bandă. S-a relevat, 
In acest cadru, preocuparea pentru 
tipizarea produselor, menționîndu-se 
că pe această cale întreprinderea 
economisește anual însemnate canti
tăți de metal.

Pe parcursul vizitei, în dialo
gul direct cu oameni ai muncii 
din această unitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a interesat de 
condițiile lor de muncă și de viață.

Apreciind modul in care s-a dez
voltat întreprinderea în ultimii ani, 
ca unitate modernă cu un înalt grad 
de tehnicitate a producției, rezulta
tele bune în direcția asimilării unui 
mare număr de produse, a promo
vării noilor tehnologii, a creșterii 
producției și productivității muncii, 
secretarul general al partidului a fe
licitat călduros colectivul unității șl 
i-a urat noi succese în activitatea 
de viitor.

Secretarul general al partidului a 
vizitat apoi ÎNTREPRINDEREA 
DE MAȘINI-UNELTE, ACCE
SORII Șl SCULE, unde a fost 
primit și înconjurat cu aceeași dra
goste și prețuire, ca pretutindeni pe 
parcursul vizitei la Baia Mare.

In centrul analizei efectuate a stat 
modul in care conducerea unității, 
ministerul și centrala industrială de 
profil acționează pentru a se crea 
cîmp larg acțiunii de organizare și 
modernizare a proceselor de produc
ție. S-a subliniat că întreprinderea 
dispune de fonduri fixe perfecțio
nate, de personal calificat, care pot 
și trebuie să producă mai mult și 
mai bine, să asigure o ridicare con
tinuă a eficientei Întregii activități 
de producție. ’

'■'"Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut să se la în continuare măsuri 
pentru ridicarea gradului de folo
sire a mașinilor și instalațiilor, de 
utilizare cu' mal mult spirit gospo
dăresc a spatiilor de producție, de 
reducere a consumului de materii

Un nou și fructuos dialog de lucru cu oamenii muncii de la întreprinderea de mașini șl utilaje miniere și întreprinderea de mașini-unelte,. accesorii șl scule din Baia Mare

prime, combustibil și energie elec-' 
trîcă. Produsele întreprinderii tre
buie să răspundă mai bine cerințe
lor concrete și exigențelor sporite, 
atit ale beneficiarilor interni, cit și 
ale celor de peste hotare.

Secretarul general al partidului a 
fost asigurat că vor fi luate toate 
măsurile pentru ca indicațiile date cu 
prilejul vizitei să fie aplicate întoc
mai in viată, pentru ca planul anual 
și pe întregul cincinal să fie realizaV 
la toți indicatorii si la înalte cote 
de calitate.

La turnătorul obiectiv al vizitei 
în municipiul Baia Mare — UZI
NA DE PREPARARE A MI
NEREURILOR, FLOTAȚIA 
CENTRALĂ - tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinati de to
varășii Ilie Verdet ministrul minelor, 
și Gheorghe Dinu, ministrul indus
triei chimice.

Și aici, mii de muncitori șl mun
citoare au primit cu deosebită căl
dură dnalții oaspeți care, în această 
zi de neuitat, le fac deosebita cinste 
de a veni la locul lor de muncă, 
de a lua cunoștință de succesele 
obținute, de problemele cu care se 
confruntă, de a-i aju.ta să ridice pq 
o nouă treaptă întreaga activitate 

desfășurată în această importantă 
unitate a industriei miniere.

Uralele și ovațiile, florile fru- 
* moașe oferite cu dragoste și respect, 

cuvintele rostite de cei ce se apro
pie de conducătorul iubit înmînîn- 
du-i o floare reflectă atmosfera în
suflețită care marchează întîlnirea 
cu lucrătorii de aici.

In fața unor panouri șl grafice 
care ilustrează dezvoltarea acestei 
unități a industriei noastre extrac
tive. Grigore Iordăchescu, directorul 
întreprinderii, informează despre 
rezultatele obținute în ampla acțiune 
de organizare și modernizare a flu
xului tehnologic, în care este an
trenat întregul colectiv. Se arată 
că acest proces, care a debutat în 
1984, urmărește automatizarea prin
cipalelor operațiuni — măcinare au
togenă, flotație și filtrare — ceea 
ce va determina creșterea eficienței 

-economice prin sporirea gradului de 
extragere a metalelor din mine
reuri și a calității concentratelor.

în hala de măcinare, acolo unda 
uriașe mori autogene sfărimă pul- 
gării de minereu aduși din ădtpcul 
pămîntuiui,' secretarul general ai 
partidului este informat că indica
țiile referitoare la extinderea auto
matizării, date cu prilejul vizitei 
precedente, s-au înfăptuit, astfel că 
Ia ora actuală măcinarea minereuri
lor este integral automatizată. Pa-’ 

ralel cu aceasta au fost moderni
zate utilajele și Instalațiile, acțiune 
care asigură creșterea capacității 
de producție, sporirea ' fiabilității 
utilajelor și reducerea consumului 
de energie electrică. Se raportează 
că tehnologia de*  măcinare autogenă 
elaborată de specialiștii întreprin
derii, în colaborare cu institutele de 
cercetare de profil, s-a extins și la 
alte unități din cadrul ministerului, 
utilajele componente fiind realizate 
în totalitate în întreprinderile din 
țară.

în sectorul de flotație, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este informat că 
tehnologiile sint perfecționate, ceea 
ce asigură creșterea gradului de 
extracție din minereu de la 75 la 
sută la aproape 90 Ia sută. în 
această fază a producției, ca ur
mare a cercetărilor întreprinse de 
ICECHIM în colaborare cu între
prinderile metalurgice și chimice de 
profil, se utilizează noi reactivi. în 
totalitate de producție internă, mai 
puțin costisitori și nepoluanți. Și 
aici, prin modernizării^yaduse s-au 
obținut reduceri ale «Sbsturilor de 
producție, îndeosebi prin scăderea 
consumului de energie electrică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu re
comandă ca și în continuare spe
cialiștii să găsească modalități efi
ciente pentru creșterea randamen
tului îh extracția metalelor din mi

nereu pînă Ia 94—98 la șută. De 
asemenea, s-a indicat ca acțiunea 
de modernizare a fluxurilor tehno
logice să se desfășoare fără întîr- 
zieri, pentru asigurarea condițiilor 
necesare recuperării, Ia indici cit 
mai înalți, a metalelor din minereu, 
pentru creșterea eficienței econo
mice.

Secretarul general al partidului sa 
Interesează apoi de ceea ce s-a 
făcut pentru modernizarea transpor
turilor de minereu de la mine Ia 
flotație. Se arată că, — în cadi-ul 
unui proces deja început și care va 
continua — prin înlocuirea trans
porturilor auto cu cele pe calea 
ferată și benzi transportoare, prin 
introducerea sistemului aerodepresiv 
se estimează ca, Ia nivelul anului 
1988, să se obțină o reducere sub
stanțială a cheltuielilor de transport 
și o însemnată economie de com
bustibil.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat calde 
felicitări acestui harnic colectiv 
muncitoresc, i-a urat noi succese in 
muncă, multă; sănătate și fericire.

Despărțirea âe muncitorii de aici' 
a avut loc în aceeași atmosferă en
tuziastă. încărcată de expresia sen
timentelor de dragoste și deosebit 
respect față de conducătorul parti
dului și statului nostru.

Ultimul obiectiv vizitat fol dimi

neață a fost ÎNTREPRINDEREA 
METALURGICA PENTRU 
METALE NEFEROASE, impor
tantă unitate economică, ce joacă 
un rol deosebit în asigurarea indus
triei cu cantități tot mai mari da 
materii prime indigene.

Directorul tehnic al unității, 
Gheorghe Grebleș, a informat des
pre stadiul aplicării măsurilor de 
organizare șl modernizare a produc
ției. care au ca scop creșterea pro
centului de extragere de la 91,5 Ia 
sută, cit este în momentul de față, 
la 98 la sută la sfîrșitul actualului 
cincinal, cind se vor materializa 
toate măsurile cuprinse în progra
mul de organizare și modernizare a 

.producției și a muncii.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to

varășa Elena Ceaușescu au vizitat 
instalația de rafinare termică a cu
prului, în care se realizează faza 
intermediară a tehnologiei de extra
gere a'acestuia, precum și secția de 
rafinare electrolitică, ultima etapă 
pe care 6 parcurge jnineretll pentru 
a deveni cupru. ';

Secretarul general al partidului a 
indicat conducerii ministerelor mi
nelor si chimiei, biroului comitetu
lui județean de partid să acționeze 
cu toată hotărîrea pentru aplicarea 
programului de organizare și mo
dernizare a producției pentru a se 

atinge, într-un timp cit mai scurt, 
procentul de extragere prevăzut 
pentru anul 1990.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu « 
trasat sarcina de a se acționa cu 
mai mult spirit gospodăresc pentru 
asigurarea unor condiții optime da 
muncă și o înfățișare cît mai civili
zată a întregii unități, pentru buna 
întreținere a mașinilor și utilajelor, 
a spațiilor de , producție.

Conducerea întreprinderii a mulțu
mit secretarului general al partidului, 
în numele tuturor metalurgistilor de 
aid. pentru vizita efectuată, pentru 
măsurile indicate si s-a angajat să 
le aplice. în cel mai scurt timp. în 
stirinsă colaborare cu ministerul de 
resort, cu comitetul județean de 
partid.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, tova
rășa Elena Ceaușescu s-au îndreptat 
apoi sprQ, centrul orașului, unde erau 
așteptați de mii și mii de maramu
reșeni. veni ti aid pentru a participa 
îă marea adunare populară din Baia 
Mare. ..t

Pe modernele bulevarde străbătute 
de mașina prezidențială, mii de bal- 
măreni — bărbați si femei, tineri sî 
vîrstnid — au salutat cu multă 
căldură ne oaspeții dragi, exprimîn- 
du-și, prin ovații si urale. sentimen
tele lor de aleasă stimă si profundă 
recunoștință pe care le poartă secre
tarului general al partidului.

MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN MUNICIPIUL BAIA MARE
Momentul de înaltă semnificație 

politică al vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în județul 
Maramureș l-a constituit impresio
nanta adunare populară, desfășurată 
în munidpiul Baia Mare.

Pe esplanada din fața Casei de. 
cultură a sindicatelor se aflau peste 
100 000 de bărbați și femei, tineri și 
virstnid — mineri, constructori de 
mașini, metalurgiști și chimiști, tex- 
tiliști și sticlari, țărani, studenți și 
elevi. Mulți purtau cu mindrie portre
te ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și ale tovarășei Elena Ceaușescu. Pe 
rnari pancarte erau înscrise urări la 
adresa partidului, a secretarului său 
general, a patriei noastre socialiste. 
Clădirile din împrejurimi erau îm
podobite sărbătorește.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost în
tâmpinați, la apariția în balconul ca
sei de cultură, cu puternice ovații și 
urale. S-a scandat cu Însuflețire, 
minute în șir: „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul 1", 
„Ceaușescu — eroism, România — 
comunism !“, „Stima noastră și min- 
dria, Ceaușescu — România !", 
„Ceaușescu — Pace!". Ei dădeau ast
fel expresie sentimentelor de profund 
respect, dragoste și nețărmurită re
cunoștință pe care, asemenea între
gului popor, le nutresc față de cel 
mai iubit și stimat fiu al națiunii 
noastre.

Atmosfera entuziastă, de puterni
că vibrație patriotică ce domnea in 
Piața Culturii era întregită de for
mații artistice de amatori Și pro
fesioniste, care au interpretat imnuri 
dedicate partidului, secretarului său 
general, poporului, patriei socialiste, 
cintece. dansuri populare specifice 
locului.

Marea adunare populară a fost 
deschisă de tovarășul Vasile Bărbu- 
leț, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Maramureș al P.C.R., care a 
spus ;

Mult Iubite șl stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Cu adîncă simțire, cu aleasă stimă 
și recunoștință, întregul Maramureș 
își exprimă nemărginita bucurie și 
satisfacție de a vă avea ca oaspeți 
dragi pe acest străbun pămînt româ
nesc.

Cu inimile larg deschise vă încon
joară minunății oameni ai Maramu
reșului, muncitori, țărani și intelec
tuali, care văd în dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, eroul între eroii 
neamului, luptătorul dîrz, neobosit 
pentru prosperitatea patriei, pentru 
fericirea poporului, pentru pace și 
progres, pentru afirmarea puternică 
a scumpei noastre Românii, liberă 
și independentă intre națiunile 
lumii.

Un profund omagiu vă aducem 
dumneavoastră, mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu. eminent om 
politic și savant de largă reputație 
Internațională, care vă consacrați, 
cu înalt patriotism, Întreaga ’ putere 

de muncă și creație dezvoltării pa
triei noastre socialiste, avîntulul 
fără precedent al științei, învățămîn- 
tului și culturii. ■

Vizita de lucru în județul Mara
mureș are loc în atmosfera de înăl
țătoare vibrație patriotică în care 
întreaga națiune cinstește cea de-a 
65-a aniversare a gloriosului nostru 
partid comunist și ne oferă un feri
cit prilej de a vă aduce un cald 
omagiu dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, care, 
de peste cinci decenii, vă identificați 
cu lupta eroică și victorioasă a Parti
dului Comunist Român, cu idealurile 
și năzuințele cele mai nobile ale 
poporului din care v-ați ridicat ea 
ilustru și neînfricat conducător al 
luptei sale pentru libertate, inde
pendență, progres și bunăstare.

Locuitorii acestor vetre străbune 
nu vor uita niciodată că. la scurt 
timp după istoricul Congres al IX-lea 
al partidului, ați fost oaspetele lor 
mult indrâgit și le-ați adresat caldul 
îndemn de a-și aduce din plin con
tribuția la construirea socialismului 
în patria noastră. In anii care au 
urmat s-a înfăptuit și în județul 
nostru un vast program de inves
tiții, s-au dezvoltat puternic indus
tria, agricultura, celelalte sectoare 
economice, producîndu-se profunde 
transformări in viața tuturor lo
calităților, în modul de viață al 
maramureșenilor.

In această perioadă, producția in
dustrială a județului a crâscut de 
patrii ori, iar cea agricolă de trei 
ori. Mai bine de 80 la sută din popu
lația județului trăiește în locuințe 
nou

Vă rugăm respectuos să ne per
miteți să exprimăm și în această zi 
de mare sărbătoare in tot Maramu
reșul deplina recunoștință a oame
nilor muncii de pe aceste meleaguri 
pentru 'grija deosebită pe care o 
acordați dezvoltării multilaterale, ar
monioase a județului nostru, în pas 
cu înflorirea întregii țări.

Vă raportez, mult stimate și Iubi
te tovarășe secretar general, că; pe 
primele patru luni din acest an, 
planul la producția-marfă industrială 
a județului a fost depășit, producti
vitatea muncii a crescut peste ni
velul planificat. Sint create condi
țiile pentru înfăptuirea programului 
de creștere suplimentară a produc
ției pe anul în curs.

In agricultură, așa. cum ne-ați în
drumai Întotdeauna și cum ne-ați 
indicat și cu prilejul actualei vizite 
de lucru, sîntem ferm hotărîți să 
realizăm efectivele și producțiile 
planificate in zootehnie, să obținem, 
in acest an, cea mai bună producție 
de cereale, de legume și fructe, să 
ne onorăm integral sarcinile la fon
dul de stat și la fondul de autoapro- 
vizionare, să ridicăm potențialul 
agriculturii maramureșene la nivelul 
posibilităților reale.

Organele și organizațiile de partid 
militează cu fermitate pentru înfăp
tuirea programului ideologic al 
partidului, pentru dezvoltarea con
științei socialiste și formarea înalte
lor virtuți etico-morale, profesiona
le, spirituale proprii omului nou.

împreună cu întregul popor, oa
menii muncii din Maramureș dau o 

înaltă apreciere politicii externe a 
țării noastre, strălucitelor dumnea
voastră inițiative de pace, de dezar
mare, de colaborare fructuoasă între 
popoare, pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că organiza
ția județeană de partid, toți oamenii 
muncii din Maramureș nu-și vor 
precupeți eforturile pentru a da 
viață mobilizatoarelor dumneavoas
tră îndemnuri și chemări, indicații
lor și orientărilor formulate în tim
pul vizitei de lucru.

Așa cum ne-ați cerut si în cadrul 
întîlnirii cu birojll comitetului ju
dețean de partid, vom acționa cu 
mai multă fermitate pentru reali
zarea și depășirea planului de pro
ducție, pentru înlăturarea unor de
ficiențe care se mai manifestă în 
organizarea producției și a muncii, 
pentru a pune mai bine în valoare 
resursele materiale și umane ale' ju
dețului. Sîntem ferm hotărîți să ne 
sporim eforturile pentru a pune în 
evidență marile rezerve de care dis
punem în dezvoltarea zootehniei și 
producției animaliere, pentru a așeza 
această avuție a județului pe locul 
ce i se cuvine, așa cum, cu deplină 
îndreptățire, ne-ați cerut dumnea
voastră.

Sîntem conștienți că ne revine o 
mare răspundere pentru organizarea, 
conducerea și sistematizarea locali
tăților urbane și rurale din județ, 
că sîntem datori să ne străduim fără 
preget pentru a îndeplini în mod 
exemplar indicațiile pe care ni 
le-ați dat în această privință.

Vă încredințăm, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general al 
partidului, că organizația județeană 
de partid, toți oamenii muncii din 
Maramureș vor munci cu răspundere 
și dăruire' revoluționară pentru ca 
județul nostru să-și îndeplinească cu 
cinste îndatoririle, ce-i reyin, sporin- 
du-și, pe măsura puterilor și a pri
ceperii sale, contribuția ia înflorirea 
scumpei noastre patrii — România 
socialistă.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Dicu, directorul general al 
Centralei minereurilor Baia Mare, 
care a spus :

Mult stimate $1 iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Trăim astăzi șl -noi, ceî 30 800 de 
mineri, geologi, preparatori șl cer
cetători. împreună cu toți locuitorii 
Maramureșului, momente de aleasă 
emoție și fericire prilejuite de întîl
nirea cu dumneavoastră, iubite to
varășe secretar general al partidului, 
minerul de onoare al tării, făurito
rul și strategul înțelept al politicii 
interne și externe a României, Eroul 
păcii, libertății și prieteniei intre 
popoare.

Exprimăm aleasa prețuire, profun
dul respect și întreaga noastră re
cunoștință tovarășei Elena Ceaușescu, 
eminent om politic, pentru contri
buția ce o aduce la dezvoltarea im
petuoasă a patriei, a științei și cul
turii românești, la sporirea necon

tenită a prestigiului României în 
lume.

Vă raportăm, mult Iubite și stima
te tovarășe secretar general, că mi
nerii. preparatorii și cercetătorii din 
centrala noastră muncesc cu hotărîre 
pentru înfăptuirea neabătută a in
dicațiilor dumneavoastră privind 
dezvoltarea neîntreruptă a bazei de 
materii prime mineraliere.

