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Vizitele de lucra
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu
au prilejuit o puternică reafirmare
5 O VIBRANTĂ ȘI SIMBOLICĂ CHEMARE A PREȘEDINTELUI
ROMÂNIEI SOCIALISTE LA PACE, LA RAȚIUNE:
a unității întregului popor în jurul
*
„Aș vrea ca acest șoim al patriei să fie văzut de toți conducătorii
partidului, a voinței tuturor oamenilor * din Europa
și din lume, să înțeleagă că ei, copiii, au nevoie de viață,
muncii de a înfăptui neabătut hotărîrile de liniște, nu de arme nucleare!In numele lor, să asigurăm eliminarea
armelor nucleare, pentru a apăra viața copiilor, a lumii!“
celui de-al XIII-lea Congres al P.C.R.
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
In continuarea vizitei de
lucru efectuate in ju
dețul Sălaj, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste
România, și tovarășa Elena
Ceaușescu s-au aflat, vi
neri, in mijlocul unor colec
tive de muncă de pe mo
derna platformă industrială
a Zalăului.

Ritmul Înalt al industrializării
Înregistrat de municipiul de la
poalele Meseșului în perioada
inaugurată de cel de-al IX-lea
Congres al partidului îl situează
in rindul celor mai semnificati
ve exemple ale roadelor politicii
de repartizare armonioasă, echi
librată a forțelor de producție
in toate zonele tării. Pentru a
deveni ceea ce este astăzi.
Zalăul a beneficiat de un volum
de investiții de aproape 17 mili
arde lei — materializat in între
prinderi noi. cu o dotare tehnică
modernă. Construcțiile de ma
șini. chimia, electrotehnica sint
pilonii industriei de azi a Za
lăului. a iudetului Sălai. ai creș
terii bunăstării oamenilor muncii din această parte a tării,
(Continuare în pag. a Il-a)
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la marea adunare populară din municipiul Zalău
Dragi tovarăși,

Doresc să încep adresîndu-vă
dumneavoastră, tuturor locuitorilor
municipiului Zalău și județului
Sălaj, în numele Comitetului Cen
tral al partidului, al Consiliului de
Stat și guvernului, precum și al
meu personal, un cald salut revo
luționar, împreună cu cele mai
bune urări. (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. !“).
Vizita de lucru pe care o efec
tuăm și în județul Sălaj ne-a dat
posibilitatea de a constata, cu
multă satisfacție, entuziasmul și
abnegația cu care oamenii muncii
din Sălaj — la fel ca toți oamenii
muncii din patria noastră — au
trecut la realizarea planului pe pri
mul an al celui de-al 8-lea cinci
nal, a hotărîrilor Congresului al
XITT-lea al partidului, care mar
chează o etapă nouă în dezvoltarea
economico-socială a României.
(Aplauze și urale puternice ; se
scandează „Ceaușescu și poporul!",
„Ceaușescu, fiu iubit, in Sălaj bine
ați venit !“).
Am vizitat mai multe unități in

dustriale, o cooperativă agri
colă, precum și o mică expo
ziție privind activitatea din agri
cultură. Avem, în general, im
presii bune despre ceea ce am
văzut în cursul acestei vizite. In
tr-adevăr, oamenii muncii din in
dustrie au început primul an al
noului cincinal cu rezultate bune,
realizînd producția pe patru luni
chiar cu o mică depășire, ceea ce
dă posibilitatea să se înfăptuiască
în bune condiții, cu o depășire mai
importantă, planul pe acest an și
să se pună o bază trainică înde
plinirii întregului cincinal. (Aplauze
și urale puternice; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.
„Ceaușescu și poporul !“).
Sălajul se numără printre acele
județe care, de la reorganizarea
teritorial-administrativă din 1967—
68, au cunoscut o dezvoltare
foarte puternică. Vă reamintiți, cei
care sînteți de prin aceste locuri,
cum se prezentau, în trecut, .Zalăul
și alte localități, ce industrie exista
aici. Astăzi Zalăul a devenit in
tr-adevăr un oraș modern, rezultat
al construcției socialiste. (Urale șl
aplauze puternice ; se scandează

„Ceaușescu, fiu iubit, în Sălaj bine
ați venit !“).
Toate unitățile industriale de
bază ale Sălajului sînt, de aseme
nea, construite în ultimii 20 de
ani, iar, dacă m-aș referi la uni
tățile din Zalău, ele au și o dotare
de înaltă tehnicitate, care dă posi
bilitatea să se realizeze producții
la nivelul celor mai bune produse
similare pe plan mondial. Intr-ade
văr, se poate afirma fără teama
de a greși, pe baza realităților, a
faptelor, că numai și numai socia
lismul poate să transforme, intr-o
perioadă scurtă, o localitate și să
o ridice Ia un nivel modern, să asi
gure oamenilor un nivel nou de
viață, de cultură, de civilizație!
(Aplauze și urale puternice; se
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!",
„Ceaușescu și poporul!“).
In întreaga țară au avut Ioc
profunde transformări revoluțio
nare, dezvoltarea unor puternice
platforme industriale, a orașelor
și satelor. Dar, în acest cadru —
subliniez încă o dată — Zalăul
constituie^ un exemplu de ceea ce
se poate realiza într-o perioadă
scurtă atunci cînd poporul, cînd

oamenii muncii sînt stăpîni pe
destinele lor și își făuresc viața așa
cum o doresc ei ! (Urale și aplau
ze îndelungate; se scandează
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu
și poporul !“).
Pentru rezultatele obținute în
realizarea prevederilor planului pe
primele patru luni și în dezvol
tarea generală a Zalăului și Săla
jului, doresc să vă adresez dum
neavoastră, tuturor locuitorilor,
cele mai calde felicitări și urarea
de noi și noi împliniri și succese
în întreaga activitate ! (Urale și
aplauze; se scandează „Stima
noastră și mîndria — Ceaușescu,
România !“).
De asemenea, doresc ca, și de
Ia Zalău, de la . această mare adu
nare populară, să adresez tuturor
oamenilor muncii din patria noas
tră — care au obținut succese im
portante pe primele patru luni ale
acestui an și ale noului cincinal
— cele mai calde felicitări și
urarea de a face totul pentru a
încheia acest an cu rezultate cit
mai bune și a pune astfel o bază
trainică realizării planului cinci
nal, care va duce Ia ridicarea pa

triei noastre pe noi culmi de pro
gres și civilizație, de bunăstare
materială și spirituală a întregii
națiuni ! (Urale și aplauze înde
lungate ; se scandează „Ceaușescu
și
poporul!“, „Ceaușescu —
P.C.R. !“).
Dragi tovarăși,

După cum este bine cunoscut,
Congresul al XIII-lea al partidu
lui a stabilit drept obiectiv fun
damental pentru acest cincinal și
în perspectivă pînă în anii 2000
trecerea României de la stadiul
de țară în curs de dezvoltare la
cel de tară mediu dezvoltată
pînă în 1990, iar pînă în anii 2000
înfăptuirea prevederilor Progra
mului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și crearea condițiilor de
înaintare spre comunism, de afir
mare, în această perioadă, a prin
cipiilor de muncă și de viață co
muniste în toate domeniile. (Aplauze și urale puternice, prelun
gite ; se scandează „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu, România
— stima noastră și mîndria !“).

Avem planuri și programe de
mare perspectivă, pe măsura ca
pacității și forței creatoare a po
porului nostru. Tot ceea ce am
realizat în anii socialismului de
monstrează că stă în puterea
noastră să înfăptuim aceste pla
nuri, sub conducerea gloriosului
nostru partid, care în cei 65 de
ani a făcut totul pentru ridicarea
României la un nivel nou de
viață, pentru întărirea indepen
denței și suveranității țării, și va
face totul și în viitor pentru vic
toria comunismului, pentru bună
starea întregii națiuni ! (Aplauze
și urale puternice ; se scandează
îndelung
„Ceaușescu
șî
po
porul !", „Ceaușescu — P.C.R.!“).
înfăptuirea acestor obiective
presupune să acționăm în spirit
revoluționar, cu mai multă exi
gență și fermitate pentru tre
cerea la dezvoltarea intensivă a
industriei, agriculturii și celorlalte
sectoare, la înfăptuirea revoluției
tehnico-științifice și a noii revo
luții agrare, care vor asigura ri
dicarea generală a economiei, a
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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretar general al
Partidului Comunist Român, a avut loc,
vineri după-amiază, ședința Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
în cadrul ședinței. Comitetul Politic Exe
cutiv a dezbătut și aprobat Proiectul de
decret privind fondul de participare a oa
menilor muncii la realizarea producției, a
beneficiilor și la împărțirea beneficiilor și
fondul de premiere pentru anul 1985 și co
tele de constituire a acestor fonduri pe anul
1986.
S-a subliniat că, potrivit prevederilor
acestui act normativ, la stabilirea fondului
pe ministere, celelalte organe centrale și lo
cale, pe centrale industriale s-a avut in ve
dere, pe lîngă modul de îndeplinire a sar
cinilor de beneficii, stimularea mai accen
tuată a personalului din întreprinderile eco
nomice care realizează producție pentru ex
port. De asemenea, s-a ținut seama și de
faptul că fondul de participare a oamenilor
muncii la realizarea producției, a beneficii
lor și la împărțirea beneficiilor se majorea
ză cu fondul pentru stimularea personalu
lui care a contribuit la creșterea peste plan
a productivității muncii și reducerea con
sumurilor materiale, obținerea unor prețuri
externe superioare celor planificate, precum
și a unor beneficii suplimentare, ca efect al
aplicării în producție a rezultatelor cerce
tării științifice, a invențiilor și inovațiilor.
în cadrul ședinței Comitetului Politic Exe
cutiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu a pre
zentat unele constatări făcute cu prilejul
vizitelor de lucru efectuate, in aceste zile,
in județele Satu Mare, Maramureș și Sălaj.
Secretarul general al partidului a apreciat
că aceste vizite s-au desfășurat foarte

bine, ele s-au transformat în puternice ma
nifestări ale atașamentului și încrederii oa
menilor muncii în politica internă și externă
a partidului, ale voinței muncitorilor, țăra
nilor. intelectualilor, a întregului popor de
a înfăptui neabătut, în strînsă unitate în
jurul partidului, hotărîrile stabilite de cel
de-al XIII-lea Congres, Programul de edifi
care a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre co
munism. S-a arătat că peste tot au fost evi
dente preocupările oamenilor muncii din
industrie și agricultură de a lua măsuri co
respunzătoare în vederea realizării în bune
condiții a planului pe acest an și pe între
gul cincinal, a programelor suplimentare de
creștere a producției stabilite pe baza hotă
rîrilor luate în ultimul timp de conducerea
partidului și statului. S-a constatat că față
de ceea ce se prevede să se obțină pe baza
acestor măsuri se poate realiza, printr-o mai
bună organizare a muncii, o producție su
plimentară, în condiții de eficiență și calitate
ridicate.
Secretarul general al partidului s-a refe
rit, în același timp, la unele lipsuri și
neajunsuri care mai există în activitatea
din agricultura acestor județe, în industrie,
precum și în activitatea de sistematizare a
localităților și a indicat să se ia măsuri ime
diate pentru înlăturarea lor.
Pornind de la constatările făcute
pe parcursul acestor vizite, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea de
a se organiza mai bine munca de sprijin
și control din partea Comitetului Central, a
Secretariatului și a Comitetului Politic Exe
cutiv în aplicarea și realizarea în județe a
hotărîrilor de partid și de stat, a legilor
țării. S-a hotărît să se revadă sistemul ac

tual, în sensul întăririi răspunderii membri
lor Comitetului Politic Executiv, a activiști
lor de partid și de stat pentru activitatea
ce se desfășoară în județe pentru aplicarea
în viață în cele mai bune condiții a tuturor
măsurilor stabilite de partid în vederea
realizării planului de producție, a exportu
lui, a programelor de creștere a producti
vității muncii și a eficienței economice, de
ridicare a calității și nivelului tehnic al pro
duselor, a sporirii contribuției fiecărui județ
la dezvoltarea generală a țării. Comitetul
Politic Executiv a însărcinat Secretariatul
Comitetului Central să elaboreze un plan
concret de sprijin și control, care să fie
aplicat încă din luna iunie. în mod cores
punzător, s-a hotărît să se organizeze acti
vitatea de sprijin și control din partea
birourilor și comitetelor județene de partid
în orașe și comune. S-a apreciat că toate
aceste măsuri vor duce la creșterea' răspun
derii tuturor cadrelor de partid în soluțio
narea mai operativă a problemelor legate
de îndeplinirea în bune condiții a hotărîri
lor de partid și de stat.
în cadrul ședinței Comitetului Politic Exe
cutiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, a prezentat o in
formare în legătură cu vizita prietenească
de lucru efectuată, în ziua de 16 mai, în
Uniunea Sovietică, la invitația Comitetului
Central al Partidului Comunist al Uniunii
Sovietice și a Prezidiului Sovietului Suprem
al U.R.S.S.
Comitetul Politic Executiv a subliniat
importanța convorbirilor dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, președintele
(Continuare în pag. a V-a)

Ca pretutindeni pe parcursul vizitelor de lucru efectuate în aceste zile, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa
Elena Ceaușescu au fost înconjurați, la plecarea de pe aeroportul din Cluj-Napoca, de mii de oameni, cu
însuflețite manifestări de stimă, dragoste și recunoștința

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe Salah Khalaf
membru al Consiliului Revoluționar și al Comitetului Central Al Fatah
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, vineri
după-amiază, pe Salah Khalaf, mem
bru al Consiliului Revoluționar și al
Comitetului Central Al Fatah, care
se află intr-o vizită in țara noastră.
în numele tovarășului Yasser
Arafat,
președintele Comitetului
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, al conducerii
O.E.P.. oaspetele a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu un salut

călduros, împreună cu cele mai
cordiale urări de sănătate și succes
în activitatea neobosită ce o consa
cră progresului multilateral al
României, bunăstării poporului ro
mân, cauzei păcii, înțelegerii și co
laborării intre națiuni.
Mulțumind,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a adresat, la rin
dul său, tovarășului Yasser Arafat,
conducerii O.E.P., un cald salut și
cele mai bune urări.
în cadrul primirii, s-au evidențiat
raporturile de prietenie, solidaritate

și colaborare dintre Partidul Comu
nist Român, Republica Socialista
România și Organizația pentru Eli
berarea Palestinei, dintre popoarele
român și palestinian, care cunosc o
continuă dezvoltare, in interesul re
ciproc, al securității și păcii, coope
rării și progresului in lume.
Tovarășul Salah Khalaf a expri
mat, din partea președintelui Comi
tetului Executiv al O.E.P. și a Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti(Continuare in pag. a V-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘ» NICOIAE CEAUȘESCU,
HMINĂ Cil TOVARĂȘA EMA CEAUȘESCU, IV KW1 SAW
(Urmare din pag. I)
întâlnirea eu conducătorul partidu
lui și statului s-a desfășurat intr-o
atmosferă entuziastă, de aleasă săr
bătoare, expresie a satisfacției sălăjenilor pentru remarcabilele înfăp
tuiri din ultimele două decenii, a
recunoștinței fierbinți față de to
varășul Nicolae Ceaușescu.
Pe Întregul traseu străbătut pînă
la platforma industrială, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu au fost salutați cu dra
goste și respect de mii și mii de
oameni ai muncii. S-a aplaudat și
ovaționat îndelung, s-a scandat eu
însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !",
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu
— șălăjenii !“.
Cu deosebită căldură au fost întîmpinați tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu la

ÎNTREPRINDEREA de ar
mături INDUSTRIALE DIN
FONTĂ Șl OJEL, primul obiectiv

el vizitei,
O formație alcătuită din membri
ai gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire a tineretului
pentru apărarea patriei a prezentat
onorul.
Ministrul industriei de utilaj greu,
Mihai Moraru, a informat despre
stadiul și perspectivele de dezvol
tare a întreprinderii, despre succe
sele obținute de colectivul muncito
resc de aici, care, acționind eu fer
mitate, a furnizat economiei națio
nale. peste prevederile primelor 4
luni din an, produse a căror valoare
depășește 15 milioane lei. Profilată
pe producția de armături din fontă
și oțel destinate industriilor chimică,
petrochimică, petrolieră, construcți
ilor industriale și altor sectoare ale
economiei naționale, această mare
unitate — intreprindere-etalon pe
ramură în ceea ce privește organiza
rea și modernizarea proceselor de
producție — deține o pondere însem
nată in economia județului Sălaj. La
ora actuală, modernele armături. în
trunind caracteristici tehnico-funcționale și competitive superioare, se
bucură de apreciere în 30 de țări din
Europa. America, Asia.
Directorul întreprinderii. Pompiliu
Tămaș, informează pe conducătorul
partidului și statului că, acționind in
spiritul indicațiilor date cu prilejul
precedentei vizite de lucru efectuate
în unitate, s-a trecut Ia modernizarea
turnătoriei de oțel, ex'tinzîndu-se
procedeele de turnare, asimilîndu-se
noi mărci de oțeluri. Au fost adop
tate măsuri care asigură îmbunătă
țirea condițiilor de muncă. Soluții de
modernizare a producției au fost
aplicate și în secțiile de prelucrări
mecanice.
tn fața unei expoziții cuprinzînd
produse reprezentative realizate in
unitate, grafice și panouri ilustrînd
prevederile programului de moder
nizare și creștere intensivă a pro
ducției' pînă în 1990, tovarășului
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena
Ceaușescu le-au fost prezentate di
recțiile de dezvoltare a activității
întreprinderii în actualul cincinal.
S-a subliniat faptul că. în structura
fabricației, armăturile acționate ma
nual sint înlocuite de cele cu acțio
nare electrică, pneumatică si hidrau
lică. Pe baza programului de măsuri
întocmit, va spori ponderea armătu
rilor speciale de oțel, care pină nu
de mult se imnortau. destinate pro
gramelor prioritare din petrochimie,
energetică nucleară, industria nava
lă, criogenie, vor creste nivelul de
valorificare a materiilor prime, va
loarea fiecărei tone de metal consu
mat.
Secretarul general al partidului a
Indicat să se acționeze cu hotărire
pentru îmbunătățirea calității produ
selor, reducerea în continuare a con
sumurilor de materii prime si ma
teriale, pentru creșterea producti'Jtății muncii, sporirea livrărilor la
export.
Pe tot timpul vizitei în întreprin
dere, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
întîmpinați cu flori, urale și ovații,
cu sentimente de aleasă stimă și pre
țuire, de profundă recunoștință.

