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Sub semnul puternicei unități în jurul partidului, 
al secretarului său general, al hotărîrii ferme 
de a înfăptui exemplar planul pe acest an 

si pe întregul cincinal, ieri s-a desfășurat

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CE TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN JUDEJUL BUZĂU

Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al 
Partidului Comunist 
Român, președintele 
Republicii Socialiste 
România, a efectuat, 
împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu, 
luni, 22 septembrie, o 
vizită de lucru in ju
dețul Buzău.

Au participat tova
rășii Emil Bobu, Nicu 
Ceaușescu, Silviu 
Curticeanu.

Noul dialog de lucru al 
conducătorului partidului și sta
tului cu făuritorii de nouă 
civilizație materială șl spirituală 
din această zonă a țării s-a 
desfășurat In atmosfera de pu
ternică angajare in care colec
tivele muncitorești din întreaga 
țară acționează pentru traduce
rea in viață a vibrantelor che
mări adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la tribuna 
recentului Congres al oamenilor 
muncii.

Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a constituit 
un prilej de aprofundată anali
ză, Împreună cu organele locale 
de partid și de stat, cu cadre 
de conducere din economie, cu 
specialiști și muncitori din uni
tățile de producție, in spiritul 
democrației noastre muncitorești 
revoluționare, a stadiului În
deplinirii sarcinilor pe acest an 
și pe întregul cincinal, a lumi
noaselor obiective stabilite de 
Congresul al XIII-lea al parti
dului. Au fost examinate, la 
fața locului, căi și măsuri de 
perfecționare a activității în 
cele mai diferite domenii, de 
sporire a forței economice a ju
dețului, de creștere continuă a 
calității vieții oamenilor care 
trăiesc și muncesc în această 
parte a țării.

La noua întîlnire cu con
ducătorul iubit al partidului 
și statului, orașele și satele 
Buzăului s-au prezentat in 
haine de sărbătoare, în înfă
țișarea nouă dobindită in peri
oada de după Congresul al 
IX-lea al partidului, in anii 
„Epocii Nicolae Ceaușescu". ani 
de prefaceri fără precedent, atît 
pe plan material, cit și spiri
tual. Din 1965, Buzăul și-a 
sporit producția industrială de 
13 ori. In ultimele două dece
nii județului i-au fost alocate 
fonduri de investiții de aproape 
46 miliarde lei. Numai în cin
cinalul 1981—1985 au fost puse 
tn funcțiune 136 de noi obiec
tive economice, cu o producție 
orientată în direcția satisface
rii cerințelor pieței interne, ca 
și creșterii substanțiale a ex
portului. In amplul proces de 
dezvoltare industrială a crescut 
ponderea ramurilor purtătoare 
de progres tehnic.
(Continuare în pag. a Il-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
la marea adunare populară din municipiul Buzău

Dragi tovarăși,
Doresc să Încep prin a vă adre

sa dumneavoastră, participanților 
la această mare adunare populară, 
tuturor locuitorilor municipiului și 
județului Buzău, tn numele Co
mitetului Central al partidului, al 
Consiliului de Stat și guvernului, 
precum și al meu personal, un 
salut călduros, revoluționar, îm
preună cu cele mai bune urări ! 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează Îndelung „Ceaușescu 
— P.C.R.!“, „Ceaușescu și po
porul !“).

Ne aflăm în Buzău Intr-o vizită 
de lucru. Am dorit să discutăm cu 
oamenii muncii, cu cooperatorii, 
cu intelectualii, cu locuitorii a- 
cestor vechi meleaguri românești, 
cum s-a trecut la muncă pentru 
îndeplinirea în cele mai bune con
diții a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului, a Progra
mului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare fermă spre 
comunism a României I (Urale și 

La cooperativa agricola de producție Smeeni La întreprinderea de organe de asamblare pentru industria electrotehnică
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aplauze puternice; se scandează 
Îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!“).

Am vizitat mai multe unități In
dustriale din Rîmnicu Sărat șl 
Buzău, o cooperativă agricolă. Am 
văzut mai multe culturi agricole, 
am discutat cu muncitori, cu con
ducători de întreprinderi, ingineri, 
specialiști, cu cooperatori și ingi
neri agricoli. Am constatat, cu 
multă satisfacție, că și oamenii 
muncii de la orașe și sate din 

•Buzău — la fel ca întregul nostru 
popor — au trecut cu toată hotărî
rea la muncă și acționează pentru 
a se prezenta la sfîrșitul acestui an 
cu rezultate cît mai bune în în
deplinirea planului pe primul 
an al cincinalului. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul!“).

In toate întreprinderile vizitate, 
pe ansamblu în județul Buzău, deci 
și în municipiul Buzău, sînt re
zultate bune față de anul 1985. S-a 
realizat o creștere a producției de 
peste 7 Ia sută, ceea ce, fără în

doială. constituie un rezultat care 
arată că se acționează cu toată 
hotărîrea pentru îndeplinirea pla
nului. Dar trebuie să spun deschis, 
la această mare adunare populară, 
că mai există o anumită rămîne.- 
re în urmă. Este drept, la produc- 
tia-marfă, pe total județ, rămî- 
nerea în urmă este echivalentă cu 
o zi de muncă bine organizată. 
Deci, este pe deplin posibil ca, în 
următoarea perioadă, oamenii mun
cii din județul Buzău., toate uni
tățile să recupereze această râmi-, 
nere în urmă și chiar să obțină 
o producție suplimentară, astfel în- 
cît să se prezinte Ia sțîrșitul pri
mului ăn al celui de-al 8-lea cin
cinal cu planul îndeplinit și cu o 
producție suplimentară. Este pe 
deplin posibil să se realizeze a- 
ceasta. tovarăși 1 (Aplauze șl urale 
puternice, îndelungate; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.!“» 
„Ceaușescu și poporul!“).

In agricultură, deși s-au obți
nut o serie de rezultate, trebuie să 
spun deschis că producțiile obți

nute nu sînt pe măsura posibili
tăților existente în județul Buzău, 
a bazei tehnico-materiale. a forței 
de muncă a oamenilor muncii și 
cooperatorilor; în unele domenii 
producțiile sînt chiar mai mici de- 
cît s-au realizat în anii precedents 
Este drept că o bună parte din 
vină poate fi dată pe climă, pe 
secetă ; dar trebuie să spunem des
chis că nu este pe deplin justifi
cată rămînerea în urmă numai 
datorită condițiilor climaterice. 
Dacă în agricultură s-ar fi ac
ționat cu toată hotărîrea Si dacă 
s-ar fi aplicat toate regulile știin
ței agricole, puteam — și trebuia — 
să obținem și în județul Buzău re
colte mult mai mari.

Am discutat Ia consfătuirea de 
Ia Comitetul Central pe probleme
le agriculturii, cu o lună în urmă, 
despre toate aceste probleme. Am 
menționat rezultatele obținute în 
alte județe. în județul Olt. care nu 
a avut precipitații mai mari decît 
Buzăul și care a obținut la gnu 
peste 6 mii de kg pe hectar, la 

orz peste 7 mii de kg pe hectar și 
Ia porumb știuleți peste 20 de mii 
de kg Ia hectar. Tocmai de aceea 
am și hotărît să acordăm acestui 
județ înaltul titlu de „Erou al noii 
revoluții agrare", pentru că a rea
lizat, în primul an al cincinalului, 
obiectivele pentru anul 1990. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Am vorbit pe scurt, la Smeenl, 
la cooperativa pe care am vizitat-o 
despre toate acestea și am expri
mat speranța că și oamenii muncii 
din agricultură, cooperatorii. în
treaga țărănime, specialiștii vor 
acționa cu toată fermitatea pentru 
a depăși această situație — care 
să rămînă ca un accident în agri
cultura județului — și că. încă de 
anul viitor. Buzăul să se prezinte 
cu recolte bune, să candideze la 
un loc fruntaș. Am spus la con
sfătuirea pentru agricultură — și 
vreau să repet aici — că orice ju
deț are posibilitatea să se situeze 
pe un loc fruntaș, și aș dori ca 
județul Buzău să se înscrie în 

această întrecere, ca. încă anul 
viitor, să obțină titlul de „Erou al 
noii revoluții agrare". (Aplauze și 
urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

La marele forum al democrației 
muncitorești — la Congresul oa
menilor muncii — au fost dezbă
tute pe larg și au fost adoptate în 
unanimitate programele și planu
rile de dezvoltare economico-socia- 
lă pînă în anii 1990 și, în unele do
menii, pînă în anii 2000. Sînt cu
noscute și de dumneavoastră — ca 
de întregul popor — perspectivele 
mărețe ale dezvoltării patriei 
noastre. Ceea ce am înfăptuit pînă 
acum, în anii socialismului, ceea 
ce am realizat în ultimii 20 de ani 
în ■ transformarea revoluționară a 
patriei noastre sînt o garanție că 
tot ceea ce ne-am propus stă în 
puterea poporului nostru și că vom 
îndeplini în întregime obiectivele 
stabilite ! Vom ridica România pe 
noi culmi de progres și civilizație, 

(Continuare în pag. a IlI-a)
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VIZITA
(Urmare din pag. I)

In anii inaugurat! de Congresul al 
IX-lea al partidului au avut loc, de 
asemenea, ample prefaceri în 
agricultura județului, înscrisă ferm 
pe -traiectoria noii revoluții agrare, 
s-a îmbunătățit continuu calitatea 
vieții oamenilor. O dată cu înfiin
țarea, an de an, a noi locuri de 
muncă, numărul apartamentelor con
struite de la constituirea județului 
a depășit 50 000, urmînd a li se 
adăuga, în actualul cincinal, alte 
peste 11 000.

de lucru
Ceaușescu,

Vizita
Nicolae

a tovarășului 
împreună cu

tovarășa Elena Ceaușescu, în jude
țul Buzău a început la Rîmnicu
Sărat.

în anii din urmă aici s-a construit 
o puternică platformă industrială ce 
cuprinde mai multe întreprinderi ale 
Industriei constructoare de mașini. 
Au fost dezvoltate și modernizate 
întreprinderile existente. S-au înăl
țat numeroase obiective social-cul- 
turale. Beneficiind an de an de 
importante fonduri de investiții, ve
chiul tîrg este astăzi un oraș 
modern, cu Impunătoare blocuri.

Pe stadionul „23 August", unde 
a aterizat elicopterul preziden
țial, în numele comuniștilor, al 
tuturor celor ce trăiesc și mun
cesc în întregul județ, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost adresate cu
vinte de bun venit de către primul 
secretar al comitetului județean de 
partid, Simion Cotoi.

Se aflau de față primul secretar 
al comitetului orășenesc de partid, 
primarul orașului, Gheorghe Radu, 
alti membri ai biroului comitetului 
orășenesc de partid.

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

După tradiție. In semn de înaltă 
considerație și deosebit respect, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovară
șa Elena Ceaușescu au fost întîm- 
pinati cu pîine și sare. Pionieri și 
șoimi ai patriei, tineri și tinere i-au 
înconjurat cu dragoste și le-au ofe
rit frumoase buchete de flori.