Pe primele patru luni din acest an 
colectivele centralei noastre au li
vrat economiei naționale o produc- 
ție-marfă suplimentară in valoare de 
45 milioane lei, îndeosebi plumb și 
cupru în concentrate, existînd con
diții ca, plită la sfîrșitul anului, 
aceasta să fie dublată.

Ne exprimăm deosebită bucurie 
pentru faptul că ați fost oaspete de 
onoare al exploatării miniere și flo- 
tației pentru prepararea minereuri
lor. Vom face totul ca Exploatarea 
minieră Baia Sprie, inițiatoarea che
mării la întrecere între unitățile mi
niere, să ocupe în 1986, precum și 
în anii viitori, unul din locurile 
fruntașe pe țară.

Mulțumindu-vă din adîncul inimii 
pentru sprijinul permanent ce-1 acor
dați dezvoltării bazei de materii pri
me, a mineritului, pentru orientăirile 
și indicațiile ce ni le-ați dat în cursul 
vizitei în unități aparținind centra
lei noastre și pentru strălucitul 
exemplu de muncă eroică și neoste
nită veghe la continua prosperitate 
a națiunii noastre, vă asigurăm că 
vom acționa cu toată hotărîrea pen
tru depășirea substanțială a sarcini
lor de plan, pentru creșterea gradu
lui de extracție a minereurilor utile, 
pentru continua perfecționare a ex
tracției și a preparării minereurilor.

Noroc bun vă urează din inimă 
minerii maramureșeni, dumnea
voastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, minerul de
onoare al țării, și stimatei tovarășe 
Elena Ceaușescu.

Să trăi ți ani mulți In sănătate șl 
fericire pentru binele și gloria na
țiunii române !

Luînd cuvîntul în continuare, to
varășul Vasile Grigoriu, secretarul 
comitetului de partid de la Combi
natul de prelucrare a lemnului din 
Sighetu Marmației, a spus :

Mult stimate $1 iubite tovarășe 
Nieolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Vă rog să-mi permiteți ca. In nu
mele comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii de la Combinatul de 
prelucrare a lemnului din Sighetu 
Marmației, să dau glas celor mai 
alese sentimente de bucurie și mîn- 
drie pentru faptul că unitatea noas
tră a fost din nou onorată de înalta 
dumneavoastră prezență, mult iubite 
și stimate tovârășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul În
țelept al partidului și al statului, 
strategul înaintării ferme a națiunii 
noastre spre comunism.

Adresăm profundul nostru omagiu 
tovarășei Elena Ceaușescu, remar
cabil om politic și de stat, care, 
alături de secretarul general al parti
dului, își consacră întreaga activita

te ridicării României socialiste pe 
noi trepte de progres și civilizație.

în anii de strălucite izbînzi -ai 
„Epocii Nicolae Ceaușescu11, indus
tria maramureșeană s-a dezvoltat 
într-un ritm viguros. Unitatea în 
care muncesc și-a extins și moder
nizat continuu capacitățile, produc
ția a crescut de 13 ori, trei sferturi 
fiind destinată exportului.

Așa cum ne-ați indicat cu prilejul 
vizitei in unitatea noastră, vom ac
ționa cu toate forțele pentru reali
zarea producției la un înalt nivel 
calitativ, cu cheltuieli substanțial 
reduse, îndeosebi pe seama dimi
nuării consumurilor materiale, a 
creșterii productivității muncii, pen
tru realizarea unei înalte eficiente 
economice.

Folosim și acest prilej pentru a 
vă adresa, din .adîncul inimilor noas
tre, cele mai calde sentimente de 
profundă recunoștință pentru tot 
ceea ce faceți ca eroica noastră 
clasă muncitoare să se afirme cu 
demnitate în măreața operă de de
venire comunistă a patriei.

Ne angajăm solemn să acționăm 
astfel ca întreprinderea noastră să 
devină model de organizare științi
fică și1 modernizare intensivă a pro
ceselor de producție, de realizare a 
tuturor indicatorilor de plan, in con
diții de înaltă eficiență economică.

Să trăiți întru mulți ani fericiți, 
mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, sti
mată tovarășă Elena Ceaușescu I

în cuvîntul său, tovarășul Dumi
tru Șerban, directorul Stațiunii jude
țene de cercetare și creștere a bovi
nelor, a spus:

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

în această zi istorică pentru ma
ramureșeni, dăm glas sentimentelor 
de aleasă prețuire pe care le nutrim 
și noi, cei ce muncim în agricultu
ra județului, față de dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, patriotul înflăcărat, re
voluționarul consecvent, care, de 
peste cinci decenii, vă consacrat! cu 
neasemuită dăruire întreaga putere 
de muncă ridicării României spre 
culmi tot mai înalte de progres și 
civilizație socialistă.

Aducem un cald și respectuos 
omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, 
eminent om politic și de știință, 
care îndrumă .cu înaltă competență 
activitatea de cercetare științifică și 
dezvoltare tehnologică din țara 
noastră.

Vă raportăm, mult iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, că cercetătorii și ceilalți 
oameni ai muncii din unitatea noas
tră au acționat cu bune rezultate 
pentru înfăptuirea indicațiilor pe 
care le-au primit cu prilejul vizitei 
din anul 1981.

Așa cum ne-ați cerut și de aceas
tă dată, vom acționa cu și mai mul
tă hotărîre pentru ca „Bruna de Ma
ramureș" să devină o rasă care să 
valorifice cu un bun randament' pă

șunile montane, Iar județul nostru 
să devină furnizorul principal de 
animale de prăsilă din această rasă, 
care, așa cum se cunoaște, asigură 
producții mari de ■ lapte și carne.

Conștienți de înaltele răspunderi 
și îndatoriri ce ne revin, vă’ asigu
răm că ne vom spori eforturile' pen
tru ca experiența valoroasă, cuce
ririle cercetării științifice să rodeas
că, așa cum ne-ați indicat, mai bo
gat în dezvoltarea creșterii anima
lelor, adupîndu-he astfel contribuția 
la îndeplinirea programelor privind 
perfecționarea activității în dome
niul zootehniei și al producției ani
maliere.

Să ne trăiți întru mulți ani, pen
tru fericirea și prosperitatea națiu
nii noastre, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu!

Intimpinat cu puternice aplauze și 
ovații, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
ltomân, președintele Republicii So
cialiste România.

Cuvîntarea conducătorului parti
dului și statului nostru a fost urmă
rită cu deosebit interes și deplină 

'aprobare, fiind subliniată, în repe
tate rinduri, cu vii și puternice 
aplauze, cu îndelungi urale și ovații. 
Participants la marea adunare au 
dat astfel expresie, în numele tutu
ror celor ce trăiesc și muncesc pe 
aceste plaiuri încărcate de istorie, 
hotăririi lor de a acționa cu hărnicie 
și însuflețire pentru înfăptuirea in
dicațiilor și orientărilor date de se
cretarul general al partidului, a sar
cinilor ce le revin, în acest an și în 
întregul cincinal, pentru înfăptuirea 
hotăririlor stabilite de cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului.

în încheierea adunării populare, 
primul-secretar al comitetului jude
țean de partid a spus : «

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

în numele tuturor locuitorilor Ma
ramureșului, mîndri de distinsa 
dumneavoastră prezență în județul 
nostru, vă rog să-mi îngăduiți să 
exprim cele mai alese sentimente de 
profundă recunoștință pentru cin
stea cu care ne-ați onorat, pentru 
ajutorul acordat prin vizita de lu
cru, pentru orientările și indicațiile 
de inestimabilă valoare pe care ni 
le-ați dat pe intreg parcursul vizi
tei, in cadrul întîlnirii cu biroul co
mitetului județean de partid, ca și1 
în excepționala cuvântare rostită la 
adunarea noastră populară.

Și în acest moment vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general, că vom acționa cu 
toată hotărîrea pentru înlăturarea 
neajunsurilor din munca noastră, că 
ne voni intensifica eforturile pentru 
a îndeplini, în cele mai bune condi
ții, sarcinile pe care ni le-ați încre
dințat, astfel încît județul Maramu
reș să înfăptuiască întocmai hotări- 

rile Congresului al XIII-lea al parti
dului, să își sporească contribuția la 
înaintarea fermă a patriei noastre 
pe drumul socialismului și comunis
mului.

Să ne trăiți ani mulți și fericiți, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, spre bi
nele națiunii noastre și gloria Româ
niei socialiste !

Marea adunare populară din mu
nicipiul Baia Mare a luat sfirșit în- 
tr-o atmosferă entuziastă, de puter
nică angajare patriotică, revoluțio
nară. Un numeros grup de pionieri 
și șoimi ai patriei au urcat la tri
bună și au oferii frumoase buchete de 
flori tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, care 
i-au îmbrățișat cu afecțiune, cu dra
goste părintească.

Prin puternice urale și aclamații, 
cei prezenți. au reafirmat vibrant 
simțămintele de aleasă stimă, 
profundă dragoste și recunoștință ale 
maramureșenilor față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, iubitul conducă
tor al partidului și statului nostru, 
care, cu înțelepciune și clarviziune, 
conduce destinele patriei, ale po
porului, pe drumul luminos al socia
lismului și comunismului.

★
După marea adunare populară, 

mii de băimăreni, aflați pe bulevar
dele orașului, au salutat din nou, 
cu deosebită căldură, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Pe stadionul „23 August" din Baia 
Mare, unde a avut loc ceremonia 
plecării înalților oaspeți, domnea 
aceeași atmosferă entuziastă, sărbă
torească, în care s-a desfășurat în
treaga vizită de lucru în județul 
Maramureș.

•Mii de locuitori ai municipiului, 
prezenți pe stadion, purtau portrete' 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ale tovarășei Elena Ceaușescu, stea
guri roșii și tricolore. S-a scandat cu 
însuflețire numele partidului, al 
secretarului său general, al patriei 
noastre socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au răs
puns cu prietenie acestor entuziaste 
și călduroase manifestări.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au răsunat solemn acordurile 
Imnului de Stat. Grupuri de pionieri 
și șoimi ai patriei, tinere și tineri 
au oferit frumoase buchete de flori.

Mulțumind secretarului general al 
partidului pentru noua vizită de 
lucru întreprinsă în Maramureș, 
pentru indicațiile și orientările date 
cu acest prilej, primul-secretar al 
comitetului județean de partid, to
varășul Vasile Bărbuleț, a exprimat, 
în numele comuniștilor, al tuturor 
locuitori din această parte a țării, 
angajamentul' ferm de a le transpu
ne neabătut în practică, de a-și spori 
contribuția la progresul și prospe
ritatea patriei noastre socialiste.

In aplauzele și ovațiile celor pre
zenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
urcat la bordul elicopterului prezi
dențial, îndreptîndu-se spre Simieu 
Silvaniei.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
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(Urmare din pag. I)

Sînt lucruri bune pentru început, 
dar mai sînt multe de făcut. Este 
necesar să facem în așa fel încît 
județul Maramureș să ajungă, în 
anul 1990, la sfîrșitul acestui cin
cinal. la o producție industrială 
de circa 40 de miliarde lei, să 
crească puternic producția indus
trială și a celorlalte sectoare de 
activitate, astfel încît, pe această 
bază, să se numere printre jude
țele cu o producție industrială de 
cel puțin 60—70 de mii de lei pe 
locuitor. în mod corespunzător 
trebuie să crească producția agri
colă si a celorlalte sectoare de 
activitate.

Posibilitățile Maramureșului 
sînt. după părerea mea, chiar mai 
mari ; dar am lăsat posibilitatea 
ca să se găsească căile depășirii 
și realizării unei producții și mai 
mari decît am menționat eu. Asta 
presupune însă ca. în toate dome
niile. să se treacă la stabilirea 
măsurilor corespunzătoare pentru 
a asigura creșterea producției fi
zice. sporirea randamentelor, re
ducerea cheltuielilor materiale, 
creșterea productivității muncii, 
perfecționarea pe ansamblu a în
tregii activități și, pe această bază, 
ridicarea nivelului general al pro
ducției — singura cale pentru a 
asigura bunăstarea și fericirea în
tregului nostru popor. (Aplauze și 
urale puternice, prelungite; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — P.C.R.!“).

în anii construcției socialiste, 
o dată cu dezvoltarea industriei, 
a agriculturii, a celorlalte ramuri 
economico-sociale, au cunoscut o 
puternică dezvoltară construcțiile 
de locuințe și social-culturale. -în
seși Baia Mare și alte localități 
din Maramureș au cunoscut o în
florire foarte puternică, au deve
nit orașe care asigură condiții mo
derne de viață și de muncă locui
torilor. Mai sînt însă multe lucruri 
de făcut în ce privește sistemati
zarea mai bună a orașelor — în- 
cepind cu Baia Mare și Sighetu 
Marmației, dar și a celorlalte lo
calități — a comunelor, restrin- 
gerea spațiului construibil pentru 
a se putea asigura din toate 
punctele de vedere condiții cît mai 
bune de locuit, de învățămînt, cul

tură, sănătate și așa mai departe.
Problema sistematizării locali

tăților constituie, de asemenea, un 
factor important al înaintării pa
triei noastre spre comunism, al ri
dicării nivelului general de cultu
ră și de viață al națiunii noastre. 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

încă o dată, doresc să exprim 
convingerea că organizația de 
partid din Maramureș, toate orga
nizațiile de partid din orașele și 
comunele județului, din unitățile 
industriale, agricole, din toate sec
toarele, toți oamenii muncii vor 
acționa într-o deplină unitate pen
tru a asigura astfel participarea 
mai activă a maramureșenilor la 
dezvoltarea generală a patriei 
noastre, la înfăptuirea obiective
lor strategice — a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intarea României spre visul de 
aur — spre comunism ! (Aplauze 
și urale puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!").'

Dragi tovarăși,
Punînd în centrul întregii acti

vități înfăptuirea programului mi
nunat de dezvoltare a patriei 
noastre, acordăm, în același timp, 
o mare însemnătate dezvoltării 
relațiilor internaționale, a colabo
rării cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială.

Acționăm cu toată fermitatea ca 
la baza relațiilor dintre state să 
stea principiile de deplină egali
tate în drepturi, de respect al in
dependenței și suveranității na
ționale, de neamestec în treburile 
interne, de avantaj reciproc, avînd 
convingerea că numai pe aceste 
principii popoarele pot colabora 
cu rezultate bune, se pot dezvolta 
în mod independent și libere! 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează „Ceaușescu, România 
— pacea și prietenia !“).

Poporul nostru, dar și celelalte 
popoare își pot realiza în bune 
condiții programele de dezvoltare 
numai și numai în condiții de pace." 
De aceea, partidul și poporul nos
tru fac totul pentru a se pune 
capăt cursei înarmărilor, pentru 
asigurarea păcii în Europa și în 

întreaga lume. (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scandea
ză „Ceaușescu — pace !“).

Avînd ,în vedere situația inter
națională gravă, considerăm că 
trebuie să intensificăm raporturile 
de colaborare și solidaritate cu alte 
state, cu forțele progresiste, anti- 
imperialiste, cu toate popoarele, 

' pentru a determina oprirea cursei 
înarmărilor, trecerea la dezarmare, 
și în primul rînd la dezarmarea 
nucleară.

Viața a demonstrat că armele 
nucleare pun în pericol însăși 
existența civilizației, a vieții pe 
planeta noastră. De aceea, elimi
narea acestor arme din Europa, de 
pe întreaga planetă trebuie să con
stituie obiectivul fundamental al 
luptei pentru pace a tuturor po
poarelor lumii ! (Aplauze și urale x 
puternice. Se scandează „Dezar
mare — pace!“, „Ceaușescu — 
pace !“).

Este necesar să facem totul 
pentru a se pune capăt amplasării 
de noi rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune și, în general, 
de noi arme nucleare în Europa, 
pentru trecerea la eliminarea com
pletă a acestor rachete, a tuturor * 
armelor nucleare. Europa nu are 
nevoie de nici un fel de arme 
nucleare ! Securitatea nici unui 
stat nu crește prin existența arme
lor nucleare ; dimpotrivă, cresc și 
'mai mult insecuritatea, pericolul 
folosirii, într-o formă sau altă — 
inclusiv accidentală — a armelor 
nucleare, ceea ce practic afectează 
viața tuturor națiunilor din Eu
ropa. Iată de ce adresăm, și din 
Baia Mare, din Maramureș, de pe 
acest străvechi pămînt al români
lor, chemarea de a se face totul 
pentru ca Europa să trăiască fără 
arme nucleare, pentru o Europă 
unită, a națiunilor libere și inde
pendente ! (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează 
„Vom munci și vom lupta, pacea 
o vom apăra !“).

în același timp, sîntem ferm ho- 
tărîți să acționăm pentru a se 
ajunge la un acord corespunzător 
între Uniunea Sovietică și Statele 
Unite privind armele nucleare și 
prevenirea militarizării Cosmosu
lui. Susținem cu toată fermitatea 
propunerile Uniunii Sovietice de 
lichidare a armelor nucleare pînă 

în anul 2000, în trei etape. Consi
derăm că trebuie să începem cu 
eliminarea rachetelor și a armelor 
nucleare din Europa.

Să se pună capăt experiențelor 
nucleare, deoarece orice experiență 
nucleară, indiferent în ce condiții 
are loc, emană uriașe cantități de 
radiații care afectează puternic 
viața oamenilor.

încă o jjdată, adresăm Statelor 
Unite ale' Americii apelul de a 
înceta experiențele nucleare ! Este 
de neînțeles de ce cînd însuși po
porul american, cînd toate popoare
le cer să se pună capăt experien
țelor nucleare. Statele Unite au 
făcut și ieri o nouă experiență nu
cleară. Considerăm că este necesar 
să se înțeleagă că omenirea nu 
poate accepta ca vreun stat — ori- 
cit de mare ar fi el — să nesoco
tească interesele celorlalte popoare, 
ale vieții pe planeta noastră ! 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“).

Considerăm că este necesar să se 
treacă la elaborarea unui program 
complex de dezarmare generală în 
care să fie cuprinse armele chimi
ce și armele convenționale, astfel 
încît, pînă în anul 2000, o dată cu 
eliminarea armelor nucleare, să se 
obțină o reducere de cel puțin 50 
la sută a întregului arsenal de ar
mamente, să fie eliminată complet 
arma chimică, să fie reduse cheltu
ielile militare. Numai astfel se vor 
crea condiții de securitate pentru 
toate popoarele, se va putea înainta 
ferm spre o lume fără arme, a 
păcii și colaborării egale intre 
toate națiunile lumii ! (Urale 
și aplauze puternice; se scan
dează „Ceaușescu. — pace !“).

România se pronunță cu toată 
hotărîrea pentru încetarea tuturor 
conflictelor militare, pentru re
nunțarea la calea militară, la ca
lea forței sau amenințării cu forța 
în solutionarea diferitelor proble
me dintre state. Considerăm că 
este necesar să se treacă la rezol
varea tuturor problemelor numai 
și numai prin tratative. Aceasta 
răspunde atît intereselor popoare
lor aflate în conflict, cît si inte
reselor întregii omeniri, ale păcii 
internaționale.