La încheierea întîlnirii cu munci
torii și specialiștii de la întreprinde
rea de armături industriale din fontă
și oțel, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a spus :
Doresc să vă adresez felicitări
pentru rezultatele de pină acum.
Față de vizita trecută constat că
s-au obținut o serie de realizări
bune. Acum trebuie acționat cu mai
multă holărire pentru ridicarea ca
lității produselor, pentru valorifica
rea mai bună a spațiilor de produc
ție. Trebuie să deveniți o uzină de
prim rang nu numai în țară, dar și
in Europa, și aveți această posibili
tate. Eu vă felicit și vă doresc
succes, și să faceți totul pentru a
deveni o uzină de prim rang !
îndemnurile
tovarășului
Nicolae Ceaușescu au fost primite
cu viu entuziasm, cu satisfacție, cu
hotărîrea unanimă de a le înfăptui
întocmai.
S-a vizitat, în continuare, ÎN

TREPRINDEREA DE ANVE
LOPE, una dintre cele mai noi și
moderne unități de pe platforma in
dustrială a Zalăului.
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
salutați la sosire de ministrul indus
triei petrochimice. Adrian Stoica, de
reprezentanți ai centralei de specia
litate si ai întreprinderii.
Dialogul de lucru cu factorii de
răspundere, cu specialiștii din între
prinderea sălăieană a cuprins pro
bleme principale ale Îndeplinirii sar
cinilor de plan, ale sporirii gradului
de folosire a capacităților de produc
ție. a utilajelor, realizate în cea 'mai
mare parte în tara noastră. Directo
rul întreprinderii. loan Prunca, a re
levat că, in nomenclatorul de fabri
cație. ponderea cea mai mare o dețin
în prezent anvelopele pentru cami
oane realizate în structură metalmetal. tehnologie de vjrf pe plan
mondial. El a arătat că la Zalău au
fost realizate, pentru prima dată in
tara noastră, anvelope fără cameră
pentru camioane și anvelope pentru
mijloace de transport utilizate în ca
riere si exploatări forestiere.
S-au vizitat în continuare princi
palele secții, ceea ce a permis cu
noașterea realizărilor colectivului in
direcția valorificării superioare a ma
teriilor prime, reducerii consumurilor
de energie electrică si termică.
Au fost prezentate, în același timp,
acțiunile vizind ridicarea în conti
nuare a nivelului tehnic si calitativ
al produselor, perfecționarea pregă
tirii profesionale a oamenilor muncii,
îmbunătățirea aplicării acordului glo
bal. ca pirghie importantă in stimu
larea răspunderii personalului mun
citor fată de îndeplinirea planului.
Conducătorului partidului si statu
lui nostru i-au fost prezentate măsu
rile tehnico-organizatorice menite să
asigure înfăptuirea programului de
modernizare a fabricației; a cărui
principală rezultantă este dublarea
pină in 1988 a productivității mun
cii in comparație cu ultimul an al
cincinalului precedent. A fost subli
niat faptul că în ansamblul acestor
preocupări un loc important îl ocună
înlocuirea unor utilaje cu randament
scăzut, reorganizarea unor linii teh
nologice. mărirea flexibilității prin
cipalelor fluxuri productive.
O atenție deosebită s-a acordat as
pectelor legate de resanarea .anvelo
pelor. unitatea din Zalău executînd
în momentul de fată această opera
ție la o gamă largă de anvelope.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost pri
miți cu deosebită căldură si recu
noștință. oamenii muncii exprimindu-și, cu toată sinceritatea sentimen
tele de prețuire si aleasă stimă fată
de conducătorul iubit al partidului si
statului.
Secretarul general al partidului a
apreciat realizările colectivului în
treprinderii de anvelope si a cerut
conducerii unității să asigure o mai
bună utilizare a spatiilor existente in
vederea sporirii, si pe această cale,
a producției, folosirii la maximum a
instalațiilor de resanare concomitent
cu modernizarea lor. A fost subli
niată importanta creșterii gradului

de întrebuințare a cauciucului re
generat m procesul de fabricare a
anvelopelor cu solicitări mai reduse,
cum sint cele pentru remorcile trac
toarelor. In același timp, s-a indicat
să se acționeze cu mai multă ope
rativitate pentru modernizarea pro
ceselor tehnologice, a unor instalații
si utilaje din dotare, trecerea la
fabricarea anvelopelor fără cameră,
pentru ridicarea in continuare a ca
lității produselor. ‘
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
cerut ministrului industriei de uti
laj greu să fie luate toate măsurile
pentru încheierea, în termen cit mai
scurt, a programului de moderni
zare a preselor de vulcanizat, pen
tru fabricarea în întreprinderile
noastre constructoare de mașini a
unor utilaje de cea mai înaltă ca
litate si productivitate.
. Conducerea întreprinderii, factorii
de răspundere prezenți au mulțumit
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru indicațiile date și l-au asigurat
că vor acționa cu toată energia pen
tru îndeplinirea lor exemplară.
Analiza modului în care se acțio
nează pentru îndeplinirea planului,
pentru sporirea volumului și diver
sificarea producției, pentru îmbună
tățirea continuă a parametrilor teh
nici și calitativi ai fiecărui produs
a continuat la ÎNTREPRINDE

REA DE CONDUCTORI EMAILAȚI.
La
sosire.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena
Ceaușescu au fost salutați cu deo
sebită considerație de ministrul in
dustriei electrotehnice. Alexandru
Necula, de reprezentanți al condu
cerii centralei industriale de profil
și ai întreprinderii.
Construită din inițiativa secreta
rului genera) ăl partidului, între
prinderea de conductori emailați iși
îndeplinește cu succes, încă de la
inaugurarea primelor capacități, sar
cina de important furnizor de ma
terii prime pentru industria electro
tehnică și electronică românească.
Tinărtîl colectiv sălăjean a reușit să
asigure realizarea unor produse de
calitate recunoscută.
Prezentind evoluția unității în ul
tima perioadă, modul in care au fost
îndeplinite sarcinile de plan pe pri
mele luni ale acestui an. directorul
întreprinderii. Cornel Miclea. a sub
liniat că prin măsurile adoptate
pentru perfecționarea organizării
muncii si modernizarea fabricației
este asigurată creșterea eficienței
atît in procesul de producție de aici,
cit și în unitățile beneficiare. în
primul rînd prin crearea posibilită
ților de extindere a automatizării
unor operații la fabricile de motoa
re ' și micromotoare, de aparatură
electronică și de automatizare. S-a
relevat că prin Înfăptuirea indica
țiilor date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu au fost realizate
produse pentru utilizări speciale în
electronică, construcții de aparate și
motoare electrice.
Vizita în secțiile de trefllare’și
emailare a. pus în evidență preocu
pările colectivului in domeniul cer
cetării proprii, pentru asimilarea de
noi produse și tehnologii, crearea de
utilaje și echipamente pentru pro
cese de înaltă performanță. A fost
subliniată. în acest context, impor
tanta deosebită acordată colaborării
cu Institutul Central de Chimie in
vederea obținerii de lacuri de emai
lare cu caracteristici superioare, utilizindu-se materii prime indigene.
Efortul propriu in domeniul cerce
tării a avut, de altfel, numeroase
rezultate importante, dintre care se
remarcă realizarea unei mașini de
trefilare a sirmelor foarte subțiri.
Preocuparea specialiștilor întreprin
derii. a întregului colectiv pentru
promovarea noului in toate sectoa
rele este pusă in lumină și de di
versificarea largă a fabricației, de
executarea unor produse cu parame
tri la nivel mondial. Printre acestea
se numără conductorii sudabili și
termoaderenți solicitați de electro
nică. cei cu rezistență termică ridi
cată. cu utilizări speciale, inclusiv
în industria aeronautică și energe
tica nucleară.

In timpul vizitei la întreprinderea de țevi - Zalău

Secretarului general al partidului
i-au fost înfățișate preocupările pe
linia sporirii gradului de valorifi
care a materiilor prime — în princi
pal cupru — atît prin diversificarea
producției, cît și prin ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al izola
țiilor aplicate, ceea ce influențează
favorabil reducerea greutății, gaba
ritului și consumurilor la întreprin
derile beneficiare.
Au fost reliefate, în același timp,
măsurile de recuperare și reintro
ducere in circuitul productiv a între
gii cantități de cupru rezultate din
procesul tehnologic sau de la diferite
întreprinderi de profil.
In încheierea vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a avut cuvinte de
apreciere pentru eforturile depuse
de colectivul întreprinderii de con
ductori emailați, i-a adresat felici
tări pentru rezultatele obținute, urări
de noi succese în viitor.
Oamenii muncii de aici au făcut
tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu, la plecarea
din întreprinderea lor, o emoționan
tă manifestare a sentimentelor lor
de stimă și recunoștință, de aleasă
considerație. Puternice aplauze și
ovații au dat expresie hotăririi lop
de a înfăptui întocmai indicațiile
primite, de a-și îndeplini exemplar
sarcinile de plan pe acest an și pe
întregul cincinal.
Cu același entuziasm, cu bucurie
și nemărginită încredere in destinul
socialist și comunist al patriei l-au

întîmpinaț pe conducătorul partidu
lui $i statului oamenii muncii de la

ÎNTREPRINDEREA DE ȚEVI
DIN ZALĂU.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost
salutați cu deosebită considerație de
reprezentanți ai conducerii Ministe
rului Industriei Metalurgice, ai cen
tralei industriale de profil, ai între
prinderii.
Numărîndu-se printre marile și
modernele unități industriale sălăjene, construită din inițiativa secre
tarului general al partidului, între
prinderea de țevi și-a sporit poten
țialul productiv de 37 de ori în cei
cinci ani care au trecut de la pune
rea in funcțiune a primei capacități.
Aici se realizează în prezent o largă
gamă de laminate finite pline din
oțel, precum și țevi pentru construc
ții și conducte destinate beneficiari
lor din țară și exportului. La ora
actuală, produsele întreprinderii sint
cunoscute în 16 țări ale lumii.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu
i-au fost prezentate de Dan Duîamă,
adjunct al ministrului industriei me
talurgice, și Nicolae Maier, directo
rul întreprinderii, rezultatele obținu
te de colectivul unității, subliniind
preocupările existente pentru mate
rializarea sarcinilor ce le revin din
indicațiile și orientările secretarului
general al partidului privind perfec
ționarea organizării producției, mo
dernizarea tehnologiilor de fabrica

ție, ridicarea parametrilor tehnici și
calitativi ai fiecărui produs.
In timpul vizitei in principalele
secții ale întreprinderii — laminorul
continuu de țevi, laminorul de sirmă
și trăgătorii de țevi — precum și
în cadrul unei expoziții euprinzind
cele mai noi produse realizate aici,
secretarului general al partidului
i-au fost prezentate măsurile care
asigură asimilarea mai rapidă in fa
bricație a noi sortimente de sîrrnă
și de țevi cu grad de prelucrare ri
dicat, cu utilizări în diferite sectoare
de bază ale economiei naționale sau
destinate exportului. S-a subliniat
că. in îndeplinirea sarcinilor prevă
zute in programul de dezvoltare in
tensivă a producției pină in 1990, un
loc important il ocupă urmărirea și
reglarea asistată de calculator a uti
lajelor complexe, extinderea debită
rii țaglelor cu flacără cu oxigaz, re
organizarea unor fluxuri de fabri
cație.
Gazdele au înfățișat, de asemenea,
preocupările organizației de partid,
ale consiliului oamenilor muncii in
aplicarea noului mecanism economico-financiar al autoconduceril și
autogestiunii, în ridicarea nivelului
de pregătire politică și profesională
a oamenilor.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost
înconjurați cu sentimente de aleasă
stimă, respect și nemărginită bucu
rie de metalurgiștii sălăjeni, care
au aplaudat și ovaționat cu însu

flețire, au scandat numele partidului
și secretarului său general, au întimpinat pe distinșii oaspeți cu flori,
cu calde cuvinte de recunoștință
pentru pilduitoarea grijă ce o poartă
crpării celor mai bune condiții d»
muncă și de viață tuturor cetățeni
lor patriei.
Secretarul general ăl partidului
a 'trasat sarcina de a se acționa pen
tru diversificarea continuă a gamei
sortimentale de țevi, pentru crește
rea producției destinate exportului,
indicînd să fie urgentată acțiunea de
modernizare prevăzută pentru acest
cincinal.
în încheierea vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a apreciat efor
turile depuse de colectivul întreprin
derii. de țevi, rezultatele bune obți
nute pînă în prezent, urîndu-i suc
cese tot mai mari în îndeplinirea
sarcinilor de mare răspundere pre
văzute pentru acest cincinal.
Oamenii muncii prezenți au ova
ționat cu vibrant entuziasm pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa
Elena Ceaușescu, pentru patria
noastră socialistă, pentru partid și
secretarul său general.
De la. platforma industrială a Za
lăului pină in piața 1 Decembrie
1918, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
salutați cu deosebită căldură, cu
aplauze și ovații puternice de mii și
mii de locuitori ai municipiului, din
numeroase localități ale județului
Sălaj.

MAREA ADUNARE POPULARA DIN MUNICIPIUL ZALĂU
Vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in județul
Sălaj și-a găsit o semnificativă și
memorabilă împlinire in marea adu
nare populară, desfășurată vineri la
prinz in centrul civic al municipiu
lui Zalău.
Peste 60 000 de oameni ai muncii
din Zalău, precum și din localitățile
învecinate — muncitori, țărani coo
peratori, intelectuali, elevi, tineri și
virstnici, bărbați și femei — au ținut
să fie prezenți la această nouă intilnire cu secretarul general al
partidului, președintele Republicii.
Intr-o atmosferă specifică marilor
■ărbători, numeroși locuitori ai ora
șului, adunați in piața centrală,
poartă stegulețe tricolore și roșii,
multe flori, portretele tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu, pancarte cu urări
de bun venit, de sănătate și viață
îndelungată, de ani mulți în fruntea
partidului și a statului adresate ce
lui mai iubit fiu al poporului. Pe
clădirile ce înconjoară marea piață
se aflau pancarte pe care erau în
scrise urările : „Trăiască unita
tea de nezdruncinat a întregului
nostru popor in jurul Partidu
lui Comunist Român, in frunte
cu secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu !“, „Tră
iască și înflorească scumpa noastră
patrie, Republica ‘Socialistă Româ
nia !“, „Vom înfăptui neabătut hotărîrile Congresului al XIII-lea al
Partidului Comunist Român !“.
Sosirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei
Elena Ceaușescu la marea adunare
a fost întâmpinată cu îndelungate
ovații și aplauze, cu nesfirșite urale
de zecile de mii de oameni aflați in
piață. Copiii le presară in cale pe
tale de trandafiri, insoțindu-și gestul
plin de gingășie cu cântecele lor,
ale căror cuvinte exprimă dragostea
față de conducătorul încercat al
patriei. Cei prezent!, dind glas din
nou satisfacției profunde de a se intîlni cu secretarul general al parti
dului.
scandau
cu
însuflețire
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu
ți poporul, comunismul — viitorul
„Ceaușescu — eroism, România —
comunism
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns
cu multă ’căldură manifestărilor
pline de dragqste. stimă si respect
ale mulțimii.
Deschizind adunarea, tovarășul Ion

Traian Ștefănescu, prim-secretar al
Comitetului județean Sălaj al P.C.R.,
a spus :

Mult iubite si stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Secretar general al Partidului
Comunist Român,
Președinte al Republicii Socialiste
România,
Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,
In aceste momente înălțătoare, de
vibrantă emoție patriotică, toți lo
cuitorii județului Sălaj trăiesc nemăr
ginita bucurie de a vă avea ca oaspeți
dragi, de a exprima, din adincul ini
milor, cele mai alese sentimente de
stimă, prețuire și admirație străluci
tului conducător al partidului și
statului nostru, neobositul militant
revoluționar, personalitate proemi
nentă a lumii politice contemporane,
genial ginditor si om politic, cel mai
iubit fiu al poporului, ctitorul Româ
niei socialiste moderne, marele
erou al națiunii noastre, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Cu profundă prețuire, gratitudine
și stimă, exprimăm alesele noastre
sentimente tovarășei Elena Ceaușescu.
eminent om politic și savant de
prestigiu international, care aduce o
contribuție remarcabilă la elaborarea
și înfăptuirea politicii interne si ex
terne a partidului și statului, la
avintul fără precedent al învătămintului. științei și culturii românești.
In numele comuniștilor, al tuturor
oamenilor muncii din județul nostru,
vă rog să-mi îngăduiți, mult
iubite si stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. să dau expresie
cu acest prilej de neuitat pentru toți
locuitorii Sălajului recunoștinței
fierbinți, profundei mîndrii patriotice
pentru faptul că in cei 65 de ani de
istorică luptă si glorioasă activitate
ale Partidului Comunist Român,
dumneavoastră, ilustru și neînfricat
militant revoluționar, v-ati identifi
cat plenar, cu devotament nețărmu
rit. timp de peste cinci decenii, cu
idealurile partidului, cu cele mai
nobile aspirații de independentă_ și
suveranitate ale poporului român,
dedicindu-vă eroica viată revoluțio
nară dezvoltării și înfloririi continue
a patriei, afirmării ei tot mai demne
în rindul națiunilor lumii.
Sîntem mindri că toate evenimen
tele fundamentale din. cronica
României contemporane sint indiso
lubil legate de numele si activitatea

dumneavoastră. Asemenea Întregului
popor, comuniștii, toți locuitorii ju
dețului nostru, in strinsă unitate, dau
cea mai înaltă apreciere vastei opere
pe care o desfășurări în fruntea
partidului si statului, intr-o epocă
ce se înscrie in istoria multimilena
ră a poporului nostru drept cea mai
dinamică și măreață in împliniri,
purtind cu legitimă îndreptățire nu
mele îndrăgit și stimat al marelui său
ctitor — „Epoca Nicolae Ceaușescu“.
Locuitorii Sălajului vor păstra me
reu viu in inimile lor, nu vor uita
niciodată faptul că. în anii de mărețe
prefaceri revoluționare ce au urmat
Congresului al IX-lea al partidului,
dumneavoastră v-ati preocupat în
deaproape de viața si munca lor. intilnindu-vă in mai multe rînduri. in
tr-un activ și rodnic dialog de lucru,
cu făuritorii de bunuri materiale si
spirituale din localitățile noastre.
Practic, așa cum se prezintă azi —
transformat radical, de nerecunoscut
— Sălajul este, in fapt, o creație a
dumneavoastră, a preocupării prin
cipiale. profund științifice privind
dezvoltarea armonioasă a tuturor zo
nelor tării, temei pentru care vă ru
găm respectuos să ne permiteți să
rostim. în această zi de sărbătoare,
cele mai vii și alese mulțumiri pen
tru tot ce ati făcut ca acest străvechi
pămint românesc să se dezvolte si să
înflorească în cei mai luminoși si
glorioși ani ai tării.
Vă raportez că. actionînd în spiri
tul orientărilor si indicațiilor date de
dumneavoastră, sub nemijlocita în
drumare a organizațiilor de partid,
colectivele de oameni ai muncii din
industrie au realizat si depășit sar
cinile de olan ne primele patru luni
la productia-marfă si la investiții si
avem asigurate condiții pentru a în
cheia cu rezultate bune olanul pe
întregul an.
Si în agricultură. în anul trecut
s-au obtinut rezultate superioare
anilor precedenti. îndeosebi în
zootehnie. Cu toate acestea, sîntem
conștienți că ele nu sint pe măsura
posibilităților de care dispunem si nu
ne not mulțumi în nici un caz.
Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că. nu ne vom
precupeți eforturile, că vom face to
tul pentru a înfăptui neabătut indi
cațiile si orientările pe care dumnea
voastră ni le-ati dat cu prilejul noii
vizite de lucru în județul nostru.
Preocupările
organizațiilor
de
partid, ale colectivelor de oameni ai
muncii vor fi orientate cu cea mai

mare fermitate — așa cum ne-ati
cerut dumneavoastră pe parcursul
desfășurării vizitei si in cadrul intilnirii de lucru cu biroul județean
de partid — spre înlăturarea neajun
surilor din activitatea unor unitari
din industrie, spre materializarea
programelor de organizare și moder
nizare a producției, aplicarea neabă
tută a mecanismului economico-financiar. spre creșterea productivi
tății muncii si a calității produselor,
pentru realizarea exportului si dez
voltarea laturilor intensive, de efi
cientă. ale întregii activități eco
nomice.
Pe baza programelor prioritare
inițiate de dumneavoastră pentru
dezvoltarea agriculturii, a indica
țiilor formulate si cu prilejul actua
lei vizite de lucru, comitetul jude
țean de partid va întreprinde în con
tinuare noi măsuri pentru mai buna
punere in valoare a fondului fun
ciar. în raport de structura acestuia
in cadrul județului nostru, pentru
dezvoltarea si modernizarea zooteh
niei. asigurarea tuturor condițiilor in
vederea realizării unor producții agricole sporite, pe măsura obiective
lor noii revoluții agrare.
Sîntem constienti că ne revin mari
răspunderi pentru a organiza si duce
la indeplinire. cu mai multă opera
tivitate si în condiții de calitate su
perioară. amplul program de siste
matizare a tuturor orașelor si co
munelor județului, fiind convinși că
in acest fel putem asigura dezvolta
rea armonioasă a tuturor localități
lor. creșterea nivelului de trai ma
terial si spiritual al oamenilor
muncii.
Vă asigurăm, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom
acționa cu inaltă răspundere și dă
ruire comunistă pentru perfecțio
narea intregii activități politico-organizatorice, pentru dezvoltarea con
științei socialiste și formarea omu
lui nou, constructor al socialismului,
pentru afirmarea cu fermitate a spi
ritului revoluționar in muncă, in via
ță, in așa fel incit toate organizațiile
de partid, toate colectivele să-și în
deplinească exemplar îndatoririle ce
le revin.
Vă rog să-mi permiteți ca, de la
tribuna acestei entuziaste adunări
populare, să exprim adeziunea de
plină a tuturor locuitorilor județului
la întreaga politică internă și ex
ternă a partidului și statului nostru,
împreună cu întregul popor, oame
nii muncii din județul nostru aso