Miile de cetățeni ai orașului au 
făcut o caldă primire conducătorului 
Iubit și stimat al partidului și sta
tului. Cei veniți în întimpinare pur
tau stegulețe tricolore și roșii, por
tretele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, pan
carte cu urări la adresa partidului 
nostru comunist și a secretarului său 
general. S-a ovaționat îndelung, s-a 
scandat cu putere „Ceaușescu — 
P.C.R. !“. „Ceaușescu și poporul I", 
„Stima noastră și mîndria — 
Ceaușescu, România I", „Ceaușescu — 
pace !".

Grupuri de tineri șl tinere tn cos
tume naționale au întregit prin cin- 
tec și dans această atmosferă de 
sărbătoare.

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

Primul obiectiv economic vizitat 
Ia Rîmnicu Sărat a fost ÎNTRE
PRINDEREA TURNĂTORIA 
DE PIESE DIN FONTĂ PEN
TRU MAȘINI-UNELTE.

Muncitorii acestei tinere unități au 
făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu o primi
re entuziastă, exprimind, prin ovații 
și urale, sentimentele lor de stimă 
și profundă recunoștință față de 
secretarul general al partidului. Pe 
o mare pancartă se putea citi : „Vă 
mulțumim din inimă, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru 
condițiile de muncă și de viață 
create".

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

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost sa
lutați cu deosebită stimă de Alexan
dru Necula. ministrul industriei 
electrotehnice, de membri ai condu
cerii centralei industriale de resort 
și ai Întreprinderii.

Tineri muncitori șl muncitoare au 
oferit oaspeților dragi buchete de 
flori.

Directorul unității, Ristea Busuioc, 
a informat în legătură cu principa
lele categorii de piese turnate din 
fontă pentru mașinile-unelte, pentru 
utilaje agricole și industria electro
tehnică. elemente hidraulice de 
înaltă presiune, produse care s-au 
impus prin calitatea lor superioară. 
S-a informat, totodată, despre felul 
în care se realizează sarcinile de 
plan pe anul în curs, evidențiindu-se 
că unitatea și-a îndeplinit in bune 
condiții principalii indicatori de 
producție pe cele opt luni care au 
trecut din acest an.

în secția turnătorie, care se dis
tinge printr-un înalt grad de tehni
citate. au fost prezentate liniile me
canizate de producție, tehnologiile 
noi asimilate și măsurile luate pen
tru Îmbunătățirea continuă a cali
tății pieselor turnate. S-a arătat că 
în prezent se experimentează o teh
nologie de turnare a pieselor din 
fontă cu grafit nodular. în cursul 
vizitării întreprinderii au fost înfă
țișate preocupările colectivului pen
tru îmbunătățirea In continuare a 
organizării muncii și modernizarea 
unității. ,

Apreciind rezultatele obținute In 
modernizarea continuă a întreprin
derii. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat specialiștilor prezenți să in
tensifice preocupările pentru diver
sificarea gamei de piese turnate, 
pentru Înlocuirea oțelului cu fontă 
nodulară. In funcție de nevoile eco
nomiei noastre naționale, pentru 
Îmbunătățirea permanentă a calității 
produselor.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cu 
muncitori și specialiști asupra mo
dului in care lși îndeplinesc sarci
nile de plan, urîndu-le noi succese 
în întreaga activitate.

S-a vizitat, în continuare, ÎN
TREPRINDEREA DE ORGA
NE DE ASAMBLARE pentru 
industria electrotehnică, situată pe 
aceeași platformă industrială.

Și aici tovarășul Nicolae Ceaușescu,

tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
primiți cu aceleași sentimente de 
stimă si prețuire.

Subliniind că întreprinderea are 
ca obiectiv central- producerea de 
piese și subansamble pentru echi
pamente electrotehnice și de auto
matizare. directorul unității. Octa
vian Căenar, a prezentat dinamica 
producției pe anul în curs și per
spectivele pînă la sfîrșitul actualu
lui cincinal, cînd producția este pre
văzută să sporească cu 74,4 la sută.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu specialiștii din unitate 
a fost axat, de asemenea, pe pro
blemele îndeplinirii la timp șl in 
cele mal bune condiții a planului, 
lărgirii și diversificării fabricației, 
sporirii continue a nivelului tehnio 
Si competitiv al produselor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu șu fost in
vitați să cunoască principalele secții 
de fabricație — atelierul de sculărie, 
secția de deformare plastică la rece 
si cea de prelucrări. Au fost pre
zentate preocupările specialiștilor și 
muncitorilor pentru mai buna orga
nizare a fluxurilor tehnologice și 
modernizarea fabricației, pentru 
creșterea permanentă a productivi
tății muncii șl Îmbunătățirea calită
ții produselor. Au fost evidențiate, 
totodată, unele acțiuni inițiate în 
Întreprindere pentru reintroducerea 
in circuitul productiv a materialelor 
refolosibile.

In secțiile vizitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a discutat cu 
muncitorii, interesîndu-se de condi
țiile lor de muncă și de viată și le-a 
adresat îndemnul de a-și intensifica 
eforturile pentru dezvoltarea și mo
dernizarea în continuare a între
prinderii. ,

Gazdele au exprimat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu recunoștința pro
fundă pentru îndrumarea dată cu 
prilejul vizitei, asigurîndu-1 că uni
tatea își va perfecționa continuu ac
tivitatea în vederea îndeplinirii în 
cele mai bune condiții a planului și 
programului suplimentar de produc
ție pe 1986 și pe întregul cincinal.

în încheierea vizitei, secretarul ge
neral al partidului a felicitat între
gul colectiv pentru rezultatele obți
nute. a indicat specialiștilor unității 
să acorde în continuare atenție ex
tinderii tehnologiilor moderne de 
fabricație menite să asigure o pro
ductivitate sporită și reducerea con
sumurilor specifice de materii pri
me și materiale, a urat noi succese 
în îndeplinirea importantelor sarcini 
ce revin întreprinderii.

După vizita efectuată tn aceste 
unități economice reprezentative ale 
tinerei industrii rîmnicene. tova
rășul Nicolae Ceausescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au parcurs, intr-o 
mașină deschisă, principalele artere 
ale localității, indreptîndu-se spre 
stadionul „23 August". Locuitorii 
orașului au aclamat cu înflăcărare 
pentru partid el secretarul său ge
neral, pentru eroicul popor român, 
constructor victorios al socialismu
lui și comunismului, pentru patria 
noastră liberă si independentă.

înainte de decolarea elicopterului 
prezidențial, adresîndu-se membrilor 
biroului comitetului orășenesc de 
partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat rezultatele înregistrate în 
dezvoltarea și sistematizarea orașu
lui, în modernizarea unităților eco
nomice de pe platforma industrială, 
cerindu-le să acționeze In continua
re în aceste direcții, astfel incit 
Rîmnicu Sărat să devină in actualul 
cincinal o localitate tot mal moder
nă. cu o industrie puternică, cores
punzător posibilităților pe care le are.

Adrestndu-se apoi miilor de cetă
țeni prezenți pe stadionul „23 Au
gust", tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat că, după vizitarea celor 
două întreprinderi. Impresiile sînt 
foarte bune. A Început să se dezvolte 
și să se modernizeze orașul și, pe a- 
ceastă bază, s-au Îmbunătățit con
dițiile de muncă și de viată, de ci
vilizație ale locuitorilor din Rîmnicu 
Sărat. Pentru aceste rezultate bune, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a adre
sat felicitări colectivelor din între
prinderile vizitate, tuturor locuitori
lor orașului și urări de noi succese 
in Întreaga activitate, multă sănătate 
și fericire 1

Dialogul purtat de secretarul ge
neral al partidului cu oamenii mun
cii din agricultura județului Buzău 
a avut loc la COOPERATIVA 
AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE 
SMEENI, una din unitățile cu re
zultate recunoscute in producția ve
getală $1 animalieră. în acest cadru 

au fost analizata șl dezbătute pro
bleme legate de dezvoltarea gene
rală a agriculturii județului. în con
formitate cu cerințele noii revoluții 
agrare.

în aplauzele șl ovațiile miilor 
de cooperatori, mecanizatori, ti
neri și vîrstnicl, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost Intîmpinați dă 
Gheorghe David, ministrul agricul
turii. de reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat

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

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost in
tîmpinați cu pîine șl sare. Tineri șl 
tinere, pionieri șl șoimi al patriei 
le-au oferit frumoase buchete da 
flori, le-au adresat din inimă urări 
de bun sosit.

Secretarul general al partidului a 
fost invitat să viziteze expoziția 
„Dezvoltarea agriculturii județului 
Biizău", precum și seQtqțul zootehnic 
al unității. Directorul general al 
direcției agricole județene. Sandu 
Lambru, a subliniat faptul că, o dată 
cu dezvoltarea industriei, agricultura 

■— ramură de bază a economiei ju
dețului — a înregistrat, îndeosebi în 
ultimele două decenii, progrese re
marcabile. Ca urmare a puternicului 
sprijin acordat de partidul și statul 
nostru, unitățile agricole de stat șl 
cooperatiste buzoiene dispun de un 
însemnat număr de tractoare, semă
nători, combine autopropulsate și 
alte mașini și utilaje agricole de înalt 
randament cu care se poate efectua 
Întreaga gamă de lucrări prevăzute 
de tehnologiile plantelor cultivate în 
această zonă. în cincinalul trecut au 
fost obținute cele mai mari produc
ții de grîu, orz, porumb, sfeclă de 
zahăr, floarea-soarelui, fasole, sola, 
cartofi, legume și struguri din isto
ria acestor locuri. Sporuri însemnate 
au fost realizate și la producția 
animalieră. S-a evidențiat că șl in 
acest an, cu condiții mai puțin fa
vorabile pentru această zonă, nu
meroase unități agricole de stat și 
cooperatiste au obținut producții 
medii de grîu și floarea-soarelui 
mult măi ridicate decît prevederile 
de plan. în prezent, toate forțele 
umane și mijloacele tehnice sînt con
centrate la recoltarea porumbului, 
sfeclei de zahăr, legumelor, fructelor 
și strugurilor, la pregătirea terenu
lui pentru semănatul păioaselor da 
toamnă, la efectuarea celorlalte lu
crări agricole de sezon.

în cadrul expoziției, un loc aparte 
îl ocupă industria mică și prestările 
de servicii din sectorul cooperatist 
al agriculturii. Sînt expuse o serie 
de produse realizate în urma folosi
rii cu eficientă a materiilor prime 
locale, a forței de muncă de la sate.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
l-au fost prezentate apoi, de către 
Eroul Muncii Socialiste Gheorghe 
Dinu, preocupările cooperatorilor, 
mecanizatorilor, crescătorilor de ani
male. specialiștilor de la cooperativa 
agricolă de producție Smeenl pentru 
sporirea rodniciei pămîntului, creș
terea producțiilor animaliere. Prin 
suprafața întinsă cultivată an de an 
la Smeenl, prin numărul mare de 
animale crescute aici, unitatea se 
numără, din punct de vedere eco
nomic, printre cele mai puternice 
din județ. Aceasta șl datorită faptu
lui că aici se obțin recolte constant 
ridicate, atît la producția vegetală, 
cit și la cea zootehnică. Anul trecut, 
cooperativa agricolă din Smeeni a 
fost distinsă pentru a doua oară cu 
„Ordinul Muncii" clasa I pentru pro
ducțiile mari de sfeclă de zahăr, 
floarea-soarelui șl lapte de vacă.