Sprijinim ferm soluționarea pe 
cale politică a problemelor din 

Orientul Mijlociu. Ne pronunțăm 
pentru o conferință internaționa
lă. la care să participe și Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei, 
pentru o soluție care să asigure 
poporului palestinian dreptul la 
independentă, la un stat propriu, 
precum și independenta și suve
ranitatea tuturor statelor din 
zonă.

Ne pronunțăm ferm pentru o 
soluție politică în războiul dintre 
Iran și Irak, precum și pentru so
lutionarea celorlalte conflicte — 
repet — numai prin tratative. Este 
timpul să se pună capăt conflic
telor militare, să se treacă la re
zolvarea problemelor pumai prin 
tratative I Aceasta răspunde inte
reselor fiecărui popor ! Numai așa 
se vor putea folosi mijloacele, care 
se irosesc acum, pentru dezvol
tarea economică și socială, pentru 
ridicarea bunăstării fiecărui po
por ! (Urale și aplauze puternice ; 
se scandează „Ceaușescu — 
pace !“, „Dezarmare — pace !“).

Si <je la această mare adunare 
populară din Baia Mare condam
năm cu toată fermitatea atacurile 
Africii de Sud împotriva Republi
cii Zimbabwe, a Zambiei și Bot- 
swanei. Cerem să înceteze acțiu
nile militare ale Africii de Sud 
împotriva vecinilor ei. să se pună 
capăt politicii de apartheid și să 
se asigure populației majoritare 
africane accesul liber la întreaga 
viată politică și socială.

Este necesar să se lichideze cu 
desăvîrșire orice urmă a politicii 
colonialiste, sub orice formă s-ar 
manifesta aceasta, să sș asigure 
deplina independentă a fiecărei 
națiuni, dreptul fiecărui popor de 
a -fi stăpîn pe destinele sale, de 
a-și hotărî dezvoltarea așa cum 
o dorește, fără nici un amestec 
din afară ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

România socialistă acționează cu 
toată hotărîrea în direcția soluțio
nării problemelor complexe ale 
subdezvoltării. Ne pronunțăm pen
tru o conferință internațională în' 
cadrul Organizației Națiunilor Uni
te, la care să participe cu drepturi 
egale țările în curs de dezvoltare 
și țările dezvoltate, pentru a se 
ajunge la înțelegeri comune pri
vind noile relații internaționale, 

noua ordine economică, soluționa
rea globală a problemelor datorii
lor țărilor în curs de dezvoltare și 
alte măsuri care să permită pro
gresul mai rapid al țărilor rămase 
în urmă, dezvoltarea economico- 
socială a fiecărei națiuni și o bună 
colaborare a-tuturor țărilor lumii. 
Aceasta reprezintă o necesitate 
obiectivă pentru depășirea crizei 
economice mondiale, pentru dez
voltarea armonioasă a economiei 
întregii lumi ! Avem ferma convin
gere că popoarele, țările în curs de 
dezvoltare au capacitatea și trebuie 
să determine o schimbare cit mai 
rapidă a actualei situații de inechi
tate în raporturile economice in
ternaționale,.să realizeze o nouă or
dine economică mondială! (Aplauze 
și urale puternice, prelungite).

în soluționarea tuturor proble
melor complexe și grave ale vieții 
mondiale, un rol important revine 
Organizației Națiunilor Unite, altor 
organisme internaționale, mișcării 
de nealiniere și, în general, luptei 
unite a tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste și progresiste, a tuturor po
poarelor lumii, care dispun de 
forța necesară și pot să schimbe 
cursul evenimentelor — de pe dru
mul spre catastrofă, pe drumul 
spre colaborare, spre destindere, 
spre, o lume mai dreaptă și mai 
bună, în care fiecare națiune să se 
poată dezvolta așa cum dprește ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“).

Dragi tovarăși,
Sîntem deosebit de bucuroși de 

această nouă întîlnire cu oamenii 
muncii din Maramureș. Aș dori să 
exprim, încă o dată, deplina noas
tră satisfacție pentru constatările 
pe care le-am făcut privind munca 
șl hotărîrea cu care acționează lo
cuitorii Maramureșului în vederea 
realizării obiectivelor noului plan 
cincinal. îndeosebi, aș dori să ex
prim satisfacția noastră pentru 
noua întîlnire cu muncitorii, cu 
țăranii, cu intelectualii, cu femeile, 
cu tineretul, cu copiii, cu toți lo
cuitorii acestor pămînturi strămo
șești, care ne-au întîmpinat pesta 
tot cu sentimente calde, manifes- 
tîndu-și puternic voința de a în

făptui neabătut politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru ! (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu, România 
— stima noastră și mîndria !“).

în toate acestea vedem, încă o 
dată, expresia deplinei unități a 
tuturor oamenilor muncii din Ma
ramureș în jurul partidului nostru 
comunist, care își îndeplinește cu 
cinste misiunea istorică de a con
duce națiunea noastră spre înal
tele culmi de bunăstare și fericire, 
de independență și suveranitate — 
spre culmile luminoase ale comu
nismului ! (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !", 
„Ceaușescu și poporul !“).

Doresc să exprim, și în încheiere, 
convingerea că organizațiile de 
partid, comitetul județean de 
partid, colectivele de oameni ai 
muncii, consiliile de conducere, 
toate organismele democrației 
muncitorești-revoluționare. oame
nii muncii, toți cetățenii Maramu
reșului vor acționa cu hotărîre și 
vor face totul pentru ca Maramu
reșul să ocupe un loc cît mai bun 
în marea întrecere între județele 
tării noastre, pentru a asigura 
creșterea mai puternică a fiecărui 
județ, a patriei noastre în general, 
ridicarea continuă a nivelului de 
viață al întregii națiuni. (Aplauze 
și urale puternice, prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu șl poporul !“).

Cu această convingere, vă urez 
din toată inima noi și noi succese, 
împliniri rit mai mari. în toate 
domeniile ! Multă sănătate și multă 
fericire ! (Urale și aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu — pace !“. într-o 
atmosferă de mare însuflețire și 
puternică unitate în jurul partidu
lui, toți cei prezenți la adunarea 
populară ovaționează și aclamă mi
nute în șir pentru Partidul Comu
nist Român — forța politică con
ducătoare a întregii națiuni — 
pentru secretarul general al parti
dului, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

♦

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost intimpinați pretutindeni cu entuziasm, cu profundă dragoste și stimă In mijlocul colectivului muncitoresc de la Uzina de preparare a minereurilor - flotația centrală din Baia Mare
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(Urmare din pag. I) 
loc la Simleu Silvaniei. intr-o atmos
feră de puternică exuberantă, de 
mare sărbătoare.

Pe platforma industrială a orașu
lui. în apropierea căreia a aterizat 
elicopterul prezidențial, mii de mun
citori. țărani, intelectuali, tineri si 
vîrstnici au venit să exprime dra
gostea si stima ce o poartă condu
cătorului iubit al partidului și sta
tului. Ei purtau portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si tovarășei 
Elena Ceaușescu. steaguri tricolore 
si roșii, pancarte cu urări la adresa 
partidului, a secretarului său general, 
a patriei noastre socialiste, a păcii si 
colaborării intre toate națiunile lumii.

Distinșilor oaspeți le-au fost adre
sate de către primul-secretar al co
mitetului județean de partid, Ion 
Traian Ștefănescu, cele mai căl
duroase urări de bun sosit.

O formație alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei a prezentat 
onorul.

In semn de adine respect, un 
bătrîn locuitor a invitat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu să guste din pîinea 
și vinul acestor păminturi. Tineri și 
tinere imbrăcați în frumoase costu
me populare, pionieri și șoimi ai 
patriei le-au oferit buchete de flori. 
Toți cei prezenți au aplaudat cu 
putere, au ovaționat îndelung, au 

scandat fără Întrerupere „Ceaușescu 
— P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!", 
„Stima noastră și mîndria —■' 
Ceaușescu, România !“, „Ceaușescu 
fiu iubit, în Sălaj bine ați venit !“. 
Un mare număr de formații artis
tice, în superbe costume populare 
specifice Sălajului, au interpretat 
cu măiestrie cîntece dedicate parti
dului, secretarului său general, pa
triei noastre socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu prietenie acestor entuziaste ma
nifestări de dragoste și prețuire.

Orașul Simleu Silvaniei a cunos
cut in ultimele două decenii o sem
nificativă dezvoltare in plan econo
mic, social și edilitar. Au fost alo
cate în acest sens peste 9 miliarde 
lei, fiind construite trei întreprin
deri industriale de interes republi
can. Au fost ridicate blocuri cu peste 
1 200 apartamente, numeroase obiec
tive social-culturale. Pînă la sfîrșitul 
acestui semestru, la Simleu Silva
niei va fi dat in folosință un modern 
spital cu 400 paturi și policlinică, 
vor fi terminate încă 100 aparta
mente. noi spatii comerciale.

Vizita pe platforma industrială din 
Șimleu Silvaniei a început la ÎN
TREPRINDEREA DE MATE
RIALE IZOLATOARE, unde to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost primiți cu 
deosebită bucurie și entuziasm.

Ministrul industrializării lemnului 
și materialelor de construcții. Ri
chard Winter, a prezentat secretaru
lui general al partidului profilul 
unității. Aici sint fabricate materiale 
termo și hidroizolatoare, țesături din 
fire de sticlă, produse destinate con
strucțiilor industriale, agrozootehnice 
și sociale, energeticii, electrotehnicii, 
construcțiilor de nave, de mașini, al
tor sectoare de activitate.

Prin amplasarea întreprinderii în 
acest oraș la indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin construirea 
unității, s-au asigurat dezvoltarea 
acestei zone lipsite în trecut de in
dustrie și aprovizionarea cu astfel 
de materiale a unităților beneficiare 
din Transilvania, eliminîndu-se 
transporturile din localități îndepăr
tate.

Directorul întreprinderii, Vasile 
Donca, a raportat că printr-o mai 
bună organizare a producției și a 
muncii, prin mobilizarea întregului 
colectiv pentru onorarea exemplară 
a sarcinilor de producție au fost 
realizate și depășite de pe acum 
prevederile de plan pe primele cinci 
luni ale anului. Concomitent cu în
deplinirea ritmică a planului, oa
menii muncii de la această întreprin
dere acordă o atenție deosebită mo
dernizării proceselor tehnologice în 
scopul reducerii consumurilor ener
getice. creșterii eficienței întregii ac
tivități. S-a evidențiat că. pe baza 
măsurilor stabilite, se prevede ca la 
finele actualului cincinal, la o creș

tere a producției cu 52 la sută, con
sumurile energetice să înregistreze 
un spor de maximum 11 la sută. A 
fost subliniat in același timp faptul 
că sint identificate căi și mijloace 
de ridicare a productivității muncii 
în vederea dublării ei pînă în anul 
1990.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
informat despre măsurile ce urmea
ză a fi întreprinse în scopul ridicării 
gradului de prelucrare a produselor 
pentru a contribui pe această cale la 
creșterea productivității muncii in 
construcții, în celelalte sectoare în 
care se folosesc materiale termo și 
hidroizolatoare; a unei mai bune 
valorificări a materialelor. Gazdele 
au informat că țesătura din fire de 
sticlă realizată la Șimleu Silvaniei 
destinată industriei electrotehnice 
este comparabilă cu cele mai bune 
produse de acest gen fabricate pe 
plan mondial.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu le-a fost 
adresată invitația de a vizita o se
rie de sectoare productive, unde au 
fost examinate aspecte ale dotării 
tehnice, tehnologiilor de fabricație, 
ale organizării producției și a 
muncii. 1

Secretarul general al partidului a 
indicat ca ministerul de resort îm
preună cu întreprinderea să asigure 
creșterea producției de țesături din 
fire de sticlă, valorificarea lor supe
rioară ca materiale izolante, îndeo
sebi în domeniul electrotehnicii. De 

asemenea, s-a cerut să se acționeze- 
cu mai multă hotărîre pentru redu
cerea în continuare • consumurilor 
energetice, să se asigure îmbunătă
țirea microclimatului în ateliere.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat felici
tări și noi succese în activitate co
lectivului acestei tinere unități in
dustriale.

Gazdele au exprimat cele mai vii 
mulțumiri și au asigurat pe se
cretarul general al partidului că nu 
vor precupeți nici un efort în ve
derea îndeplinirii întocmai a indica
țiilor, a sarcinilor stabilite.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat FILATURA 
DE FIRE PIEPTĂNATE, unitate 
tinără, creată la indicația secretaru
lui general al partidului, și care di
versifică profilul industrial al aces
tui oraș.

Au venit în întîmpinare minis
trul industriei ușoare, Alexandrina 
Găinușe, membri ai conducerii cen
tralei industriale de profil, ai între
prinderii.

Un grup de tinere muncitoare au 
oferit tovarășului. Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu frumoase 
buchete de flori, adresindu-le calde 
urări de sănătate și de viață lungă.

în cadrul unei expoziții cuprinzind 
o serie de produse de bază realizate 
aici, ca și panouri și grafice, au fost 

prezentate datele privind evoluția 
unității, componentă a întreprinde
rii de profil din Zalău. S-a subliniat 
că de la intrarea ei în i circuitul 
productiv, cu 5 ani în urma, produc- 
ția-marfă a crescut de 4,5 ori, iar 
productivitatea muncii de circa 4 ori.

Directorul întreprinderii, Anton 
Wille, a raportat secretarului general 
al partidului asupra modului cum se 
acționează pentru îndeplinirea pla
nului de producție, pentru utilizarea 
eficientă a spațiilor și capacităților 
existente. S-a scos totodată în evi
dență că în actualul cincinal unității 
îi revin sarcini sporite, mobilizatoa
re. Producția de fire va crește, pe 
aceleași capacități, cu 25 la sută, iar' 
productivitatea muncii cu aproape 
60 la sută. •

Urmărind modul în care se des
fășoară activitatea pe fluxul de 
producție, secretarul general al par
tidului a cerut conducerii întreprin
derii să ia măsuri pentru a asigura 
creșterile de producție și productivi
tate prevăzute, diversificarea con
tinuă a nomenclatorului de fabrica
ție, sporirea gradului de finisare, 
reducerea consumurilor materiale și 
de energie.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost primiți cu deose
bită căldură. Secretarul general al 
partidului a stat de vorbă cu mun
citoarele, s-a interesat de activita
tea lor.

Bucuroase că pot saluta ca oaspeți 
dragi pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu, ele au 
mulțumit din inimă pentru vizită, 
pentru condițiile de muncă și viață 
create, pentru prețuirea de care fe
meile se bucură în societatea noas
tră. Pretutindeni, pe întreg itine
rarul vizitei, s-a scandat pentru 
țară și popor, pentru partid și secre
tarul său general, pentru pace.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
adresîndu-se primarului localității 
Șimleu Silvaniei, Gheorghe Dumi- 
traș, a apreciat că orașul este o 
așezare frumoasă, arătînd că sînt 
necesare măsuri pentru concentrarea 
locuințelor în perimetrul construi
bil, o preocupare mai mare pentru 
sistematizare, pentru împădurirea 
dealurilor din vecinătate.

La despărțirea de locuitorii orașu
lui Șimleu Silvaniei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

„Adresez cele mai bune urări de 
succes în întreaga activitate celor 
două colective de oameni ai muncii 
pe care le-am vizitat. Avînd impre
sii bune, doresc să adresez celor două 
colective urarea de a obține succe^p 
tot mai mari in realizarea planului 
pe acest an, pe întregul cincinal, în 
ridicarea calității și îmbunătățirea 
întregii activități.

Vă doresc, dragi tovarăși, succese 
tot mai mari, multă sănătate și fe
ricire".
(Continuare în pag. a IV-a)
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Vizita de lucru a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu a continuat la 
COOPERATIVA AGRICOLĂ 
DE PRODUCȚIE CRASNA, 
unde secretarul general al partidu- ■ 
lui a purtat cu specialiștii prezenti 
un amplu dialog asupra problemelor 
de însemnătate majoră pentru dez
voltarea mai puternică a agriculturii 
in județul Sălaj.

Elicopterul prezidențial a aterizat 
in apropierea fermei zootehnice. în 
Intimpinarea secretarului general al 
partidului au venit numeroși țărani 
cooperatori, mecanizatori, alti lucră
tori ai ogoarelor.

La coborirea din elicopter, to
varășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au fost sa
lutați de Gheorghe David, ministrul 
agriculturii, de reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat. 

In semn de prețuire si dra
goste. respectind strămoșeasca ospi
talitate românească, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întîmpinați 
cu pîine si sare. Un grup de tineri 
și tinere, pionieri și șoimi ai patriei, 
le-au oferit buchete de flori. Vizitîn- 
du-se cuprinzătoarea FYPO7ITÎF 
CARE PREZINTĂ REZULTA
TELE OBȚINUTE IN REALI
ZAREA PRODUCȚIEI VEGE
TALE Șl ANIMALIERE, IN 
ALTE SECTOARE ALE AGRI
CULTURII JUDEȚULUI, direc
torul general al direcției agricole 
județene, Livia Podar, a evidențiat 
că. în spiritul indicațiilor date de 
secretarul general al partidului la 
precedenta vizită de lucru, s-a acțio
nat cu fermitate pentru folosirea pă- 
inintului cu randament superior, 
dezvoltarea si modernizarea zooteh
niei, pentru perfecționarea continuă 
a întregii activități din agricultură. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost informat că. în 1985. producția 
de gnu și secară obținută a fost de 
două ori mai mare decît în anul 
1981. De asemenea, sporuri impor
tante de producție s-au obtinut și 
la culturile de porumb, sfeclă de 
zahăr • și cartofi. Au crescut efecti
vele de animale si producția anima
lieră. Numai în acest cincinal vor fi 
înființate plantații pomicole pe o 
suprafață de 2 800 de hectare, ceea 
ce va asigura obținerea de producții 
superioare de fructe necesare apro
vizionării populației, precum și altor 
cerințe ale economiei naționale.

Secretarului general al partidului 
l-au fost înfățișate realizările în 
creșterea bovinelor, ovinelor, caba
linelor, păsărilor, preocupările pen
tru folosirea cu maximă eficientă a 
capacităților productive ale ferme
lor din unitățile agricole de stat și 
cooperatiste, preocupările pentru 
dezvoltarea pomi culturii și viticul
turii conform programelor stabilite, , 
ecțiuniie întreprinse pentru îndepli
nirea programelor speciale privind 
dezvoltarea sericiculturii și apicul
turii, creșterea iepurilor de casă, 
extinderea transportului cu atela
jele.