ciază inițiativele pentru dezarmare
și pace ale României socialiste, res
pectul de care se bucură in intreaga
lume, cu numele și activitatea dum
neavoastră, personalitate de inalt
prestigiu mondial, erou al păcii și
prieteniei între toate popoarele.
Vă încredințăm, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
mult
stimată
tovarășă
Elena
Ceaușescu. că vom face totul pentru
a răspunde prin fapte .grijii deo
sebite pe care o acordați dezvoltării
economico-sociale a Sălajului, pentru
ca oamenii muncii din județul nos
tru să-și aducă o contribuție to.t mai
substanțială la marele efort național
destinat progresului și prosperității
scumpei noastre patrii — Republica
Socialistă România !
A luat apoi cuvîntul tovarășul
Pompiliu Tămaș, directorul între
prinderii de armături industriale din
fontă și oțel Zalău, care a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
în această zi de aleasă sărbătoare
pentru toți oamenii muncii de pe
cuprinsul județului Sălaj, vă rog
să-mi îngăduiți să vă adresez, cu
deosebită emoție și înaltă considera
ție, dumneavoastră, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
strălucit conducător al partidului și
statului nostru, erou intre eroii
neamului, mult stimatei tovarășe
Elena Ceaușescu, militant revoluțio
nar de seamă al partidului, eminentă
personalitate a științei, omagiul
călduros al comuniștilor, al celor
peste 6 000 de oameni ai muncii de
la întreprinderea de armături indus
triale din fontă și oțel Zalău.
Vă raportăm, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, că Între
prinderea noastră a cunoscut an de
an o puternică dezvoltare și moder
nizare. Toate realizările obținute de
comuniști, de colectivul întreprinde
rii sint nemijlocit legate de indica
țiile și orientările clarvăzătoare for
mulate de dumneavoastră cu prilejul
vizitelor de lucru pe care le-ați
făcut în unitatea noastră, de preve
derile mobilizatoare cuprinse în pro
gramul de organizare și moderni
zare a producției, elaborat sub
directa dumneavoastră îndrumare.
Prezentul dinamic al muncii colecti
vului nostru, perspectivele de dez

voltare și modernizare, viitorul deci
sint rodul încrederii și îndemnurilor
revoluționare pe care ni le-ați adre
sat. Pentru toate acestea, vă rog
să-mi îngăduiți să vă adresez cele
mai fierbinți mulțumiri, expresia
sentimentelor noastre de aleasă pre
țuire șj recunoștință.
în prezent realizăm într-o singură
decadă întreaga producție a anului
1972. Prevederile cincinalului 1981—
1985 le-am îndeplinit cu o lună mai
devreme. In perioada care a trecut
din acest an am depășit planul la
producția-marfă industrială cu 17.4
milioane lei și avem toate condițiile
pentru a realiza in devans planul
anual.
Așa cum v-am raportat în
cursul
vizitei
de
lucru
pe
care ați făcut-o. mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, împreună
cu stimata tovarășă Elena Ceaușescu
în întreprinderea noastră, sîntem
hotăriți ca peste 87 la sută din pro
dusele realizate în acest an să se
situeze la nivel mondial, să acțio
năm cu fermitate pentru creșterea
productivității muncii, pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor de
export și ridicarea eficienței eco
nomice.
Ne angajăm în mod solemn că
nu vom precupeți nici un efort
pentru a duce neabătut la îndepli
nire prețioasele indicații pe care ni
le-ați dat cu prilejul acestei noi
vizite de lucru, pentru a înfăptui
in mod exemplar sarcinile care ne
revin din hotărârile celui de-al
XIII-lea Congres al partidului. Vom
face totul , ca întreprinderea noas
tră — așa cum ne-ați cerut dum
neavoastră — să devină o unitate
model nu numai pentru țara noas
tră. ci cunoscută și apreciată in
toată Europa.
Colectivul întreprinderii mi-a în
credințat mandatul de a vă trans
mite, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, mult stimată
tovarășă Elena Ceaușescu, cele mai
calde urări de sănătate și putere de
muncă, pentru a conduce cu aceeași
cutezanță revoluționară opera isto
rică a poporului nostru de edificare
a României socialiste libere, inde
pendente, mereu înfloritoare.
Permiteti-mi să dau glas, din
toată inima, cuvintelor care exprimă
plenar sentimentele noastre, ale
tuturor :
„Stima
noastră
și
mlndria,
Ceaușescu — România 1“

In cuvintul său, tovarășa Elena
Cuciovan, secretar al Comitetului
U.T.C, la Filatura de bumbac din
Șimleu Silvan iei, a spus :
Mult stimate tovarășa
Nicolae Ceaușescu,
Mult iubită
tovarășă
Elena Ceaușescu,
Cu emoție și bucurie, dind glas
sentimentelor pe care, asemenea
tuturor oamenilor muncii din jude
țul nostru, le nutrește in cel mal
inalt grad și tineretul din această
frumoasă parte de țară, vă rog cu
deosebit respect să-mi îngăduiți să
exprim fierbintea recunoștință și
cele mai profunde mulțumiri pentru
tot ce ați făcut și faceți ca tinăra
generație să iși afle locul demn,
să-și împlinească aspirațiile șl voca
țiile in eroica operă de înălțare a
patriei pe noi culmi de progres și
civilizație socialistă.
Dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, v-ați ilus
trat in momente hotăritoare pentru
destinul țării ca un mare patriot
revoluționar, ca un strălucit purtă
tor al celor mai alese virtuți ale
poporului nostru.
Noi, tinerii, vedem în viața și
lupta dumneavoastră eroică, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în viața pilduitoare a mult stimatei
și iubitei tovarășe Elena Ceaușescu
un permanent și luminos exemplu,
cele mai puternice argumente și
îndemnuri pentru propria noastră
muncă și viață.
Ca muncitoare Ia Filatura de
bumbac din Șimleu Silvaniei, pe
care ați onorat-o prin vizita dum
neavoastră de ieri, ce va rămîne de
neuitat pentru intreg colectivul
nostru, vă rog să-mi îngăduiți să vă
exprim cele mai vii mulțumiri pen
tru tot ceea ce ne-ați indicat, pen
tru îndemnurile mobilizatoare ce ni
le-ați dat.
Colectivul unității noastre este un
colectiv tinăr. ca și întreprinderea
însăși — creație a anilor generoși de
cînd in fruntea partidului și a țării
vă aflați dumneavoastră, tn toți
acești ani ne-am străduit să obținem
rezultate cit mai bune în creșterea
producției, a calității muncii, exprimindu-ne în acest fel sentimentele
de profundă recunoștință față de
(Continuare în pag. a IV-a)
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(Urmare din pag. I)
societății românești pe o treaptă
superioară de dezvoltare. In acest
cadru, un rol important revine
științei, învățămîntului, culturii,
activității de formare a omului
nou,
constructor conștient al
socialismului și comunismului.
(Urale și aplauze puternice ; se
scandează îndelung „Ceaușescu —
P.C.R. !“).
în cursul vizitei și în cadrul
ședinței cu biroul comitetului ju
dețean am discutat despre o se
rie de probleme privind perfec
ționarea activității pentru înfăp
tuirea neabătută a hotărîrilor
Congresului al XIII-1 ea, a hotărî
rilor Comitetului Central al parti
dului și legilor țării. Mai sînt
multe de făcut. Nu doresc, nici
la Zalău, să mă opresc la unele
minusuri și lipsuri. Sper că orga
nizația de partid a Sălajului, co
muniștii, toți oamenii muncii,, co
lectivele de conducere din unități,
adunările generale din industrie,
agricultură, din celelalte sectoare
vor înțelege că neformulînd unele
critici despre minusurile care mai
există pornesc de la faptul că am
deplina încredere că, în activi
tatea lor, comuniștii, în strînsă
unitate cu toți oamenii muncii,
vor face totul pentru a înlățura
lipsurile existente și pentru în-'
făptuirea în cele mai bune condi
ții a obiectivelor de dezvoltare a
industriei, agriculturii și celorlalte
sectoare din Sălaj și din Zalău.
(Aplauze și urale puternice; se
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!",
„Ceaușescu și poporul !“).
Noya revoluție tehnico-științifică presupune mai buna organizare
a activității în întreprinderi, folo
sirea la întreaga capacitate a utila
jelor și capacităților de producție,
o mai bună folosire a cadrelor și
specialiștilor, o ridicare a nivelului
de calificare a tuturor —* condiție
primordială pentru înfăptuirea re
voluției tehnico-științifice. Omul
este acela care trebuie să realizeze
această revoluție ! El trebuie să-și
însușească cele mai noi cunoștințe,
să-și ridice continuu nivelul pregă
tirii profesionale, tehnice, științifi
ce și culturale ! (Urale și aplauze
puternice ; se scandează îndelung
„Ceaușescu și poporul !“).
Revoluția tehnico-științlfică pre
supune ridicarea continuă a calită
ții, a nivelului tehnic al producției,
astfel încît produsele românești,
inclusiv produsele din Zalău și din
Sălaj,, să fie competitive și să se
poată compara cu produsele simi

lare pe plan mondial. Și este po
sibil ca despre unele produse care
vin în comparație să se poată
spune : iată, muncitorii din Zalău
au produs mai bine decît în alte
țări ; iată că sînt în stare și cei
din Zalău să producă la cel mai
înalt nivel și pe plan mondial. Și
am convingerea că este posibil
aceasta. (Urale și aplauze puterni
ce, prelungite ; se scandează înde
lung „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu, România — stima
noastră și mîndria !“).
Este necesar să se acționeze cu
toată fermitatea pentru reducerea
consumurilor, a cheltuielilor mate
riale, energetice, pentru creșterea
rentabilității și eficienței economi
ce, deoarece numai pe această cale
vom asigura creșterea mai puter
nică a venitului național. In acest
fel vom dispune de mijloacele ne
cesare atît pentru dezvoltarea ge
nerală a patriei, cît și pentru ridi
carea continuă a nivelului de trai
material și spiritual al poporului —
țelul suprem al politicii partidului,
esența societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe care o edifi
căm cu succes în patria noastră !
(Urale și aplauze puternice; se
scandează îndelung „Ceaușescu și
poporul !“).
Se impune să dezvoltăm mal
puternic producția de export, să
extindem schimburile economice
internaționale, cooperarea în pro
ducție — aceasta constituind, de
asemenea, o necesitate pentru
buna activitate în toate sectoare
le. pentru participarea activă a
tării noastre la schimbul mondial
de valori materiale și spirituale,
la dezvoltarea cooperării și cola
borării egale cu toate națiunile
lumii. (Aplauze și urale puter
nice).
In agricultură, noua revoluție
agrară presupune să folosim mai
bine fondul funciar, să realizăm
programele de îmbunătățiri fun
ciare. de creștere a productivității
pămîntului — și. pe această bază,
să obținem o sporire puternică a
producției agricole vegetale și
animale. Sălajul dispune de con
diții atît în ce privește producția
vegetală, dar mai cu seamă în
zootehnie. în domeniul creșterii
bovinelor și ovinelor în primul
rînd. și poate să obțină rezultate
mult mai bune decît pînă acum.
Trebuie făcut totul ca acest cinci
nal să marcheze, și în Sălaj, o
îmbunătățire radicală și o creștere
puternică a producției agricole,
asigurîndu-se astfel ridicarea ju
dețului nu numai din punct de

vedere industrial, dar și agricol
la nivelul județelor cu rezultatele
cele mai bune. Consider că sînt
asemenea posibilități și în dome
niul agriculturii, și în industrie —
și am convingerea că organizația
de partid, oamenii muncii de la
sate . vor acționa cu toată hotărîrea în această direcție ! (Aplau
ze șî urale puternice, prelungite.
Se scandează
„Ceaușescu —
P.C.R. !“„
„Ceaușescu și po
porul !").
Așa cum am menționai;. Zalăul
a devenit un oraș modern, care
asigură condiții de viață din ceje
mai bune pentru toți oamenii
muncii. Mai sînt cîteva lucruri de
făcut în ce privește sistematizarea,
dar se merge pe un drum bun.
Trebuie însă să trecem la o mai
bună sistematizare și dezvoltare
si a celorlalte orașe și. mai cu
seamă, a comunelor și satelor. Nu
mai printr-o bună organizare și
sistematizare a localităților, o dată
cu dezvoltarea producției, vom
asigura condițiile necesare pentru
apropierea dintre orașe și sate,
pentru ridicarea condițiilor gene
rale de viată materială, dar și de
cultură, ale satelor la nivelul celor
de la orașe. Se. va apropia astfel
nivelul general de viață, mergîndu-se pe calea făuririi unui po
por muncitor unic, care, în strîn
să unitate. înfăptuiește comunis
mul pe pămîntul României ! (Urale
și aplauze puternice, prelungite ;
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“, „Stima noastră și mîn
dria — Ceaușescu, România'!").
Am discutat despre toate aces
tea în ședința cu biroul județean.
Sper că, și în acest domeniu, în
cincinalul actual Sălajul va obține
realizări importante. încă o dată,
doresc să exprim convingerea că
oamenii muncii din Zalău și din
județul Sălaj vor acționa cu toată
hotărîrea pentru a pune în valoare
marile posibilități de care dispun
astăzi, în industrie, în agricultură,
în învățămînt și în celelalte sec
toare de activitate, că vor face to
tul pentru a încheia acest an și
întregul cincinal cu rezultate cît
mai bune, spre a asigura ea, în
1990, producția industrială pe lo
cuitor în Sălaj să fie de. cel puțin
de 80 mii lei. Aceasta înseamnă
realizarea unei producții indus
triale de circa 22 miliarde lei în
acest cincinal. Acest lucru este pe
deplin posibil, avînd în vedere ce
s-a realizat pînă acum, capacitățile
industriale existente în județ.
(Aplauze și urale puternice ; se
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!").

Dragi tovarăși,

Punînd în centrul activității
noastre
înfăptuirea
hotărîrilor
Congresului al XIII-lea, a Progra
mului partidului, ne îndeplinim
în primul rînd obligația față de
națiunea noastră ; dar, în același
timp, ne îndeplinim și o obliga
ție internațională, deoarece cu cît
fiecare țară socialistă obține re
zultate mai bune în dezvoltarea
sa, cu atît crește prestigiul și forța
socialismului, influența sa în viața
internațională, în lupta pentru
destindere și pace. (Aplauze și
urale puternice; se scandează
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu — pace !“).
Realizarea planurilor și progra
melor noastre — ca și a progra
melor tuturor statelor lumii —
este posibilă numai în condiții de
pace. De aceea, sîntem hotăriți să
facem totul pentru a întări unita
tea și solidaritatea cu < toate po
poarele lumii, în vederea asigură
rii păcii și colaborării egale între
națiuni. (Urale și aplauze puter
nice, prelungite).
în actualele condiții internațio
nale grele nu există problemă mai
importantă decît aceea de a se
opri cursa înarmărilor, de a se im
pune trecerea la dezarmare, și în
primul rînd la dezarmarea nu
cleară, de a asigura dreptul suprefii al oamenilor, al popoarelor'
— la libertate, la independență, la
existență și la viață. (Aplauze și
urale puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu — pace !“).
România sprijină activ progra
mul de dezarmare' nucleară. în mai
multe etape, pînă în 2000. pro
pus de Uniunea Sovietică. Consi
derăm că trebuie făcut totul pen
tru a se trece in cel mai scurt timp
la realizarea primei etape din
acest program — și anume Ia
oprirea amplasării de noi rachete
nucleare cu rază medie de acțiu
ne în Europa și apoi la înlătu
rarea celor- existente, a tuturor
armelor nucleare de pe continen
tul nostru. (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează „Dezarmare
— pace'!").
Viața a demonstrat că energia
nucleară, o dată scăpată de sub
control, nu are granițe, că ea poate
aduce moartea și distrugerea mul
tor, multor popoare. în de privește
Europa, trebuie spus că nu există
țară care să nu poată fi afectată
de efectele exploziilor nucleare.
Iată de ce toate popoarele euro
pene trebuie să facă totul pentru

Momente ale rodnicului dialog de lucru cu oamenii muncii de la întreprinderea de

a impune retragerea armelor nu
cleare și. în același timp, pentru a
se stabili măsuri cît mai bune și
mai sigure pentru folosirea ener
giei nucleare în scopuri pașnice.
Trebuie să facem totul pentru ca
Europa să nu poată fi afectată în
nici un fel de efectele radiațiilor
nucleare, care, o dată scăpate de
sub control, afectează viața fiecă
rui popor!
Doresc ca și de la Zalău, din
acest oraș nou al constructorilor
socialismului, al Oamenilor muncii
liberi și stăpîni pe soarta lor, să
adresez din nou popoarelor euro
pene chemarea să facem totul pen
tru ca orașele și satele noastre,
pentru ca femeile, copiii, în gene
ral toți oamenii muncii, toți cetă
țenii din satele și orașele țărilor
noastre să trăiască în liniște, fără
teama că se vor trezi dimineața cu
radiațiile energiei nucleare asupra
lor. Avem răspunderea față de po
poarele noastre, față de întreaga
lume și trebuie să nu precupe
țim nimic, să nu luăm în seamă
nici un considerent și nici o altă
justificare decît aceea de a
apăra viața, liniștea și sănătatea
fiecărui popor ! (Aplauze și urale
puternice; se scandează îndelung
„Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu
și poporul !“).
în același timp, considerăm că
este necesar să se treacă la elabo
rarea unui program complex de
dezarmare generală, care să cu
prindă și armele chimice, armele
convenționale clasice, în așa fel
încît, în mai multe etape, pînă în
anul 2000, să se ajungă cei puțin
la o reducere cu 50 la sută a tu
turor acestor armamente, să se re
ducă cheltuielile militare, forțele
armate în general. Aceasta este
calea sigură pentru securitate, pen
tru colaborare, pentru pace în Eu
ropa și în întreaga lume! (Aplauze
puternice, prelungite ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu —
pace !“).
Și de la Zalău doresc să adresez
apelul către Statele Unite ale Ame
rică, către toate statele posesoare
de arme nucleare' de a renunța la
experiențele nucleare, de a realiza
un acord corespunzător pentru a
pune capăt oricăror experiențe,
pentru că numai așa omenirea va
fi ferită de urmările acestor expe
riențe, care, oriunde au loc, afec
tează viata și sănătatea multor,
multor milioane de oameni. (Urale
și aplauze puternice ; se scandează
îndelung „Ceaușescu — pace !“,
„Dezarmare — pace !“).

România se pronunță cu toată
hotărîrea pentru încetarea conflic
telor militare din diferite zone ale
lumii, pentru soluționarea tuturor
problemelor numai și-numai prin
tratative. Susținem activ lupta de
eliberare națională a poporului namibian, condamnăm ferm acțiunile
agresive ale Africii de Sud împo
triva statelor vecine și politica de
apartheid. Considerăm că este
timpul să se pună capăt, cu desăvîrșire, politicii colonialiste, să se
asigure deplina independență și
suveranitate a fiecărei națiuni.
(Aplauze puternice, prelungite).
România socialistă este hotărîtă
să întărească și mai puternic co
laborarea cu țările în curs de dez
voltare în vederea lichidării sub
dezvoltării și realizării noii ordini
economice mondiale — singura
cale pentru a se asigura depășirea
crizei economice mondiale și a se
crea condițiile necesare dezvoltării
independente a popoarelor, ridică
rii bunăstării materiale și spiri
tuale, întăririi independentei fie
cărei națiuni ! (Aplauze puternice,
prelungite).
Deși situația internațională con
tinuă să fie gravă, iar proble
mele vieții mondiale sînt foarte
complexe, avem ferma convingere
că popoarele, forțele progresiste*
antiimperialiste de pretutindeni,
acționînd într-o unitate deplină,
pot să schimbe cursul periculos
al evenimentelor și să impună
politica de destindere, de colabo
rare, de dezarmare, să asigure
pacea și dezvoltarea independentă
a fiecărei națiuni, realizarea unei
lumi mai drepte și mai bune !
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează
„Ceaușescu — pace!", „Ceaușescu
și poporul !“).