în continuare, s-a vizitat o cu
prinzătoare EXPOZIȚIE DE A- 
NIMALE, reprezentativă pentru 
dezvoltarea zootehniei județului. Au 
reținut atenția Bruna de Maramureș 
de Ia C.A.P. Smeeni, rasă cu o pro
ducție de lapte de peste 4 000 litri pe 
cap de vacă, rasa de oaie Rușețu-1, 
pentru lină semiflnă, calul de trac
țiune semigreul românesc.

La încheierea vizitei, adrestn
du-se celor prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a ținut să arate 
că impresiile, în general, sînt bune. 
Îndeosebi în ceea ce privește ferma 
zootehnică șl unele rezultate in pro
ducția de cereale și mai cu seamă în 
producția de legume, în viticultură 
și în pomicultură. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat că pe 
ansamblu, în agricultură, anul acesta, 
județul Buzău a rămas în urmă. 

Cadrele din agricultură trebuie să 
facă totul ca încă din acest an să 
se pună o bază trainică pentru pro
ducția din 1987. Anul viitor, județul 
Buzău trebuie să se numere printre 
județele cu o recoltă bună. Sînt 
toate condițiile să se obțină recolte 
bune și foarte bune dacă se execută 
lucrările în mod corespunzător, dacă 
se întrețin culturile. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că județul 
trebuie să-și propună ca, încă din 
anul viitor, să candideze pentru un 
Ioc fruntaș șl, dacă este posibil, pen
tru titlul de „Erou al noii revoluții 
agrare".

Participanțil Ia această întflnire 
cu secretarul general al partidului 
au aplaudat cu multă Însuflețire, au 
ovaționat îndelung, dind astfel ex
presie mulțumirii pentru aprecierile 
adresate, exprimind, totodată, hotă- 
rîrea fermă a agricultorilor județu
lui de a munci fără preget pentru 
a da viată sarcinilor trasate cu acest 
prilej, de a-și aduce contribuția la 
Înflorirea României socialiste.

Elicopterul prezidențial a aterizat 
apoi pe o solă cultivată cu porumb. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că județul Buzău are posibili
tăți mult mai. mari pentru creșterea 
producțiilor agricole, pentru aceasta 
trebuind ca toate lucrările să fie 
executate la timp, să fie respectate 
în întregime normele agroteh
nice, densitățile stabilite pentru fie
care cultură. In același timp, a cerut 
să se urgenteze strîngerea și depo
zitarea fără pierderi a recoltei pe 
întreaga suprafață agricolă a jude
țului.

Primirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu în municipiul Buzău a 
avut loc in aceeași atmosferă în
suflețită, plină de entuziasm. Sta
dionul orașului, unde a aterizat 
elicopterul prezidențial, era îm
podobit sărbătorește, cu drapele 
ale țării și ale partidului. Zecile de 
mii de buzoieni au întîmpinat cu 
sentimente de aleasă dragoste și re
cunoștință pe conducătorul partidu
lui și statului nostru, exprimîndu-și 
deplina satisfacție față de acest dia
log de lucru, menit să dea un nou 
impuls dezvoltării întregii vieți eco- 
nomico-sociale a orașului lor, a în
tregului județ. Cei prezenți purtau 
cu mindrie portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. steaguri tricolore și roșii, 
pancarte cu urări la adresa parti
dului și a secretarului său general.

A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România. O 
formație alcătuită din ostași ai for
țelor noastre armate, membri al 
gărzilor patriotice și ai detașamen
telor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei a prezentat 
onorul.

După străvechea datină, înalțil 
oaspeți au fost invitați să guste din 
plinea și sarea acestor locuri.

Grupuri de pionieri șl șoimi al pa
triei, tineri șl tinere au oferit, in 
semn de aleasă prețuire, buchete de 
flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați cu cea mal înaltă considera
ție de membrii biroului comitetu
lui județean de partid.

Cei prezenți au aplaudat îndelung, 
au ovaționat cu putere, s-a scandat 
cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu, 
fiu iubit — în Buzău bine ați venit !".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu prietenie manifestărilor de prețui
re și recunoștință ale celor aflațl pe 
stadion, îndreptîndu-se apoi. Intr-o 
mașină deschisă, spre marea platfor
mă industrială din zona de est a 
Buzăului, una din expresiile cele mal 
elocvente ale impetuoasei dezvoltări 
economice a acestei străvechi așe
zări. Se pot vedea pină departe 
noile cartiere ale orașului, care, pe 
măsura ascensiunii sale industriale, 
a cunoscut o puternică dezvoltare șl 
modernizare in plan edilitar. Astfel, 
în timpul care a trecut de la cel 
de-al IX-lea Congres al partidului, 
aici s-au construit vaste ansambluri 
de locuințe avind mal bine de 30 de 
mii apartamente.

Profundele transformări înnoitoare 
intervenite în această perioadă în 
întreaga viață economico-socială a 
așezărilor buzoiene au schimbat 
radical înfățișarea municipiului, 
conferlndu-i o nouă frumusețe, 
demnă de eroismul și măreția acestui 
timp, au determinat sporirea necon
tenită a nivelului de trai material 
și spiritual al locuitorilor săi.

Pe întregul traseu străbătut de co
loana oficială, numeroși locuitori al 

orașului au exprimat distinșilor 
oaspeți sentimentele lor de profundă 
dragoste și aleasă stimă, bucuria de 
a-i primi din nou, cu deosebită 
căldură, in mijlocul lor.

S-a ovaționat îndelung, s-au scan
dat cu însuflețire numele partidului 
Și al secretarului său general.

O expresie elocventă a dezvoltării 
rapide și modernizării industriei bu
zoiene o constituie ÎNTREPRIN
DEREA DE UTILAJ TEHNO
LOGIC, prima dintre unitățile 
vizitate în municipiul reședință de 
județ. Evoluția sa cea mai dinamică 
s-a înregistrat în ultimele două de
cenii, dar îndeosebi după preceden
ta vizită de lucru efectuată aici de 
secretarul general al partidului. Ca 
urmare a aplicării Indicațiilor refe
ritoare la organizarea unor noi 
fluxuri tehnologice date atunci de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. între
prinderea, și-a sporit continuu capa
citatea de1 producție. nivelul tehnic 
și calitativ al fabricației crescînd 
considerabil; In momentul de fată' 
la această unitate se produce o gamă 
largă de utilaje tehnologice pentru 
chimie și petrochimie, precum și ele
mente de montaj pentru diverse in
stalații destinate energeticii nuclea
re, care se remarcă printr-un nivel 
tehnic și calitativ deosebit.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu deose
bită stimă de reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Industriei de 
Utilaj Greu, centralei industriale de 
resort și al întreprinderii.

Secretarului general al partidului 
Lau fost înfățișate realizările colec
tivului buzoian pe linia îndeplinirii 
sarcinilor de plan, contribuția sa la 
înfăptuirea programelor speciale de 
dezvoltare a unor importante dome
nii ale economiei. Precizînd că ma
joritatea produselor sînt unicat sau 
realizate în serie mică, directorul 
întreprinderii. Eugen Toma, a rele
vat preocupările colectivului pentru 
modernizarea fluxurilor și tehnolo
giilor de fabricație, în. scopul asigu
rării unui nivel tehnic și de compe
titivitate cît mai înalt tuturor sorti
mentelor planificate. S-au remarcat, 
pe lingă tradiționalele utilaje pen
tru chimie și petrochimie, printre 
cele mai reprezentative produse, 
cuptoarele pentru rafinării, filtre, 
schimbătoare de căldură, coturi. ele
mente de îmbinare in formă de T, 
reducții, din diverse mărci de ote
luri, de Ia cele obișnuite pînă la cele 
înalt aliate. Au reținut atenția în 
mod deosebit compensatorii de dila- 
tatie, componente de înaltă com
plexitate tehnică, ce se realizează în- 
tr-o gamă foarte largă de tipodimen- 
siuni.

Vizitarea principalelor secții a pus 
în evidentă atenția deosebită acor
dată exportului, fapt ilustrat de or
ganizarea unor fluxuri de fabricație 
specifice utilajelor solicitate de par
tenerii externi, de crearea unor for
mații de lucru profilate pe acest gen 
de produse.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
Informat că obligațiile contractuale 
la export pe cele opt luni au fost 
onorate la termen, creîndu-se posi
bilitatea de a se îndeplini prevede
rile pe acest an Încă de la 15 no
iembrie.

Secretarul general al partidului s-a 
apropiat de un grup de muncitori 
din secția cazangerie grea, s-a inte
resat de condițiile lor de muncă. <je 
modul in care acționează pentru 
realizarea șl depășirea prevederilor 
de plan. Exprimlndu-șl recunoștința 
pentru grija manifestată fată de În
treprinderea lor. oamenii muncii de 
aici au arătat că există condiții 
foarte bune pentru înfăptuirea sar
cinilor ce le stau tn fată și s-au 
angajat să facă totul pentru Înde
plinirea exemplară a planului.'

tn cadrul analizei s-a pus un ac
cent deosebit pe sarcinile ce revin 
întreprinderii în cadrul amplei ac
țiuni, declanșate din inițiativa secre
tarului general al partidului, în ve
derea îmbunătățirii organizării șl 
modernizării producției în întreaga 
economie. A fost reliefat faptul că, 
pentru sporirea substanțială a pro
ductivității muncii, în primii doi ani 
ai acestui cincinal la I.U.T.-Buzău 
vor fi introduse în fabricație nu
meroase tehnologii noi și vor fi ex
tinse zeci de procedee moderne apli
cate în prezent.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat să se continue acțiunea de per
fecționare a tehnologiilor și moder
nizare a produselor, să fie adoptate 

măsurile necesare pentru diversifi
carea fabricației, prin asimilarea de 
noi utilaje și subansamble de înalt 
nivel tehnic șl calitativ, pentru spo
rirea capacității de export a între
prinderii.

Pe parcursul vizitei, gazdele au 
subliniat atenția acordată controlului 
riguros al calității fiecărei operații 
în parte, dat fiind faptul că marea 
majoritate a utilajelor realizate aici 
lucrează la- temperaturi și presiuni 
ridicate. Și în acest domeniu se uti
lizează metode dintre cele mai avan
sate, cum sînt controlul cu ultrasu
nete, cu lichide penetrante sau raze 
Roentgen, cu surse de iradiere cu 
iridiu și cobalt, întreprinderea fiind 
dotată cu aparatură specializată ce-i 
permite să realizeze produse cores
punzătoare normelor internaționale.

In încheierea vizitei tn această 
unitate economică, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat între
gul colectiv și și-a exprimat încre
derea că programul de perfecționare, 
de modernizare, de ridicare a nive
lului tehnic va fi îndeplinit în cele 
mai bune condiții, astfel încit între
prinderea să aibă un nivel tehnic 
comparativ cu al celor mai bune din 
Europa.

In continuare a fost vizitată ÎN
TREPRINDEREA DE GEA
MURI, cea mai mare unitate de 
acest gen din țară.

Erau prezenți ministrul Industria
lizării lemnului și materialelor de 
construcții, Richard Winter. cadre 
de răspundere din centrala Indus
trială de resort și din unitate.