Gazdele ^u reliefat activitatea des
fășurată de oamenii, muncii din in
dustria alimentară pentru creșterea 
gradului de prelucrare a legumelor

In timpul Vizitei la întreprinderea de materiale izolatoare din Șimleu Silvaniei

La expoziția realizărilor din agricultura județului Sălaj, organizată la C.A.P. Crasna Moment ol vizitei la Filatura de fire pieptănate din Șimleu Silvaniel

și fructelor, a produselor animalie
re, pentru sporirea eficientei în uni
tățile de morărit și panificație.

în cadrul expoziției se aflau, 
de asemenea, produse de ceramică, 
împletituri de nuiele, artizanat și al
tele, realizate de industria mică din 
unitățile agricole cooperatiste, soli
citate atît de beneficiarii interni, cit 
și de partenerii externi.

Secretarul general al partidului a 
apreciat rezultatele obținute de uni
tățile agricole de stat și cooperatiste 
din județ. Referindu-se la structu
ra culturilor însămîntate în aceas
tă zonă agricolă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat ca în 
Sălaj să nu se mai însămînțeze 
culturi furajere din toamnă P« EU* 
prafețele arabile, culturi care elibe
rează terenul tîrziu, în primăvară, 
ceea ce împiedică semănatul cultu
rilor de bază în epoca optimă, aces
tea nemaiajungînd la maturitate. 
Totodată, s-a cerut ca pe suprafe
țele de pășuni și 'finețe să se efec- 
tu'eze însămințări și supraînsămîn- 
tări în vederea creșterii producției 
de furaje pe asemenea terenuri. S-ă 
stabilit ca plantațiile de pomi fruc
tiferi îmbătrînite, slab productive să 
fie înlocuite cu plantații noi în sis
tem intensiv.

Tinînd seama de posibilitățile e- 
xistente în ceea ce privește zooteh
nia. s-a cerut să se acorde acestui 
sector o importanță deosebită, ur- 
mînd ca ponderea efectivelor de a- 
nimale să o dețină bovinele și ovi
nele.

Gazdele s-au angajat să traducă 
neîntirziat în viață indicațiile pri
mite. să facă totul pentru sporirea 
producției vegetale și animaliere, 
pentru creșterea livrărilor la fondul 
de stat, pentru o cit mai mare con
tribuție la buna aprovizionare a 
populației cu produse agroalimen- 
tare.

în continuare, s-a vizitat ferma 
zootehnică a cooperativei agricole de 
producție Crasna, unitate reprezen
tativă a agriculturii județului. Se
cretarul general al partidului a fost 
informat că aici se cultivă, pe o su
prafață de aproape 2 50(1 hectare, 
griu, porumb, orz, sfeclă de zahăr și 
legume. Unitatea dispune de . un 
sector zootehnic care cuprinde pes
te 1100 de bovine. în timpul vizi
tării maternității și a grajdurilor de 
vaci de lapte din cadrul fermei zoo
tehnice. s-a raportat secretarului ge
neral al partidului că aceste adă
posturi sînt complet mecanizate, pro
ducția de lapte obținută situîndu-se 
peste nivelul sarcinilor de pian. ;De' 
asemenea, a fost subliniat faptul că 

Jn urma. indicațiilor primite coope
rativa agricolă de producție s-a dez
voltat cu noi ferme pentru creșterea 
ovinelor și porcinelor.

Apreciind rezultatele obținute de 
cooperatorii și mecanizatorii din 
Crasna, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus :

„Vă adresez felicitări pentru re
zultatele pe care le are cooperativa 
în producția agricolă și vă urez să 

obțineți recolte și producții în 
zootehnie tot mai bune, să reușiți 
pe această bază să asigurați creș
terea veniturilor, a contribuției la 
buna aprovizionare a tării, la fondul 
de stat și creșterea venitului fiecărui 
cooperator.

Vă doresc succes și recolte tot mal 
bune, multă sănătate și fericire !“.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați din 
nou cu multă căldură și aleasă con
siderație de locuitorii comunei 
Crasna. .

în ovațiile și uralele celor pre
zenti. elicopterul prezidențial s-a în
dreptat spre Zalău.

Festivitatea primirii oficiale a to
varășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu în județul 
Sălaj a avut loc în municipiul de 
reședință — Zalău.

Pe stadionul municipal, mii de lo
cuitori și-au exprimat din inimă 
deplina bucurie și satisfacție pentru 
această nouă întîlnire cu conducă
torul iubit al partidului și al țării, 
ie se înscrie, alături de celelalte vi
zite de lucru efectuate aici, în suita 
evenimentelor memorabile din exis
tența județului.

O gardă alcătuită din militari, 
membri ai gărzilor patriotice și ai 
detașamentelor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei a 
prezentat onorul. S-a intonat Imnul 
de Stat al Republicii Socialiste 
România. Un bătrîn localnic a invi
tat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pe tovarășa Elena Ceaușescu să 
guste din pîinea si sarea tradiționa
lei ospitalități sălăjene. Tineri și ti
nere. grupuri de pionieri și șoimi 
ai patriei s-au apropiat cu emoție de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si tova
rășa Elena Ceaușescu, oferindu-le 
frumoase buchete de flori.

împodobit cu drapele ale tării si 
partidului, stadionul era însuflețit de 
atmosfera specifică marilor sărbători. 
Cei prezinți au dat glas sentimente
lor de dragoste și prețuire pe care 
toți oamenii muncii sălăieni. aseme
nea întregii noastre națiuni, le poar
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu. de 
activitatea căruia sînt nemijlocit le
gate amplele transformări înnoitoare 
petrecute în viata Sălajului, a între
gii țări. Vii si îndelungi aplauze au 
fost însoțite de urale si ovații.' S-a 
scandat „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu 

■ — sălăjenii !", „Ceaușescu, fiu iubit, 
în Salaj bine-ați venit !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu prietenie acestor calde manifes
tări de stimă și prețuire.

Luînd loc într-o mașină deschisă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si tova
rășa Elena Ceaușescu s-au îndreptat 
fpre reședința ce le-a fost rezervată 
pe timpul vizitei în județul Sălaj. 
Pe străzile orașului se regăsește a- 
ceeași atmosferă sărbătorească, plină 
de entuziasm. Zeci de mii de oameni 

' au salutat cu căldură pe tovarășul 
. Nicolae Ceaușescu si pe tovarășa 

Elena Ceaușescu, i-au aclamat și 
le-au adresat urări de bun venit in 
Sălajul înfloritor de la un an la 
altul.

Vizita în județul Sălaj continuă.

Întîlnirea, în cadrul unei ședințe de lucru, 

cu membrii Biroului Comitetului județean 
Sălaj al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu s-au întîlnit 
joi seara, în cadrul unei ședințe da 
lucru, cu membrii Biroului Comitetu-' 
lui județean Sălaj al P.C.R.

întîlnirea s-a constituit !ntr-o 
profundă analiză, care a cuprins o 
sferă largă de probleme, avind ca 
punct de pornire hotărîrile parti
dului, indicațiile și orientările sta
bilite de tdvarășul Nicolae Ceaușescu, 
sarcinile trasate cu prilejul vizitei 
anterioare Ia Sălaj.

Primul-secretar al comitetului ju
dețean de partid, alți membri ai bi
roului comitetului județean care au 
prezentat informări au tinut ca, 
mai întîl, să mulțumească secreta
rului general al partidului pentru 
această nouă întîlnire, care constituie 
un substanțial ajutor, un sprijin 
efectiv acordat județului. înscriin- 
du-se ca un eveniment fundamental 
în viața organizației județene de 
partid.

Ei au raportat în fata secretarului 
general, în spirit critic și autocritic, 
despre modul in care organul de 
partid acționează pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe acest an și pe 
întregul cincinal, pentru înfăptuirea 
integrală a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al P.C.R.

Din rapoarte s-a desprins preocu
parea pentru rezolvarea problemelor 
legate de perfectionarea organizării 
producției și a muncii, pentru folo
sirea cu eficientă superioară a capa
cităților productive, a tuturor fon
durilor fixe, întărirea ordinii și dis
ciplinei, a răspunderii colectivelor 
de muncă față de îndeplinirea pla
nului la toți indicatorii, reducerea 
consumurilor,materiale, de combusti
bil și energie electrică, creșterea 
eficientei economice.

Au fot examinate, totodată, măsu
rile întreprinse pentru îndeplinirea 
planului și a tuturor programelor 
din agricultură, pentru folosirea ra
țională a fondului funciar, pentru 
rezolvarea unor probleme specifice 
județului, cum sînt combaterea ero
ziunii solului, îmbunătățirea calității 
acestuia, dezvoltarea plantațiilor, a 
zootehniei, îmbunătățirea grabnică 
a bazei furajere.

Din informările prezentate a reie
șit că, în ultimii ani, a crescut capa
citatea organizațiilor de partid în 

exercitarea rolului de organizator și 
conducător al activității tn toate 
domeniile creației materiale și spiri
tuale din județ. Ca urmare, s-au ob
tinut o serie de rezultate bune in 
industrie, agricultură, tn gospodări
rea orașelor, in alte domenii.

Biroul comitetului județean de 
partid acționează cu hotărîre pentru 
înlăturarea deficiențelor existente 
Încă intr-o seamă de sectoare, con
vins că în propria sa activitate se 
află explicația unor lipsuri și rămî- 
neri în urmă. A fost astfel relevată 
preocuparea pentru creșterea exi
genței în muncă a biroului comite
tului județean de partid, pentru în
tărirea capacității sale de cuprindere 
a tuturor domeniilor de activitate 
ce-i revin.

Raportînd despre munca de partid 
desfășurată în orașele și satele Să
lajului, membrii biroului au dat 
secretarului general al partidului 
asigurări că vor acționa cu energie 
și răspundere pentru a aplica ope
rativ, în cele mai bune condiții, 
orientările și indicațiile primite.

Secretarul general al partidului a 
apreciat rezultatele bune obținute 
pînă în prezent, subliniind totodată 
că. fată de posibilitățile pe care le 
are iudetul. este necesar să se acțio
neze cu mai multă fermitate pentru 
îndeplinirea tuturor sarcinilor de 
plan. Este necesar să se pună mai 
multă ordine, astfel încît toate în
treprinderile să lucreze cu întreaga 
capacitate de producție, să îndepli
nească toți indicatorii de plan.

Sînt necesare, a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. noi măsuri care 
să asigure mai buna folosire a ca
pacităților de producție, creșterea în 
ritm susținut a producției industria
le, o dată cu sporirea productivității 
muncii, ridicarea nivelului tehnic si 
calitativ al produselor. In perioada 
imediat următoare, vor trebui revă
zute în acest sens toate programele 
privind dezvoltarea activității pro
ductive în industrie.

în ceea ce privește agricultura, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că sînt necesare măsuri efective 
pentru mai buna gospodărire a su
prafeței agricole, pentru îmbunătă
țirea structurii culturilor, pentru am

plasarea rațională. între cîmple si 
zona colinară. a diferitelor culturi. 
Culturile de cereale să fie mai bine 
amplasate si suprafața afectată aces
tora să fie mai bine lucrată pentru 
a se obține recolte mult mai bogate 
decît pînă în prezent, să. se extindă 
culturile de cartofi, sfeclă de zahăr, 
legumicultura, pentru care județul 
are condiții corespunzătoare. In le
gătură cu lucrările de ameliorare a 
solului, să se aibă în vedere îm
binarea folosirii amendamentelor cu 
îngrășămintele naturale, să se res
pecte tehnologiile de lucrare a 
jjămîntulul în zona colinară, efec- 
tuînd arăturile numai pe curba de 
nivel. Este necesar să se acționeze 
mai ferm pentru dezvoltarea zo
otehniei, în special pentru creșterea 
efectivelor de bovine și ovine.

Secretarul general al partidului a 
cerut biroului comitetului județean 
de partid mai multă fermitate și 
eficientă în aplicarea reglementă
rilor legale, a hofărîrilor Con
gresului consiliilor populare privind 
sistematizarea localităților rurale și 
urbane din județ. Este necesar 
să se construiască numai în peri
metrele aprobate. Numai prin sis
tematizare se poate crea posibilita
tea ca toate localitățile să fie dota
te cu utilitățile necesare privind 
învătămîntul, ocrotirea sănătății, 
cultura, asigurarea cu energie elec
trică.

Trebuie perfecționate stilul și me
todele de muncă; întărit controlul de 
partid. Activitatea din domeniul e- 
ducației, al muncii politico-organi- 
zatorice să fie axată pe aceste pro
bleme, întrucît munca de partid nu 
poate fi apreciată decît în funcție 
de felul cum se îndeplinesc hotărî
rile de către colectivele de oameni 
ai muncii.

în încheiere, secretarul general al 
partidului a adresat biroului co
mitetului județean de partid cu
vinte de apreciere și, totodată, în
demnul de a valorifica mai bine 
condițiile pe care le are, capacita
tea sa organizatorică și politică, 
pentru a obține o îmbunătățire ge
nerală a muncii, cu bune rezultate 
pentru viața oamenilor care tră
iesc și muncesc pe aceste străvechi 
și minunate plaiuri românești.

IRIGAREA CULTURILOR - 
cu toate mijloacele, cu toate forțele!

în cea mai mare parte a țării, 
precipitațiile din primăvara acestui 
an au fost reduse, iar temperatu
rile ce se înregistrează sînt ridicate. 
Ca atare, in aceste zile, concomitent 
cu executarea lucrărilor de întreți
nere a culturilor, trebuie să conti
nue intens irigațiile, folosindu-se in 
acest școp toate sursele de apă.

Datorită măsurilor luate în vede
rea asigurării energiei electrice ne
cesare funcționării stațiilor de pom
pare. folosirii tuturor surselor de 
apă și organizării mai bune a mun
cii, irigarea culturilo? s-a intensifi- / 
cat. Potrivit datelor furnizate de 
Ministerul Agriculturii, fată de 15 
mai, cind au fost irigate 50 000 hec
tare, suprafața pe care s-a adminis- 
♦at apă a ajuns la 62 093 hectare in 
cursul zilei de marți, 20 mai. și la 
69 896 hectare — miercuri, 21 mai. 
Cele mai bune rezultate au fost ob
ținute în județele Brăila, Tulcea și 
Constanța, unde programele zilnice 
de udări se îndeplinesc. Cu toate că 
se asigură energia electrică necesa
ră. în alte județe — Călărași, Dolj,

— suprafețele irigate sînt încă sub 
posibilități. Pentru irigarea unor su
prafețe cit mai mari — viteza zii-' 
nică la udarea culturilor trebuie să

• ajungă la 80 000—85 000 hectare — 
se imptlne ca lucrările să se des
fășoare atît ziua, cit și noaptea. în 
acest scop este absolut necesar ca 
activitatea, să fie astfel organizată 
încît energia disponibilă în anumite 
ore să fie folosită integral la pom
parea apei în canale.

Concomitent cu măsurile ce se în
treprind in vederea asigurării bunei 
funcționări a instalațiilor de pom
pare și distribuire a apei din siste
mele mari de irigații, o mare aten
ție trebuie acordată folosirii amena
jărilor locale. In sistemele locale de 
irigații din numeroase județe — 
Vaslui, Bacău, Neamț, Iași, Botoșani
— au fost aplicate udări pe supra
fețe mai mari ydecît cele prevăzute. 
Este necesar ca, peste tot unde plan
tele au nevoie de apă, să fie luate 
măsuri în vederea folosirii tuturor 
surselor de apă la irigarea culturi

lor. în acest scop trebuie să fie in
stalate pompe pe marginea lacurilor 
și rîurilor, să se organizeze trans
portul apei cu cisternele și bu
toaiele.

Organizațiile de partid, consiliile 
populare comunale și unitățile agri
cole au datoria să mobilizeze la 
efectuarea udărilor pe toți oamenii 
muncii din agricultură, pe alți lo
cuitori ai satelor. în aceste zile, cind 
plantele au mare nevoie de apă, se 
impune ca, în județele afectate de

lipsa precipitațiilor, toți cel care lo
cuiesc la sate să participe la acțiu
nea de‘ irigare a culturilor. De ase
menea, cadrele de conducere și spe
cialiștii din unitățile agricole au da
toria să asigure folosirea rațională 
a utilajelor, pentru a fi irigate su
prafețe cit mai mari, respectarea 
normelor de calitate la udări, ast
fel Incit eforturile care se depun a- 
cum pentru asigurarea apei necesa
re culturilor să fie urmate de spo
ruri corespunzătoare de recoltă.

Iată ce ne relatează corespondenții noștri județeni referitor la înde
plinirea programelor de udări și măsurile întreprinse in vederea folosirii 
tuturor surselor de apă in scopul irigării culturilor pe suprafețe cit 
mai mari :

BRĂILA. în ultimele zile, pro
gramul de irigații se realizează. 
Pentru sporirea suprafețelor iriga
te se folosesc vagoane-cisternă. au
tocisterne, căruțe în care se pun bu
toaie, bene. Se folosesc, de aseme
nea, mijloacele pentru extinderea 
udărilor prin sifonare în zonele cu

canale în rambleu, prin Inundare, 
roata grădinarului, găleți și furtune. 
150 de agregate termice de pompare 
rămase disponibile în urma moder
nizărilor au fost redistribuite în zo
nele din județ care sînt în curs de 
amenajare pentru irigarea din surse 
locale. (Candiano Priceputul.

GIURGIU. în urma măsurilor 
energice luate de comitetul județean 
de partid, sistemele mari și locale 
de Irigații sînt folosite cu eficientă. 
Cele 3 642 aripi de ploaie, aflate în 
funcțiune, sînt mutate acum de trei 
ori tn 24 de ore, ceea ce permite 
Irigarea unei suprafețe mai mari. 
Pînă in prezent, prima udare a fost 
aplicată pe 58 000 hectare, iar pe 
alte 5 000 hectare s-a executat a 
doua udare.

în fiecare unitate agricolă s-a tre
cut la folosirea pentru irigat a sur
selor locale de apă. Numai în ziua 
de 20 mai, de exemplu, în consiliile 
agroindustriale Frățești, Vedea, 
Ghimpați, Putineiu și Bolintin Vale 
au fost folosite la transportul apei 
peste 700 de atelaje, la această ac
țiune participînd aproape 5 200 de 
cetățeni. (Ion Manea).

TULCEA. Specialiștii apreciază 
că în județul Tulcea deficitul de 
apă in sol se ridică la aproape 1 000 
litri la hectar. Pornind de la aceas
tă situație, comândamentul județean 
pentru agricultură a Întreprins o 
serie de măsuri in vederea intensi
ficării ritmului udărilor prin fo
losirea la întreaga capacitate a sis
temelor de irigații. Astfel, pină la 
această dată au fost Irigate peste 
70 000 hectare cultivate cu grîu, orz, 
furaje, iar de aproximativ două săp-

tămîni s-a trecut și la udarea cultu
rilor prăsitoare. Zilnic se irigă apro
ximativ 3 400 hectare. Cu 120 hectare 
mai mult decît este prevăzut. în 
ultima săptămînă, față de 20107 
hectare, cite au fost programate, s-au 
aplicat udări pe 20 000 ha. Practic, 
este folosită orice sursă de apă 
pentru udarea culturilor. Pe piraieie 
Delița. Taița, Topolog, Tabana au 
fost realizate amenajări simple, 
care asigură acumularea apei, de 
unde este trimisă pe solele cultivate 
cu legume, porumb sau sfeclă de 
zahăr. De asemenea, cu sute de 
cisterne din parcul auto al unită
ților de industrie alimentară, ale 
formațiilor civile de pompieri se 
transportă apa din Dunăre și ’din 
lacuri pe terenurile neamenajate 
pentru irigat situate în apropiere. 
La aceste acțiuni participă, alături 
de cooperatori, ' mii de elevi care 
udă cu gălețile culturile legumico
le. (Neculai Amihuiesei).