Dragi tovarăși,

Doresc, încă o dată, să exprim
deplina noastră satisfacție pentru
constatările pe care le-am făcut
cu privire la rezultatele activității
oamenilor muncii din Sălaj, la
entuziasmul și hotărîrea cu care
se acționează în vederea înfăptui
rii planului pe acest an, a hotă
rîrilor Congresului al XIII-Iea al
partidului. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu
și poporul !“).
Exprim, îndeosebi, deplina noas
tră satisfacție pentru noua întîlnire cu muncitorii, cu țăranii, cu
intelectualii, cu bărbații și femei
le, cu tineretul, cu copiii din

anvelope și Intieprinderea de armături industriale din fontă și oțel

Zalău și Sălaj. In manifestările
cu care am fost întîmpinați pre
tutindeni vedem expresia încre
derii în politica partidului nostru
comunist, a hotărîrii oamenilor
muncii din județul Sălaj și din
Zalău — ca, de altfel, a întregului
nostru popor — de a înfăptui
neabătut politica internă și exter
nă a partidului și statului nostru..
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu
și
poporul !“, „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu — pace !“).
Am convingerea că .activul de
partid, comitetul județean, comu
niștii. consiliile de conducere, adu
nările generale, toți oamenii mun
cii și toți locuitorii Sălajului vor
acționa cu și mai multă hotărîre
si vor face totul pentru ca județul
lor să se prezinte, la sfîrșitul aces
tui an și al cincinalului, cu rezul
tate cît mai bune în toate dome
niile, să ocupe un loc cît mai de
frunte și, dacă e posibil, chiar
primul loc în întrecerea între ju
dețele patriei noastre. Și această
posibilitate există întotdeauna!
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu
și poporul!“).
Adresez tuturor locuitorilor ju
dețului cele mai bune urări de
succes și qeieÂrpai bune împliniri
în toate domeniile ! Multă Sănă
tate și fericire, dragi tovarăși !
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ;
se scandează înde
lung „Ceaușescu și poporul!“,
„Ceaușescu—P.C.R.!“, „Ceaușescu
— pace !“. To(i cei prezeiiți la
marea adunare populară ovațio
nează îndelung, intr-o atmosferă
de puternică unitate,
pentru
Partidul Comunist Român — tor
ta politică conducătoare a națiunii
noastre socialiste — pentru secre
tarul său general,
președin
tele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu).
Un grup de pionieri și șoimi ai
patriei urcă la tribună și oferă to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu frumoase
buchete de flori.
Ridicind în brațe un copil,
șoim al patriei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a spus :
Aș vrea ca acest șoim al patriei
să fie văzut de toți conducătorii
din Europa și din . lume, să în
țeleagă că ei, copiii. au nevoie de
viață, de liniște, nu de arme nu
cleare ! în numele lor, să asigurăm
eliminarea armelor nucleare, pen
tru a apăra viata copiilor, a lumii?
(Aplauze și urale prelungite).
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘILUI NICOLAE CEAUSESCU.
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partid, față de dumneavoastră, pen
tru atenția și grija ce le acordați
dezvoltării tuturor localităților pa
triei.
Tinerilor din întreprinderea noas
tră. asemenea tuturor tinerilor din
județ, le sint călăuză in viață îndem
nurile dumneavoastră de a munci și
a invăța necontenit, de a face totul
pentru binele și progresul patriei.
Asigurindu-vă de nețărmurita dra
goste și neclintitul devotament al ti
nerilor, facem legămint solemn să
urmăm mărețul dumneavoastră exemplu comunist, să acționăm cu
elan tineresc și dăruire revoluționa
ră pentru realizarea sarcinilor ce ne
revin în acest an, in actualul cinci
nal, pentru a înfăptui întocmai obiectivele Congresului al XIII-Iea al
partidului.
Vă rog să-mi permiteți, mult
•timate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
mult iubită tovarășă Elena Ceaușescu,
să vă adresez, cu gind tineresc, din
adincul inimii, dind glas astfel sim
țirii tuturor tinerilor noștri, cele mai
vii și mai calde urări de sănătate
și fericire, pentru a conduce poporul
român pe drumul progresului și
prosperității, al înfăptuirii măreței
opere de construcție socialistă, in
cadrul căreia tineretul este angajat
cu toată capacitatea sa, cu tot eianul și dăruirea revoluționare spre
gloria scumpei noastre patrii, Repu
blica Socialistă România.
în continuare a luat cuvîntul to
varășa Livia Podar, director general
al Direcției generale pentru agricul
tură a județului Sălaj, care a 6pus :
Malt stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată și iubită tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
într-un glas cu tot ce simt șî
trăiesc oamenii muncii din județul
nostru, lucrătorii ogoarelor exprimă
omagiul nețărmurit, sentimentele
de profundă prețuire și înaltă cinsti
re față de eminentul și clarvăzăto
rul conducător al partidului și ga
tului nostru, strălucitul patriot revo
luționar, luminos exemplu de devo
tament față de cauza partidului și
poporului, a socialismului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Cu profund respect și înaltă pre
țuire, aducem omagiul nostru fier
binte remarcabilului om politic, sa
vantului de largă recunoaștere inter
națională, care-și consacră cu abne
gație întreaga viață slujirii patriei
noastre socialiste, triumfului idealu
rilor de progres și civilizație, tova
rășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu.
în cincinalul 1981—1985, produc
țiile medii agricole vegetațe și ani
maliere au fost superioare cincina
lului anterior, fapt căre ne-â permis
să livrăm la fondul de stat cantități
sporite de produse agroalimentare.
Dar, așa cum a reieșit și > din apre
cierile făcute în cadrul actualei
dumneavoastră vizite și al ședinței
de lucru cu biroul comitetului ju

dețean de partid, rezultatele obținu
te nu sint pe măsura condițiilor
create, a posibilităților de care dis
pune județul nostru. Trăgind . toate
învățămintele din neajunsurile ma
nifestate în anii trecuți, vă raportez
că vom acționa cu mai multă răs
pundere pentru folosirea eficientă a
fondului funciar și creșterea supra
feței arabile, punind un accent deo
sebit pe amplasarea rațională a cul
turilor și respectarea strictă a teh
nologiilor, pe dezvoltarea și moder
nizarea zootehniei, pe întărirea or
dinii și disciplinei in toate sectoarele
și unitățile noastre socialiste. Ne
angajăm în fața dumneavoastră ca
in acest an. prin măsurile ce le vom
lua, să determinăm o îmbunătățire
radicală a muncii in agricultură, să
asigurăm realizarea unor producții
sporite, sigure și stabile.
în spiritul prețioaselor dumnea
voastră indicații — pentru care vă
mulțumim cu adine respect — al
programului adoptat de conducerea
partidului și al cerințelor noii revo
luții agrare, vom acționa pentru îm
bunătățirea activității în intreaga
zootehnie, pentru creșterea număru
lui de animale, în special al bovine
lor și ovinelor, pentru înfăptuirea
programelor de ameliorare a pășu
nilor. care dețin o mare suprafață în
județul nostru.
Dînd glas sentimentelor ce îi animă
puternic pe lucrătorii ogoarelor,
permiteti-mi. mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu. să vă ex
primăm înalta noastră stimă si
aleasa noastră prețuire, să vă mul
țumim pentru marea cinste ce ne-atî
făcut-o prin această memorabilă
vizită, să vă urăm multă sănătate și
fericire, putere de muncă pentru a
conduce partidul si națiunea noastră
spre noi victorii, spre comunism.
în continuare a luat cuvintul tova
rășul Ion Traian Ștefănescu. care a
spus :

că pentru propășirea socialistă a
patriei, chemare la luptă pentru pa
cea lumii, un ge.st spontan, simplu,
dar plin de semnificație, a așternut
peste întreaga piață fiorul unei
adinei emoții.
în văzul miilor de participant la
adunare. în văzul întregii țări, secre
tarul general al partidului ridică in
brațele sale pe unul din copiii veniți
să aducă florile bucuriei lor tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena Ceaușescu. Apoi, așezindu-1 pe pupitrul tribunei, președin
tele României socialiste adresează
lumii întregi o nouă chemare la
gindire responsabilă, la acțiune con
structivă, la măsuri grabnice pentru
ca viitorul copiilor de pretutindeni
să se bucure de cerul senin al păcii.
Puterea emoției tuturor celor prezenți se exprimă in uralele și aplau
zele care nu mai contenesc. Adeziu
nea deplină la nobilul mesaj de pace
iși găsește in acest fel o expresie de
larg răsunet.
în incheierea adunării populare,
primul secretar al Comitetului jude
țean Sălaj al P.C.R. a spus :

Mult iubite și stimate tovarăș»
Nicolae Ceaușescu, secretar general
ai partidului, președinte al Repu
blicii Socialiste România,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Vă rog să-mi permiteți ca. în nu
mele participanților la această mare
și insufletitoare adunare din muni
cipiul Zalău, al comuniștilor, al tu
turor locuitorilor județului, să vă
mulțumim din adîncul inimilor pen
tru aprecierile si indicațiile de inesti
mabilă valoare pe care le-atl formu
lat pe întreg parcursul vizitei, ca și
în cuvîntarea rostită de dumneavoas
tră la această vibrantă.adunare.
Vă asigurăm că indicațiile si orien
tările pe care ni le-ați dat. izvorite
dintr-o profundă preocupare pentru
progresul neîntrerupt al patriei și fe
ricirea poporului, au o puternică
Stimați tovarăși,
rezonantă în conștiința noastră, a tu
turor. si vor constitui programul nos
în consens cu sentimentele ne care
tru de muncă și luptă pentru "înde
le trăiesc în aceste momente înălță
plinirea
sarcinilor ce ne revin din
toare. sărbătorești, toți locuitorii ju
hotărârile Congresului al XIII-Iea,
dețului Sălaj, dind expresie dorinței
din istorica dumneavoastră cuvîntare
fierbinți si voinței lor unanime,
la aniversarea a 65 de ani de la fău
adresez, cu profund respect și aieasă
rirea Partidului Comunist Român.
prețuire, rugămintea de a lua
Vă dorim din adincul sufletelor
cuvintul la marea noastră adunare
noastre, mult stimate și iubite to
populară, secretarului general al
varășe Nicolae Ceaușescu. mult
partidului, președintele Republicii
stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Socialiste România, tovarășul
ani multi si fericiți, depline satisfac
Nicolae Ceaușescu.
ții și împliniri în fruntea partidului
întimpinal cu vii si îndelungi
aplauze, cu puternice urale si ovații,
și statului, pentru fericirea si gloria
poporului român, pentru afirmarea
a luat cuvîntul tovarășul
tot mai puternică, liberă si indepen
NICOLAE CEAUȘESCU.
dentă a scumpei noastre patrii.
Cuvin tarea secretarului general al
România socialistă.
Partidului, președintele Republicii, a
Trăiască Partidul Comunist Român,
fost urmărită cu cel mai viu interes
în frunte cu secretarul său general,
si deplină aprobare, fiind subliniată
tovarășul Nicolae Ceaușescu 1
îrj repețate rînduri cu puternice
apiatlz^. cu însuflețite urale Si ovătii. r
JWarea adunare populară din mu
Cirid," sub impresia.; "fcuvintării
nicipiul Zalău a- luat sfirsit intr-o
secretarului general al., partidului,
atmosferă entuziastă, de puternică,
mulțimea aplauda și ovaționa, exvibrație patriotică. Zecile de mii de
primîndu-și astfel deplina adeziune
participant! au aclamat din nou. cu
la tot ceea ce, in cuvintele rostite de
însuflețire, minute in șir. au scandat
tovarășul Nicolae Ceaușescu, însem
numele partidului și al secretarului
na, ca întotdeauna, chemare la mun
său general.
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nUllluUL I Ulin actualului cincinal
prin generalizarea experienței pozitive
și perfecționarea activității în toate unitățile!

ZOOTEHNIA - SECTORUL CEL MAI RENTABIL
Cooperativa agricolă din Padina,
județul Buzău, deși este situată in
plin Bărăgan, a dezvoltat puternic
zootehnia, incit. în afară de iepuri,
crește toate speciile de animale si
păsări. în 1986 a realizat, in medie
la hectar, 6 600 kg porumb. 3 136 kg
floarea-soarelui, 2100 kg fasole, iar
in zootehnie — o medie de 3 000 litri
lapte de la fiecare vacă și de 11 kg
lină de la un efectiv de 2 860 oi. Ni
mic din ceea ce ar putea însemna
un potențial de producție, o sursă
de venituri nu a l'ost ocolit. Amin
tim, intre alteie, heleșteul pentru
pește, crescătoria de rațe, herghelia
de cai, sera pentru flori, secția de
împletituri de răchită. în 1985 va
loarea producției globale a fost de
67,5 milioane lei. beneficiile au «în
sumat 3,8 milioane lei, din care 3
milioane din zootehnie.
Cu ani în urmă, la Padina crește
rea animalelor, ca și alte sectoare de
producție nu erau rentabile. Prin
1976 cooperativa deținea citeva re
corduri de care cooperatorilor nu le
face plăcere să-și amintească : da
torii in bancă (acum are in cont
7 milioane lei), valoarea normei de
muncă scăzută (in 1985 a fost de
130 lei), producție mică de lapte de
vacă (în primele patru luni din
acest an s-au realizat 1 956 litri), fu
rajele erau neîndestulătoare (în iar
nă. cooperativa a vindut altor uni
tăți din județ furaje in valoare de
un milion de lei și mai are in stoc
6 000 tone nutreț instlozat. 450 tone
fin de lucerna și peste 1 400 tone
grosiere). Redresarea a inceput in
1977 prin alegerea unui nou consiliu
de conducere, funcția de președinte
fiind încredințată medicului veteri
nar Ștefan Mazilu.
„Să incepem cu începutul — ne
spune
președintele
cooperativei
agricole. Fiind crescut la tară mi-au
plăcut animalele, agricultura in ge
neral. Fiind ales in funcția de pre
ședinte al cooperativei, mi-am pro
pus să ridic cooperativa dezvoltind
zootehnia, fără a neglija sectorul
vegetal. A fost o perioadă grea. Am
început cu aducerea in cooperativă
a cailor răspinditi prin gospodăriile
cooperatorilor. Cu aceasta s-a insta
lat și ordinea in executarea lucră
rilor. în locurile-cheie ale productivi
au fost numiți oameni buni, de nă
dejde : Ion Spiroiu, Frățilă Burnel,
Costică Baștlurea, Ion Baștiureseu.
Ion Gherghișor și alții. Cu ajutorul
organizației de partid am deprins
oamenii să iasă la cimp dimineața
devreme, nu la ora 9 cum obișnuiau.

Ne-am îngrijit și de asigurarea unor
condiții bune de muncă și viață.
Sporind producțiile, a crescut și ni
velul retribuirii, s-a construit o bru
tărie, alte utilități care le ușurează
viata și munca. Am ajuns la rezul
tatele de astăzi pe care vrem să le
amplificăm'*1*8.
Ferma de vaci- cuprinde exemplare
dintr-o rasă superioară, bine dez
voltate. semn că sint hrănite și în
grijite cum trebuie. „Noi am avut
vaci din rasa brună, dar pe care am
început să le înlocuim, intrucît dă
deau, in medie, numai 2 900—3 000
litri de lapte, afirmă președintele.
Am hotărît să creștem vaci din rase
superioare. Am cumpărat de Ja Dul-

Din experiența
C.A.P. Padina,
județul Buzău
banu 110 vițele din care vom face
un efectiv de 340—400 vaci. Da, este
o rasă mai pretențioasă, dar atît
timp cit mănincă tot ce trebuie, cit
timp le asiguri proteina necesară,
dau producții mari. Faptul că in pri
mele patru luni am realizat in medie
1 956 litri lapte ne dă garanția că. in
acest an. vom ajunge la 5 000 litri.
Am făcut grajduri noi atit pentru
vaci, cit și pentru tineretul taurin,
care ne-au costat puțin, pentru că am
folosit materiale locale : lemn de
salcim. grinzi de la demolarea altor
construcții. Pentru a asigura un mi
croclimat corespunzător și a preveni
condensul, peste plăcile tavanului a
fost așezat un strat de paie tocate
gros de 25 cm. încă nu am introdus
mulsul mecanic intrucît. la prima
fătare, mulsul manual asigură func
ționalitatea normală a ugerului. Ală
turi este creșa de viței, care, de ase
menea, ne-a costat numai 500 000 lei,
dar unde există condiții din cele mai
bune pentru a crește un efectiv să
nătos și viguros".
Trecem și la ferma de tineret tau
rin. Aflăm că' la 18 luni tâurasii
ajung la 550 kg. Este sectorul din
care cooperativa agricolă încasează
sume mari. Pină acum. 21 de exem
plare de tineret taurin au fost tes
tate pentru reproducție, din care
8 s-au și livrat.
Complexul pentru îngrășarea tau
rinelor are grajduri făcute din be
ton și proiectate, după cum spunea

președintele, de oameni care nu cu
nosc cerințele fiziologice ale anima
lelor. „Le modernizăm și pe acestea".
Tot aici sint și o mulțime de minjl.
„Pe lingă 6 000 de bovine putem
crește și 120 de cai — continuă pre
ședintele. Cu furajele pe care le
avem, ii facem ca lumea. Vedeți,
ăsta are piept mare, crupa dublă,
este cal semigreu, bun de tracțiune.
Vrem să facem o fermă de 200 cai.
Din valorificarea lor am incasa mi
lioane. Cea mai mare parte din
transporturi le facem cu atelajele
proprii".
între grajduri se cresc 6 000 rațe.
Este efectivul destinat producerii
ouălor necesare incubatorului pro
priu de unde se livrează boboci de
rață. în trei serii se obțin 120 000
boboci. Pină in ziua documentării
noastre se livraseră 25 000 bucăți. în
altă parte se află oile. Tot din rase
superioare. în 1985 au fost vinduti
pentru reproducție 640 berbecuți și
mioare. Rentabilitate ridicată : un
berbec s-a valorificat cu cite 2100
lei, iar mieluțele — cu 1 700 lei.
Crescătoria și îngrășătoria de porci
cuprind 200 scroafe de prăsilă și
2 200 porci la îngrășat. In 1985 s-au
livrat 150 tone cafne de porc. Heleș
teul pentru pește are doar două hec
tare, dar va fi extins la 5 hectare.
La încheierea documentării noas
tre l-am întrebat pe președintele
cooperativei agricole din Padina de
ce se afirmă despre el că este me
dicul veterinar care nu pune bază
doar pe seringă. „Știți, cu seringa
rezolvi probleme care privesc anu
mite afecțiuni ale animalelor și pă
sărilor. Problemele de bază ale zoo
tehniei le Tezolvi prin asigurarea
unor furaje in cantități îndestulă
toare și de bună calitate. Avînd ani-,
male bine hrănite, ai și garanția că
sint sănătoase. în asemenea situație,
nevoia de seringă este mică". Aflăm
că baza furajeră se compune din 400
hectare lucernă. 50 hectare sorg —
iarbă de sudan, 80 hectare secară
pentru masă verde după care se însămințează porumb, iar toate tere
nurile libere din sectorul zootehnic
se cultivă cu dovleci. Randamentele
mari realizate la hectar la plantele
furajere cultivate explică de ce,
chiar și acum, cooperativa are mari
cantități de nutrețuri rămase de
anul trecut, de ce se realizează pro
ducții mari de lapte și carne.