Gazdele l-au informat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că indicațiile date 
cu prilejul precedentei vizite de lu
cru în această unitate, sarcinile sta
bilite atunci cu privire la mai buna 
folosire a spațiilor de producție au 
fost integral îndeplinite. Directorul 
întreprinderii, loan Nuț, a arătat că, 
in prezent, pe aceeași suprafață de 
producție se obține un volum de 
produse de două ori mai mare decit 
în urmă cu 10 ani. Astfel, au fost 
create noi linii tehnologice pentru 
fabricarea de geamuri duplex, pro- 
filit pentru hale industriale, geamuri 
securizate pentru echipamente auto, 
butelii de sticlă, oglinzi aluminizate, 
geamuri nereflectorizante etc. Ca 
urmare, valoarea producției-marfă a 
înregistrat, în decurs de un deceniu, 
o creștere de 65 la sută, iar produc
tivitatea muncii de 50, la sută.

O atenție deosebită a fost acor
dată reducerii cheltuielilor de pro
ducție. consumurilor specifice de 
materiale, materii prime și combus
tibili. In cele 8 luni care au trecut 
din acest an, prin reintroducerea în 
fabricație a produselor secundare re
zultate din procesul tehnologic s-au 
economisit materii prime de bază în 
valoare de 2 milioane lei.

Examinarea principalelor aspecte 
legate de dezvoltarea întreprinderii, 
de creșterea gradului de înnoire a 
producției și coeficientului de folo
sire a utilajelor, de sporire a efi
cienței întregii activități a început 
prin prezentarea organizării unității 
și a principalelor sortimente de gea
muri fabricate, reunite în cadrul 
unei expoziții. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat noile 
produse, între care gama de geamuri 
duplex pentru autoturisme, have, lo
comotive, și avioane, geamuri lami
nate pentru construcții industriale, 
cărămizi din sticlă și profilit. pe care 
Întreprinderea buzoiană le livrează 
atît beneficiarilor din țară, cît și 
unor parteneri din peste 50 de țări.

Vlzitînd două dintre secțiile de 
bază ale întreprinderii — cele de 
prelucrare a geamului securizat și 
oglinzilor aluminizate duplex —- 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovară
șa Elena Ceaușescu s-au interesat 
îndeaproape de procesul de fabrica
ție. de modul in care este asigurat 
controlul proceselor tehnologice, de 
condițiile de muncă. Apreciind re
zultatele obținute în domeniul me
canizării operațiilor de fabricație, 
secretarul general al partidului a 
cerut să fie continuate cu mai multă 
fermitate măsurile in această direc
ție. atît în vederea creșterii produc
ției. cît și a îmbunătățirii protecției 
muncii. S-a indicat, totodată, să se 
studieze cu atenție posibilitățile de 
creștere în continuare a eficienței 
activității economice, de îmbunătă
țire a calității produselor, corespun
zător exigențelor mereu sporite ala 
pieței interne și externe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat colectivul de oameni ai mun
cii pentru rezultatele obținute, ară- 

tind că impresiile sînt bune. între
prinderea s-a modernizat și reali
zează produse de calitate tot mal 
bună. Secretarul general al partidu
lui a subliniat că trebuie acționat 
pentru a se înfăptui neapărat, in 
cele mai bune condiții, programul de 
modernizare a producției, de creș
tere a eficientei economice, de ridi
care a calității, de realizare a expor
tului. întreprinderea dispunind de 
tot ceea ce este necesar pentru â 
înfăptui întregul program stabilit pe 
baza hotărîrilor Congresului al 
XIII-Iea al partidului.

La plecarea din întreprindere, în 
numele întregului colectiv, directo
rul unității a mulțumit secretarului 
general al partidului pentru cinstea 
făcută de a vizita din nou această 
unitate economică, pentru recoman
dările date și cu acest prilej, expri
mind. totodată, angajamentul oame
nilor muncii de aici de a nu precu
peți nici un efort pentru Înfăptuirea 
exemplară a tuturor sarcinilor și 
angajamentelor asumate.

S-a vizitat, în continuare, ÎNTRE
PRINDEREA DE SIRMĂ Șl 
PRODUSE DIN SIRMĂ BU
ZĂU. Primiți cu mare dragoste 
și căldură de miile de muncitori de 
la această importantă unitate meta
lurgică. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
întîmpinați. la intrarea în întreprin
dere. de Marin Enache, ministrul in
dustriei metalurgice, de membri ai 
conducerii centralei industriale de 
profil.

In fața unor machete șl panouri 
sugestive, ca și în cadrul unei expo
ziții cuprinzînd principale produse 
realizate aici, directorul întreprinde
rii, ing. Eugen Sandu, a raportat 
secretarului general câ pe primele 
opt luni din acest an, comparativ cu 
realizările perioadei similare a anu
lui precedent, realizările sint supe
rioare la toți indicatorii. întreprin
derea și-a sporit apreciabil zestrea 
tehnică. In ultimii 10 ani. volumul 
fondurilor fixe a crescut de aproape 
5 ori. ajungînd, în prezent, la peste 
2,6 miliarde lei. A fost prezentată 
amănunțit extinderea gamei sorti
mentale a produselor, prin introdu
cerea în fabricația curentă de noi 
tipuri de electrozi cu randament 
sporit.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat secțiile de pro
ducție ale uzinei de cord metalic, 
unitate de bază a întreprinderii, in 
care se realizează un înalt grad de 
valorificare și prelucrare. Uzina a 
cunoscut etape succesive de dezvol
tare. materializîndu-se indicația dată 
de conducătorul partidului $1 statu
lui cu prilejui ultimei vizite între
prinse aici.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
informat că uzina și-a sporit capa
citatea anuală de producție de aproa
pe 4 ori.

S-a subliniat faptul că întreaga 
dezvoltare a unității a fost realizată 
cu instalații și utilaje românești, 
după proiecte și documente execu
tate de specialiști ai Institutului de 
proiectări laminoare — IPROLAM. 
Concomitent, s-a diversificat struc
tura producției prin asimilarea. în 
ultimii ani, de noi tipuri de cord 
metalic, produs de vîrf al metalur
giei, utilizat la armarea anvelopelor. 
In prezent, în cadrul uzinei de cord 
metalic se aplică numeroase măsuri 
pentru organizarea și modernizarea 
producției, care vor conduce la du
blarea productivității muncii in 1990 
fată de 1985.

Pretutindeni. în secțiile vizitate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu au fost salutați 
șl ovaționați cu profund respect și 
nețărmurită dragoste pentru grija ce o 
poartă oamenilor muncii, întregului 
popor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a discutat cu muncitorii, s-a intere
sat de munca lor, de problemele 
personale, le-a strîns mîinlle.

Adresîndu-se colectivului muncito
resc al acestei întreprinderi, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a cerut să 
fie și mai bine valorificate condiții
le pentru ridicarea gradului de mo
dernizare a producției, a adresat fe
licitări pentru rezultatele obținute, 
precum și urarea de a se obține noi 
și mari realizări.

Vizita s-a încheiat într-o atmosfe
ră vibrantă, sărbătorească, miile de 
muncitori exprimîndu-și profunda 
bucurie de a-1 fi avut în mijlocul 
lor pe cel mal iubit fiu al poporului 
român.
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la marea adunare populară din municipiul Buzău

La întreprinderea turnătoria de piese din fontă pentru mașini-unelte La întreprinderea de geamuri

(Urmare din pag. I)
vom dezvolta puternic industria, 
agricultura, știința, cultura, învă- 
țămîntul, vom ridica nivelul de 
viață material și spiritual al po
porului, bunăstarea întregii na
țiuni — obiectivul fundamental al 
politicii partidului, țelul societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
pe care o edificăm cu succes în 
România. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul !**).

în anii socialismului, in ultimii 
20 de ani am creat puternice plat
forme industriale in toate județele 
și zonele țării. Aveți in județ două 
mari platforme industriale care 
sînt un exemplu concret al acestor 
realizări, al politicii juste a parti
dului nostru de dezvoltare a tutu
ror județelor și zonelor patriei 
noastre, ca una din condițiile esen
țiale pentru ridicarea gradului de 
civilizație al întregii națiuni, pen
tru realizarea celor mai bune con
diții de muncă, de viață, pentru 
manifestarea plenară, în deplină 
egalitate, a întregului nostru po
por. Toate aceste realizări de
monstrează superioritatea socialis
mului — orînduirea în care po
porul este pe deplin stăpîn pe des
tinele sale și își făurește în mod 
liber propriul său viitor ! (Urale 
și aplauze puternice, prelungite; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Am avut o scurtă ședință cu 
Biroul Comitetului județean de 
partid Buzău. Am discutat o serie 
de probleme cu privire la activi
tatea din acest an șl la ceea ce 
trebuie făcut pentru lichidarea 
unor lipsuri, pentru îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a pla
nului pe acest an șl pe întregul 
cincinal. Avem In Buzău o orga
nizație de partid puternică ; avem 
puternice colective de oameni ai 
muncii, consilii de conducere de
mocratice în toate domeniile de 
activitate. Forța muncitorilor', a 
intelectualilor, a țărănimii, a între
gului popor, a tuturor oamenilor 
muncii din județ constituie garan
ția cea mai sigură că, acționînd cu 
toată hotărârea, în deplină unitate, 
este posibil să fie lichidate rapid 
lipsurile existente și să se îndepli
nească planul pe acest an, obiecti
vele de perspectivă pe întregul 
cincinal In cele mai bune condiții, 
astfel încît și județul Buzău să 
ocupe și în Industrie, șl în agri
cultură. și în alte domenii un loc 
cît mal bun, un loc fruntaș în 
lupta pentru dezvoltarea patriei 
noastre, pentru înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare economico- 
socială, a hotărîrilor Congresului 
al XlII-lea al partidului. (Aplauze 
și urale puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Este necesar să se acorde o 
atenție mai mare creșterii produc
tivității muncii, bunel organizări 
a activității și programelor de per
fecționare și modernizare a tu
turor sectoarelor de activitate. Să 
punem în centrul activității creș
terea puternică a eficienței econo
mice, a tuturor sectoarelor. Tre
buie să fim pe deplin conștiențl 
că numai creșterea eficienței eco
nomice, a rentabilității va duce la 
sporirea mai puternică a venitului 
național, a avuției generale a pa
triei noastre și, pe această bază, 
se vor crea și condițiile dezvol
tării generale a țării, ridicării 
bunăstării materiale și spirituale 
a poporului. (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul!“).

O atenție deosebită va trebui 

acordată realizării Ia cele mal 
bune condiții a producției de ex
port și realizării în întregime a 
exportului. Am spus în mai multe 
rînduri — doresc să repet și în 
fața dumneavoastră — că expor
tul constituie o necesitate pentru 
buna desfășurare a întregii noas
tre activități. Dezvoltarea relații
lor internaționale, cooperarea cu 
alte state, schimbul de valori ma
teriale și spirituale constituie o 
parte integrantă a politicii noas
tre externe de colaborare cu ță
rile socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu țările capitaliste 
dezvoltate, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orânduire so
cială. De aceea trebuie ca toate 
unitățile, comitetul județean, toate 
organizațiile de partid, colectivele 
de oameni al muncii să acorde în
treaga atenție producției de ex
port, care să se afirme pe plan 
mondial ca o producție de bună 
calitate, să demonstreze forța și 
capacitatea oamenilor muncii din 
patria noastră de a da produse de 
înaltă calitate și tehnicitate, com
petitive cu cele mai bune produse 
pe plan mondial.