Din programul de irigații al săptă- 
mînii în curs, de 93 115 hectare, s-au 
irigat, pînă în dimineața zilei de 
21 mai. 36 000 hectare.

S-au luat măsuri pentru antre
narea întregii populații a satelor la 
acțiunea de udare a culturilor cu 
mijloace simple : sacale, cisterne, 
butoaie și găleți, folosindu-se orice 
sursă de apă. Unitățile agricole din 
consiliile agroindustriale Horia și 
Hîrșova, care sînt și cele mai afec
tate de secetă, precum și cele din 
Cobadin au reușit să irige în ultima 
vrCme cele mai mari suprafețe din 
programele stabilite. (George Mi- 
hăiescu).

DOLJ. Conform programului,

CONSTANȚA. Comandamen
tul județean pentru agricultură a in
dicat unităților agricole să mobi
lizeze toate forțele și să se 
organizeze munca la irigat în așa 
fel- încît toate sistemele să func
ționeze > din plin zi și noapte, în 
două schimburi, timp tn care aripi'e 
de ploaie*  să fie schimbate de trei 
ori pentru a se cuprinde o suprafa
ță cît mai mare din cele aproape 
400 000 ha amenajate în acest scop.

în săptămina 17—23 mai s-au pre
văzut să se irige 52 291 hectare șl 
s-au udat — în intervalul 17—20 mai 
— 21 522 hectare.

Din inițiativa comandamentului 
județean s-au organizat, în ultimele 
zile, acțiuni de masă pentru udarea 
culturilor. în acest scop, peste 3 000 
de atelaje transportă apa în cîmp 
cu cisterne, rezervoare și sacale. 
Peste 200 agregate de pompare au 
fost amplasate pe malurile lacurilor, 
pîraielor, bălților și canalelor de de
secări. îndeosebi în consiliile agro
industriale Poiana Mare, Simnic, 
Măceșu, Catane, Moțăței, Murgași, 
Segarcea, Birca și Amărăști au fost 
forate 179 de puțuri pentru irigarea 
culturilor. (Nicolae Băbălău).
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN ECUADOR

Aniversarea a. 60 de ani de la crearea Partidului Comunist din Ecuador 
ne oferă ntăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări, un salut frățesc si 
urări de noi și importante succese.

Comuniștii din România, poporul român urmăresc cu viu Interes Si 
sentimente de solidaritate activitatea partidului dumneavoastră consacrată 
apărării intereselor fundamentale ale clasei muncitoare, independentei tării, 
progresului și prosperității poporului ecuadorian prieten.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate exis
tente între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Ecuador vor 
continua să se dezvolte in interesul celor două popoare, al cauzei păcii și 
Înțelegerii internaționale.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți mulțumirile mele sincere pentru felicitările si bunele 
urări pe care dumneavoastră. Excelentă, ați fost atît de amabil să mi le 
transmiteți cu prilejul' Zilei naționale a Norvegiei.

, OLAV V
Regele Norvegiei

Cronica zilei
lua Muzeul județean de istorii din 

Galati a fost deschisă, joi. expoziția 
„Patru milenii de artă chineză11. Ex
ponatele — obiecț^ de artă popu
lară de o rară frumusețe, precum si 
vase. Casete, servicii de ceai si ar
ticole de podoabă — oglindesc înalta 
măiestrie artistică a iscusitilor crea
tori chinezi.

La vernisaj au participat reprezen
tanți al organelor locale de partid si 
de stat, oameni de cultură și artă.

Au fost prezent! membri ai Amba
sadei R. P. Chineze la București.

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Regatului Hașemit 
al Iordaniei, a 40-a aniversare a pro

Viața economico-socială 
a localităților patriei 

DIN VEȘTILE TRANSMISE 
DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

BUZĂU : Producție fizică 
suplimentară

Hotăriți să realizeze exemplar 
sarcinile ce le revin pe acest an și 
pe întregul cincinal, oamenii mun
cii din industria județului Buzău 
înscriu noi și remarcabile succese 
în cronica întrecerii socialiste. Ast
fel, în perioada care a trecut din 
acest an, ca urmare a mai bunei 
organizări a activității, a unei apro
vizionări tehnico-materiale ritmice 
și creșterii productivității muncii, 
unitățile ecoribmice buzoiene au 
produs și livrat suplimentar eco
nomiei naționale 17 441 tone de oțel- 
beton, 14 tone de oțel aliat. 96 tone 
de utilaje tehnologice pentru in
dustria chimică, 6 957 mc de che
restea, produse ale industriei elec
trotehnice. mijloace de automati
zare, confecții textile, sticlărie 
de menaj și altele. (Stelian Chi- 
per).

CONSTANȚA : Planul 
la export — realizat 

în avans
Actionind ferm pentru a-si rea

liza cu prioritate sarcinile la ex
port. colectivul Combinatului de în
grășăminte chimice Năvodari a li
vrat partenerilor externi, peste 
prevederile planului la zi. 1 000 tone 
de superfosfat substanță activă în 
diferite sortimente, la înalti para
metri de calitate. în felul acesta, 
combinatul si-a realizat în avans 
prevederile pe primele 5 luni ale 
anului la acest indicator. Succesul 
Se datorează crdșterii productivită
ții muncii cu 3.5 la sută fată de 
prevederi, prin organizarea științi
fică a activității, extinderea meca
nizării Si automatizării și folosirea 
instalațiilor cu randamente superi
oare. in condițiile reducerii cheltu
ielilor de producție. (George Mihă- 
escu).

BARAOLT : Cărbune 
peste prevederi

întreprinderea minieră Căperd 
din Baraolt, fruntașă în întrecerea 
socialistă,, a obținut o producție 
suplimentară de peste 32 000 tone 
cărbune. Prin folosirea deplină a 
capacităților de producție și a for
ței de muncă, minerii, inginerii și 
tehnicienii întreprinderii au înde
plinit sarcina de creștere a pro
ductivității muncii pe primele 4 
luni ale anului în proporție de
116,1 la sută, realizind pe această 
bază o producție-marfă industrială 
peste plan în valoare de 12,2 mili
oane lei. Livrările suplimentare de 
cărbune la termocentrala din Bor- 
zești s-au ridicat la peste 57 400 de 
tone. (Constantin Timarul.

BRAȘOV : Un nou pod 
peste Olt

A fost recepționat și dat in ex
ploatare un nou pod peste Olt în 
zona localităților Feldioara. județul 
Brașov, și Hăghig. județul Covasna. 
Noul, pod din beton îl înlocuiește pe

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo- 

Îie comunică timpul probabil pentru 
ntervalul 23 mai, ora 21 — 26 mai, ora 

21. în tară : Vremea va fi caldă, cu 
cerul variabil. Pe alocuri vor cădea 
ploi care vor avea și caracter de aver
să Însoțite de descărcări electrice în 

clamării independentei. Io! a avut loc 
în Capitală o manifestare culturală 
ofganizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea, 
în cadrul căreia au fost înfățișate 
impresii de călătorie din -această 
tară. In continuare a fost vizionat un 
film documentar iordanian.

Au participat membri ai conduceri! 
I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, un numeros 
public.

Au fost prezenti dr. Nasir Batay- 
neh. ambasadorul Regatului Hașemit 
al Iordaniei la București, membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

cel vechi din lemn, care devenise 
necorespunzător traficului tot mai 
intens din ultimii ani. el consti
tuind în același timp și un serios 
obstacol în calea scurgerii apelor 
Oltului. Podul a fost executat de 
către colectivul Antreprizei de dru
muri și poduri Brașov, intr-un in
terval foarte scurt. (Nicolae Mo
canul.

BISTRIȚA1: O nouă 
capacitate de producție
La întreprinderea de utilaj teh

nologic de pe platforma industria
lă a municipiului pistrița a intrat 
în funcțiune autoclava pentru vul
canizarea recipienților necesari 
instalațiilor de tratare a apei, a 
celor din industria , chimică și a 
celor incorporați în utilajele ener
getice. Avînd posibilitatea de a se 
prelucra, corpuri, cilindrice cu dia- 
metre de pînă la 5 000 mm . și lun
gimii de 10 000 Him, nbua capacita
te asigură pentru constructorii de 
mașini bistrițeni un mare spor a- 
nual de producție, concomitent cu 
creșterea ritmicității la operațiile 
de montaj. Dar nu numai atît. 
Prin darea in exploatare a auto- 
clavei se economisește anual, numai 
prin renunțarea la transportul 
unor asemenea piese de mare ga
barit, la întreprinderea specializată 
din București, o sumă ce se ridică la 
5 milioane lei. De asemenea, se în
registrează o diminuare a consu
murilor materiale, în special la 
oțeluri inoxidabile. (Gheorghe Cri- 
șan).

PRAHOVA : Volum sporit 
de materiale refolosibile
în numeroase localități urbane 

și rurale ale județului Prahova au 
avut loc ample acțiuni pentru 
stringerea de materiale refolQsi- 
bile spre a fi reintroduse in cir
cuitul productiv. Numai in două 
zile, s-au predat la centrele de co
lectare peste 3 000 tone de fier 
vechi, 265 tone hîrtie, 420 tone 
cioburi de sticlă, 34 tone tex
tile, peste 100 000 sticle și borca
ne. Acțiunea continuă. (Constantin 
Căprarul. -.

TELEORMAN
Economii de metal

Prin aplicarea cu fermitate a unor 
complexe programe de măsuri care 
au vizat reproiectarea produselor, 
modernizarea tehnologiilor de fa
bricație. reconditionarea pieselor de 
schimb, recuperarea si valorificarea 
materialelor refolosibile, în unită
țile industriale din județul Teleor
man s-au înregistrat importante 
economii de materii prime și ma
teriale. Este de subliniat faptul că 
la metal consumurile au fost re
duse in acest an. pinâ acum, cu 
aproape 2 509 tone. Cu cele mai 
bune rezultate se înscriu colectivele 
de muncă de la întreprinderea de 
mașini electrice Turnu Măgurele, 
întreprinderea de rulmenți Alexan
dria și Fabrica de prelucrări meca
nice si confecții metalice Roșiori de 
Vede. (Stan Ștefan).

I

nordul țăriL în restul teritoriului — 
averse de ploaie izolate. Vîntul va su
fla slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 8 și 
.18 grade, iar cele maxime între 20 si 
30 de grade/izolat mai ridicat'e în sudul 
țării. în București j. Vremea va fi caldă, 
cu cerul variabil, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor oscila între 14 și 17 grade, iar cele 
maxime între 27 șl 30 de grade.

REZULTATE
IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Panoul fruntașilor pe primele 4 luni

Publicăm In continuare rezultatele obținute în întrecerea socialistă de S 
alte colective fruntașe de oameni ai. muncii din întreprinderi industriale, 
unități,agricole, transporturi, construcții și din domeniul circulației măr
furilor 'și al prestărilor de servicii.

Pe baza rezultatelor obținute pe primele patrii luni care au trecut din 
acest an și a punctajului general stabilit in raport cu realizarea indica
torilor prevăzuți in criteriile dd organizare a întrecerii socialiste, la 30 
aprilie pe primele locuri se situează :
ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 

ȘI DISTRIBUȚIEI 
ENERGIEI ELECTRICE

Locul I : întreprinderea de rețe
le electrice Suceava, cu 672,2 
puncte.

Locul II : întreprinderea de re
țele electrice Iași, cu 633,3 puncte.

Locul III : întreprinderea de re
țele electrice Timișoara, cu 628,5 
puncte.

ÎN DOMENIUL FORAJULUI 
SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE 

Locul I : întreprinderea de foraj 
și exploatarea sondelor marine 
„Petromar"—Constanța, cu 868,6 
puncte.

Locul II : Schela de foraj Zemeș, 
județul Bacău, cu 709,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRODUSELOR REFRACTARE, 
CARBUNOASE ȘI ABRAZIVE 
Locul I : întreprinderea de pro

duse abrazive Birlad, județul Vas
lui, cu 781,8 puncte.

Locul II.: întreprinderea de pro- 
duse cărbunoase Slatina, cu 622,8 
puncte.

Locul III : întreprinderea „Ră
săritul"—Brașov, cu 542,7 puncte.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de utilaj 

și piese de schimb pentru indus
tria chimică Satu Mare, cu 955,8 
puncte.

Locul II : întreprinderea meca
nică de reparații auto și utilaj de 
transport Baia Mare, cu 930,3 
puncte.

Locul III : întreprinderea meca
nică pentru petrol Găești, județul 
Dîmbovița, cu 852,1 puncte.

ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ — 
SUBRAMURA FIRE ȘI FIBRE 
SINTETICE ȘI ARTIFICIALE 
Locul I : Combinatul de fibre, ce

luloză și hirtie Brăila, cu 83,9 
puncte.

ÎN INDUSTRIA STICLEI 
ȘI CERAMICII FINE 

Locul I : întreprinderea „Porțe
lanul"—Alba Iulia, cu 392 puncte. 

Locul II : întreprinderea de ar
ticole de sticlă București, cu 342,6 
puncte.

Locul III : întreprinderea de sti
clărie Dorohoi, județul Botoșani, 
cu 262,5 puncte.

ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI 
ALIMENTARE — SUBRAMURA 

INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI
Locul I : întreprinderea de in

dustrializarea laptelui Ialomița, cu 
752,3 puncte.
ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICĂ 

Locul I : întreprinderea poligra
fică Sibiu, cu 845,2 Puncte,

Fapte, inițiative, preocupări
DIN JUDEȚELE ȚĂRII

O INIȚIATIVĂ DE MILIOANE
De cind știu local

nicii, mlaștinile din 
luncile riurilor Birlad 
și Prut nu produ
ceau decît stufărișuri, 
broaște și țințari. 
Chiar si după ample 
lucrări de îndiguiri, 
suprafețe însemnate 
de teren continuau să 
rămînă' neproductive. 
Atunci s-a luat iniția
tiva plantării acestora 
cu răchită.

— An de an am. ex
tins aceste suprafețe! 
de pe care recoltam 
mari cantități de ma
terie primă și pe care 
le vindeam altor jude
țe — ne spune ingine
rul Al. Gîndu. inspec- 
torul-șef al Inspecto
ratului silvic județean. 
Ciștigam, evident, 
ceva, mult mai mult 
decît înainte, dar nu 
cit ar fi trebuit și 
ne-am fi dorit. Așa 
s-a născut ideea de a 
organiza. în mai mul
te unități, activitatea 
de valorificare superi
oară a acestei pre
țioase materii prime 
prin înființarea unor 
ateliere moderne de 
împletituri din răchi
tă. In momentul de 
față sintem unul din 
județele mari produ
cătoare nu numai de 
această mult căutată 
materie primă, dar si 
de obiecte din răchi
tă. intr-o gamă diver
sificată si atrăgătoare, 
foarte solicitate la 
export.

La secția silvo-cine- 
getică Brodoc. din a- 
propierea Vasluiului, 
aveam să ințeleaem si 
mai bine valoarea 
deosebită a acestei 
inițiative. Inginerul

Virgil Cadar. șeful 
unității, ne arată că 
activitatea din acest 
sector industrial, care 
se desfășoară într-o 
adevărată rabrică ridi
cată și utilată cu for
te proprii, aduce cele 
mai mari venituri uni
tății. împreună cu ce
lelalte 4 secții simila
re din județ, realizea
ză anual zeci și zeci de 
vagoane de împleti
turi din răchită care 
se exportă in multe 
țări ale lumii. Și am 
mai notat că valoarea 
unei tone de răchită 
— o răchită specială, 
mai fină, cultivată 
în sistem superinten- 
siv — a sporit acum 
de aproape nouă ori. 
Atelierele de aici lu
crează în două 
schimburi, cu munci
tori calificați. Șeful 
lor. Constantin Chitic, 
ne spune că se lucrea
ză in flux tehnologic, 
ca in orice întreprin
dere industrială. Tot
odată, atît prepararea 
răchitei, cit și uscarea 
produselor se fac per
manent. în spatii spe
cial amenajate, vara 
utilizindu-se energia 
solară. Important este, 
de asemenea, de reți
nut că toate utilajele 
folosite — cazanele' 
speciale de fiert ră
chita. mașinile. de co
jit. de despicat, de ge
luit și altele — sînt 
concepute si realizate 
in atelierul mecanic 
al unității, care livrea
ză asemenea utilaje 
si altor județe. Tot ca 
o noutate trebuie re
marcată si marea di
versitate de obiecte 
care se execută aici.

Locul II : întreprinderea poligra
fică „13 Decembrie 1918“—Bucu
rești, cu 528,1 puncte.

Locul III : întreprinderea poli
grafică Bacău, cu 420,7 puncte.
ÎN DOMENIUL SILVICULTURII

Locul I : Inspectoratul silvic ju
dețean Suceava, cu 627 puncte.

Locul II : Inspectoratul județean 
Timiș, cu 625,4 puncte.

Locul III : Inspectoratul jude
țean Iași, cu 604,9 puncte.

CONSTRUCȚII-MO.NTAJ — 
ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea de mon
taj și service pentru automatizări 
și telecomunicații — M.I. Electro
tehnice, cu 903,5 puncte.

Locul II : întreprinderea antre
priză de montaj și reparații cen
trale termice București — M.I.U.G. 
eu 680,9 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză 
generală de, construcții-montaj și 
reparații Brașov — M.I.L.M.C., cu
540,1 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

NAVALE, FLUVIALE 
ȘI AERIENE

Locul I : întreprinderea de avia
ție utilitară București — M.T.Tc., 
cu 412,5 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
transport naval și auto Delta Du
nării Tulcea — M. Agriculturii cu 
405 puncte.

ÎN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Brăila, cu 
410,8 puncte.

Locul II : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Botoșani, 
cu 400,1 puncte.

Locul III : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Bacău, cu 
330,4 puncte.
ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza județeană de a- 

provizionare tehnico-materială Satu 
Mare, cu 819,2 puncte.

Locul II : Baza județeană de a- 
provizionare tehnico-materială Vîl- 
cea, cu 778 puncte.

Locul III : Baza Județeană de 
aprovizionare tehnico-materială Ti
miș, cu 665,1 puncte.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCĂ

Locul I : Uniunea județeană Ga
lați, cu 880 puncte.

Locul II : Uniunea Județeană Ar
geș, cu 799 puncte.