Ioan HERTEG
Stelian CHIPER

După desfășurarea mării adunări
populare, mii si mii de sălâieni
au venit să salute pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa Elena
Ceaușescu, sâ-si ia rămas bun de la
oaspeții lor dragi la plecarea din
reședința județului.
Hotărîrea oamenilor muncii sălăjeni de a nu precupeți nici un efort
pentru transpunerea în viată a poli
ticii interne si externe a partidului
și statului, a istoricelor hotărîri ale
celui de-al XIII-Iea Congres al parti
dului. reieșite cu pregnantă de-a lun
gul întregii vizite de lucru a secre
tarului general al partidului in ju
dețul Sălaj, a fost pusă in evidentă
de atmosfera entuziastă cu care au
fost înconjurați în aceste zile tova
rășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa
Elena Ceaușescu in toate unitățile
economice si localitățile vizitate.
De-a lungul străzilor municipiului,
din marea piață 1 Decembrie 1918
pină la stadionul municipiului, mii
de cetățeni de cele mai diferite pro
fesii. de toate vîrstele. au exprimat
cu căldură sentimentele de profun
dă dragoste si de prețuire fată de
secretarul general al partidului, re
cunoștința lor fierbinte fată de
preocuparea sa statornică pentru
dezvoltarea si înflorirea continuă a
județului Sălaj, a întregii țări.
Pe stadion s-a desfășurat o amplă
manifestare populară, la care. într-un
decor cromatic de autentică inspira
ție. au luat parte numeroase ansam
bluri cultural-artistice, formații spor
tive. Miile de participanti au aplau
dat cu putere, au ovaționat cu însu
flețire pentru tară, pentru partid si
secretarul său general.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns
cu căldură, cu prietenie acestei emo
ționante manifestări de dragoste si
recunoștință.
O gardă alcătuită din ostași ai for
țelor noastre armate, membri ai găr
zilor patriotice si ai formațiunilor
de pregătire a tineretului pentru
apărarea patriei a prezentat onorul.
A fost intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.
Pionieri Si șoimi ai patriei,
tineri și tinere au oferit tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. tovarășei
Elena Ceaușescu frumoase buchete
de flori.
Adresînd cele mai profunde mul
țumiri pentru vizita efectuată, pen
tru ajutorul primit, primul secretar
al comitetului județean de partid a
exprimat. în numele comuniștilor sălăjeni. al tuturor locuitorilor județu
lui. angajamentul ferm de a acționa
cu dăruire pentru transpunerea în
viată a orientărilor si indicațiilor
date în timpul acestei noi întîlniri de
lucru cu conducătorul iubit al parti
dului și statului.
în aplauzele si uralele înflăcărate
ale miilor de locuitori ai municipiu
lui Zalău, prezenti pe stadion, tova
rășul. Nicolae Ceaușescu si tovarășa
Elena Ceaușescu iși iau rămas bun
de la gazde, urcă la bordul- elicopte
rului prezidențial, care a decolat, indreptîndu-se spre municipiul CluiNapoca.

lei întreprinderea de conductori emailați

MANIFESTĂRI DE ÎNALTĂ STIMĂ Șl PREȚUIRE LA PLECAREA DIN CLUJ-NAPOCA
După vizitele de lucru în județe
din nord-vestul țării, la plecarea
spre Capitală, pe aeroportul din
Cluj-Napoca, vineri la amiază to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost
aclamați cu deosebit entuziasm de
mii și mii de clujeni, veniți aici cu
inimile pline de dragoste să salute
pe conducătorul iubit.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost
salutați cu deosebită considerație de
primul secretar al Comitetului ju
dețean Cluj al P.C.R., Ioachim Moga,
de membrii biroului comitetului ju
dețean și municipal de partid.
Pe frontispiciul aerogării se
afla portretul tovarășului
Ni'colae Ceâii'șeSeu; încadrat de dra
pele tricolofe $ Toșiî. Pe mari pan
carte erau inscrise urări la adresa
partidillui''și- secretarului său ge
neral.
O gardă alcătuită din militari,
membri ai gărzilor patriotice și ai
formațiunilor de pregătire a tinere

tului pentru apărarea patriei a pre
zentat onorul.
A fost intonat Imnul de Stat al
Republicii Socialiste România.
Secretarul general al partidului a
adresat un salut călduros celor prezenți pe aeroport, tuturor oamenilor
muncii din orașele și satele Clujului,
urindu-Ie noi succese in activitatea
pe care o desfășoară, multă sănătate
și fericire.
Grupuri de tineri și tinere, pio
nieri și șoimi ai patriei au oferit
tovarășului: Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu frumoase
buchete de flori.
S-a dat expresie sentimentelor de
profundă dragoste și recunoștință pe
'dâre toți locuitorii județului,' impreu'riâ1> cu întreaga . noastră, națiune,. le
nutresc față de conducătorul parti
dului și statului pentru strălucita sa
activitate pusă in slujba -progresului
necontenit al României socialiste,
sporirii nivelului de trai material și
spiritual al poporului. Prin aplauze

ÎNTREȚINEREA ȘI IRIGAREA CULTURILOR
- lucrări prioritare, hotărîtoare pentru recoltă
brașov

: Grijă deosebită pentru densitate
și menținerea apei în sol

„După cum vă puteți convinge,
cîrapurile arată ca o grădină, deși
lipsa apei în sol se face resimțită
— ne spunea Gheorghe Liehn, pre
ședintele consiliului agroindustrial
Hărman.
într-adevăr, culturile sint fru
moase, dezvoltate normal, curate.
Așa cum ne explica președintele,
starea bună a acestora se explică în
mare măsură prin executarea la
timp și de bună calitate a lucrărilor
de intreținere. Iar expresia cea mai
vie a lucrului bine făcut o oferă
cimpurile fermei nr. 2 a I.A.S. Prejmer. condusă de ing. Gheorghe Dragomir, care, anul trecut, a obținut
aproape 60 000 kg cartofi Ia hectar.
Pe cele două tarlale ocupate cu această cultură, plantele sint vigulroase, uniform dezvoltate și au o
densitate corespunzătoare. Cit cu
prindem cu ochiul, nu zărim măcar
un fir de buruiană.
— Să nu vă mire — ne-a declarat
șeful fermei. Aici, toate lucrările au
fdst executate la nivel calitativ co
respunzător : rebilonarea, erbicidarea, iar acum tratamentele l'itosanitare pentru combaterea afidelor și
gîndacului de Colorado. Altfel nici
nu se poate. Aici pregătim o bună

vaslui ;

parte din sămința de cartofi pen
tru intreaga țară.
Frumoase ni se par culturile și la
C.A.P. Prejmer. „Secretul" ni-1 dez
văluie Joan Toma, președintele
unității.
— N-aș putea afirma că numai
timpul ne-a ajutat. Ne-am ajutat in
primul rind nou executind la timp
și in condiții de inaltă calitate lu
crările de intreținere pe care le re
clamă condițiile din această primă
vară și mă refer, in primul rind. la
lipsa umezelii în sol. Așa se expli
că faptul că pină acum, la cartofi,
am executat trei prașile mecanice
pe întreaga suprafață de 580 hectare.
Bine stau cooperatorii din Prej
mer și cu întreținerea sfeclei.
— La indicația comitetului jude
țean de' partid — a ținut să preci
zeze Viorel Dobrescu, inginer-șef al
consiliului agroindustrial — în toate
unitățile agricole au fost luate mă
suri să se asigure, in timpul execu
tării lucrărilor de intreținere, densi
tatea stabilită, iar pe de altă parte
să se aplice tehnologiile care permit
conservarea apei in sol. Iar coope
ratorii din Prejmer au respectat în
tocmai această indicație.
Desigur, atit in cazul cooperativei

agricole din Prejmer, cit și al altor
unități s-ar mai putea face și alte
remarci elogioase privind modul in
care se acționează pentru întreți
nerea culturilor. Nu poate fi însă
trecut cu vederea un aspect mai
„mărunt", care nu numai că aruncă
o lumină defavorabilă asupra acti
vității in ansamblu a unităților res
pective, dar poate constitui un fac
tor care să diminueze producțiile agricole. Este vorba de faptul că unii
dintre cei care s-au angajat să în
trețină și să recolteze în acord glo
bal anumite suprafețe cu sfeclă de
zahăr și rădăcinoase furajere n-au
executat încă nici măcar prașila I
și răritul. ceea ce face ca plantele
să nu se poată dezvolta normal. Asemenea cazuri am intîlnit la C.A.P.
Săcele, Hărman, Tărlungeni și. Purcăreni. Iată de ce se impune ca
primăriile, conducerile întreprinderi
lor în care lucrează aceștia să-i de
termine să-și îndeplinească obliga
țiile pe care și le-au asumat prin
contractul de acord globai încheiat
cu unitățile agricole.

Nicolae MOCANU

corespondentul „Scînteii”

Răspundere sporită pentru calitate

Ploile răzlețe căzute în ultimul
timp in județul Vaslui n-au asigurat
decit pe mici suprafețe cite 5—10
litri de apă pe metrul jiăirat. Lipsa
precipitațiilor se resimte deci foarte
acut la toate culturile in aceasiă
perioadă de creștere a plantelor, cînd
este cea mai mare nevoie de apă. De
aceea, în toate unitățile agricole se
acționează cu forte sporite atît la
irigații, in sistemul Albița — Fălcia,
și amenajările locale, cit și, mai cu
seamă, la intreținerea culturilor. în
treaga atenție este îndreptată aici
prin mobilizarea tuturor forțelor
umane și mecanice la prășit.
— Această lucrare constituie, de
altfel; obiectivul numărul 1 al aces
tei perioade — sublinia inginerul
Vasile Nucuță, directorul general al
direcției agricole județene. Ea se
impune a se desfășura cu și mai
mare grabă nu numai pentru înlă
turarea buruienilor, ci mai cu seamă
pentru spargerea crustei și menți
nerea puținelor rezerve de apă în
sol. în acest scop, așa cum a indicat
comandamentul județean pentru agricultură. am luat o serie de mă
suri, în special de organizare a mun
cii, care au sporit simțitor partici
parea la.aceste lucrări.
Cum se acționează concret în uni

tăți ? Un raid întreprins în aceste
zile ne-a relevat că, urmare a pre
ocupării organelor și organizațiilor
de partid, a organelor agricole și
conducerilor de unități,, pentru orga
nizarea in cele mai mici amănunte
și impulsionarea activității, in con
siliile agroindustriale Murgeni, Ban
ca. Fălciu, Vaslui, Negrești cîmpul
este impinzit de oameni, lucrindu-se
intens din zori și pină la lăsarea
Întunericului. Au fost încheiate ast
fel prașilele mecanică și manuală la
sfecla de zahăr și floarea-soarelui
pe toate suprafețele, lucrarea desfășurindu-se acum din plin la porumb.
Remarcăm faptul că unități și chiar
consilii întregi care in anii ante
riori rămineau în urmă sint acum
printre primele la întreținerea cul
turilor. Este cazul consiliului agro
industrial Vaslui.
— Rezultatele foarte bune ale uni
tăților fruntașe și propria experiență
ne-au convins că acum, in această
perioadă, se hotărăște soarta recoltei
— precizează Constantin Ciocan,
președintele consiliului agroindus
trial. în condițiile acestei primăveri
secetoase, o prașilă face intr-adevăr
cit o ploaie bună. De aceea, mobili
zarea cooperatorilor, a întregii su
flări a satelor la efectuarea prașile-

lor este preocuparea noastră de că
petenie. zilnic participind la lucru
peste 6 500 de oameni. Ne concen
trăm eforturile Ia intreținerea po
rumbului. Am efectuat deja această
lucrare mecanic pe 6 150 hectare, din
6 290 hectare, și manual pe 6 210 hec
tare.
Pe lingă buna participare Ia mun
că, satele fiind practic mutate în
cimp, notăm și un alt aspect ce
pune în evidentă răspunderea cu
care se acționează aici. în toate uni
tățile se acordă o atenție deosebită
densității. „Plantele au avut o răsă
rire uniformă — ne spunea Gheor
ghe Cotae, președintele C.A.P. Mun
teni de Jos. Este o "dovadă a grijii
și competenței cu care au lucrat
mecanizatorii. Dar. în condițiile acestui an. am luat măsura ca. pe
toate solele, la prima prăși lă să asi
gurăm o densitate medie de 55 000—
60 000 plante recoltabile la hectar.
Totodată, am trecut la completarea
golurilor și insămințarea unor
„ochiuri" pentrti ca fiecare palmă de
pămînt să fie neîntîrziat însămînțată, să producă".

Petru NECULA

corespondentul „Scînteii"

șl ovații puternice au fost puse în
evidență adeziunea deplină a oame
nilor muncii clujeni la intreaga po
litică a partidului și statului, hotănrea lor de a o transpune neabătut
in viață.
S-a scandat cu mare însuflețire
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu
și poporul !“, „Stima noastră și
mindria — Ceaușescu, România !".
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns
cu prietenie acestor călduroase ma
nifestări ale celor prezenți.
în uralele și ovațiile celor pre
zenți, aeronava prezidențială a de
colat, indreptindu-se spre București,

★
La sosirea in Capitală, pe
aeroportul . Otopeni, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au i fost salutați de
membri și membri supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., de secretari ai' Comitetului
Central al partidului.

OLT : Număr sporit

de apartamente
pentru oamenii muncii
Prin mai buna organizare a mun
cii și promovarea unor tehnologii
noi, cu productivitate ridicată, co
lectivul întreprinderii antrepriză
de construcții-montaj Olt a pus Ia
dispoziția oamenilor muncii din
Slatina. Caracal și Corabia un nu
măr sporit de apartamente, peste
prevederile de plan. Alte aparta
mente se află intr-un stadiu avan
sat de finisaj. , in blocuri a căror
arhitectură valorifică mai bine
elementele tradiționale din zonă.
(Mihai Grigoroșcuță).

BUZĂU : Realizări

ale petroliștilor
Harnicul colectiv de oameni ai
muncii de la Schela de producție
petrolieră Berea, județul Buzău,
care în întrecerea socialistă pe pri
mele 4 luni ale acestui an a ocu
pat locul I pe" ramură, raportează
depășirea planului pe perioada care
a trecut din acest an cu 12 mili
oane* lei la producția-marfă indus
trială și cu I 934 lei pe persoană
la indicatorul de bază al eficien
tei economice — productivitatea
muncii. Ca urmare a aplicării unor
măsuri geologo-tehnologice, a ex
ploatării la parametri maximi a
parcului de sonde și a creșterii
factorului final de recuperare, pro
ducția zilnică de țiței a sporit cu
25 tone. De asemenea, se înregis
trează un spor zilnic de peste
200 000 mc gaze, fapt ce a permis
ca pe ansamblul schelei să se ob
țină o producție suplimentară de
peste 75 milioane mc gaz metan.
(Stelian 'Chiper).

• BRAȘOV : Atelier
de înaltă productivitate
La întreprinderea de stofe „Carpatex" din Brașov a fost dat in
exploatare un atelier echipat cu
războaie de inaltă productivitate,
care' înlocuiesc clasica suveică.
Noile războaie se caracterizează
printr-un înalt grad de automati
zare și randament. Ele au fost
montate intr-un
timp record.
(Nicolae Mocanu).

BISTRIȚA : Livrări în avans

la export
Puternicul colectiv de oameni ai
muncii din cadrul întreprinderii
de utilaj tehnologic din municipiul
Bistrița depune stăruitoare efor
turi pentru a livra în avans uti
laje metalurgice, energetice, chimi
ce și refractare contractate atit cu
beneficiari interni, in principal
constructorii și montorii marilor
obiective de investiții, cit și cu
part'enerii de peste hotare. O aten
ție deosebită o acordă constructorii
de mașini bistrițeni producției des
tinate exportului. în acest sens, el
au lansat pe fluxurile de fabrica
ție. la cererea partenerilor externi,
o serie intreagă de subansamble
complexe, formate din piese tur
nate. forjate, precum și aparatură
hidraulică, urmînd a fi expediate
mai devreme decit termenul pla
nificat, la un nivel de. fiabilitate și
calitate foarte înalte. (Gheorghe
Crișan).
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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe Salah Khalaf
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.
membru al Consiliului Revoluționar și al Comitetului Central Al Fatah
(Urmare din pag. I)

Republicii Socialiste România, și tovarășul
Mihail Gorbaciov, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Comunist al
Uniunii Sovietice, car e se înscriu în cadrul
dialogului româno-sovietic la nivel înalt,
factor hotărîtor în dezvoltarea continuă a
colaborării și prieteniei dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre.
Comitetul Politic Executiv a relevat că
rezultatele întîlnirii dintre cei doi conducă
tori de partid își găsesc expresie în docu
mentele și înțelegerile convenite cu acest
prilej. A fost evidențiată marea însemnă
tate a Programului de lungă durată pri
vind dezvoltarea colaborării economice și
tehnico-științifice dintre Republica Socia
listă România și Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste pe perioada pînă în anul
2000, semnat, la încheierea convorbirilor,
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul
Mihail Gorbaciov. S-a arătat că realizarea
prevederilor acestui program va determina
sporirea însemnată a schimburilor de
mărfuri, adîncirea cooperării și specializă
rii în producție, satisfacerea, într-o măsură
tot mai largă a necesităților de materii pri
me, combustibili, mașini și utilaje, bunuri
de larg consum, intensificarea colaborării

în domeniul științei și tehnologiei, în alte
sectoare, de activitate.
A fost reliefată, de asemenea, importan
ța Programului de aplicare a Acordului de
colaborare culturală între Republica Socia
listă România și Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste pe anii 1986—1990, înche
iat eu prilejul vizitei.
Apreciind importanța documentelor sem
nate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat necesitatea de a se lua toate măsuri
le pentru înfăptuirea concretă în viață a
înțelegerilor privind dezvoltarea schimbu
rilor economice, a colaborării și cooperării
în producție, pe tărîm tehnico-științific și în
alte domenii de interes comun.
A fost exprimată convingerea că promo
varea largă a bunelor relații dintre Repu
blica Socialistă România și Uniunea Sovie
tică pe baza principiilor deplinei egalități în
drepturi, avantajului reciproc și întrajutoră
rii tovărășești este în interesul ambelor țări
și popoare, al cauzei generale a socialis
mului și păcii.
Comitetul Politic Executiv a relevat im
portanța schimbului de păreri pe care
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mihail Gor
baciov l-au avut în legătură cu evoluția
vieții politice mondiale. A fost pusă în evi
dență aprecierea comună a celor doi condu

cători de partid că, în actuala situație in
ternațională, complexă și gravă, se impune
să se acționeze ferm pentru soluționarea
problemei fundamentale a epocii noastre,
care o reprezintă apărarea păcii, oprirea
cursei periculoase a înarmărilor, trecerea la
măsuri concrete de dezarmare, în primul
rînd de dezarmare nucleară, încetarea expe
riențelor cu arma atomică și eliminarea peri
colului unei catastrofe nucleare.
S-a subliniat cu satisfacție că, în timpul
convorbirilor, cei doi conducători de partid
au reafirmat hotărirea de a întări în conti
nuare prietenia și colaborarea multilaterală
dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre Republiea
Socialistă România și Uniunea Sovietică.
Comitetul Politic Executiv a subliniat că
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mihail Gor
baciov au exprimat voința celor două țări
de a conlucra activ pe arena mondială, de
a-și aduce, împreună cu celelalte țări socia
liste, cu toate forțele progresiste, democra
tice, iubitoare de pace, întreaga contribuție
la promovarea politicii de destindere și
dezarmare, la instaurarea în Europa și în
lume a unui climat de securitate, înțelegere
și largă colaborare internațională.
Comitetul Politic Executiv a soluționat, de
asemenea, probleme curente ale activității
de partid și de stat.

(Urmare din pag. I)
nei, profundă recunoștință Partidu
lui Comunist Român, guvernului și
poporului român, personal tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pentru
sprijinul constant dat luptei duse de
poporul palestinian in vederea cu
ceririi drepturilor sale inalienabile,
infăptuirii aspirațiilor sale legitime.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
reafirmat hotărirea Partidului Co
munist Român, a României socia
liste și a poporului nostru de a spri
jini in continuare, cu aceeași fermi
tate, cauza dreaptă a poporului pa
lestinian.
Au fost abordate, de asemenea,
probleme actuale ale vieții politice

internaționale, o atenție deosebită
fiind acordată evoluției situației din
Orientul Mijlociu.
Tn
acest
cadru,
tovarășul
Nicola? Ceaușescu a reliefat nece
sitatea intensificării eforturilor și
acțiunilor politico-diplomatice, a pro
movării de noi inițiative pentru so
lutionarea globală, pe ealea tratati
velor. a situației din Orientul Mij
lociu, pentru realizarea unei păci
trainice in regiune. Totodată, a fost
subliniată importanta organizării
une) conferințe internaționale, con
vocată și desfășurată sub egida
O.N.U.. care să ofere un cadru fa
vorabil tratativelor directe și la care
să participe toate părțile interesate,
inclusiv Organizația pentru Elibe-

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu plăcere și recunoștință mesajul dumneavoastră cordial
de felicitare pe, care mi l-ați transmis cu prilejul preluării funcției de
președinte al Consiliului Suprem al Republicii Sudan.
Vă rog. Excelentă, să acceptați urările noastre cele mai bune de sănă
tate, precum și de progres și prosperitate pentru poporul român..

AHMED EL MIRGHANI
Președintele Consiliului Suprem
al Republicii Sudan

încheierea lucrărilor Seminarului balcanic
al tinerilor parlamentari

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute în întrecerea socia
listă pe primele patru luni care au trecut din acest an de către colective
fruntașe de oameni ai muncii din intreprinderi industriale, construcții,
transporturi, circulația mărfurilor, din domeniul prestărilor de servicii,
precum sl din centrale industriale.
Ca urmare a rezultatelor obținute si a punctajului general stabilit
pe baza realizării indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a
întrecerii socialiste, la 30 aprilie, pe primele locuri se situează :

ÎN INDUSTRIA
ARTICOLELOR CASNICE
Locul I : întreprinderea „Metali
ca" — Oradea, cu 941.6 puncte.
Locul II : întreprinderea „Metaloglobus" — București, cu 789,4
puncte.
Locul III : întreprinderea „Am
balajul metalic'' — Timișoara, cu
779.9 puncte.
ÎN INDUSTRIA METALELOR
NEFEROASE ȘI RARE
Locul I : întreprinderea de alu
miniu Slatina, cu 613,4 puncte.
Locul II : întreprinderea metalur
gică „Neferal'* — București, cu
161.9 puncte.
ÎN INDUSTRIA
PETROCHIMICA — SUBRAMURA
PRELUCRAREA
CAUCIUCULUI
ȘI MASELOR PLASTICE
Locul I : Fabrica de anvelope
Luduș, județul Mureș, cu 752,3
puncte.
Locul II : întreprinderea de ar
ticole tehnice din cauciuc Brașov,
cu 750,1 puncte.
Locul III : întreprinderea de an
velope „Danubiana" — București,
cu 526 puncte.