Acestea sînt unele din obiecti
vele actualului cincinal — și tre
buie să facem totul pentru ridi
carea calității, pentru dezvoltarea 
intensivă, în toate domeniile de 
activitate! Trebuie să înfăptuim 
noua revoluție tehnico-științifică 
și noua revoluție agrară ! Dar, mai 
presus de toate, trebuie Să perfec
ționăm întreaga noastră activitate, 
să realizăm o nouă revoluție în 
ridicarea nivelului pregătirii pro
fesionale și tehnice, de cunoștin
țe, de cultură, deoarece oamenii 
muncii hotărăsc — și dumnea
voastră hotărîți în județul Buzău
— îndeplinirea planului ! De mun
ca dumneavoastră, de felul cum 
veți ști' să folosiți tehnica de înaltă 
specialitate pe care o avem, mij
loacele pentru care am cheltuit 
miliarde și miliarde de leî, depin
de să reușim să dăm o produc
ție de înaltă calitate, care să poată 
fi apreciată nu numai în țară, dar 
și în străinătate ! Am convinge
rea că oamenii muncii din Buzău
— ca, de altfel, din întreaga țară
— vor face totul pentru a ridica 
mai puternic nivelul de pregătire 
în toate domeniile, încît să în
făptuim o adevărată revoluție în 
conștiința, în felul de muncă, în 
atitudinea fiecăruia în domeniul 
său de activitate! Oamenii sînt 
cei care făuresc socialismul șl co
munismul — și conștiința revo
luționară, munca revoluționară, 
ordinea, disciplina, răspunderea în 
fata națiunii, a viitorului patriei 
noastre sînt hotărâtoare pentru în
făptuirea programelor de dezvol
tare, pentru îndeplinirea actualu
lui cincinal, pentru a asigura, pînă 
în anul 2000, înălțarea patriei 
noastre pe culmile luminoase ale 
societății comuniste ! (Urale și 
aplauze puternice, prelungite; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.
„Ceaușescu șl poporul!“).

Avem programe și planuri mi
nunate, de mare perspectivă. Acum 
hotărîtoare este activitatea fiecă
rui colectiv de oameni ai muncii, 
a fiecărui județ, a fiecărui om al 
muncii pînă la urmă, pentru a asi
gura înfăptuirea tuturor acestor 
programe și planuri de dezvoltare.

Iml exprim convingerea că și 
oamenii muncii din județul Buzău, 
organizațiile de partid, colectivele 
de conducere din toate sectoarele 
de activitate își vor uni eforturile 
și vor acționa pentru perfecționa
rea și îmbunătățirea stilului și me
todelor de muncă, în vederea în
deplinirii în cele mai bune condi

ții a acestor mărețe programe 
de dezvoltare a patriei noastre. 
Avem tot ce ne trebuie pentru a- 
ceasta. Avem o bună bază mate
rială, tehnică, dar mai presus de 
toate avem o minunată clasă mun
citoare, țărănime, intelectualitate, 
un minunat popor, care a demon
strat, în anii socialismului, ce for
ță reprezintă, ce poate realiza fiind 
liber, stăpîn, făurindu-și în mod 
conștient propriul său viitor ! Să 
acționăm în așa fel încît, în pe
rioada următoare, să îndeplinim în 
cele mai bune condiții toate 
obiectivele, să ridicăm patria noas
tră la un înalt nivel de dezvolta
re ! Să facem astfel încît societa
tea socialistă multilateral dezvolta
tă. comunismul să devină o reali
tate în viata. în munca. în socie
tatea noastră românească ! (Urale 
și aplauze puternice, prelungite; 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“. „Ceaușescu, România — 
stima noastră și mindria !“).

Dragi tovarăși,
Punînd în centrul întregii noas

tre Activități înfăptuirea hotărîri
lor Congresului al XlII-lea al 
partidului, ale organismelor demo
crației noastre muncitorești, inclu
siv ale Congresului al III-lea al 
oamenilor muncii — marele forum 
al democrației muncitorești revo
luționare — ne preocupăm, și ac
ționăm în același timp cu toată 
hotărîrea, pentru dezvoltarea rela
țiilor de colaborare internațională 
cu toate statele lumii, fără deose
bire de orânduire socială, pentru o 
politică de dezarmare, de pace, a- 
vînd ferma convingere că numai 
în condițiile păcii, atît poporul 
nostru, cît și alte popoare își pot 
realiza în bune condiții progra
mele de dezvoltare, de ridicare a 
bunăstării, de asigurare a unei 
lumi fără arme și războaie. 
(Aplauze șl urale puternice; se 
scandează „Ceaușescu — pace 
„Dezarmare — pace !“).

Avînd în vedere situația mon
dială deosebit de gravă, ne pro
nunțăm cu toată fermitatea pen
tru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru trecerea la dezarmare, și în 
primul rind la dezarmarea nu
cleară. Este bine cunoscut că în 
lume s-au acumulat asemenea can
tități de arme nucleare — inclu
siv în Europa — care pot distruge 
întreaga omenire și care pun în 
pericol însăși existenta vieții pe 
planeta noastră. Iată de ce dezar
marea nucleară și dezarmarea ge
nerală. inclusiv convențională, asi
gurarea păcii constituie problema 
f undamentală a epocii noastre — și 
sîntem ferm hotărîți să facem to
tul. în colaborare cu toatg po
poarele lumii, pentru a obține rea
lizarea acestui obiectiv vital pen
tru însăși existența vieții pe pla
neta noastră. (Urale șl aplauze pu
ternice ; se scandează indelung 
„Ceaușescu — pace !“, „Dezarma
re — pace I").

Ne pronunțăm pentru oprirea 
amplasării de noi arme nucleare 
în Europa, pentru retragerea ce
lor existente, pentru o Europă fără 
arme nucleare si fără arme chi
mice.

Ne pronunțăm pentru realizarea 
In Balcani a unei zone fără arme 
nucleare si chimice, fără baze mi
litare străine, ca o parte a luptei 
pentru o Europă fără arme nu
cleare.

Sîntem ferm hotărîți să facem 
totul pentru a dezvolta colaborarea 
cu toate statele europene, pentru 
realizarea unei unități noi între 
toate națiunile continentului nos
tru. avînd în vedere că. Europa a 

dat mult pentru civilizație, că. în 
actualele condiții Internationale, 
Europa reprezintă un factor im
portant în lupta pentru dezarma
re și pace. Europa unită poate să 
aibă un rol hotărâtor în înfăp
tuirea dezarmării, a dezarmării nu
cleare. în asigurarea păcii în 
lume ! (Urale și aplauze puternice; 
se scandează „Ceaușescu — 
pace !“, „Ceaușescu — România, 
pacea și prietenia !“).

Pornind de la răspunderea față 
de națiunea noastră, dar si de la 
răspunderea față de pacea in Eu
ropa si în lume, la Congresul oa
menilor muncii am hotărât. în de
plină unanimitate, să trecem la re
ducerea. chiar unilaterală, cu 5 la 
sută în acest, an a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor milita
re. Am hotărât, în congres, să pu
nem aceasta în fața poporului pen
tru a hotărî, în cadrul unui refe
rendum. dacă să trecem sau nu la 
o asemenea măsură. Sîntem con
vinși că întregul nostru popor va 
vota pentru reducerea cu 5 la sută 
în acest an a cheltuielilor, a efec
tivelor și a armamentelor, de
monstrând voința sa de pace, de 
dezarmare ! (Urale și aplauze pre
lungite ; se scandează indelung 
„Ceaușescu — pace „Dezarma
re — pace !“). In acest sens. Con
gresul oamenilor muncii a hotărît, 
în deplină unanimitate, să se a- 
dreseze tuturor popoarelor europe
ne. inclusiv poporului american și 
canadian, cu chemarea de a trece 
fiecare la reducerea cu 5 la sută 
a armamentelor și cheltuielilor 
militare.

Și de la această înaltă tribună 
a adunării populare din Buzău, 
adresez șefilor de state și guver
nelor, oamenilor politici, partide
lor, oamenilor muncii și popoare
lor din Europa, din Statele Unite 
și Canada, chemarea de a acționa 
cu deplină răspundere pentru inte
resele fiecărui popor, pentru inte
resele păcii în întreaga lume și de 
a trece fiecare tară, unilateral, la 
o reducere a cheltuielilor militare ! 
Aceasta va reprezenta o dovadă a 
dorinței și voinței fiecăruia de a 
trece la dezarmare. Știm, trebuie 
să realizăm înțelegeri, acorduri, 
dar o reducere cu 5 Ia sută nu 
pune în pericol securitatea nimă
nui ; dimpotrivă va duce la creș
terea încrederii și va deschide ca
lea pentru realizarea înțelegerilor 
și acordurilor necesare unei dezar
mări generale, pentru eliminarea 
definitivă a armelor nucleare din 
Europa și din întreaga lume. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu 
— pace !“, „Dezarmare — pace !“).

Avînd în vedere situația econo
mică mondială foarte gravă, ne 
pronunțăm ferm pentru soluțio
narea problemelor subdezvoltării, 
în cadrul unei conferințe interna
ționale. sub egida O.N.U.. pentru 
o nouă ordine economică mondială, 
care să permită dezvoltarea fiecă
rei națiuni, depășirea crizei mon
diale și o largă colaborare, pe 
principiile egalității și avantajului 
reciproc între toate națiunile 
lumii.

Ne pronunțăm ferm pentru so
luționarea conflictelor și proble
melor litigioase dintre state nu
mai șl numai prin tratative.

Punem la baza relațiilor inter
naționale cu toate statele princi
piile egalității, respectului inde
pendenței și suveranității, neames
tecului în treburile interne, avan 
tajului reciproc, renunțarea la 
forță și la amenințarea cu forța. 
Ne pronunțăm pentru respectare! 
dreptului fiecărei națiuni de a-și 
hotărî calea dezvoltării în moo 

liber, fără nici un amestec din 
afară. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Este adevărat, In viața Interna
țională s-au acumulat multe pro
bleme. Situația este deosebit de 
gravă, dar noi avem ferma con
vingere că stă In puterea forțelor 
realiste, progresiste, a popoarelor, 
ca, acționînd unite, să poată 
schimba cursul evenimentelor, să 
poată determina trecerea la o po
litică nouă, democratică, de solu
ționare a problemelor prin trata
tive, să impună dezvoltarea și 
pacea, să asigure astfel dreptul 
Vital al popoarelor la existență, 
la libertate, la pace șl la viață ! 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează indelung „Ceaușescu — 
pace I").

Dragi tovarăși,
în încheiere, doresc să subliniez 

încă o dată că avem impresii bune 
despre activitatea și munca ce se 
desfășoară în județul Buzău. Am 
menționat unele lipsuri și minu
suri. Am însă convingerea că se 
vor trage toate concluziile și că

Întîlnire cu membrii
comitetului județean

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. s-a 
întîlnit. luni după-amiază. cu 
membrii Biroului Comitetului jude
țean Buzău.