Locul III : Uniunea Județeană 
Vîlcea, cu 740,4 puncte.

(Agerpres)

de împletituri de mare 
utilitate, trainice si 
frumoase.

Admirăm rapiditatea 
?' i îndemânarea cu care 
ucrează oamenii, ex

poziția cu obiectele ce 
se fabrică aici. Și încă 
un fapt demn de no
tat: pentru stimularea 
oamenilor muncii in 
acțiunea de înnoire si 
modernizare a produc
ției, iii unitate se ini
țiază concursuri de 
creație. Numai in a- 
cest an au 'fost intro
duse. prin concurs, in 
producție 20 de noi 
modele. Printre cei 
mai destoinici si inge
nioși lucrători ai uni
tății se numără Nico
lae Brașoveanu. Vasi- 
le Teslaru, Vasile Mi
litam. Elena Atudorei. 
soții Doina si Costache 
Zăharia, Elena si Pa
vel Curea, Valentina și 
Constantin Cucureanu, 
Veronica și Florin 
Moga. Este o muncă 
migăloasă, care cere 
răspundere, dar rezul
tatele ei. cind este fă
cută ca aici, cu ■ pasiu
ne si simt estetic, sint 
cu totul remarcabile. 
Dovadă nu doar foar
te importantele veni
turi obținute de pe 
fostele mlaștini, ci și 
schimburile de expe
riență pe tară organi
zate aici pentru cu
noașterea inițiativei si 
extinderea experienței 
dobindite în valorifi
carea superioară a re
surselor de materii 
prime locale, a unei 
inițiative de milioane I

Petru NECULA 
co respondentuî 
„Scînteii"

U.R.S.S.
Orașele constructorilor din Extremul Orient

Un nou cartier în orașul Amursk

In ultimele două decenii, In Ex
tremul Orient sovietic au luat ființă 
peste 120 de localități, din care 12 
au devenit orașe. Majoritatea aces
tor localități sint rezultatul extin
derii și intensificării activității 
pentru valorificarea pădurilor și 
zăcămintelor subterane, al creării 
de complexe teritoriale de produc
ție și construirii de termo și hidro
centrale, Extremul Orient fiind, 
alături de Siberia, principalul „re
zervor" energetic și de materii pri
me pentru economia națională a 
Uniunii Sovietice.

Unele din noile orașe au apărut 
in tundră, altele în taiga, iar cele
lalte de-a. lungul magistralei fero
viare Baikal-Amur, intrată nu de 

, mult în funcțiune. Un oraș tipic 
pentru această zonă este Tinda, 
centrul fostului șantier al marii 
magistrale. Devenit oraș cu un de
ceniu în urmă și avînd acum 60 de 
mii de locuitori, orașul constructo
rilor s-a transformat intr-unui din 
importantele centre ale industriei 
forestiere din estul țării. Proiectele 
elaborate de oameni de știință, 
economiști și arhitecți prevăd dez
voltarea sa economică și mai pu
ternică în viitorii 15 ani, populația 
orașului urmind să ajungă la 250 de 
mii de oameni.

Potrivit agenției de presă „NO-

REPUBLICA CUBA
Noi surse de energie

In ultimii cinci ani, consumul 
anual de produse petroliere al Cu
bei a scăzut cu peste 20 la sută, 
în condițiile creșterii constanta a 
produsului național intern brut, 
informează agenția Prensa Latina. 
Principala sursă de economisire ' o 
Constituie folosirea reziduurilor de 
trestie drept combustibil în locul 
petrolului, in industria zahărului. 
In plus, în cursul campaniei de 
recoltat, care durează șase luni, fa
bricile de zahăr furnizează elec
tricitate gospodăriilor din regiune

tv
In jurul orei u — trans

misiune DIRECTA DIN MUNI
CIPIUL ZALAU : ADUNAREA 
POPULARA PRILEJUITA DE 
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
SECRETAR GENERAL AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN, 
PREȘEDINTELE REPUBLICII SO
CIALISTE ROMANIA, IN JUDE
ȚUL SĂLAJ.

★

20,00 Telejurnal
20,50 Cinci decenii de la procesul 

luptătorilor comuniști și antifas
ciști de la Brașov • Sub semnul 
înaltelor Idealuri revoluționare. 
Documentar (color)

21,05 Ceaușescu — eroism. România — 
comunism. Cîntece și versuri 
patriotice șl revoluționare (color) 

21,15 • Secvențe argentlniene. Docu
mentar

21.30 Cadran mondial (color) 
România — Ceaușescu — pace^ 

21,45 Telejurnal

,,Zilele cărții pentru copii"
între 27 mai șl 2 iunie se vor 

desfășura „Zilele cărții pentru co
pii", manifestare organizată sub ge
nericul „Cartea — factor activ al 
educării multilaterale, revoluționar- 
patriotice. al formării copiilor pen
tru muncă și viață". în unități de 
învătămint, în librării și biblioteci, 
la case <3e cultură vor avea loc, in 
toată această perioadă, întîlniri cu 
scriitori, redactori și graficieni, lan
sări de volume, concursuri și expo
ziții de desene inspirate din lumea 
cărților pentru copii, spectacole 11- 
terar-artistice.

Tradiționala manifestare va con
stitui. în același timp, un prilej de 
largă popularizare a realizărilor edi
toriale românești în domeniul cărții 
pentru copii. în perioada 1981—1985 
au văzut lumina tiparului 855 de 
titluri de cărți pentru tinerii citi
tori. intr-un tiraj de peste 51 mi
lioane exemplare, lucrări cu tema
tică social-poiitică, științifică și teh
nică. cărți de beletristică.

„Zilele cărții pentru copii" vor fi 
inaugurate la nivel național prin 
manifestări programate la librăria 
„Mihal Eminescu" din Capitală și 
la Casa pionierilor și șoimilor patriei 
din Bacău. (Agerpres).

VOSTI", In locurile alese pentru 
construirea așezărilor sînt „debar
cate" brigăzi de constructori, cu eli
copterele. sau pe rîurile din taiga, 
apoi sint aduse, in același mod, 
materiale de construcții, alimentă, 
îmbrăcăminte, medicamente, tot ce 
este necesar vieții, pentru ca, ulte
rior, paralel cu construirea între
prinderilor, să se ridice locuințele, 
și obiectivele social-culturale. Așa 
s-au construit orașele' Sinegorie, 
crescut o dată cu hidrocentrala de 
pe fluviul Kolima, orașul Bibilino, 
așezat dincolo de Cercul polar, Sol- 
necinîi, din regiunea Habațovsk, 
Lucegorsk, din regiunea Primofie, 
și altele. Pe lingă faptul că locuin
țele sint prevăzute cu izolare ter
mică suplimentară, orașele sint ast
fel construite incit din oricare 
punct al lor, in 5—10 minute de 
mers pe jos. să se poată ajunge la 
magazine, școli, policlinici și far
macii, centrele sportive și de cul
tură.

Avîndu-se în vedere programul 
elaborat de Congresul al XXVII-lea 
al P.C.U.S. privind valorificarea 
complexă și in ritm mai înalt a 
bogățiilor Extremului Orient, spe
cialiștii consideră că urbanizarea 
acestei vaste zone va lua o amploa
re și mai mare in anii următori.

și rețelei naționale, permițînd ast
fel economisirea produselor petro- 
liere.

Blogazul este o altă suAiă impor
tantă de energie 'utilizată in Cuba. 
In cele 500 de crescătorii de vite 
din țară, biogazul este produs în 
„digesfoare" care prelucrează auno- 
iul de grajd. Aceste instalații pro
duc gazul metan pentru funcțio
narea echipamentului de muls me
canic, pentru iluminat si pentru 
gătit, iar, in unele cazuri, gazul 
metan este folosit și de gospodări
ile din vecinătate.* *

• Furtună In Pacific : SCALA
(11 03 72) — 0; 11,15: 13,30; 15,45; ÎS; 
20,15, GLORIA (47 46 75) — 0; 11; 13; 
15,30; 17,30; 19,30, CULTURAL
(83 50 13) — D; (1,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.45
• Pasagerii din grădină („Săptămina
filmului argentinian") : STUDIO
(59 53 15) — 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
• Noi, cel din linia tntii : PATRIA

INFORMAȚII SPORTIVE
BASCHET. S-au încheiat întrece

rile în cadrul diviziei „B“. de tine
ret, la baschet masculin. După ce 
au jucat turul și returul, cele 12 
echipe -r împărțite in două grupe 
valorice — âu participat la turnee 
finale pentru definitivarea clasa
mentului.

Orașul Baia Mare a găzduit tur
neul pentru locurile 1—6. îfi urma 
unor Întreceri viu disputate (adesea 
cu momente dramatice și răsturnări 
surprinzătoare de scor), care au du
rat cinci zile, pe primele locuri s-au 
clasat în ordine : LM.U.A.S. Baia 
Marc, Politehnica-Sportul studen
țesc București, Otelul INOX Tirgo- 
viște și Mecanica C.S.Șc. Mediaș. Pri
mele două formații — I.M.U.’A.S. și 
Poli — au obținut astfel o merituoa
să și aplaudată promovare pe prima 
scenă a baschetului nostru. Sînt, de 
fapt, aceleași care în ediția prece
dentă retrogradaseră din divizia „A“ 
— unde revin după un an.

ȘAH. în runda a 5-a a campiona
tului mondial de șah pentru junioa
re de la Vilnius, Peiceva a cîștigat 
la Mădălina Stroe, iar Prudnikova 
a învins-o pe Madl. în clasament, 
conduc .Prudnikova (U.R.S.S.) și 
Madl (Ungaria) cu cite 4 puncte. 
Mădălina Stroe (România) se află 
pe locul 7, cu 2,5 puncte.

PRACTIC, UTIL, ELEGANT
Cu ce ne îmbrăcăm In acest se

zon ? Iată o întrebare la care lu
crătorii rețelei com.erciale sînt 
pregătiți să răspundă concret, ofe
rind, cu amabilitate, din raioanele 
magazinelor comerțului de stat, o 
diversitate de modele care mai de 
care mal moderne, mal elegante,' 
mai practice. Pentru femei — fus
te cu buzunare ample sau clasice, 
pantaloni pensați și mai înguști la 
bază, bluze cu mîneci largi sau cu 
bride, pantaloni din imitație de 
piele, jachete in culori pastel, rochii 
din voaluri fine sau din imprimeuri 
cu motive florale, cu sau fără mî
neci, largi, plisate sau pe talie, pe
lerine de ploaie transparente. Pen
tru bărbați — compleuri in dife
rite poziții coloristice, cu mîneci

R.S.F. IUGOSLAVIA
Se extinde 

baza energetică
O instalație solară capabilă să 

genereze simultan două tipuri de 
energie a fost pusă la punct de in
stitutul de fizică nucleară din 
apropierea orașului Belgrad. Dispo
zitivul constă dintr-un colector ale 
cărui celule captează energia soa
relui, transformînd-o in energie 
electrică și căldură. Cercetările în 
acest domeniu se circumscriu pre
ocupărilor pentru înfăptuirea pro
gramului privind extinderea bazei 
energetice a Iugoslaviei.

Un accent deosebit se pune în 
acest sens si pe valorificarea unor 
noi zăcăminte de cărbune, astfel 
încît producția anuală de cărbune 
să ajungă în 1990 la 92 milioane 
tone, comparativ cu nivelul actual 
de circa 75 milioane tone. Se are în 
vedere darea în exploatare a unor 
mine noi si modernizarea unora 
dintre cele existente. O nouă mină 
se construiește in cadrul Complexu
lui industrial energetic Kostolat, 
djp estul țării. Acest bazin car
bonifer va atinge, la sfîrșitul 
actualului deceniu, nivelul de 10,5 
milioane tone de cărbune pe an. 
Dezvoltarea extracției de cărbune 
în regiune urmărește satisfacerea în 
cît mai mare măsură a necesarului 
de combustibili pentru consumul 
unităților energetice, inclusiv al 
noii termocentrale cu capacitatea de 
700 MW. aflată aici în construcție,

R.S. CEHOSLOVACĂ
Construcții moderne 

la Praga
Praga îșl schimbă mereu înfăți

șarea. Ca urmare a efortului edi
lilor și constructorilor, apar noi 
spații verzi,'hoi cartiere, .

Cu numai cîțiva ani în urmă, 
Praga se confrunta cu proble
mele traficului, străzile fiind pline 
de mașini, de autobuze șl de 
tramvaie. Situația s-a îmbună
tățit treptat, pe măsura construi
rii metroului. Cele trei linii ale 
sale, avind acum o lungime de 27 
de kilometri, nu numai că asigură 
un transport rapid și comod, dar au 
contribuit și la înfrumusețarea o- 
rașului. Cele mai pronunțate pre
faceri au intervenit în centru, care, 
fiind acum închis pentru autotu
risme, tramvaie și autobuze, a de
venit o oază, liniștită, destinată' 
numai pietonilor. Spații largi din 
această zonă au putut fi moderni
zate, inclusiv ca urmare a trans
formării stațiilor metroului în cen
tre'comerciale.

Traficul va fi în continuare ■ 
descongestionat și prin construirea ■ 
a trei șosele circulare în oraș și la 
periferia sa.

în același timp — se arată in
tr-un articol difuzat de agenția 
ORBIS — Praga se extinde în 
afara perimetrului ei actual, prin 
construirea de locuințe pentru sa
tisfacerea cerințelor populației, 
în continuă creștere. în ultimii 
cinci ani. circa 150 000 de oameni 
s-au mutat în 30 460 de aparta
mente ho‘i„ în cartierele Pankrâc, 
Bohnice.și Prosek au apărut pp-,, 
liclinicf noi. S-au construit, tot
odată. 1 100 de obiective sociale — 
creșe și grădinițe pentru copii, 
școli, centre comerciale.

CICLISM. Disputată pe traseul 
Rieti — Pesaro (235 km), cea de-a 
10-a etapă a Turului ciclist al Ita
liei a revenit rutierului italian 
Guido Bontempi în 5h32’37” (media 
orară 42,932 km). Lider al clasamen
tului general se menține Giuseppe 
Saronni, urmat de Baronchelli, 
Ța 8 secunde.

FOTBAL. Arbitrii selecționați 
pentru a oficia la turneul final al 
campionatului mondial din Mexic 
vor fi supuși unor serii de teste me
dicale amănunțite, în urma cărora 
comisia de resort a competiției va 
putea chiar să decidă eliminarea 
celor care nu vor avea rezultata 
adecvate la aceste Investigații. Mă
sura a fost luată în concordantă cu 
noile reguli ale Federației interna
ționale de fotbal (F.I.F.A.), reguli 
care prevăd parametri fizici supe
riori pentru „cavalerii fluierului".
• Selecționata de fotbal a Braziliei 
a susținut un meci de verificare Ia 
Ciudad de Mexico în compania for
mației locale „America", pe care a 
invins-o cu scorul de 4—0 (1—0).
• în meci retur pentru optimile de 
finală ale „Cupei ligii Spaniei" la 
fotbal, echipa F. C. Barcelona a în
vins. în deplasare, cu scorul de 4—0, 
formația Real Madrid și s-a califi
cat in sferturile de finală ale com
petiției, In primul joc scorul fusese 
egal : 2—2.

lungi sau scurte, costume din ter- 
cot, tergal, in și bumbac, costume 
clasice din tergal sau poliester care 
se poartă „la un rind". Se mai re
comandă pentru acest sezon pan
talonul din stofe subțiri în culori 
deschise, bufanți, sau pantalonul 
sport din catifea reiată sau din 
doc'. Bineînțeles, • pentru adoles
cenți și adolescente, vestimentația 
cea mai comodă rămîne salopeta 
din texturi ușoare.

Un raid prin marile magazine 
din Capitală, ca „Unirea". „Cocor" 
„Bucur Obor". „Tineretului" etc., 
ca si prin cele din orașele tării pot 
confirma cu prisosință bogăția si 
diversitatea de modele vestimen
tare. (Maria Cuibuș).

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Comedie de modă veche — 
19 ; (sala Atelier) : între patru ochi 
(A) — 19,30
• Filarmonica „George Enescu*
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Basarab. 
Solist : Stephen Drury (S.U.A.) —
19 ; (sala Stdtiio) : „Treptele afirmă
rii artistice*.  Adrian Jojatu — fagot, 
Mihaela Zare — violoncel, Bogdan 
lonescu — trompetă — 17,30
• Opera Română (13 18 57) : Lacul 
lebedelor — 18

• Teatrul de operetă (14 80 11) : Con
tesă Maritza — 19 ; (la Palatul Spor
turilor șl Culturii) : Parada melo
diilor — 19
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket —• 19 ; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Intr-un 
parc pe o bancă 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul șl 
bunul Dumnezeu — 18
$ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bărbatul și... femeile — 19,30
• Teatrul ț,C. I. Nottara*  (59 31 03, 
sala Magheru) : Cum vă place —
18,30 ; (sala Studio) : Sentimente și 
naftalină — 19
• Teatrul Ciulești (sala Majestic,
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă — 19 

• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase*  (sala Savoy, 15 56 78) : Gong »86 
— 19
• Ansamblul „Rapsodia română*  
(13 13 00) : Pe sub cetini, la izvoare 
— 18
• Teatrul „Ion Creangă*  (50 26 55) : 
Un tînăr printre alții — 9 ; Vrăjitorul 
din Oz — 15
• Teatrul „Țăndărică*  (15 23 77) : 
Făt-Frumos din lacrimă — 15 ; (sala 
Cosmonauților, 11 12 04) : Trei iezi 
cucuieți — 10 ; (la Teatrul de păpuși 
Herăstrău) : Nu vorbiți în timpul 
spectacolului — 18
• Circul București (10 41 95) : Circul 
Mare din Moscova — 19
• Studioul de teatru I.A.T.C.