ÎN INDUSTRIA
CONFECȚIILOR
Locul I : întreprinderea de con
fecții Focșani, cu 1 084,6 puncte.
Locul II : întreprinderea de con
fecții Scornicești. județul Olt. cu
1 036 puncte.
Locul III : întreprinderea de con
fecții Tulcea.' cu 812,1 puncte.
ÎN INDUSTRIA
PIELĂRIEI. CAUCIUCULUI
ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele
și încălțăminte „Dîmbovița" —
București, cu 834,5 puncte.
Locul II : întreprinderea de piele
si incălțăminte „Progresul" —
București, cu 705,6 puncte.
Locul III: întreprinderea de piele
și incălțăminte „Pionierul" —
București, cu 610,2 puncte.
ÎN SECTORUȚ
DE CONSTRUCTII-MONTA.T
AL CONSILIILOR POPULARE
JUDEȚENE
Locul I : Trustul antrepriză ge
nerală de constructii-niontaj Bacău,
cu 1 075,2 puncte.
Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de constructii-montaj Timiș,
cu 886,9 puncte.

teatre
• Teatrul Național <14 71 71, sala
mică) : Ilagi Tudose — 19 ; (sala
Atelier) : Intre patru ochi (B) — 19,30
• Filarmonica „George Enescu"
..(15 68 75, Ateneul Român) : Recital
de vioară Eckart Schlandt — 19 ;
(sala Studio) : „Treptele afirmării
artistice". Mălina Dandara — Vioară,
Cristina Vais — pian — 17,30
• Opera Română (13 18 57) : Truba
durul — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11) : My
Fair Lady — 19
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 73 46) :
Secretul familiei Posket — 19 : (sala
Grădina Icoanei. 11 95 44) : Hamlet
— 17
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna cu
camelii (aminat din 26.IV) — 151
Mielul turbat — 19,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Atenție, se filmează — 19,30
Teatrul de comedie (16 64 60) :
Cirtitele — 19
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03.
sala Magneru) : Amintirile Sarei
Bernhardt — 18,30 : (sala Studio) :
concurs de împrejurări — 19
• Teatrul Glulesti (sala Majestic,
14 72 34) : Amadeus — 19
• Teatrul satlrle-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy, 15 56 78) : Dra
goste la prima vedere — 19 ; (sala
Victoria, 50 58 65) : Eu vă tac să
ridefi — 19
• Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : Pe sub cetini, la izvoare
— 18

Locul III : întreprinderea antre
priză de construcțil-montai Vilcea,
cu 855,9 puncte.

TRANSPORT AUTO —
ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de trans
port specializat pentru agricultură
și industrie alimentară Constanța,
cu 861,8 puncte.
Locul II : întreprinderea de
transport auto produse petroliere
„PECO" — București, cu 599,3
puncte.
Locul III : întreprinderea de
transport auto București — M.I.U.G.
— cu 418,5 puncte.

Panoul fruntașilor

pe primele 4 luni
ÎN DOMENIUL
COMERȚULUI INTERIOR —
ÎNTREPRINDERI
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA
Locul I : întreprinderea comer
cială de stat de alimentație publica
Rîmnicu Vilcea, cu 353,4 puncte.
Locul II : întreprinderea comer
cială de stat de alimentație publică
Buzău, cu 309.4 puncte.
Locul III : întreprinderea comer
cială de stat de alimentație publică
Iași,, cu 306 puncte.
ÎN DOMENIUL
GOSPODĂRIEI COMUNALE
Locul I : întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală și loca
tivă Vaslui, cu 1 336,8 puncte.
Locul II : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și
locativă Vrancea, cu 1 294 puncte.
Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie conjunală și
locativă . Maramureș, cu 1-121,3
puncte.
,

ÎN DOMENIUL
GOSPODĂRIEI DE LOCUINȚE
ȘI PRESTĂRI ÎN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea pentru
administrarea clădirilor București,
cu 951,9 puncte.
Locul II : întreprinderea de con
strucții. reparații sl administrație
locativă Foișoi- — București, cu 778
puncte.
Locul III : întreprinderea de con
strucții, reparații și administrație

• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Comedia unei tragedii — 13,30
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 53) :
Toate pinzele sus — 9 ; Vrăjitorul
din Oz — 13
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) :
Șoricelul și păpușa — 15 : (sala Cosmonauților, 11 12 04) : Dana și Leul
— 15
• Circul București (10 41 95) : Circul
Mare din Moscova — 15 : 19
• Studioul de teatru I.A.T.C.
(15 72 59) : Regina balului — 19

cinema
• Furtună tn Pacific : SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15: 13,30; 13,45; 18:
20.15, GLORTA (47 46 75) — 9: 11; 13;
15,30;
17,30;
19.30.
CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 13;
20,15
• Să numeri pînă la zece („Săptămîna filmului argentinian**) : STU
DIO (59 53 15) — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30;
16,30: 18,30; 20,30
• Noi, cei din linia întîi : PATRIA
(11 86 23) — 9; 12,30; 16,30; 19,30,
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 12; 15,30;
19, MELODIA (11 13 49) — 9; 12; 15.30;
19. FLAMURA (85 77 12) — 9; 12.15;
15,30; 19
• Al patrulea gard lingă debarcader:
CIULEȘTI (17 55 46) — 0; 11,13; 13,30;
13,45; 18; 20
• Clipa de răgaz — 18; 20, Pasărea
de foc spațială — 14: 16 : FLACĂRA
(20 33 40)
• Nea Marin, miliardar : BUZEȘTI
(50 43 38) — 14,13; 16; 18; 20
t'

locativă Cotroceni — București, cu
580 puncte.

CENTRALE INDUSTRIALE
INDUSTRIA MINIERA
Locul I : Combinatul minier Plo
iești, cu 621,4 puncte.
Locul II : Centrala sării și neme
taliferelor București. cu 503,2
puncte.
INDUSTRIA METALURGICA
Locul I: Centrala industrială pen
tru produse refractare Brașov, cu
300,2 puncte.

INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR
DE MAȘINI
Locul I : Centrul național al In
dustriei aeronautice române Bucu
rești, cu 484,1 puncte.

INDUSTRIA ELECTROTEHNICA
Locul I : Centrala industrială me
canică și de articole casnice Bucu
rești. cu 582,4 puncte.
Locul II.: Centrala industrială de
echipament special București, cu
519.1 puncte.
Locul III : Centrala industrială
de electronică și tehnică de calcul
București, cu 294,2 puncte.
INDUSTRIA CHIMICĂ
Locul I : Centrala de utilaje și
piese de sebimb pentru industria
chimică București, cu 882,1 puncte.
Locul II : Centrala de utilaje și
piese de schimb pentru prelucra
rea țițeiului si petrochimiei Bucu
rești. cu 849,2 puncte.
INDUSTRIA LEMNULUI
ȘI MATERIALELOR
DE CONSTRUCȚII
Locul I : Centrala materialelor de
construcții București, cu 17,4 puncte.

INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : Centrala confecțiilor
Bacău, cu 200,1 puncte.
Locul II : Centrala pielăriei, cau
ciucului și încălțămintei București,
cu 168,4 puncte.
Locul III : Centrala bumbacului
Arad, cu 75,7 puncte.
AGRICULTURĂ
Local : I Centrala „Delta Dună
rii" — Tulcea, cu 831 puncte. ~~
Locul II : Centrala industrială de
morârit si panificație București, cu
598,9 puncte.
TRANSPORTURI
Locul I : Centrala industrială de
reparații auto București, cu 617,1
puncte.
Locul II : Centrala mecanică de
material rulant București, cu 577,2
puncte.
(Agerpres)

• Grăbește-te încet : COTROCENI
(49 48 48) - 15,30; 17,45; 20
• Profetul, aurul și ardelenii : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15: 17.45; 20
• Pirații din Pacific — Insula como
rilor ; MUNCA (21 50 97) — 15.30 : 19
• Muzica unei vieți : LUMINA
(14 74 16) — 9: 11; 13,15; 15,30; 17,43;
20
• Comandantul sării : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11: 13,15; 15,30;
17,45; 20
• Pe aripile vîntului : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 8,30; 12; 13,45; 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) — 9: 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20
• Seherezada : FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11.15; 13.30; 13.45; 18; 20,
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,13; 13,30;
15,45; 18: 20
• Cobra se întoarce : VICTORIA
(16 28 79) — 9: 11,15; 13,30; 13,45; 18: 20
• Vise și fantezie ; DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 13; 17; 19
• Pinocchio — 11: 12,45; 16, Cele mai
bune momente cu Stan și Bran —
9; 14,15: 17,45: 19,43 : DOINA (16 35 38)
• Raidul
vărgat :
FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17,45; 20
e Superpoilțistu! : DACIA (50 33 94)
— 9; 11,15: 13,30; 15,43; 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 —
19 : POPULAR (35 15 17)

tV
13,00 Telex
13,05 La sfirșit de săptămînă (color)
• Floarea ciutului, floarea doru
lui — melodii populare • Gala
desenului animat • Melodia săptămînii în primă audiție • .Din
nou în sala de concert • Marile
momente ale baletului • Azi, în
anul 65 al partidului : sub sem
nul rodniciei. Reportaj • Cîntecul
cuvintelor — moment poetic • O
capodoperă a picturii intrată în
patrimoniul Muzeului de artă
• Telesport — rubrică deactua
litate sportivă • Autograf muzical
14.45 Săptămînă politică
15,00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19,20 Teleenciclopedia (color)
19,50 Parada șlagărului românesc (co
lor), Partea a doua
20,25 Film artistic. „Ștefan Luchian"
(color). Premieră TV. Producție
a Casei de filme trei. Scenariul :
Nicolae Mărgineanu, Iosif Naghiu.
Regia : Nicolae Mărgineanu
22.00 Telejurnal
22,10 Melodii îndrăgite (color)
22,30 închiderea programului

Vineri s-au încheiat, la București,
lucrările Seminarului balcanic al ti
nerilor parlamentari.
La manifestare au participat tineri
parlamentari și reprezentanți ai or
ganizațiilor de tineret din Bulgaria,
Grecia. . Iugoslavia Si România.
In cadrul seminarului au fost
abordate aspecte privind rolul și con
tribuția tinerei generații, ale tineri
lor parlamentari la procesul dezvol
tării economico-sociale. la transfor
marea Balcanilor intr-o zonă a păcii,
la consolidarea bunei vecinătăți, în
țelegerii și colaborării între popoare.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 24 mai, ora 21 — 27 mai, ora
21. In țară : Vremea va fi caldă, iar
cerul schimbător. Ploi, care vor avea
șl caracter de aversă, însoțite de des
cărcări electrice, vor cădea pe alocuri

S-a realizat un rodnic schimb de
opinii, informații si experiență pri
vind participarea tineretului la de
cizie. la toate nivelurile, identificarea
de noi căi și modalități care să con
tribuie la sporirea aportului tinerei
generații pe plan național, in con
sens cu realitățile, prioritățile si ce
rințele obiective din fiecare tară,
dezvoltarea si extinderea cooperării
balcanice pe linie de tineret.
Cu prilejul manifestării au avut loc
primiri la Marea Adunare Națională,
Ministerul Afacerilor Externe, intilniri cu tineri si studenti din Capitală.

in regiunile din nordul țării și izolat
tn rest. Vîntul va sufla slab pină la
moderat. Temperaturile minime vor fi
cuprinse Intre 10 și 20 de grade, Izolat
mai coborite în depresiuni, iar maxi
mele între 22 și 32 de grade. In Bucu
rești : Vremea va fi caldă, iar cerul
variabil, favorabil ploii de scurtă du
rată. vintul va sufla slab pină la mo
derat. Temperaturile minime vor oscila
intre 14 și 17 grade, iar maximele între
27 și 30 de grade.

În întîmpinarea Congresului al XIX-lea
al Partidului Popular Revoluționar Mongol

însemnele progresului
Fie că este vorba de industrie
sau de agricultură, de construcții
sau de știință, de nivel de. trai,
comparațiile cu trecutul in statis
ticile Mongoliei socialiste devin
aproape imposibile din lipsa unei
baze fizice de raportare ia perioada
dinaintea revoluției. O țară in care
inainte de începerea procesului dez
voltării revoluționare nu existau
nici cele mai timide începuturi ale
industriei, iar agricultura era uitată
in sufocarea feudală, o tară in care
știutorii de carte apăreau ca o
curiozitate in fața semenilor lor,
iar. despre o civilizație urbană nu
se putea vorbi nici măcar in capi
tala ei, o tară în care prima cale
ferată avea să fie construită abia
in deceniul al patrulea .ai acestui
secol — această țară oferă azi lumii
un alt chip, de nerecunoscut, o do
vadă limpede a ceea ce inseamnă
opțiunea socialistă a dezvoltării.
Iată de ce Mongolia de azi îșl
măsoară mersul nu comparindu-se
cu trecutul, ci cu viitorul, cu noile
cerințe pe care le impune azi dez
voltarea socialistă a tării. Stau măr
turie multiple și variate realizări
de pe intreg cuprinsul țării — de
la Cioibalsan. poarta urbană mo
dernă din răsărit, la Uieghei. din
partea de apus a țării, de la Suhe
Bator și Darhan la Dalan si
tinărul Erdenet. din inima „Munte
lui comorilor". Despre ele vorbesc
Si faptele de muncă comunicate in
aceste zile la Ulan Bator, consa
crate evenimentului politic major
din viata întregului popor — cel
de-al XIX-lea Congres al Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol,
ale cărui lucrări vor începe in
cursul săptăminii viitoare.
Să călătorim pe itinerarul jalo
nat de știrile agenției mongole de
presă. în sudul aimacului Hentei a
fost dat in exploatare primul com
binat de innobilare a minereurilor,
înzestrat cu utilaje moderne, com
binatul are o capacitate inițială de
prelucrare de 400 000 tone anual,
sporind, acum, substanțial produc
ția pentru export a Mongoliei. La
Baga-Nuur au început lucrările de

investiții la cea mai mare termo
centrală din Mongolia, care va
funcționa cu cărbune extras din
cariera aflată in apropiere. Se îm
bunătățesc condițiile de locuit ale
minerilor ; la mina „Bărh" a fost
dată in folosință o nouă zonă de
locuit, in care s-au ridicat 13
blocuri de cite 15 etaje, un spital,
școli si alte obiective social-culturale. Un nou combinat pentru pro
ducerea materialelor de construcție
a fost dat in funcțiune in aimacul
Gobi-Sud. Noua unitate este dotată
cu mașini, utilaje șl mașini moder
ne pentru producerea de panouri și
alte elemente prefabricate din be
ton armat. Peste 500 de invenții și
inovații*, cu efecte deosebite pe
planul modernizării producției in
dustriale a tării, au fost înregis
trate și aplicate in primul trimes
tru din acest an.
Si așa mai departe... Șirul fapte
lor de muncă poate continua cu o
serie de realizări ale colectivelor
din intreprinderi de confecții, de
prelucrare a lemnului sau din in
dustria alimentară. Ele întregesc
bilanțul cu care se prezintă munci
torii și specialiștii din industrie la
apropiatul
Congres al Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol.
Bilanț ce continuă rezultatele bune
obținute in dezvoltarea industriei
in cincinalul trecut, cind producția
industrială a crescut cu peste 55 la
sută.
Mongolii poartă prin milenii o
tradiție care rămine pregnantă și
azi in economia țării : creșterea
animalelor. Cu toate acestea, nimic
nu mai pare azi să aibă vreo le
gătură cu trecutul in ce privește
munca si viata păstorilor, a agri
cultorilor în general. Intr-adevăr, o
agricultură in care sint tot mai
prezente mecanizarea, ameliorarea
raselor de animale, folosirea sti
mulatorilor biologici, crearea de noi
soipri de plante și de pomi, asis
tenta veterinară calificată (in agri
cultura tării funcționează peste 350
centre de medicină veterinară). în
trunește toate atributele unei ra
muri aflate in plină dezvoltare și
modernizare.

Dimensiunile acestei modernizări
se regăsesc in rezultatele obținute
in cincinalul trecut în agricultura
Mongoliei, rezultate care vor fi cu
prinse in bilanțul înfățișat poporu
lui la apropiatul congres ai parti
dului. Astfel, in ultimii cinci ani. iii
domeniul șeptelului s-au înregis
trat in medie 8,7 milioane de capete
anual, ceea ce înseamnă un ritm
de creștere anual de aproape 5 la
sută. Pentru intărirea bazei tehnico-materiale a agriculturii. în
cincinalul trecut s-au făcut investi
ții de 3 miliarde tugrici. Pe baza
investițiilor au fost create noi gos
podării de stat, silozuri, complexe
furajere, sisteme de irigații (in
cincinalul trecut au fost irigate
peste 10 milioane hectare de pă
șuni). grajduri (au fost construite
grajduri cu o capacitate de 6.7 mi
lioane animale), adăpătoare. Iată
alte fapte care atestă preocuparea
pentru modernizarea condițiilor de
muncă și de trai in agricultură.
Recent, a fost experimentat și pus
Ia punct un centru energetic solar
— in Podișul Gobi — care, prin
extindere, poate asigura adăparea a
sute de mii de animale. în aceeași
zonă, motoare simple, ușor de ex
ploatat. acționate de vint. asigură
lumină pentru locuințe si unele
obiective economice. Energia so
lară si energia vintului sint tot
mai mult folosite in agricultura
Mongoliei și pentru irigații, și pen
tru producerea de hrană pentru
animale. In sfirșit. să menționăm
că sute de familii de păstori au
fost dotate cu baterii solare pentru
iluminatul iurtelor și alimentarea
aparatelor de radio. Instalațiile
realizate de Institutul de fizică al
Academiei mongole sint simple și
pot funcționa zeci de ani in de
plină siguranță.
Un eveniment de o mare impor
tanță pentru dezvoltarea și moder
nizarea agriculturii mongole l-a
constituit plenara C.C. al P.P.R.M.
din vara anului 1985. care a adop
tat programul de dezvoltare a agri
culturii și îmbunătățirea aprovizio
nării populației cu produse alimen
tare. Este un program de amplă
perspectivă — respectiv pînă în
anul 2000 — care va asigura spori
rea producției animaliere medii
anuale cu 30 la sută față de peri
oada precedentă : producția de
carne va ajunge astfel la 544 000
tone. Practic, pină în anul 2000 se
prevede dublarea producției agri
cole. ritmul de creștere — 6 la
sută fiind cu mult superior ritmu
lui de creștere a populației tării.
Evaiuînd realist realizările pre
zentului, Mongolia își potrivește cu
optimism pașii spre viitor, accelerind ritmurile înaintării pe calea
progresului și modernizării. Progra
mul de dezvoltare economică și so
cială a tării, ce va fi dezbătut și
adoptat de apropiatul Congres al
Partidului Popular Revoluționar
Mongol, este in linii mari cu
noscut prin publicarea documentu
lui „Direcțiile fundamentale ale
dezvoltării economice și sociale a
R.P. Mongole in anii 1986—1990".
Un motiv major pentru colectivele
de oameni ai muncii din agricul
tură. industrie, construcții, din toa
te domeniile de activitate Bă se
înscrie din timp în noile exigente
ale progresului.

Viorel SALAGEAN

rarea Palestinei, singurul reprezen
tant legitim al poporului palestinian.
în același timp, a fost relevată
însemnătatea întăririi unității și
forței organizatorice a O.E.P., a
dezvoltării colaborării și întăririi,
unității dintre țările arabe, condiție
esențială pentru rezolvarea situației
din Orientul Mijlociu.
La primire, care s-a desfășurat
într-o atmosferă de cordialitate și
caldă prietenie, a participat tovară
șul Tudor Postelnicu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.
A fost de față Izzat Farid Abou
AJ-Rub, reprezentantul permanent
al O.E.p. la București.