în cadrul Intilnirll a fost anali
zat modul în care se acționează pen
tru îndeplinirea hotărîrilor Congre
sului al XlII-lea al- partidului, a 
sarcinilor de plan pe anul în curs 
Si pe întregul cincinal, a programe
lor de dezvoltare economico-socială 
a județului.

Primul secretar al comitetului ju
dețean de partid, alti membri ai bi
roului au raportat despre activitatea 
pe care o desfășoară organele și or
ganizațiile de partid din județ. insis- 
tînd în mod deosebit asupra acțiu
nilor pentru ridicarea Întregii munci 
la nivelul exigențelor actuațe. lichi
dării unor neajunsuri. îndeplinirii tu
turor cerințelor puse în fata comu
niștilor. ă oamenilor muncii din a- 
ceastă parte a tării de cătra secre
tarul general al partidului.

Cei care au luat cuvîntul s-au 
referit. în acest cadru, la lipsurile 
care au apărut îri stilul si meto
dele de muncă ale comitetului ju
dețean de partid, ale celorlalte or
gane de partid. înfățișînd măsurile 
luate pentru asigurarea unei schim
bări radicale în întreaga activitate, 
pentru perfecționarea organizării 
conducerii întregii munci, pentru a- 
firmarea rolului conducător al orga
nizațiilor de partid în toate dome
niile.

Subliniind că județul dispune de 
toate condițiile pentru obținerea unor 
rezultate superioare în industrie și 
agricultură, în toate celelalte sec
toare de activitate, pentru reali
zarea și depășirea sarcinilor de plan, 
pentru înfăptuirea în cele mai bune 
condiții a obiectivelor stabilite 
pentru întregul cincinal, membrii bi
roului județean de partid au ex
primat angajamentul hotărît al co
muniștilor. al tuturor celor ce mun
cesc din județul Buzău de a tradu
ce în viață, fără preget, orientările 
și indicațiile secretarului general al 
partidului, programele însufletitoare 
de dezvoltare economico-socială a 
țării, hotărîrile Congresului al 
XlII-lea al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
referindu-se la cele constatate în 
timpul vizitei, la rapoartele prezen

în cel mal scurt timp acestea vor 
aparține trecutului, că organiza
țiile de partid, oamenii muncii din 
toate sectoarele vor acționa In 
așa fel incit să demonstreze că și 
oamenii muncii din județul și mu
nicipiul Buzău știu să acționeze 
cu întreaga răspundere, știu să-șl 
facă datoria față de țară și po
por, față de cauza socialismului, 
să contribuie la înălțarea patriei 
noastre, la victoria socialismului șl 
comunismului ! (Aplauze șl urale 
puternice ; se scandează înde
lung „Ceaușescu și poporul !**, 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Am promis biroului județean de 
partid că In vara viitoare voi veni 
din nou In Buzău. (Aplauze șl 
urale puternice). Am menționat, 
desigur, că voi veni poate nu într-o 
vizită generală de lucru, dar pen
tru o discuție cu comitetul jude
țean de partid. Am convingerea 
însă că veți obține asemenea re
zultate încît vom putea să ne In- 
tîlnim în această piață din nou și 
să pot declara că, Intr-adevăr, 
ceea ce s-a întîmplat în prima 
parte a anului 1986 a fost un ac-

tate în cadrul Intîlnirii, a subliniat 
că rezultatele pe acest an — ca și 
pe întregul cincinal — în industrie 
și agricultură trebuie să fie la ni
velul posibilităților de care dispune 
județul Buzău. In acest sens, tovară- 
șul Nicolae Ceaușescu a cerut să fie 
puse la punct în cel mai scurt timp 
programe speciale de recuperare a 
rămînerilor în urmă la producția- 
marfă și fizică, la export, în inves
tiții, să se pună ordine și disciplină 
pretutindeni, să se instaureze un 
climat de exigență și de înaltă răs
pundere. Totodată, secretarul general 
al partidului a cerut conducerilor 
ministerelor să se ia toate măsurile 
pentru ca industria județului Buzău 
să-și îndeplinească exemplar sarci
nile ce-i revin, să realizeze și să de
pășească planul pe acest an.

Referindu-se la agricultură, to
varășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că județul dispune de toate posibi
litățile pentru obținerea unor pro
ducții vegetale și animaliere mal 
mari, care să situeze Buzăul pe unul 
din locurile fruntașe pe țară.

Secretarul general al partidului a 
cerut organelor și organizațiilor de 
partid din județ, comuniștilor, oame
nilor muncii din agricultură să acțio
neze energic, cu fermitate pentru 
folosirea rațională a pămîntului, 
pentru valorificarea întregului 
potențial existent, pentru aplica
rea celor mai noi tehnologii agro
tehnice. în acest sens, a fost tra
sată sarcina ca în cel mai scurt timp 
să fie elaborate programe speciale 
de Îmbunătățiri funciare șl organi
zare agricolă, de redare in circuitul 
agricol a unor importante suprafețe 
de teren, asigurîndu-se pe această 
bază punerea în valoare a întregului 
teritoriu agricol.

Secretarul general al partidului a 
cerut să fie revăzute și revizuite 
schițele de sistematizare a orașelor 
și localităților pentru a se reintro
duce în circuitul agricol terenurile 
ce depășesc perimetrul rational a fi 
utilizat pentru construcții. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat nece
sitatea ca organele de partid, con
siliile populare de la orașe și sate 
să acorde permanent o atenție de
osebită sistematizării localităților, să 
asigure aplicarea unui regim de 
construcție corespunzător prevederi
lor legale.

în continuare, secretarul general 
al partidului s-a referit Ia stilul și 
metodele de lucru ale comitetului 

el dent, că buzolenil au lichidat 
lipsurile și se vor prezenta anul 
viitor cu rezultate bune In toate 
domeniile! (Aplauze și urale puter
nice, prelungite ; se scandează în
delung „Ceaușescu — fiu iubit. In 
Buzău bine-ati venit !**).

Cu această convingere doresc să 
vă urez dumneavoastră, tuturor co
muniștilor. oamenilor muncii din 
județul și municipiul Buzău rezul
tate cît mai bune în toate dome
niile. îndeplinirea In cele mai buna 
condiții a planului pe acest an — 
și să se pună o bază bună pen
tru întregul cincinal ! Multe îm
pliniri și succese în toate dome
niile. multă sănătate și fericire I 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează minute in 
șir „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul „Ceaușescu 
— pace !“. într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm și strînsă unitate, 
toți cei prezcnți în marea piață a 
orașului aclamă și ovaționează in
delung pentru Partidul Comunist 
Român, pentru secretarul său ge
neral, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu).

biroului 
de partid 
județean, biroului comitetului ju
dețean, la rolul ce le revine în asi
gurarea soluționării corespunzătoa
re a tuturor problemelor. Am spus-o 
nu o dată, am subliniat și la Con
gresul oamenilor muncii — a arătat 
secretarul general al partidului — că 
numai pe baza rezultatelor, a reali
zărilor se poate aprecia activitatea 
unei organizații de partid, dacă a- 
ceasta răspunde cerințelor puse 
în față de congresul partidului, 
ale dezvoltării economico-sociale a 
tării. Avem în județul Buzău o or
ganizație puternică, cu un număr 
mare de membri de partid, am creat 
o industrie modernă, avem cadre 
bune, muncitori buni, am cheltuit 
miliarde și miliarde pentru crearea 
acestor uzine și ele trebuie să pro
ducă la nivelul exigențelor actuale. 
Problema principală este aceea 
de a se afirma un nou stil de 
muncă, de a se întări ordinea, dis
ciplina, spiritul de răspundere. A- 
celași lucru este valabil șl în 
agricultură. Avem condiții bune, 
avem forță suficientă și trebuie să 
ridicăm la nivelul cerințelor organi
zarea activității în toate domeniile, 
să asigurăm desfășurarea tuturor lu
crărilor la nivelul celor mai înalte 
cuceriri ale științei agricole.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut să se îmbunătățească radical sti
lul și metodele de muncă ale comi
tetului județean, ale biroului comi
tetului județean, să se asigure urmă
rirea sistematică și responsabilă a 
soluționării problemelor, pe baza 
unei bune organizări a întregii acti
vități. Trebuie să introducem ordina 
și disciplină, să schimbăm însuși sti
lul de muncă al comuniștilor, al oa
menilor muncii, să schimbăm însuși 
modul de a gîndi al oamenilor — a 
subliniat secretarul general al parti
dului. Propaganda de partid trebuia 
să fie axată pe dezvoltarea conștiin
ței, a simțului de răspundere, a dis
ciplinei în îndeplinirea obligațiilor. 
Activitatea, munca de partid sînt 
bune dacă fiecare comunist, fiecare 
organizație își îndeplinește cum tre
buie sarcinile.

în încheiere, secretarul general al 
partidului a subliniat că organizația 
de partid județeână, organele sale de 
partid dispun de forța și capacita
tea necesare pentru a desfășura o 
bună activitate, astfel încît, la sfîrși- 
tul anului, să se prezinte cu rezulta
te bune, care să confirme angaja
mentele luate.
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ 
CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN JUDEȚUL RUZĂU 

MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN MUNICIPIUL BUZĂU
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. Îm

preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
au participat luni după-amiază la 
marea adunare populară care a avut 
loc in municipiul Buzău.

în piața „Dacia", din centrul mu
nicipiului, zeci de mii de oameni ai 
muncii din unitățile economice bu- 
zoiene, lucrători ai ogoarelor, tineri 
și virstnici au fost prezenți la aceas
tă emoționantă întîlnire cu conducă
torul partidului și statului. Partici- 
panții la marea adunare populară au 
dat glas sentimentelor de profundă 
dragoste și recunoștință față de cel 
mai iubit fiu al națiunii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de numele și ac
tivitatea căruia se leagă cele mai 
strălucite realizări din istoria Româ
niei, prefacerile spectaculoase produ
se, cu deosebire în ultimele două de
cenii, In toate domeniile de activita
te. Cei prezenți purtau drapele tri
colore și roșii, portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, grafice sugestive privind 
dezvoltarea economică și socială a 
județului, panouri, stema țării și cea 
a partidului, panouri și pancarte cu 
urări la adresa partidului și secreta
rului său general. Grupuri de tineri 
si tinere au format piramide în vîr- 
ful cărora se aflau portretul tova
rășului Nicolae Ceaușescu, drapelul 
partidului și al țării, precum și în
scrisurile „Ceaușescu, fiu iubit — in 
Buzău bine ați venit I", „Ceaușescu 
— eroism. România — comunism !“, 
„Epoca Ceaușescu — epoca celor mai 
mărețe Înfăptuiri socialiste !“, „Parti
dul — Ceaușescu — România !“.
Sosirea tovarășului, 

Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu la tribuna adunării a fost 
salutată cu Îndelungi și puternice 
ovații, aplauze și urale, cu însuflețite 
aclamații pentru patrie, popor și 
partidul comunist, pentru conducă
torul său încercat, pentru pace și în
țelegere în lume. S-a scandat mi
nute în șir „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !", „Ceaușescu 
— Pace !“, „Stima noastră și min- 
dria — Ceaușescu, România !“, 
„Ceaușescu. România, Pace !“.