(15 72 59) : Opera de trei parale —
18,30

cinema

(11 86 25) — 9; 12,30; 16,30; 19,30,
EXCELSIOR (65 49 45) — 0; 12; 15,30: 
19, MELODIA (11 13 49) — 9; 12; 15,30; 
19. FLAMURA (85 77 12) — 0; 12,15;
15,30: 19
• Al patrulea gard lingă debarcader: 
CIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20
• Clipa de răgaz — 18; 20, Pasărea 
de toc spațiala — 14; 16 : FLACARA 
(20 33 40)
« Nea Mărln, miliardar : BUZEȘTI 
(50 43 58) - 14,15; 16; 18; 20
• Grăbeștc-te încet : COTROCENI 
(49 48 48) — 15,30; 17,45; 20
• Profetul, aurul șl 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) — 0; 11; 13,15: 15,30: 17,45: 
20
• Comandantul sării : TIMPURI
NOI (15 6110) — 0; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20

Pe aripile vtntului : 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 :
CAPITOL (16 29 17) — 0; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20
• Seherezada : FESTIVAL (15 63 84)
— 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,
MIORIȚA (14 27 14) — 0; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20
• Cobra se Întoarce t VICTORIA 
(16 28 7^) — 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20

• Vise șl fantezie : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Pinocchio — 11; 12,45; 16, Cele mal 
bune momente eu Stan și 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 85 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 : AURORA 
(35 04 66) — 9; 12; 15; 18
• Legenda dragostei : ARTA (21 31 86)
— 9; 12; 16; 19
• Lupii albi — 15; 17, Waterloo —
10 : POPULAR (35 15 17)

i



Rezultatele convorbirilor dintre tovarășii Schimb de mesaje Ia nivel înalt I

Nicolae Ceausescu si Mihail Gorbaciov româno-brazilian
evidențiate de Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Joi a 
avut loc ia Moscova ședința Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S. care a 
examinat rezultatele convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
•ecretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Mlhail Gorbaciov, secretar general 
■1 Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice. După 
cum transmite agenția T,A.S.S„ a 
fost evidențiată marea însemnătate a 
documentelor semnate la Moscova — 
Programul de lungă durată privind 
dezvoltarea colaborării economice si 
tehnico-științifice dintre Republica 
Socialistă România si Uniunea Re-

publicil<?r Sovietice Socialiste ne pe
rioada pînă în anul 2000 și Progra
mul de aplicare a Acordului de co
laborare culturală, dintre . Repufflica 
Socialistă România si Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste pe anii 
1986—1990. A fost exprimată satis
facția fată de schimbul de uăreri 
care a avut loc în probleme ale re
lațiilor bilaterale, precum si privind 
unele probleme internaționale actua
le de interes reciproc. S-a subliniat 
năzuința spre dezvoltarea continuă 
a prieteniei si lărgirea colaborării 
multilaterale dintre P.C.R. si 
P.C.U.S., dintre Republica Socialistă 
România si Uniunea Sovietică, re
levă agenția.
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internațional privind încetarea experiențelor nucleare ț 

Pentru aceasta, a arătat Sten An- j 
dersson, există posibilitățile tehnice ț 
necesare, inclusiv in Suedia. ,

La conferința de dezarmare de la ț 
Geneva, Suedia acționează in fa- i 
voarea creării unui sistem de con- ’ 
trol care să poată fi inclus ca parte \ 
componentă intr-un acord referitor 1 
la încetarea completă a experien- * 
țelor nucleare, transmite agenția l 
T.A.S.S. 1

ÎQftJ ANUL INTERNATIONAL /Sh 
AL PĂCII —

Suedia se pronunță pentru încheierea unui acord

. STOCKHOLM 22 (Agerpres). — i Răspunzînd 'unei interpelări in 
? Riksdag (parlamentul țării), minis- 
\ trul de externe al Suediei, Sten 
« Andersson, a relevat necesitatea in- I cetării complete a tuturor expe- î riențelor nucleare. Suedia, a sub- 
J liniat el, se pronunță pentru inche- ț ierea unui acord internațional in 
» acest sens, care să prevadă și un 
’ sistem de control corespunzător.

ț Pentru crearea de zone

*

I
J BONN 22 (Agerpres). — Copiii ți 
ț tinerii din R.F. Germania se tem de Z pericolul pe care îl prezintă răz- 
' boiul nuclear ți le reproșează adul- 
'ț ților că nu acționează îndeajuns 

pentru a se evita acest coșmar — 
relevă un sondaj întreprins de săp
tămânalul vest-german „Stern". Pe
ricolul războiului nuclear a fost pus 
pe primul plan de 84 la sută dintre

denuclearizate în Europa
VIENA 22 (Agerpres). — Joseph 

Reschen, primarul orașului Salz
burg, s-a pronunțat pentru crearea 
in Europa de zone libere de arme 
nucleare. Intr-o cuvîntare, el a 
arătat pericolul pe care îl prezintă 
amplasarea in apropierea granițelor

Austriei de arsenale de arme nu
cleare și a subliniat că nu numai 
un război nuclear poate avea ur
mări Catastrofale pentru continentul 
nostru, dar și o simplă avarie la 
aceste depozite de arme nucleare.

„Coșmarul atomic trebuie îndepărtat!"
cei 3 000 de tineri între 9 și 18 ani 
consultați, evidențiază rezultatele 
anchetei. Marea majoritate a copii
lor și tinerilor — subliniază agen
ția France Presse — consideră că 
adulții nu se mobilizează îndeajuns 
pentru evitarea războiului, iar gu
vernul vest-german nu acționează 
în suficientă măsură pentru supri
marea armelor nucleare.

dezastuoaseConsecințele
ale unui eventual conflict nuclear<

LONDRA 22 (Agerpres). — Un 
' război nuclear ar avea consecințe 
distrugătoare așuprq emisferei in 
tiare s-ar produce, dar. in același 
timp, efectele sale secundare ar 

I determina moartea a milioane de 
persoane și din cealaltă parte a lu- 

l mii, a declarat, in cadrul unei con- 
ferințe de presă, dr. Mick Kelly, 
director adjunct al Centrului de 
cercetări climaterice de la Univer- 

| sltatea din Anglia de est. .
Repercusiunile indirecte ale unui 

■ conflict atomic — a menționat el — 
I ar produce moartea prin înfometare 
. a unui număr de persoane de cel 

puțin trei ori mai mare decît cel

al victimelor directe ale acestuia. 
Schimbările climaterice care ar 
avea loc după, un război nuclear 
ar determina, practic, încetarea 
producției de cereale a lumii. Chl^r 
dacă temperatura s-ar schimba cu 
numai 2—3 graje C față de varia
țiile obișnuite, producția de orez în 
emisfera nordică, de pildă, ar fi 
compromisă, ceea ce ar afecta peste 
un miliard de persoane. Apreciem, 
a subliniat el, că, în urma unui 

■ asemenea război, ar pieri imediat 
cel puțin 750 milioane de oameni, 
dar, in viitorii doi sau trei ani, ar 
muri de foame pînă la 2 miliarde 
persoane.

BRASILIA 22 
Din partea t o 
Nicolae Ceaușescu, . 
publicii Socialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu, au fost 
transmise președintelui Republicii 
Federative a Braziliei, Jose Sarney, 
și doamnei Marly Sarney, un salut 
prietenesc și cele mai bune urări 
de sănătate și succes, iar poporului 
brazilian prieten urări de prosperi
tate și pace.

Exprimind vii 
ședințele Braziliei 
ședintelui Nicolae 
varășei Elena Ceaușescu un salut 
prietenesc și cele mai călduroase 
urări de sănătate și fericire perso
nală. de pace și bunăstare poporu
lui român.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia primirii de către șeful sta
tului 
tului 
mice 
șeful 
IX-a 
mâno-braziliene. care și-a desfășurat 
lucrările in Brazilia.

(Agerpres). — 
v a r ă ș u I u 1 
președintele Re-

mulțumiri, pre- 
a transmis pre- 
Ceaușescu și to-

brazilian a ministrului comer- 
exterior și cooperării econo- 
lnternaționale, Vasile Pungan, 
delegației române la cea de-a 
sesiune a Comisiei mixte ro-

NAȚIUNILE UNITE

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite continuă lucrările se
siunii Comisiei O.N.U. pentru dezar
mare. Delegațiile U.R.S.S., Bplgariei 
și R.D. Germane au prezentat un 
document de lucru referitor la limi
tarea cursei înarmărilor și adoptarea

în cadrul convorbirii ce a avut loc 
a fost exprimată dorința Șomună de 
a valorifica mai bine posibilitățile 
de care dispun economiile celor două 
țări pentru dinamizarea .raporturilor 
bilaterale pe plan economic și teh- 
nico-științific.

.Ministrul român a avut întîlniri cu 
Jose Fragelli, președintele Senatu
lui federal, Aureliano Chaves, mi
nistrul minelor și energiei. Iris Re
sende, ministrul agriculturii. Vicente 
Fiolha, ministrul irigațiilor, și An
dre Franco Montoro, guvernatorul 
statului Sao Paulo, cu reprezentan
ții unor companii.

★
La Brasilia s-au încheiat lucrări

le celei de-a IX-a sesiuni a Comi
siei mixte româno-braziliene. Pro
tocolul semnat cuprinde măsuri pen
tru dezvoltarea și diversificarea 
schimburilor comerciale bilaterale, 
pentru*  realizarea cooperării econo
mice în sectoarele minier, al utila
jelor petroliere, materialului rulant 
și de tracțiune feroviară, agricol, 
precum și în alte domenii de interes 
reciproc. I

unor măsuri generatoare de încre
dere pe mările și oceanele lumii.

Documentul propune încheierea 
neîntîrziată a unui acord deschis 
participării tuturor statelor referi
tor la abținerea de la activități’ 
militare în zonele marilor căi mari
time, precum și în regiunile unde 
există riscul izbucnirii unor conflicte.

Lucrările sesiunii E.C.O.S.O.C
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 

— în cadrul sesiunii E.C.O.S.O.C., 
ale cărei lucrări continuă la sediul 
din New York al Națiunilor Unite, 
un grup de țări socialiste și nealinia
te au prezentat un proiect de rezo
luție care condamnă recrutarea, fi
nanțarea și folosirea mercenarilor, 
calificate ca un pericol la adresa

păcii și securității internaționale. în 
document se arată, între altele, că. 
folosirea mercenarilor ți activitățile 
acestora contravin unor principii de 
bază ale dreptului internațional, cum 
sînt independenta și suveranitatea 
națională, neamestecul in treburile 
interne, integritatea, teritorială și 
autodeterminarea popoarelor.

R.F.G. va continua să se bazeze pe sursele nucleare 
pentru asigurarea nevoilor energetice

Cuvintarea cancelarului Helmut Kohl
BONN 22 

cuvîntul în 
parlamentul 
R.F.G., Helmut Kohl, s-a pronunțat 
în favoarea utilizării energiei nu
cleare în această țară și a adus ar
gumente pentru a combate cererile 
opoziției de a se pune capăt erei 
atomice, transmite agenția Reuter. 
R.F.G. — a spus vorbitorul — nu are 
altă alternativă decît să se bazeze 
pe sursele nucleare pentru a asigura 
6 mare parte a nevoilor sale ener
getice. „Nu trebuie să renunțăm la 
energia nucleară, ci să intensificăm 
eforturile internaționale pentru a

(Agerpres). — Luînd 
cadrul dezbaterilor din 
vest-german, cancelarul

obține o securițate nucleară sporită", 
a adăugat Kohl.

In discursul său, cancelarul vest- 
german a ținut să precizeze că ener
gia nucleară afectează mediul în
conjurător mai puțin decît combus
tibilii tradiționali și a avertizat că 
închiderea centralelor energetice nu
cleare ar afecta economia și ar im
plica desființarea unui important 
număr de locuri de muncă. In, în
cheiere, Helmut Kohl s-a pronunțat 
în favoarea stabilirii unor norme.de 
seauritâte nuțleară pe plan mondial, 
în cadrul unei conferințe interna
ționale speciale.

Pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale

CARACAS
" cursul unui
Maracaibo, 
parlamentare a partidului de guver- 
nămînt Acțiunea Democratică din
Venezuela, Carlos Canache Mata, s-a

,22 (Agerpres). — în 
Seminar desfășurat la 

președintele fracțiunii

DIN ACTUALITATEA POLITrCĂ;

Spania in perspectiva alegerilor anticipate
La numai trei luni de Ia referen

dumul asupra apartenenței țării la 
N.A.T.O., spaniolii urmează să fie 
convocați din nou la urne, de astă 
dată fiind vorba de alegeri legisla
tive anticipate. Ele se vor desfășura 
la 22 iunie, cu circa trei luni îna
inte de termenul normal, și, în ve- , 
derea lor, la sfirșitul lui aprilie a 
fost decretată dizolvarea Cortesuri- 
lor (parlamentul),, fixîndu-se, 
odată. începerea campaniei 
le la 31 mai.

Devansarea termenului 
nu a constituit o surpriză, 
precedată de un șir de „indiscreții" 
In paginile presei, atribuite obișnui
telor „surse competente" r— apropiate 
de conducerea Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol (P.S.M.S.).

Conform explicațiilor furnizate de 
un purtător de cuvînt al guvernului, 
decizia de a grăbi ținerea alegerilor 
s-ar datora „perspectivelor econo
mice favorabile" din țară șî faptu
lui că actualele Cortesuri „și-au în
deplinit misiunea pentru care au 
fost alese". Cel de-al doilea argu
ment se referă la faptul că parla
mentul dizolvat recent a adoptat în 
ultimii, doi ani un șir de legi im
portante, prevăzînd reforme de an
vergură în sectoare ca învățămintul, 
justiția, forțele armate și de poliție. 

Alături de legiferarea acestor im
portante reformă, guvernarea socia
liștilor a marcat un incontestabil 
progres in stabilizarea tinerei demo
crații spaniole, atît prin aplanarea 
unor fricțiuni în sectorul militar, cit 
și prin combaterea eficientă a gru
pării extremiste ETA, atentatele a- 
cestei organizații mareînd în ulti
mul an o scădere drastică. „Bilanț 
peste așteptări" — astfel își intitula 
o revistă madrilenă articolul consa
crat rezultatelor trecutei legislaturi.

Rămîne însă fapt că hotărîrea de 
convocare anticipată a alegerilor a 
fost luată tocmai într-un moment 
Cînd toate sondajele de opinie erau 
favorabile Partidului Socialist Mun
citoresc. de guvemămînt. De unde 

"ți opinia generalizată a comentato
rilor de la Madrid că ar fi vorba de 
intenția socialiștilor de a profita din 
plin de aderența corpului electoral 
spre a-și asigura,' fără prea mari 
bătăi de cap, o nouă perioadă de 
guvernare.

Desigur, nu este singura rațiune 
• devansării calendarului electoral. 
Ei i se adaugă altele, finind de ra
portul de forțe pe arena politică. In 
această privință, Marcelino Ca
macho, secretarul general al centra

tot- 
electora-
electoral 
ea fiind

lei sindicale Comisiile Muncitorești, 
de tendință comunistă, este de pă
rere că scopul de căpătii al convo
cării electorale precipitate ar fi „de 
a împiedica procesul de unificare a 
forțelor situate la stingă P.S.M.S.". 
Formularea se referă de fapt la co
muniști, care dezbat insistent In ul
tima vreme problema refacerii uni
tății rîndurilor lor.

Oricum ar fi. socialiștii par Ia fel 
de avantajați și in raport cu parti
dele situate la dreapta lor, în pri
mul rind față de conservatorii din 
„Coaliția Populară" (alcătuită din 
partidele Alianța Populară, liberal 
și democrat-creștin), care încă nu 
s-a pus de acord asupra unui pro
gram electoral comun. Comentatorii 
de la Madrid socotesc însă că fie 
chiar în eventualitatea unui deplin 
consens în sinul conservatorilor, a- 
ceștia tot nu ar avea șanse să peri
cliteze pozițiile electorale solide ale 
socialiștilor. Tocmai de aceea con
servatorii și-au îndreptat speranțele 
spre crearea unei coaliții de cen- 
tru-dreaptâ, dar ofertele adresate in 
acest sens conducătorilor a două 
formațiuni centriste — a fostului 
premier Adolfo Suarez și a lideru
lui catalan Miguel Roca — au ră
mas, deocamdată, fără răspuns. Se 
crede că în general o asemenea uni
une nu ar putea fi perfectă, mai 
ales că centriștii catalani ai lui Roca 
se arată ostili alianțelor electorale, 
preferind să intre în competiție doar 
cu propriile forțe.

Dacă problemele pe care le au de 
soluționat forțele de opoziție în 
perspectiva scrutinului legislativ 
apar complexe și dificile, datorită 
divergențelor pe plan intern și ne
înțelegerilor privând închegarea unor 
coaliții, partidul premierului Felipe 
Gonzales proiectează, prin contrast, 
o imagine de calm și siguranță, gra
ție — spun observatorii — unității 
existente în rîndurile partidului. U- 
nitate reală, în pofida fisurilor pro
duse cu prilejul referendumului din 
martie asupra apartenenței țării la 
N.A.T.Cj. Pentru a le împuțina și a 
le limita efectele, Felipe- Gonzales a 
optat în unele cazuri pentru înlo
cuirea unor inalți, demnitari socia
liști, inclusiv a fostului ministru de 
externe, Fernando Moran.

O seamă de observatori atrag to
tuși atenția că viitoarea confruntare 
electorală s-ar putea să nu fie pen
tru socialiști chiar o simplă „plim
bare", lipsită total de riscuri. Mai 
întîi, susțin ei, fiindcă valoarea son
dajelor de opinie rămîne destul de

relativă (în preajma referendumului 
din martie, de pildă, aproape toate 
sondajele indicau un rezultat favo
rabil ieșirii Spaniei din pactul nord- 
atlantic). In al doilea rind, bilanțul 
guvernării socialiste nu cuprinde 
doar înfăptuiri, ci și unele promi
siuni neonorate.
’Este adevărat, pe plan economic, 

situația țării a marcat în vremea 
din urmă o vizibilă îmbunătățire in 
diverse sectoare, mai cu seamă în 
ce privește echilibrarea balanței de 
plăți. Aceasta însă cu prețul unor 
reduceri însemnate ale programelor 
sociale. Partidele opoziționiste susțin 
că ameliorarea indicatorilor în eco
nomie s-ar datora mai mult con
juncturii internaționale create prin 
scăderea prețului petrolului — achi
zițiile de țiței constituind un capitol 
esențial al cheltuielilor Spaniei — 
ca și scăderii cursului dolarului. în 
genere, în domeniul economic, și 
mai cu seamă în industrie, dificul
tățile sint puse cu predilecție de gu
vern în seama „reconversiunii", a- 
dică a adaptării întreprinderilor la 
exigentele impuse de intrarea Spa
niei în Piața comună. Socialiștii au 
acordat mare importanță aderării 
la C.E.E., considerînd-o de mare 
semnătâte pentru destinele țării 
bineînțeles, ei nu pierd prilejul 
a sublinia meritele P.S.M.S. în 
făptuirea integrării în „Europa 
lor 12".

Poate că punctul cel mai vulnera
bil al guvernării socialiste îl consti
tuie problema șomajului, care afec
tează peste o cincime din populația 
activă. In locul serioasei redresări 
prin crearea a 800 000 noi locuri' de 
muncă, promise acum aproape pa
tru ani. s-au mai adăugat între timp 
încă vreo 700 000 de șomeri, ceea ce 
face din Spania țara vest-europeană 
cea mai afectată de acest flagel. 
Dar, chiar și sub un asemenea as
pect, guvernul poate invoca un suc
ces relativ : reducerea în oarecare 
măsură a șomajului în rîndul tine
rilor aflați în căutarea primului loc 
de muncă.