Cronica zilei
în perioada 21—23 mai a.c., Ti
mothy Renton, ministru de stat la
Ministerul Afacerilor Externe al Ma
rii Britanii, a făcut o vizită in țara
noastră.
Oaspetele a fost primit de Ilie
Văduva, ministrul afacerilor externe,
și a avut convorbiri cu Aurel Duma,
ministru secretar de stat la Minis
terul Afacerilor Externe. De ademe
nea. s-a întilnit cu Alexandru Roșu,
ministru secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior si Coope
rării Ecohomice Internaționale. Au
fost discutate aspecte ale dezvoltării
in continuare, pe multiple planuri, a
relațiilor bilaterale româno-britaniee;
s-a efectuat un util schimb de păreri
în probleme internaționale actuale.
A participat Philip McKeafney,
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești.
Cu prilejul vizitei. Timothy Renton
a ținut si o expunere la A.D.I.R.I.
despre relațiile Marii Britanii cu ță
rile europene.
★
Sub auspiciile Institutului român
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea și Ligii române de prietenie
cu popoarele din Asia și Africa, vi
neri a avut loc la București o adu
nare festivă organizată cu ocazia
„Zilei eliberării Africii", a celei de-a
XXIII-a aniversări a creării Organi
zației Unității Africane și săptăminii
de solidaritate cu popoarele aflate
sub dominație colonială din Africa
australă, care luptă pentru libertate,
independență și egalitate in drep
turi.
Au participat membri ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe,
I.R.R.C.S. și ai Ligii române de
prietenie cu popoarele din Asia și
Africa, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale, un numeros public.
Au luat parte, de asemenea, șefi
de misiuni diplomatice din țări afri
cane, reprezentanți ai mișcărilor de
eliberare africane acreditați în tara
noastră, ai Centrului de informare
O.N.U. la București, ..precum și re
prezentantul P.N..U..D.. în România.,
★ "
Cu ocazia celei de-a 37-a aniver
sări a proclamării Constituției Re
publicii Federale Germania, ambasa
dorul acestei țări la București,
Hartmut Schulze — Boysen, a ofe
rit vineri o recepție.
Au luat parte Nicolae Constantin,
viceprim-ministru al guvernului,
membri ai conducerii Ministerului
Afacerilor Externe, reprezentanți ai
altor ministere și instituții centrale,
deputați, oameni de cultură și artă,
ziariști.
Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați in tara noastră.
★
Ambasadorul R.P.D. Coreene la
București, Zo lang Guk, a organi
zat, vineri după-amiază, o gală de
film, urmată de cocteil, cu prilejul
împlinirii a 31 de ani de-la înfiin
țarea Asociației generale a rezidenților coreeni din Japonia.
Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai
unor instituții centrale, activiști de
partid și de stat, generali și ofițeri,
oameni de cultură și artă, ziariști.
★
La București s-au încheiat, vineri,
lucrările celui de-al V-lea Congres
național de gastroenterologie, orga
nizat sub egida Uniunii societăților
de științe medicale din Republica So
cialistă România.
Au participat membri ai conduce
rii Ministerului Sănătății. Academiei
Republicii Socialiste România. Con
siliului Național pentru Știință și
Tehnologie, specialiști in chirurgie si
medicină generală din tară si de
peste hotare.
Cele peste 400 de comunicări știin- țifice prezentate, precum si simpo
zioanele si mesele rotunde s-au im
pus prin valoroase noutăți științifice
în materie.
Lucrările congresului au relevat
tehnici modeme utilizate in gastroenterologia actuală, alte acțiuni me
nite să contribuie la permanenta îm
bunătățire a asistentei medicale pro
filactice si. implicit, a stării de sănă
tate a populației.
(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
POPICE. S-au încheiat la Milnchen
Campionatele mondiale de popice,
competiție in cadrul căreia sportivii
români au obținut o medalie de aur,
prin perechea Iosif Tismănar —
Stelian Boariu, una de argint — ob
ținută de echipa feminină și una de
bronz.
In ultima zi de întreceri, in proba
individuală. Iosif Tismănar s-a si
tuat pe locul al treilea, ciștigind me
dalia de bronz cu 2 825 p.d.

BASCHET. La Anvers, în cadrul
campionatului european masculin de
baschet (grupa B), selecționata
României a întrecut cu scorul de
93— 87 (49—48) echipa Israelului.
Alte rezultate : Polonia — Olanda
83—74 (37—36) ; Finlanda — Turcia
88—87 (52—45) ; Suedia — Bulgaria
94— 92 (49—53).
In clasament conduc echipele
României, Poloniei și Israelului —
cu cite 7 puncte, urmate de forma
țiile Bulgariei și Olandei — 6 puncte.

ȘAH. In runda a 4-a a turneului
internațional masculin de șah de la
București, Adrian Negulescu a ciștigaț la cubanezul Remon, Dorel Ol
tean l-a invins pe polonezul Hawelko, Gauglitz (R.D. Germană) a obți
nut victoria in partida cu sovieticul
Dohoian, in timp ce partidele Geor
gescu — Ionescu și Foișor — Lupu
s-au încheiat remiza. In clasament
conduce Adrian Negulescu — 3,5
puncte, urmat de Gauglitz — 3
puncte.
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Conferința regională a O.N.U. pentru dezarmare

MOSCOVA, 23 (Agerpres). — La
Tbilisi au luat sfirșit lucrările Con
ferinței regionale a O.N.U. pentru
problemele dezarmării, la care au
1 participat reprezentanți ai unor orneguvernamentale din
I ganizatii I.™-,
i țări ale Europei.. din S.U.A. și
J Canada,
ț După cum relatează agenția
ț T.A.S.S.. in cadrul reuniunii, care

s-a desfășurat în cadrul Anului
International al Păcii, a avut loc
un amplu schimb de opinii privind
modalitățile încetării cursei înar
mărilor si realizarea unor măsuri
eficiente de dezarmare. Au fost
discutate, de asemenea, probleme
unui
privind
preintimpinarea
război nuclear.

*
„Experiențele nucleare nu
)
decît la sporirea pericolului
*
TOKIO
23 (Agerpres). - Con
scrisoarea
J siliul orașului
japonez Nagasaki
guvernului
a protestat împotriva ultimei ex
periențe nucleare (efectuate de
S.U.A. în deșertul Nevada, Asemeneta experiențe — se arată in

ț

de protest adreșată
american - nu pot să
aibă alt rezultat decît creșterea
numărului de arme nucleare, per
fecționarea acestora și sporirea
pericolului de război nuclear.

„Nu există nici un refugiu
în cazul unui război nuclear"

WASHINGTON 23 (Agerpres), —
„Earthscan", serviciul de informații
de pe lingă Institutul internațional
pentru mediul înconjurător și dez
voltare, a dat publicității un ra
port intitulat „Nu ne putem as
cunde nicăieri : iarna nucleară și
lumea a treia". Documentul atrage
atenția că, in cazul unui atac nu
țările in curs de dezvoltare
* clear,
ar avea de suferit, doar cu o oare*. care întirziere, aproximativ acei leași efecte ale exploziei armelor
’ nucleare ca și statele beligerante.
Așa-numita iarnă nucleară, care ar
urma folosirii acestor arme, nu va
respecta frontierele, subliniază stu-

i

*

* WASHINGTON 23 (Agerpres). —
Un număr de 46 de senatori ame
) ricani
au prezentat un document
in Comisia pentru forțele armate
a Senatului prin care se preconi
zează o reducere drastică a fondu
rilor bugetare alocate pentru pro
gramul Inițiativa de Apărare
Strategică, cunoscut sub numele de
„războiul stelelor". „Grija noastră
este ca -Inițiativa de Apărare Stra
tegică- să nu dobindească o aten
ție excesivă și necorespunzătoare

*
*

I
I

*

î
I
I
I
t

*
I
I
I

*

diul, iar țările lumii a treia, vor fi
confruntate cu catastrofa nucleară
alături de cele protagoniste. „Chiar
statele necombatante, aflate depar- 1
te de zona de luptă, se. vor vedea ’
confruntate cu un regres istoric de ;
mai multe secole, iar structurile
lor sociale interne se vor prăbuși
literalmente".
. Atrăgind atenția asupra necesită
ții participării active a tuturor sta
telor lumii la eforturile pentru
realizarea dezarmării, studiul men
ționat afirmă că „planeta noastră
nu poate oferi nici un refugiu in
cazul unui război nuclear" — re
leva agenția Associated Press.

Senotori americani cer reducerea drastică
a fondurilor pentru înarmări

i

{
ț
*

pot duce
de război"

I

în ansamblul bugetului Ministeru
lui Apărării", se arată în docu
ment.
După cum se știe, în Congresul
american și în rindul opiniei pu
blice din S.U.A. există un puter
nic curent de opinie care se pronunță împotriva acestui program
de înarmări, de natură să provoace
o nouă accelerare a cursei înarmărilor, cu consecințe incalculabile
pentru întreaga umanitate.
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Lupta pentru pace indisolubil legată
de lupta pentru independență

CARACAS 23 (Agerpres). — As
tăzi nu există o sarcină mai im
portantă ca lupta pentru pace, îm
potriva cursei absurde a înarmăl rilor, se arată într-o declarație a
7 C.C. al P.C. din Venezuela, dată
1 publicității la Caracas. .Rupta pepI tru pace, se relevă in document,
ieste indisolubil legată de mișcarea

t___

ț
revoluționară a popoarelor din
Asia. Africa și America Latină *
pentru cucerirea independentei lor *
depline, politice și economice. In
declarație se subliniază, totodată,
necesitatea soluționării cît mai ur
gente pe cale negociată a situa
ției din America Centrală.

I

LISABONA;

încheierea vizitei delegației P.C.R.

LISABONA 23 (Agerpres). — La
Invitația C.C. al P.C. Portughez, o
delegație a Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Ion Coman, membru al Comitetului Politic
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.,
a avut, la Lisabona, convorbiri cu
membri ai conducerii P.C.P. De
asemenea, delegația a avut întîlniri
cu conducerile organizațiilor P.C.P.
din districtele Setubal și Santarem.
în încheierea vizitei, la Lisabona
a avut loc un miting consacrat prie
teniei dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Portughez,
dintre popoarele român și portughez,
in cadrul căruia au luat cuvintul

Sporirea securității
instalațiilor nucleare

Alvaro Cunhal, secretar general a)
P.C.P., și șeful delegației P.C.R.
★
Cu prilejul prezenței sale în Por
tugalia, delegația P.C.R. s-a intilnit
cu Jose Luis Nunes și Manuel Ale
gre, membri ai Comisiei Permanente
a Partidului Socialist Portughez,
precum și cu Jose Medeiros Fer
reira, membru al Comisiei Directo
riale a Partidului Renovator Demo
cratic. A fost exprimată dorința dez
voltării relațiilor dintre P.C.R. și
cele două formațiuni politice ca o
contribuție la întărirea prieteniei
dintre România și Portugalia, dintre
popoarele român și portughez.

pe agenda sesiunii
Consiliului guvernatorilor
al A.I.E.A.
VIENA 23 (Agerpres). — La Viena
s-au încheiat lucrările sesiunii spe
ciale a Consiliului guvernatorilor al
Agenției Internaționale pentru Ener
gia Atomică (A.I.E.A.). Participanții
au examinat o arie largă de proble
me. între care extinderea in conti
nuare a Colaborării internaționale
in domeniul utilizării energiei nu
cleare in scopuri pașnice și sporirea
coeficientului de securitate in do
meniul energeticii nucleare. O serie
de state au prezentat propuneri
referitoare la întărirea cooperării
internaționale pentru sporirea secu
rității instalațiilor nucleare.
Consiliul guvernatorilor a însărci
nat pe directorul general al A.I.E.A.
să elaboreze un program concret de
acțiune in acest domeniu.

Programe de viitor în problemele tineretului
REZOLUȚIE INIJIATÂ DE TARA NOASTRĂ Șl ADOPTATĂ
DE CONSILIUL ECONOMIC Șl SOCIAL AL O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres).
Mondială a O.N.U. pentru Anul In
— Consiliul Economic șj Social al
ternațional al Tineretului.
O.N.U. (ECOSOC) a adoptat prin
Rezoluția cere secretarului general
consens un proiect de rezoluție pri
al organizației mondiale, instituțiilor
vind activitatea O.N.U. de informa
specializate, comisiilor regionale, or
re in domeniul tineretului, inițiat de
ganizațiilor guvernamentale si negu
delegația română, căreia i s-au ală
vernamentale să depună toate efor
turat în calitate de coautori 41 de
turile pentru asigurarea aplicării
„Liniilor directoare". Secretarul ge
state reprezentînd toate regiunile
geografice.
neral este chemat, de asemenea, să
Evidențiind necesitatea unei largi
orienteze preocupările organismelor
și organizațiilor din sistemul O.N.U.
informări a opiniei publice mondiale
in vederea creșterii eficientei activi
asupra situației tinerei generații, re
tății de coordonare și informare în
zoluția prevede intensificarea efor
turilor O.N.U. în acest domeniu și
domeniul tineretului, in conformitate
cu obiectivele A.I.T. — Participare,
asigurarea unei coordonări corespun»
Dezvoltare, Pace.
zătoare a activităților instituțiilor
din sistemul O.N.U., a organizațiilor
Adoptarea prin consens a rezolu
ției inițiate de România pune încă
interguvernamentale si neguverna
o dată in evidență interesul major
mentale in vederea asigurării cadru
lui necesar pentru punerea in valoa
pe care l-a generat A.I.T.. contri
re a „Liniilor directoare privind pro
buind la înscrierea problematicii ti
grame de viitor in domeniul tinere
nerei generații printre preocupările
tului și urmărirea punerii lor in
prioritare ale O.N.U. și comunității
internaționale.
aplicare", adoptate de Conferința

NAȚIUNILE UNITE

REUNIUNEA CONSILIULUI DE SECURITATE AL O.N.U.

In sprijinul asigurării păcii
In America Centrală
MANAGUA 23 (Agerpres). — In
tr-un discurs rostit in cursul unei
vizite întreprinse in regiunile de
nord-vest ale țârii, președintele Nicaraguei, Daniel Ortega Saavedra, a
evidențiat necesitatea de a se de
pune eforturi reale pentru asigura
rea păcii și securității în America
Centrală. EI a subliniat că este gata
să negocieze cu țările vecine pro
blema reducerii armamentului ofen
siv, în vederea ajungerii la un acord
sub egida „Grupului de la Contadora". „Sîntem gata să negociem un
acord privind nivelul la care trebuie
'să rămină armamentul ofensiv in
America Centrală, dar nu vom ac
cepta niciodată să negociem proble
ma armelor necesare apărării țării"
— a spus ei, relatează agenția France
Presse.

consacrată examinării situației create prin incursiunile militare
ale regimului de la Pretoria impotriva Botswanei, Zambiei
și Zimbabwe
sancțiuni obligatorii globale împo
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres).
triva R.S.A., astfel incit sudul con
— Consiliul de Securitate al O.N.U.
tinentului să devină o zonă a păcii",
■s-a întrunit, începind de joi, în ca
s-a subliniat.
drul procedurii de urgență, la ce
rerea Senegalului, care deține pre
Reprezentantul Indiei a arătat că
ședinția Organizației Unității Afri
țara sa, alte state participante la
cane, pentru examinarea situației
mișcarea de nealiniere condamnă
create prin acțiunile agresive ale
noile acțiuni agresive ale R.S.A. și
regimului minoritar rasist de la Pre
se pronunță pentru adoptarea unor
toria împotriva Botswanei, Republi
măsuri eficiente care să pună capăt
cii Zimbabwe și Zambiei. Din prima
politicii de apartheid și agresiunilor
ședință a consiliului s-a degajat
repetate ale rasiștilor de la Pretoria.
existența unui larg curent de opinie
Președintele Comitetului special al
in favoarea adoptării unor măsuri
O.N.U. impotriva apartheidului, Jo
hotărite și urgente de către O.N.U.
seph Garba, a declarat că „Adu
și comunitatea internațională, care
narea Generală a O.N.U. și majori
să pună capăt politicii inumane de
tatea covârșitoare a membrilor co
discriminare rasială și agresiunilor
munității internaționale cer institui
repetate ale R.S.A. împotriva unor
rea unor sancțiuni obligatorii și atot
state africane suverane.
cuprinzătoare împotriva R.S.A., care
Reprezentanții Senegalului și Zam
să-i determine pe rasiștii de la Pre
biei au condamnat cu fermitate po
toria să pună capăt apartheidului și
litica regimului de Ia Pretoria, apre
politicii de agresiune. Consiliul' de
ciind că perpetuarea actelor agresi
Securitate, a spus el, trebuie să
ve ale acestuia trebuie oprită ime
asculte aceste cereri.
diat. „Africa cere instituirea, unor

Situație confuză
după alegerile din
Republica Dominicană
SANTO DOMINGO 23 (Agerpres).
— Candida ții la funcția supremă
care au obținut cele mai multe vo
turi in cadrul scrutinului preziden
țial de la 16 mai din Republica Do
minicană — Jacobo Majluta (Parti
dul Revoluționar Dominican — de
guvernămînt) și Joaquin Balaguer
(Partidul Reformist Social Creștin
— de opoziție) au ajuns la un acord
in scopul deblocării activității Jun
tei electorale supreme. Ei au con
venit să fie constituită o nouă in
stanță electorală supremă, cu misiu
nea de a relua numărarea și valida
rea voturilor exprimate și a clarifica
astfel situația confuză care dăi
nuie de mai multe zile în legătură
cu numele candidatului ieșit victo
rios în alegeri.
Totodată, Jacobo Majluta și Joa
quin Balaguer au convenit ca. indi
ferent care dintre ei va fi declarat
învingător, noul șef al statului să
formeze un „guvern de unitate na
țională".

Fermă condamnare a acțiunilor agresive ale R.S.A.

0 cuvîntare a tovarășului Erich Honecker
BERLIN 23 (Agerpres). — Vorbind
la o adunare organizată la Soem
merda, Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane, a declarat că încetarea ori
căror experiențe nucleare ar consti
tui un prim pas pe calea eliminării
amenințării atomice la adresa uma
nității. Astăzi nu există sarcină mai
importantă decit cea de a acționa,
zi de zi și pretutindeni, pentru apă

rarea păcii, încetarea cursei înarmă
rilor pe Pămirit și prevenirea extin
derii acesteia in spațiul cosmic. El
a adăugat că „cei care aderă la pro
gramul american cunoscut sub de
numirea «Inițiativa de Apărare
Strategică» preiau — cu sau fără
voia lor — o parte din răspunderea
pentru extinderea cursei înarmări
lor în spațiul cosmic și, în conse
cință, pentru agravarea situației in
ternaționale".

NAȚIUNILE UNITE 23 (Ager
pres). — întrunit la sediul Națiuni
lor Unite din New York, într-o se
siune specială de urgență. Biroul
de coordonare al țărilor nealiniate
a condamnat cu indignare și îngri
jorare atacurile de amploare și ne
provocate asupra teritoriilor Bot
swanei, Zambiei și Republicii Zim
babwe, săvârșite de regimul rasist
sud-african, Reafirmind sprijinul și
solidaritatea c.u țările și mișcările
de eliberare care luptă impotriva
agresiunii și oprimării sud-africane,
Biroul cheamă Consiliul de Securita
te al O.N.U. să adopte .măsuri
urgente și eficace față de aseme

nea acte care pun în pericol pacea
și securitatea' internațională, rela
tează agenția Taniug.

Demografia
și perspectivele
marilor orașe

BUENOS AIRES 23 (Agerpres). Guvernul Argentinei a hotărit Bă
rupă relațiile diplomatice cu Repu
blica Sud-Africană ca urmare a re
centelor acte de agresiune între
prinse impotriva statelor africane
vecine, informează agenția France
Presse, citind o declarație a minis
trului argentinian de externe, Dante
Caputo. Personalul diplomatic suda iritau in Argentina va trebui să
părăsească această țară pină la 31
mai.

MADRID 23 (Agerpres). — După
patru zile de dezbateri, la Barcelona
au luat sfirșit lucrările celei de-a
treia conferințe internaționale, desfă
șurată sub egida O.N.U., privind pro
blemele demografice și viitorul ora
șelor, informează agenția Associated
Press.
Au luat parte peste 400 de delegați
din 33 de țări in curs de dezvoltare
și industrializate. Participanta au
adoptat o rezoluție in care se subli
niază, intre altele, necesitatea ca ță
rile in curs de dezvoltare să fie sus
ținute din punct de vedere financiar
pentru a-și rezolva problemele eco
nomice și sociale ale aglomerărilor
urbane. Fondurile necesare ar urma
să fie obținute din reducerea cheltu
ielilor militare și dezarmare, men
ționează agenția citată.
Precedentele conferințe s-au desfă
șurat la Roma (19S0) și Mexico City
(1984).