Tineri, pionieri și șoimi ai patriei 
■u oferit buchete de flori înalților 
oaspeți.

Deschizînd adunarea populară, to
varășul Simion Cotoi, prim-secretar 
el Comitetului județean Buzău al 
P.C.R., a spus :

Mult stimate șl Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia,

Mult stimat* tovarăș* Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarkșl,
în această zi memorabilă, de vi- 

I brantă emoția patriotică, toți locui
torii județului Buzău trăiesc nemăr- 

' ginită bucurie de a vă avea ca oas- 
I peți dragi pe dumneavoastră, mult 
■ stimate și iubite tovarășe 
' Nicolae Ceaușescu. pe mult stimata 

tovarășă Elena Ceaușescu. de a ex
prima. din adlncul inimilor, cele mai 
alese sentimente de stimă, prețuire 
ti admirație strălucitului conducător 
al partidului și statului, cel mai 
iubit și stimat fiu al națiunii. în
flăcărat patriot revoluționar, ctitorul 
României socialiste modeme, erou 
Intre eroii neamului, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cu deosebit respect și profundă 
gratitudine, aducem omagiul nos
tru fierbinte tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. re
marcabil om politic, savant de largă 
recunoaștere internațională, care isi 
consacră cu abnegație Întreaga viată 
și activitate înfăptuirii politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului. progresului științei, lnvăță- 
mîntului și culturii.

Vă rog să-mi îngăduiți, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să dau glas, și 
cu acest prilej de neuitat pentru 
toți locuitorii județului Buzău, gin- 
durilor celor mai curate, sentimen
telor de nețărmurit devotament șl 
adîncă mindrie patriotică pentru 
faptul că, în cei 65 de ani de glori
oasă activitate a Partidului Comu
nist Român, dumneavoastră, ilustru 
și neînfricat militant revoluționar. 

v-ați identificat cu neasemuită 
dăruire, timp de peste cinci decenii, 
cu nobilele idealuri ale partidului, 
consacrîndu-vă eroica viață înfăp
tuirii aspirațiilor supreme de liber
tate și independență ale poporului, 
afirmării puternice a prestigiului in
ternațional al României, colaborării 
Și păcii în lume.

Comuniștii, toți locuitorii acestor 
străvechi plaiuri românești sînt min- 
dri că toate evenimentele fundamen
tale din cronica României contem
porane se leagă indisolubil de nu
mele și activitatea dumneavoastră.

Alăturlndu-ne gîndurilor și senti
mentelor de inimă și conștiință ale 
întregii națiuni, dăm cea mai înaltă 
apreciere vastei opere pe care o în
făptuit! în fruntea partidului și sta
tului, într-o epocă de glorie și mă
reție fără egal în istoria multimile
nară a patriei, care în semn de aleasă 
cinstire poartă numele-simbol de 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Oamenii muncii din județul Bu
zău nu vor uita niciodată, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că mărețele pre
faceri ce au urmat după Congresul 
al IX-lea al partidului, toate înfăp
tuirile care au schimbat radical în
fățișarea acestor locuri sînt rodul 
grijii permanente pe care o acordați 
dezvoltării armonioase a tuturor zo
nelor țării.

Vă sintem profund recunoscători 
pentru faptul că. așa cum se pre
zintă astăzi, transformat din temelii, 
județul Buzău este o creație a dum
neavoastră. a anilor generoși de 
cînd conduceți cu dăruire patriotică 
și inegalabilă cutezanță revoluționa
ră destinele României socialiste.

Județul nostru dispune de unități 
moderne In ramurile de virf ale 
economiei naționale — electrotehni
ca. mecanica fină, chimia și indus
tria construcțiilor de mașini — pre
cum și în metalurgie. în industriile 
materialelor de construcții, ușoară si 
alimentară, mărețe ctitorii ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". în prezent, pro
ducția industrială este de peste 13 
ori mai mare decît cea realizată in 
1965. Totodată, s-au dezvoltat și mo
dernizat agricultura și celelalte sec
toare, au fost construite importante 
obiective social-culturale. a crescut 
continuu nivelul de trai material șl 
spiritual al populației.

Vă raportăm, mult stimate și Iubite 
tovarășe secretar general, că. acțio- 
nînd în spiritul indicațiilor si orien
tărilor date de dumneavoastră, sub 
nemijlocita îndrumare a organelor 
și organizațiilor de partid, in cele 
opt luni din acest an. comparativ 
cu aceeași perioadă a anului trecut, 
producția-marfă industrială a jude
țului a crescut cu circa un miliard 
lei. iar productivitatea muncii cu 
aproape 15 000 lei pe persoană.

Au fost asimilate 44 de tehnologii 
»i 54 de produse noi. s-au economi
sit aproape 2 000 tone de metal, peste 
2 500 tone de combustibil convențio
nal și cu peste 6,7 milioane kWh 
energie electrică.

în spiritul exigenței comuniste cu 
care ne-ați învățat să ne evaluăm 
munca, trebuie să spunem deschis. 
In mod autocritic, că rezultatele nu 
se ridică la nivelul sarcinilor de 
plan, al cerințelor actualei etape de 
dezvoltare intensivă a economiei și 
nu ne pot mulțumi In nici un fel.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că vom ac
ționa cu înaltă răspundere comunis
tă, că nu ne vom precupeți efortu
rile pentru a înfăptui neabătut in
dicațiile și orientările date de dum
neavoastră la recentul forum al de
mocrației muncitorești revoluționa
re, precum și cu prilejul vizitei de 
lucru în județul nostru. Preocupări
le organelor și organizațiilor de 
partid, ale colectivelor de muncă din 
industrie vor fi orientate spre înlă
turarea neajunsurilor din activitatea 
unor unități. înfăptuirea' programe
lor privind perfecționarea organiză
rii și modernizarea proceselor de 
producție, aplicarea neabătută a me
canismului economico-financiar. spre 
creșterea productivității muncii, a 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor. realizarea exportului'și ac
centuarea factorilor intensivi de efi
ciență ai activității economice.^

în agricultură, așa cum ne-ațf in
dicat la consfătuirea de lucru de la 

C.C. al P.C.R., precum șl pe 
parcursul vizitei, sintem ferm hotă- 
rîți să recoltăm la timp și fără pier
deri roadele acestei toamne, să asi
gurăm efectuarea de cea mai bună 
calitate a insămînțărilor. punînd 
astfel bazele obținerii unor produc
ții superioare, care să asigure onora
rea integrală a sarcinilor la fondul 
de stat si a celor cuprinse în pro
gramul de autoconducere si auto- 
aprovizionare. Vom acorda cea mai 
mare atenție generalizării experien
ței înaintate acumulate de județul 
Olt, primul județ „Erou al noii revo
luții agrare", folosirii cu maximă 
eficientă a fondului funciar, respec
tării stricte a tehnologiilor pentru 
fiecare cultură, modernizării zooteh
niei și creșterii producției animalie
re. asigurînd înfăptuirea programe
lor prioritare ale acestei ramuri de 
bază a economiei naționale.

Ne angajăm solemn, mult sti
mate și iubite tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu. că vom 
munci fără preget, cu înalt devota
ment patriotic, pentru a îndeplini 
cu cinste sarcinile ce revin județu
lui Buzău în acest an și pe întregul 
cincinal, conștienți că astfel ne spo
rim contribuția la Înfăptuirea neabă
tută a obiectivelor stabilite de Con
gresul al XlII-lea al partidului, la 
înălțarea pe noi culmi de progres și 
civilizație a scumpei noastre patrii 
— Republica Socialistă România.

Luînd cuvîntul, tovarășul Romeo 
Dobrin, maistru, secretarul comite
tului ' de partid, președintele consi
liului oamenilor muncii de la în
treprinderea de organe de asambla
re din Rimnicu Sărat, a spus :

Mult Iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarăș* Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
In aceste momente Istorice, de 

înălțătoare trăire patriotică, vă rog 
să-mi permiteți să dau glas senti
mentelor de profundă dragoste șl 
nemărginită recunoștință pe care 
locuitorii orașului Rimnicu Sărat le 
nutresc fată de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al națiunii române, 
înțelept strateg și genial ctitor al 
măreței opere de făurire a socialis
mului și comunismului In scumpa 
noastră patrie, erou al luptei 
neobosite pentru triumful păcii și 
colaborării între popoare.

Cu adine respect, adresăm un 
fierbinte omagiu de recunoștință to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent om politia 
și savant de renume mondial, care, 
alături de mult iubitul și stima
tul nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, lșl consacră în
treaga activitate ridicării patriei pe 
noi trepte de progres și civilizație, 
dezvoltării tot mai puternice a ști
inței și tehnicii românești.

în perioada celor mal strălucite 
lzbinzi din istoria multimilenară a 
țării, pe care cu neasemuită mtn- 
drie patriotică o numim 
Nicolae Ceaușescu". în 
nicu Sărat s-a realizat 
și modernă platformă 
mărturie elocventă a 
dumneavoastră pentru 
multilaterală a tuturor 

„Epoca 
orașul Rîm- 
o complexă 
industrială, 
preocupării 
dezvoltarea 
localităților

•țării.
Creație a anilor de glorie de cind 

în fruntea partidului și a tării vă 
atlați dumneavoastră. întreprinde
rea de organe de asamblare din 
Rimnicu Sărat, oare ocupă un loc 
distinct In cadrul acestei platforme, 
a avut înalta cinste de a vă avea
ca oaspeți dragi, vizita dumneavoas
tră de lucru constituind un moment 
cu profunde rezonanțe patriotice 
In conștiința si Inimile colectivului 
nostru.

Vă raportăm, mult Iubite și 
stimate tovarășe secretar generai 
Nicolae Ceaușescu. că. în cel opt ani 
care au trecut de la punerea în 
funcțiune, unitatea în care muncim 
și-a îndeplinit și depășit ritmic toți 
indicatorii de plan, iar volumul 
producției-marfă a crescut de 3,5 
ori.

Pe bună dreptate, din aprecierile 
făcute de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
pe parcursul vizitei de lucru, a re

ieșit că mai avem multe de făcut 
pentru a ne situa la nivelul posibi
lităților și condițiilor de care dis
punem.

Vă asigurăm că, așa cum ne-ați 
indicat, vom acționa cu toate for
țele, cu Înaltă răspundere muncito
rească pentru diversificarea conti
nuă a producției și realizarea unor 
produse competitive pe plan mon
dial. pentru perfecționarea organi
zării și modernizarea proceselor de 
producție și extinderea tehnologiilor 
moderne, spre a asigura o înaltă 
eficiență Întregii activități econo
mice.

Vă încredințăm, mult Iubite și 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că vom trans
pune neabătut în viață prețioasele 
dumneavoastră orientări și indicații, 
istoricele hotărîri ale Congresului al 
XlII-lea al partidului, sporindu-ne 
astfel contribuția la înfăptuirea 
obiectivului fundamental al actualu
lui cincinal privind trecerea Româ
niei la stadiul de țară mediu dez
voltată.

Permltețl-mi să exprim adeziunea 
deplină la politica internă șl ex
ternă a partidului și statului nos
tru. să dau glas, din toată inima, 
cuvintelor care exprimă plenar sen
timentele noastre, ale tuturor : 
„Stima noastră și mîndria — 
Ceaușescu', România !“.