Pe scurt, scrutinul din iunie se 
profilează ca un prilej de reafir
mare a potențialului electoral reîn
noit al P.S.M.S., dar și ca un mo-, 
ment de posibile reorientări și re
grupări pe eșichierul politic, cu po
sibile reflexe asupra urnelor, dar 
deocamdată totul Iasă să se între
vadă că nu va fi vorba de modifi
cări de anvergură.

pronunțat în favoarea instaurării 
unei noi ordini economice interna
ționale, subliniind că este inaccepta
bil ca un sfert din populația lumii, 
care trăiește în statele industriali
zate occidentale, să beneficieze de 
4/5 din venitul mondial. Arătind că 
problema cea mai acută in relațiile. 
Nord-Sud o constituie datoria ex
ternă a țârilor in curs de dezvoltare, 
el a evidențiat necesitatea reducerii 
ratei. dobinzilor, a extinderii terme
nelor de rambursare și a sporirii 
fluxului de resurse financiare spre 
națiunile sărace. . cbrlos Canache 
Mata a condamnat, totodată, măsu
rile protecționiste aplicate de statele 
occidentale industrializate,1 Care îm
piedică accesul pe piețele acestora 
a produselor de export latino-ame- 
ricane. El a relevat importanța in
tensificării dialogului și a relațiilor 
Sud-Sud, a impulsionării programe
lor de cooperare intre statele „lu
mii a treia".
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Vasile OROS

Sprijin față de lupta 
justă a poporului 

namibian
LA VALLETTA 22 (Agerpres). — 

Mihai Fabian transmite : Lucrările 
reuniunii internaționale de la La 
Valletta cu privire la acțiuni pe plan 
mondial pentru independența ime
diată a Namibiei, organizată de Con
siliul O.N.U. pentru Namibia, au 
luat sfîrșit. A fost adoptată o decla
rație finhlă care exprimă sprijinul 
total față de lupta justă a poporului 
namibian, declarația precizează căi 
singura cale viabilă pentru asigura
rea accesului la independență al 
Namibiei este rezoluția 435 a Consi
liului de Securitate, din 1978, care 
prevede încetarea imediată a ocu
pării Namibiei, retragerea completă 
a trupelor R.S.A. din acest teritoriu, 
organizarea de alegeri libere, sub 
supravegherea și controlul O.N.U. .

Este condamnată recenta agre
siune a R.S.A. împotriva Botswa- 
nei, Republicii Zimbabwe și Zam- 
biei, s.ubliniindu-se necesitatea înce
tării imediate a unor asemenea acte 
și, șe solicită sancțiuni cuprinză
toare și obligatorii împotriva R.S.A., 
în . conformitate cu prevederile Car
tei O.N.U.

Documentul afirmă sprijinul ’ față 
de S.W.A.P.O., singurul reprezen
tant legitim al poporului namibian.

In favoarea soluționării

pe cale pașnică a situației 
din America Centrală

BRASILIA 22 (Agerpres). — Pre
ședintele Braziliei. Jose Sarney. a 
subliniat că eforturile întreprinse de 
„Grupul de la Contadora“ (Columbia, 
Mexic. Panama și Venezuela) în ve
derea instaurării păcii în America 
Centrală constituie o cale viabilă 
pentru a soluționa conflictele din 
regiune. într-o declarație făcută la 
Brasilia, președintele Sarney a pre
cizat că țara sa acordă sprijin activi
tății „Grupului de la Contadora". in 
cadrul „Grupului de la Lima", alături 
de Argentina, Peru și Uruguay, în 
vederea reglementării pașnice a cri
zei centroamericane.

MANAGUA 22 (Agerpres). — In- 
tr-un comunicat dat publicității la 
Managua, Ministerul Relațiilor Ex
terne al Republicii Nicaragua arată 
că nu există nici o garanție din 
partea S.U.A. că ar înceta agresiu
nea dacă Nicaragua ar semna Actul 
de pace propus de „Grupul de la 
Contadora". Comunicatul face refe
riri la un studiu elaborat de Penta
gon si publicat de ziarul „New York 
Times", potrivit căruia „semnarea 
Actului de la Contadora ar putea 
conduce la o intervenție militară ma
sivă a S.U.A. în Nicaragua". „Afir
mațiile făcute de Pentagon — subli
niază comunicatul nicaraguan — con
stituie încă o probă că guvernul 
S.U.A. nu a sprijinit niciodată în 
mod real si efectiv eforturile de pace 
ale „Grupului de la Contadora" și că, 
în aceste condiții, „acordurile care se 
prefigurează în regiune nu vor îm
piedica S.U.A. să continue brutala lor 
agresiune împotriva poporului nica- 
raguar.'V-

Rezultatele alegerilor 
din Olanda

HAGA 22 (Agerpres). — Potrivit 
rezultatelor oficiale 
alegerilor _ 
miercuri în Olanda, partidul Apelul 
Creștin Democrat (C.D.A.) a obținut 
54 de mandate în Camera Deputați- 
lor, din totalul de 150. Partenerei 
său in coaliția guvernamentală, 
condusă de Ruud Lubbers (C.D.A.), 
Partidul Popular pentru Libertate și 
Democrație (liberal — V.V.D.) deți
ne în noul for legislativ 27 de locuri, 
împreună, cele două partide își 
mențin majoritatea de 81 de man
date in camera inferioară a parla
mentului, puțind forma noul guvern.

Partidul Muncii din Olanda, prin
cipala forță a opoziției, a obținut 52 
de-mandate în Camera Deputaților, 
cu cinci mai multe decît în prece
denta cameră. Cel .de-al patrulea 
dintre principalele partide politice 
olandeze — Democrații '66 — a ciști- 
gaț -trei locuri, deținînd în 
nouă. Celelalte opt mandate .. 
împărțite intre alte partide, din to
talul de 27 de formațiuni 
care au prezentat candidați la aces
te alegeri. >

definitive ale
legislative desfășurate

prezent 
au fost
politice

CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAK
TEHERAN 22 (Agerpres). — For

țele iraniene au reocupat, în urma 
luptelor purtate în noaptea de 
miercuri spre joi. un teritoriu ira
nian de aproximativ 230 kilometri 
pătrați deținut de trupele irakiene 
în regiunea Fakkeh, informează a- 
genția IRNA. Continuind înaintarea, 
forțele iraniene au ocupat 120 kilo
metri pătrați de teritoriu irakian, 
a anunțat postul de radio Teheran 
citat de agenția U.P.I. Pe. de altă 
parte, avioane militare iraniene au 
bombardat poAții și concentrări de 
trupe irakiene pe teatrul de opera-

țiuni Mehran, transmite agenția 
IRNA.

BAGDAD 22 (Agerpres). — După 
cum informează agenția I.N.A.. for
țele irakiene au încercuit joi doUă 
regimente iraniene, anihilîndu-le, în 
sectorul de nord al frontului, intr-o 
regiune situată în apropierea înăl
țimii strategice Kardaman. Un co
municat militar citat de agențiile 
France Presse și U.P.I. relevă că 
forțele irakiene au respins două 
atacuri iraniene in regiunea Mehran, 
din Iran.

UN SCHIMB DE PĂRERI SO- 
VIETO-AMERICAN, la nivel de 
experti. In legătură cu situația din 
America Centrală, a avut Ioc la 
Moscova — transmite agenția 
T.A.S.S. Consultări similare în a- 
ceastă problemă s-au desfășurat. în 
toamna anului 1985. la Washington, 
precizează agenția citată.

l‘

PRIMIRE. Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, l-a primit, la 
Berlin, pe Karl-Heinz Hiersemann, 
vicepreședinte al Partidului Social- 
Democrat al Landtagului (parla
mentul) Bavariei, informează agen
ția . A.D.N.. Interlocutorii s-au pro
nunțat pentru măsuri concrete în 
vederea limitării armamentelor și 
înfăptuirii dezarmării, pentru eli
minarea armelor nucleare și preîn- 
timpinârea militarizării spațiului 
cosmic. S-a apreciat că dialogul 
dintre P.S.U.G. și P.S.D. consti
tuie o contribuție importantă la 
asigurarea securității și destinde
rii în Europa. A fost reafirmat 
punctul de vedere potrivit căruia 
salvgardarea păcii se află în cen
trul relațiilor dintre cele două sta
te germane.

r. s. vietnam , Manifestare consacrată celei de-a
65-a aniversări

HANOI 22 (Agerpres). — In orașul 
vietnamez Thai Nguyen, reședința 
provinciei Bac Thai, a avut loc o 
manifestare consacrată celei de-a 
65-a aniversări a făuririi Partidului 
Comunist Român.

In alocuțiunile rostite au fost evo
cate realizările . poporului nostru in 
anii construcției socialiste, acțiunile

a făuririi P.C.R.
și inițiativele României, ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, in cadrul 
Anului Internațional al Păcii, rela
țiile tradiționale de prietenie dintre 
cele două partide, țări și popoare, 
dezvoltate necontenit pe baza înțe
legerilor convenite cu prilejul întîl- 
nirilor la nivel înalt de la București 
și Hanoi.

LUCRĂRI ROMÂNEȘTI EXPUSE LA TÎRGURI 
ȘI EXPOZIȚII INTERNATIONALE DE CARTE

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — La 
Varșovia s-a deschis cea de-a 
XXXI-a ediție a Tirgului interna
țional al cărții, la care participă 22 
de țări, între care 'și România.

La loc de frunte, în cadrul stan
dului țării noastre, sînt expuse 
opere din gindirea social-poli- 
tică și economică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, apărute in limbi 
de circulație internațională. Sînt 
prezentate, totodată, lucrări ale to-, 
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

Editurile din țara noastră expun 
peste 600 de titluri din literatura 
social-politică. tehnică și economi
că, lucrări reprezentative din crea
ția prozatorilor și poeților români

clasici și contemporani, din dome
niul istoriei, filozofiei, artei, litera^ 
tură pentru copil, dicționare.

BUDAPESTA 22 (Agerpres). — In 
cadrul Tirgului internațional de 
primăvară specializat in mașini- 
utilaje și bunuri de investiții, la 
Budapesta s-a deschis cea dc-a 18-a 
expoziție internațională de carte 
tehnică și științifică. Sînt expuse 
peste 2 500 volume din aproximativ 
50 de țări ale lumii. România parti
cipă cu un stand în care la loc de 
frunte este expusă „Enciclopedia 
de chimie", prestigioasă lucrare ști
ințifică elaborată sub conducerea 
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu.

Adunare electorală la Praga
Cuvintarea tovarășului Gustav Husak

PRAGA 22 (Agerpres). — întreaga 
activitate a Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, care a marcat, recent, 
împlinirea a 65 de ani de la crearea 
sa. confirmă că obiectivul său prin
cipal — asigurarea libertății si păcii 
— rămîne neschimbat — a declarat 
Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C.C.. președintele R.S.C.. 
președintele Frontului Național din 
R.S. Cehoslovacă, la’ adunarea elec
torală de la Praga.

Referindu-se Ia pregătirile în ve
derea alegerilor generale pentru or
ganele centrale si locale ale puterii 
de stat, vorbitorul — transmite agen
ția C.Ț.K. — a relevat că în cadru] 
lor cetățenii și-au exprimat încre
derea fată de partid si față de Fron
tul National, au sprijinit programul 
lor electoral. Cetățenii Cehoslovaciei

se conving pe baza experienței pro
prii că această politică exprimă in
teresele lor.

în cadrul adunărilor — a arătat 
G. Husak — o atenție deosebită a 
fost acordată actualei situații grave 
pe plan international. Adunările au 
demonstrat că poporul cehoslovac 
sprijină pe deplin politica externă a 
tării, avind drept tel asigurarea unei 
vieți pașnice si sigure, preîntimpi- 
narea pericolului de război, trecerea 
la dezarmare, reglementarea con
structivă a problemelor vitale ale 
umanității. însănătoșirea climatului 
internațional. El a reafirmat hotă- 
rirea tării sale de a acționa pentru 
încetarea cursei înarmărilor. Pen
tru consolidarea pe plan internatio
nal a principiilor coexistentei paș
nice între state.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 22 (Agerpres). — O esca

ladare masivă a luptelor între forțele 
rivale a avut loc la Beirut în ulti
mele 24 de ore. Agențiile internațio
nale de 
violente 
seara si . _ .. ___ .. .___ _
nia de demarcație și în cartierele de 
sud si de nord (ale capitalei libaneze. 
S-au semnalat, de asemenea, schim
buri de focuri în zona taberei de re
fugiat! palestinieni Shattla. Potrivit 
estimărilor, cel puțin 34 de persoane 
au. fost .ucise si peste 100 
rănite in timpul luptelor. în 
fost folosite tancuri, artileria 
si mortierele.

Pe de altă parte, în sudul ___
nului. trupele de ocupație israelîene

presă relatează că ciocniri 
s-au desfășurat miercuri 

în noaptea următoare Ia li-

din asa-zisa zonă de securitate au 
bombardat localitatea Yohmor. uci- 
gind sase persoane. Soldați israelieni 
au pătruns și în localitatea Mazraat. 
Ia nord de Nabatiyeh, deschizind 
focul asupra populației locale, infor
mează agenția Reuter, citind surse 
ale politiei libaneze.

au fost 
care au 
de cîmp
Libanu-

TUNIS 22 (Agerpres). — Miercuri, 
asupra Oficiului de informații al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei din Bruxelles a fost săvîrșjț 
un, atentat terorist — a anunțat, Ia 
Tunis, un comunicat al O.E.P., difu
zat de agenția W.A.F.A. Potrivit! 
unei declarații a directorului oficiu
lui, Shawki Al Armaly, atentatul s-a 
soldat cu pagube materiale.

Comunicatul sesiunii de la Bruxelles a „Eurogrupului" 
Reluarea de către S.U.A. a producției de arme chimice 

$i aducerea acestor arme în Europa occidentală 
intimpină opoziții serioase

BRUXELLES 22 (Agerpres), — La 
Bruxelles au luat sfîrșțt lucrările se
siunii „Eurogrupului". organism din 
care fac barte miniștrii apărării ai 
țărilor membre ale N.A.T.O.. cu ex
cepția Franței si Islandei. în comu
nicatul dat publicității, participantii 
relevă. în termeni generali, necesita
tea îmbunătățirii relațiiloi- Est-Vest 
și a continuării eforturilor pentru re
ducerea echilibrată a armelor nuclea
re și convenționale. Se remarcă insă 
că in comunicat nu sînt concretizate 
căile de atingere a acestor obiective 
și nici nu sint avansate propuneri 
noi din partea membrilor N.A.T.O.

Documentul reiterează, pe de altă 
parte, o serie de teze mai vechi ale

Pactului Nord-Atlantic, cum sînt cele 
privind „importanta cheie" a pre
zentei forțelor armate ale S.U.A, 
pentru securitatea Europei occidenta
le și a N.A.T.O. și „necesitatea" con
tinuării procesului de înarmare a 
acestui bloc militar, sub pretextul 
„reechilibrării" raportului militar de 
forte pe continentul european.

O altă problemă examinată, dar 
care nu este menționată în comuni
catul final, a fost aceea a reluării de 
către S.U.A. a producției de arme 
chimice și a aducerii acestor arme 
în Europa occidentală „în situații de 
criză" — problemă care intimpină 
opoziții serioase din partea mai mul
tor țări membre ale pactului.

In S.U.A. a fost experimentată o nouă rachetă

intercontinentală
Vii proteste ale

de tip „
opiniei publice

tc

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
Forțele armate ale S.U.A. au proce
dat la Baza Vandenberg din Califor
nia la experimentarea unei noi ra
chete , intercontinentale de tip „MX“ 
cu 10 focoase teleghidate indepen
dent. care au d’tins obiectivele lor din 
arhipelagul Kwajalein. situat în Pa
cificul de sud. După cum a precizat 
un purtător de cuvînt al forțelor mi
litare americane, experiența a reușit

Si a avut ca obiectiv verificarea sis
temului de ghidare a focoaselor.

După cum se știe, punerea la punct 
a rachetei „MX" și hotărîrea Con
gresului de a se construi. într-o pri
mă etapă. 50 de exemplare de acest 
tip au fost întimpinate cu un val de 
proteste in rîndul opiniei publice 
americane și internaționale, fiind 
apreciate ca un nou moment în esca
lada cursei înarmărilor nucleare.

-AGENȚIILE DE PRESA
S} - ne scurt

„COSMOS-1 744". în Uniunea So- 
vieti’că a fost lansat satelitul arti
ficial al Pămîntului ..Cosmos-1 744“. 
După cum relatează agenția T.A.S.S., 
el este destinat obținerii in spațiul 
extraterestru a unor materiale spe
ciale. Aparatele de la bordul sate
litului funcționează normal.

LA SARAJEVO s-au încheiat lu
crările Congresului Uniunii Co
muniștilor din Bosnia și Herțego- 
vina, desfășurat în cadrul pregăti
rii celui de-al XIII-lea Congres al 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via. transmite agenția Taniug. In 
funcția de președinte al Prezidiu
lui C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Bosnia și Herțegovina a fost 
ales Milan Uzelaci.

vizată aplicarea unui plan de ur
gență. în valoare» de 487 milioane 
dolari, privind crearea de noi locuri 
de muncă. Ea a precizat că guver
nul a acordat prioritate agriculturii 
si micilor industrii pentru a se 
ajunge la independentă economică 
și la ocuparea forței de muncă.

LA GENEVA a avut loc. îoi. șe
dința grupului de lucru pentru ar
mamentele nucleare cu rază medie 
de acțiune dffi cadrul negocierilor 
sovieto-americane cu privire la ar
mamentele nucleare și cosmice, 
transmite agenția T.A.S.S.

PLAN DE URGENTA. Președin
tele Filipinelor. Corazon Aquino, a 
anunțat într-o alocuțiune radiotele-

VIZITA. Primul ministru al Bel
giei. Wilfried Martens, a efectuat o 
vizită oficială la Bonn, unde a avut 
convorbiri cu cancelarul R.F.G., 
Helmut Kohl. Interlocutorii au exa
minat o gamă largă de probleme 
bilaterale, precum și internaționale. 
Totodată, cancelarul Kohl l-a infor
mat pe premierul belgian asupra 
rezultatelor recentei reuniuni la 
nivel înalt a principalelor șapte țări 
occidentale industrializate, desfășu
rată la Tokio.

VALULUI DE VIOLENȚE RASIA
LE, ■ o caracteristică zilnică a cli
matului politic din Republica Sud- 
Africană. i-au căzut victimă în ul
timele 24 de ore alte persoane de 
culoare. In apropiere de Capetown 
au fost descoperite corpurile ne
însuflețite a trei negri. Se rela
tează, totodată, că cel puțin patru 
persoane, tot de culoare, au fost 
asasinate în timpul manifestațiilor 
antiapartheid desfășurate miercuri 
în diverse zone ale țării, unde po
liția a făcut uz de arme de foc.

CICLON. Numărul victimelor 
ciclonului „Namu“, care s-a abă
tut luni asupra Insulelor Solomon, 
din sud-estul Pacificului, se ridică 
la 71. Numeroase

' date 
circa 
tînd 
latia 
cuințe.

persoane sînt 
dispărute. Pe de altă parte, 
90 000 de oameni, reprezen- 

aproape o treime din popu- 
insulelor, au rămas fără lo-
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