DIN ACTUALITATEA
COREEA DE SUD

Crește valul luptei populare
pentru democratizarea țării
Mai 1980... Mai 1986. Au trecut
gase ani de cînd regimul de la Seul
a reprimat sîngeros răscoala tinere
tului și muncitorimii din Kwangju.
Agențiile internaționale de presă
consemnau atunci bilanțul acestei
crunte represiuni : 200 de morți,
1600 de răniți. Timp de șaSe ani
noul regim al generalului Chun Dun
Hwan — instaurat in august 1980 —
a extins continuu . rețeaua forțelor
de represiune, a introdus măsuri
draconice de înăbușire a opoziției
populare, aruncind in temnițele de
venite tot mai neincăpătoare sute
și sute de patrioți.
Departe însă de a fi intimidate,
forțele patriotice și democratice
s-au angajat și’ mai puternic in
luptă. Mișcarea populară pentru
democratizare a luat proporții nebă
nuite de guvernanții de la Seul. Nu
mai demonstrațiile și acțiunile din
ultimele luni au întrunit adeziunea a
40 000 cetățeni la Pousan — al doi
lea mare oraș al țârii (23 martie), a
peste 300 000 locuitori ai orașului
Kwangju (30 martie), a 100 000 la
Seul (1 aprilie), a peste 200 000 la
Daigou (5 aprilie). Manifestații de
proporții mai reduse au loc aproa
pe zilnic fie în centrele universita
re, fie in cartierele muncitorești sau
In săli publice, care găzduiesc reu
niuni ale reprezentanților celor mai
diverse sectoare ale opiniei publice
din Coreea de Sud.
Politica regimului de la Seul este
contestată in prezent de masele
muncitoare neprivilegiatc și lipsite
de drepturi, de studenți și munci
tori, de profesori universitari, de ță
rani și de păturile mijlocii ale
populației, de mari organizați! con
fesionale. care numără circa 6 mi
lioane de adepți. Flacăra miniei
populare se propagă din capitală in
toate regiunile Coreei de Sud, ves
tind apropierea furtunii.
Concomitent cu creșterea mișcării
protestatare, in ultimele luni a fost
declanșat un proces de apropiere și
Identificare a unor obiective și teluri
comune între diferitele componente
ale acestei mari mișcări populare.
Aceste obiective sînt : lichidarea ba
zelor juridice ale regimului de dic
tatură, prin abolirea sau modificarea

actualei constituții in scopul asigură
rii și garantării drepturilor și liber
tăților elementare pentru toată popu
lația : eliberarea deținuților politici,
înlocuirea dictaturii, înfăptuirea de
reforme in sprijinul celor ce mun
cesc. Organizațiile democratice de
opoziție consideră că actuala consti
tuție a fost impusă țării de o mino
ritate formată din virfurile armatei
și de o pătură de privilegiați și s-a
dovedit un instrument de oprimare
și exploatare cruntă a maselor popu
lare. Ele se ridică cu putere împo
triva acelei prevederi constituțio
nale în baza căreia „președintele"
Coreei de Sud este ales in mod indi
rect, nu prin votul popular, ceea ce
dă posibilitate actualului dictator
să-și desemneze- un succesor care
să-i convină.
In acest context, s-a declanșat Ia
12 februarie campania de stringere
de semnături in sprijinul revizuirii
constituției.
Noul Partid Democratic și alte
formații antiguvernamentale au con
stituit un organism de legătură uni
ficat pentru susținerea acestei cam
panii, care urmărește să colecteze
pină în toamnă 10 milioane de ade
ziuni. S-au raliat noului organism
Comitetul pentru promovarea demo
crației, Alianța mișcării populare
pentru democrație și reunificare.
Consiliul național al bisericilor creș
tine și Comitetul catolic pentru jus
tiție și pace.
Datele cele mai recente demon
strează larga audientă a campaniei,
fiind strinse pină in prezent peste
700 000 de semnături. S-au pronun
țat pentru revizuirea constituției
peste 100 din cei 276 deputați ai par
lamentului sud-coreean, care aparțin
opoziției, și mai bine de 650 de ca
dre universitare.
Regimul de la Seul a pus și de
astă dată in mișcare aparatul de re
presiune. Continuă arestările și ame
nințările. sînt confiscate petițiile cu
semnăturile • adunate. Concomitent
se recurge la cele mai perfide ma
nevre politice în încercarea de a de
termina opoziția să accepte amînarea unei reforme constituționale,
sub diferite pretexte, cum ar fi

! Comunicat cu privire la ședința a 119-a
a Comitetului Executiv al Consiliului
de Ajutor Economic Reciproc
în zilele de 20—22 mai 1986, la
Moscova a avut loc ședința a 119-a a
Comitetului Executiv al Consiliului
de Ajutor Economic Reciproc, la care
au participat reprezentanții țărilor
in Comitetul Executiv, locțiitori ai
șefilor de guverne.
Lucrările ședinței au fost conduse
de reprezentantul Republicii’ Socia
liste România in C.A.E.R., tovarășul
loan Totu, viceprim-ministru al gu
vernului, care îndeplinește funcția
de președinte al Comitetului. Execu
tiv al C.A.E.R.
Locul principal în lucrările Comi
tetului Executiv a revenit probleme
lor legate de pregătirea ședinței
ordinare a Sesiunii C.A.E.R.
A fost examinat stadiul activității
desfășurate in cadrul Consiliului
pentru îndeplinirea hotărîrilor Con
sfătuirii economice la nivel inalt. a
țărilor membre ale C.A.E.R. (Mos
cova, 1984). A fost subliniată nece
sitatea unor eforturi susținute pen
tru realizarea integrală și la timp
a Programului complex al progresu
lui tehnico-științific al țărilor mem
bre ale C.A.E.R. pină in anul 2000,
ceea ce va reprezenta o contribuție
importantă în îndeplinirea sarcinilor
strategice stabilite de congresele
partidelor comuniste și muncitorești
frățești.
în lumina considerentelor expri
mate de conducătorii partidelor fră
țești, Comitetul Executiv a subliniat
necesitatea adoptării în continuare
de măsuri pentru perfecționarea ra
dicală a organizării colaborării mul
tilaterale a țărilor membre ale
C.A.E.R. și a activității Consiliului.
Propunerile privind problemele
analizate vor fi prezentate următoa
rei ședințe a Sesiunii C.A.E.R.
. Au fost, de asemenea, adoptata
spre a fi prezentate Sesiunii Consi
liului raportul cu privire la rezul
tatele coordonării planurilor econo
mice pe 1986—1990 și proiectul Pro
gramului de construire de centrale
nuclearoelectrice și centrale nuclearotermice in țările membre ale
C.A.E.R. pină in anul 2000.
Comitetul Executiv a examinat
și alte probleme ale colaborării le
gate de realizarea hotăririlor Consfă
tuirii economice la nivel inalt. A
fost acordată o atenție deosebită
creării de condiții economice și ju-
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Reprimarea brutală a demonstranților a devenit o indeletnicire curentă a
forțelor de represiune ale regimului de la Seul

preocuparea pentru a nu tulbura
pregătirile pentru Jocurile olimpice
din 1988 sau prin reeditarea diver
siunii despre așa-zisul „pericol mi
litar din Nord".
în cortegiul de măsuri menite să
stăvilească și să demobilizeze mișca
rea populară antidictatorială, s-au
plasat și manevrele de mare anver
gură „Team Spirit 86“ care au an
trenat peste 200 000 de militari ame
ricani și sud-coreeni. uriașe depla
sări de tehnică militară și armamen
te, constituind, in același timp, o se
rioasă amenințare la adresa păcii, o
provocare premeditată vizînd a ri
dica noi obstacole în calea reunificării pașnice a Coreei.
Presa occidentală exprimă tot mai
frecvent îndoiala că prezența celor
40 000 militari americani In Coreea
de Sud ar putea remedia cit de cît
situația regimului de la Se.ul pe plan
intern, unde este confruntat cu o
profundă criză politică și economică.
Nu de mult, dictatorul Chun Dun
Hwan a intrepțâns un turneu in Eu
ropa, declarînd că „se duce in vizi
tă la prieteni". Referindu-se la
această aserțiune, ziarul „Westdeutsche Allgemeine". care apare la
Essen (R.F.G.), nota : „Omul care în
1980 a dispus mitralierea studenți
lor contestatari din Kwangju și care
reprimă fără milă orice opoziție
poate fi el considerat un prieten al
Republicii Federale Germania ? Să

ne fie permis să ne exprimăm în
doiala".
După părerea opoziției democrate
din Coreea de Sud, regimul de la
Seul nu și-ar putea prelungi exis
tența dacă nu s-ar. bucura de spri
jinul și încurajarea unor capitale oc
cidentale. într-o scrisoare deschisă
publicată de ziarul „Washington
Post", Kim Dae Jung, lider ai opo
ziției din Coreea de Sud, apreciază
că S.U.A. ar trebui să manifeste
simpatie nu pentru guvernanții de la
Seul, ci pentru mișcarea de demo
cratizare a vieții politice și sociale.
Pronunțindu-se pentru încetarea
represiunilor antidemocratice din Co
reea de Sud, opinia publică mondia
lă sprijină lupta forțelor patriotice
și democratice pentru drepturi și li
bertăți cetățenești, pentru crearea
de condiții favorabile participării
populației din Sud la marea dezba
tere privind reunificarea pașnică a
patriei.
în intîmpinarea acestor năzuințe,
R.P.D. Coreeană a propus desfășu
rarea de convorbiri tripartite intre
R.P.D. Coreeană, S.U.A. și Coreea
de Sud, realizarea reunificării paș
nice și independente a patriei prin
forța unită a întrpgii națiuni co
reene — propuneri care întrunesc
cea mai largă adeziune a tuturor
coreenilor.
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LA VARȘOVIA a fost semnat
programul de colaborare dintre
Ministerul Aprovizionării TehnicoMateriale și Controlului Gospodâririi Fondurilor Fixe din tara noastră și Ministerul Economiei Mate
rialelor și Combustibililor din
, R. P. Polonă. La Încheierea vizitei
făcute in Polonia, ministrul român
al aprovizionării tehnico-materiale
și controlului gospodăririi fondu
rilor fixe, Petre Preoteasa, a fost
primit de. Zbigniew Szalajda. vice
președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone.

'
LUCRĂRILE SEIMULUI R.P.
. POLONE. La Varșovia s-au înche
iat lucrările Seimului R.P. Polone
I consacrate
dezbateriiraportului
guvernului privind pregătirea proIfesională a tineretului, participarea
acestuia la viața economică, so
cială și culturală a țării. Seimul
Ia adoptat o lege privind îmbună
tățirea condițiilor de viață și
muncă, de învățămînt ale tinerei
generații. La lucrările Seimului au
participat Wojciech Jaruzelski,
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.,
președintele Consiliului de Stat al
I R.P. Polone, alți conducători de
I partid și de stat.

I

ALEGERILE LEGISLATIVE DIN
R.S. CEHOSLOVACA. La 23 mai,
tn Cehoslovacia au început alegerile
de deputați in organele supreme și
I locale ale puterii de stat. După
cum transmite agenția C.T.K.,
aproximativ 11 milioane de alegă. tori se vor prezenta vineri și simbătă la urne pentru a alege cei 350
de deputat! in Adunarea Federală
Iși deputății in organele locale ale
puterii dintre cei aproximativ
200 000 de candidați incluși pe lis
tele electorale.

★
In timpul ședinței Cbmitetulul
Executiv al C.A.E.R. a avut loc o
întîlnire cu B. Scerbina, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al
U.R.S.S., care a informat pe larg re
prezentanții țărilor membre ale Con
siliului cu privire la măsurile între
prinse de U.R.S.S. în vederea lichi
dării urmărilor avariei de la cen
trala nuclearoelectrică Cernobil.
S-a subliniat importanța unei
conlucrări tehnico-științifice cit mai
largi pe plan internațional pentru
creșterea siguranței in exploatarea
centralelor nuclearoelectrice și fo
losirea energiei nucleare în scopuri
pașnice.

Pentru acțiuni cunune ale țărilor in curs de dezvoltare
la negocierile cu țările dezvoltate
BRASILIA 23 (Agerpres). — Luînd
cuvintul in cadrul lucrărilor reuniu
nii de la Brasilia a Comitetului de
negociere a Sistemului global de
preferințe comerciale între țările in
curs de dezvoltare (S.G.P.C.). mi
nistrul argentinian al economiei.
Juan Vital Sourrouille. a calificat
proiectul S.G.P.C. drept „unul din
tre instrumentele fundamentale in
lupta pentru Întărirea poziției ță
rilor în curs de dezvoltare față da
lipsa de înțelegere a statelor puter
nic industrializate". Ministrul argen
tinian a chemat la adoptarea de
către țările in curs de dezvoltare a
unor poziții concertate în apărarea
intereselor lor majore și in perspec
tiva viitoarei runde de negocieri
G.A.T.T., din septembrie.
Opinii similare a exprimat si mi
nistrul de finanțe al Indiei. Shri V.
P. Singh, care a acuzat statele in
dustriale dezvoltate că violează înseși
principiile G.A.T.T. prin practicile lor
discriminatorii și restrictive de pe
piața mondială, relatează agenția
Prensa Latina. El a amintit că in
perioada 1984—1985 țările in curs de
dezvoltare au fost nevoite să trans
fere cel puțin 65 miliarde dolari
către țările industrializate, in prin
cipal datorită prețurilor mici impuse
pe piața mondială la produsele lor
de export.
BR/XSILIA 23 (Agerpres). — în
cuvintul rostit la deschiderea lucră
rilor Reuniunii la nivel ministerial
a' Comitetului de negociere a Siste
mului global de oreferinte comerciale
(S.G.P.C.) intre tarile in curs de dez
voltare — care se desfășoară in aces
te zile la Brasilia — președintele

^Agențiile de presa
pe scurt
I

ridico-organizatorice favorabile pen
tru dezvoltarea formelor moderne
ale colaborării, în primul rînd pen
tru realizarea obiectivelor prevăzu
te în Programul complex al pro
gresului tehnico-științific, organi
zarea unor largi acțiuni de creare
pe bază de gestiune economică de
uniuni și întreprinderi comune, dez
voltarea de legături directe intre or
ganizațiile productive și tehnico-științifice.
Au fost stabilite direcțiile de îm
bunătățire a colaborării în domeniul
standardizării și ai activității Centru
lui internațional pentru informare
științifică și tehnică îndreptată in.
primul rînd spre soluționarea pro
blemelor practice, legate de asigu
rarea tehnico-normativă și informa
țională a acțiunilor de colaborare
tehnico-științifică, pentru creșterea
nivelului tehnic și al calității produ
selor ce se livrează reciproc.
In cadrul ședinței a fost relevată
însemnătatea noilor inițiative ale
partidelor și statelor frățești îndrep
tate spre Întărirea păcii. încetarea
cursei înarmărilor, îndeosebi a celor
nucleare, crearea unui sistem atot
cuprinzător de securitate internațio
nală, inclusiv economică.
A fost confirmată, de asemenea,
atitudinea consecventă privind dez
voltarea colaborării general-europene, reciproc avantajoase, inclusiv
Stabilirea de relații oficiale de către
C.A.E.R. și de către fiecare țară
membră a C.A.E.R. cu C.E.E.
Ședința Comitetului Executiv s-a
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și conlucrare tovărășească.

LA VIENA S-A DESCHIS. VI
NERI, CONFERINȚA PARTIDU
LUI COMUNIST DIN AUSTRIA.
Dună cum relatează agenția
T.A.S.S., în cadrul fatumului comu
niștilor austrieci se dezbat probIfeme legate de cel de-al doilea tur de
scrutin al alegerilor prezidențiale,
care va avea loc la 8 iunie, precum
și in legătură cu pregătirea alege
rilor parlamentare din 1987. Rapor
tul principal la conferință a fost
prezentat de președintele partidu
lui. Franz Muhri.

ADUNAREA NAȚIONALA A
FRANȚEI A RESPINS MOȚIU
NEA DE CENZURA depusă de
deputății socialiști, ca urmare a
hotărârii guvernului do a restabili
scrutinul majoritar în alegerile le
gislative. renuntîndu-se la sistemul
actual. în felul acesta — notează
agenția France Presse — se pune
capăt sistemului proportional in
stituit de socialiști și folosit la ale
gerile legislative din martie 1986.

SIMPOZION. In orașul Middleborow, din statul Vermont, s-au
încheiat lucrările simpozionului
americano-sovietic pe tema „Edu
cația prin literatură și artă". Parti
cipanta au analizat probleme pri
vind dezvoltarea cooperării scriito
rilor și oamenilor de artă din cele
două țări in acțiunea de educare a
tinerei generații in numele întăririi
picii pe Pămint și bunei înțele
geri între popoarele sovietic și american.
IN CAPITALA MEXICULUI s-au
deschis lucrările conferinței ex
traordinare a Partidului Revoluțio
nar Instituțional (de guvernămînt).
Pe ordinea de zi a conferinței fi
gurează probleme privind situația
economică actuală a tării si per

Braziliei. Jose Sarney, s-a pronunțat
pentru „efectuarea unui pas decisiv
in schimburile si cooperarea dintre
statele in curs de dezvoltare" — re
latează agenția Prensa Latina. El a
arătat că. in ultimii ani. statele pu
ternic industrializate au adoptat mă
suri restrictive, discriminatorii fată
de țările in curs de dezvoltare. Pre
ședintele Braziliei a evidențiat pracțicile. financiare inechitabile și
nedrepte de pe piața mondială, poli
tica rigidă a țărilor creditoare, care
obligă tarile în curs de dezvoltare să
contracteze noi datorii.
CIUDAD DE MEXICO 23 (Ager
pres). — Povara datoriei externe va
continua să restrângă posibilitățile de
dezvoltare economică a țărilor latino-americane — relevă un docu
ment al Comisiei Economice a O.N.U.
pentru America Latină (C.E.P.A.L.).
difuzat în capitala mexicană. Statele
continentului, luate împreună, au în
registrat anul trecut o diminuare a
produsului intern brut pe locuitor cu
1 la sută, după ce și in perioada
1981—1983 s-au confruntat cu o scă
dere a acestui indicator care, în
prezent, marchează o deteriorare de
9 la sută comparativ cu 1980, situîndu-se la nivelul anului 1977 — se
arată în document. Pentru plata
dobinziior în cursul ultimilor patru
ani, America Latină a fost nevoită
să aloce 36 la sută din totalul veni
turilor obținute din exporturi, în
vreme ce ajustările interne au afec
tat îndeosebi cheltuielile sociale, cu
repercusiuni in special asupra dome
niilor invățămintului și asistentei
medicale.

spectivele ei în condițiile creșterii
datoriei externe și a presiunilor
exercitate asupra țării de cercurile
financiare internaționale.

LA HANOVRA au început, vi
neri, lucrările congresului Parti
dului Liber-Democrat, formațiune
politică membră a coaliției guver
namentale vest-germane, informea
ză agenția France Presse. Con
gresul. ale cărui lucrări vor dura
trei zile, trebuie să definească
strategia partidului in perspec
tiva alegerilor regionale care se
vor tine la 15 iunie.
EXPERIMENT COSMIC. Nava
cosmică de transport, fără pilot
„Soiuz TM“ s-a cuplat în spațiu cu
complexul orbital ,.MIR“ — „Progress-26“, care se află de la 5 mai
in regim de zbor automat. Apropierea șl cuplarea in spațiu s-au
realizat cu ajutorul mijloacelor au
tomate de la bordul celor două aparate cosmice, relatează agenția
T.A.S.S. Programul experimentului
prevede verificarea navei „Soiuz
TM“ în zbor in cadrul unui com
plex orbital.
REZOLUȚIE ANTITERORISTA.
La Lausanne (Elveția) s-a desfășurat cea de-a 63-a sesiune a Conferinței vest-europene a miniștrilor transporturilor (C.E.M.T.) După
cum informează agenția France
Presse, participanții au adoptat,
prin consens, o rezoluție în care
este afirmată hotărîrea lor de „a
colabora la toate nivelurile" în lupta împotriva terorismului interna
țional și „a efectelor acestuia
asupra mijloacelor de transport, cu
precădere a aviației civile".
PE EVEREST. Sharon Wood, ghid
montan in virstă de 29 ani, din
Canada, este prima femeie din
lume care a reușit escaladarea Everestului pe versantul nordic, pornind. din China. Alpinista cana
diană a rămas la altitudinea de
8 848 metri timp de cinci minute,
după care a revenit în siguranță la
tabăra de refugiu, situată la o inăltime de S 300 metri, informează
agenția China Nouă.

Petre STĂNCESCU
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