A luat cuvîntul tovarășa Glca 
Horhocea, muncitoare, secretar al 
organizației U.T.C. la secția cord me
talic de la întreprinderea de sîrmă 
și produse din sîrmă din Buzău, care 
a spus :

Mult stimate tovarișe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
în numele oamenilor muncii de la 

întreprinderea de sîrmă și produse 
din sîrmă din Buzău, vă rog să-mi 
permiteți să dau glas celor mai alese 
sentimente de înaltă considerație, 
stimă și prețuire față de conducăto
rul partidului și statului, lnflăcăratul 
militant revoluționar și patriot, care 
și-a dedicat viața, din cei mai tineri 
ani, înfăptuirii năzuințelor de liber
tate și progres ale poporului român, 
triumfului socialismului și comunis
mului pe pămintul scump al patriei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cu deosebit respect, exprimăm 
sentimentele noastre de profundă 
dragoste și recunoștință fată de to
varășa Elena Ceaușescu. eminent 
militant politic și om de știință de 
renume mondial, care lși aduce o 
contribuție remarcabilă Ia dezvol
tarea și înflorirea patriei.

Asemenea tuturor locuitorilor ju
dețului, noi vedem în viața și lupta 
dumneavoastră eroică, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. în acti
vitatea prodigioasă a mult stimatei 
șl iubitei tovarășe Elena Ceaușescu 
un permanent și luminos exemplu, 
cele mai puternice argumente și în
demnuri pentru propria noastră 
muncă și viață.

Colectivul întreprinderii de sîrmă 
și produse din sîrmă, prima mare 
unitate industrială înălțată la Buzău 
In anii de glorie ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", profund onorat 
de vizita dumneavoastră de astăzi, 
lși exprimă recunoștința fierbinte 
pentru tot ceea ce întreprindeți spre 
binele și fericirea întregului popor și 
vă adresează cele mai vii mulțumiri 
pentru prețioasele indicații și orien
tări date la fața locului.

Vă raportăm că, în perioada care 
a trecut din acest an, colectivul nos
tru muncitoresc, sub conducerea or
ganizației de partid, a acționat pen
tru îndeplinirea sarcinilor de plan 
în bune condiții. Dar sintem con
știenți că rezultatele obținute puteau 
fi superioare dacă am fi asigurat un 
climat de exigență și răspundere, de 
ordine și disciplină la fiecare loc de 
muncă, dacă ne-am fi preocupat mai 
stăruitor pentru ridicarea calității 
producției și am fi făcut mai mult 
pentru perfecționarea organizării și 
modernizarea proceselor de producție.

Vă încredințăm, mult stimate to
varășe secretar general, că vom 
munci cu mai multă exigență, cu 

Înaltă răspundere comunistă pentru 
a ridica pe un plan calitativ supe
rior întreaga activitate, așa cum 
ne-ați cerut și în cadrul vizitei efec
tuate in unitatea noastră.

Dînd expresie sentimentelor de 
nețărmurită dragoste și neclintitului 
devotament al oamenilor muncii din 
unitatea noastră, facem legămint 
solemn, muncitoresc, să urmăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mult stimată și iubită tovarășă Elena 
Ceaușescu, mărețul dumneavoastră 
exemplu comunist, să acționăm cu 
dăruire revoluționară pentru realiza
rea sarcinilor de plan pe acest an și 
pe întregul cincinal, pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al XlII- 
lea al partidului, care au deschis 
noi și luminoase perspective înaintă
rii viguroase a patriei pe noi culmi 
ale progresului și civilizației socia
liste și comuniste.

în cuvîntul său, tovarășul Gheor- 
ghe Dinu, Erou al Muncii Socialiste, 
președintele C.A.P. Smeeni, a spus :

Mult iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Este o mare cinste pentru mine ca 

la această emoționantă adunare 
populară să dau glas, în numele 
membrilor cooperatori din comuna 
Smeeni, al tuturor lucrătorilor din 
agricultura județului Buzău, senti
mentelor de profundă stimă și aleasă 
prețuire față de dumneavoastră, 
mult iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ilustru conducător 
al partidului și statului, înflăcărat 
patriot revoluționar, comunist de 
aleasă omenie, care de peste cinci 
decenii acționați cu generoasă dărui
re pentru înfăptuirea înaltelor idea
luri de bunăstare și fericire, de pace 
și progres ale poporului nostru.

De la tribuna acestei adunări 
populare, vă adresăm cele mai calde 
mulțumiri pentru mărețele realizări 
obținute în cea mai luminoasă pe
rioadă din istoria multimilenară a 
patriei, pe care cu aleasă cinstire o 
numim Epoca de aur a României, 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", în care 
agricultura a cunoscut o puternică 
dezvoltare și modernizare.

Cu adine respect și înaltă pre
țuire, gîndurile noastre se îndreaptă 
către mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, strălucit militant al parti
dului și statului, savant de renume 
mondial, care aduce o remarcabilă 
contribuție la progresul general al 
tării, la promovarea celor mai noi 
cuceriri ale revoluției tehnico-știin- 
țifice.

Vă raportăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că, răs- 
punzînd mobilizatoarelor dumnea
voastră îndemnuri, țăranii coopera
tori din comuna Smeeni ap obținut 
an de ah producții agricole tot, măi 
mari. Averea obștească a cooperati
vei noastre Însumează In prezent 
peste 110 milioane lei, ceea ce asi
gură o bază trainică pentru întărirea 
sa economico-financiară, pentru 
creșterea continuă a veniturilor 
membrilor cooperatori.

Vă mulțumim din adlncul inimilor 
noastre că ați venit din nou să ne 
cunoașteți viața și munca, să ne 
îmbărbătați faptele viitoare. Ne an
gajăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa 
cu fermitate revoluționară pentru ca 
orientările și indicațiile' pe care ni 
le-ați dat și în cadrul vizitei de lucru 
să prindă viață, pentru folosirea 
chibzuită a pămlntului, aplicarea 
tehnologiilor agrozootehnice moder
ne, pentru mai buna pregătire a for
ței de muncă, in vederea obținerii 
unor producții record și înfăptuirii 
noii revoluții în agricultură.

Sîntem hotărî ți ca, prin recolte
le ce le vom obține, să dobîndim, 
așa cum ne-ați îndemnat, înaltul 
titlu de „Erou al noii revoluții 
agrare".

Vă încredințăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că fap
tele noastre vor fi întotdeauna răs
punsul pe care ne socotim datori să 
vi-1 aducem pentru luminosul dum
neavoastră exemplu de patriot 
înflăcărat, pentru măreața dumnea

voastră operă consacrată împlinirii 
visului de aur al omenirii — comu
nismul.

Să ne trăiți, întru mul ți ani, cu 
sănătate și fericire, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, spre bi
nele și gloria poporului român 1

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

în aceste momente emoționante, 
de aleasă sărbătoare, care vor rămi- 
ne pentru totdeauna în inimile 
noastre, în numele comuniștilor, al ■ 
tuturor locuitorilor județului Buzău, 
vă rog să-mi permiteți să adresez, 
cu deosebită stimă, prețuire și 
profund respect, rugămintea fierbinte 
de a lua cuvîntul la marea noastră 
adunare populară cel mai iubit 
fiu al poporului, strălucit ctitor de 
tară nouă, personalitate de frunte 
a lumii contemporane, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Intimpinat cu puternice 
aplauze și ovații, a luat 
cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

Urmărită cu deosebită atenție, cu 
viu interes și deplină aprobare, cu- 
vîntarea conducătorului partidului și 
statului a fost subliniată. în repe
tate rînduri, de cei prezenți cu vii șl 
puternice aplauze, cu îndelungi ova
ții și urale. expresie a, adeziunii 
fierbinți la politica înțeleaptă a 
partidului și statului nostru, a uni
tății de nezdruncinat a întregului 
nostru popor în jurul partidu
lui, al secretarului său general. 
S-a scandat cu înflăcărare 
„Ceaușescu și poporul", „Ceaușescu- 
P.C.R. 1", „Ceaușescu-România", s-a 
ovaționat pentru partid și secreta
rul său general, pentru patrie, 
pentru viitorul său comunist, pentru 
harnicul nostru popor, dindu-se in 
acest fel glas dorinței unanime a 
locuitorilor județului Buzău de a 
nu precupeți nici un efort pentru 
înfăptuirea neabătută a hotărîrilor 
Congresului al XlII-lea al partidu
lui, a indicațiilor și orientărilor for
mulate de secretarul general al 
partidului, de a realiza In cele mal 
bune condiții sarcinile de plan pe 
acest an și pe întregul cincinal, de 
a contribui la realizarea unui înalt 
nivel de dezvoltare economică și 
socială a scumpei rioastre patrii. 
Republica Socialistă România.

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

în încheierea adunării, a luat 
cuvîntul primul secretar al comite
tului județean de partid, care a 
spus i

Mult stimate șl Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimat* tovarăș* Elena 
Ceaușescu,

Vă rog respectuos să-ml permiteți 
ca, în numele participanților la 
această mare adunare populară, al 
tuturor celor ce trăiesc și muncesc 
în județul Buzău, să exprim cele 
mai vii mulțumiri, nețărmurita noas
tră gratitudine pentru cinstea cu 
care ne-ați onorat, pentru indicațiile 
și orientările deosebit de prețioase 
pe care le-ați formulat pe parcursul 
vizitei, in cadrul ședinței cu biroul 
comitetului județean de partid, pre
cum și în magistrala cuvîntare 
rostită de dumneavoastră Ia marea 
noastră adunare populară. Acestea 
vor constitui pentru comuniști, pen
tru toți locuitorii județului un mo
bilizator program de muncă și ac
țiune revoluționară pentru înfăptui
rea sarcinilor ce ne revin din hotă- 
rîrile Congresului al XXII-lea al 
partidului.

Cu sentimente de fierbinte recu
noștință și aleasă prețuire, locui
torii județului Buzău vă adresează, 
din adîncul inimilor, mult iubite și 

stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, urarea de viață îndelun
gată, in deplină sănătate și putere 
de muncă, pentru fericirea și gloria 
poporului român, pentru afirmarea 
tot mai puternică, liberă și indepen
dentă, a scumpei noastre patrii — 
România socialistă.

Marea adunare populară din mu
nicipiul Buzău s-a încheiat într-o 
atmosferă de puternic entuziasm și 
angajare patriotică, în uralele zeci
lor de mii de participanți, care și-au 
exprimat și cu acest prilej sentimen
tele de aleasă stimă și prețuire, de 
recunoștință și dragoste fierbinte 
față de secretarul general al parti
dului, strălucit conducător al națiu
nii române, care și-a dedicat în
treaga viață înfloririi multilaterale 
a patriei, creșterii bunăstării mate
riale și spirituale a întregului nostru 
popor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu căldură manifestărilor de bucurie 
ale celor prezenți.

După marea adunare populară, 
zeci de mii de locuitori, aflați pe 
traseul străbătut de coloana oficială 
pină la stadionul municipal, au 
venit să salute pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășa 
Elena Ceaușescu la plecarea din 
județ.

Profunda satisfacție a oamenilor 
muncii de aici pentru noua întîlnire 
cu conducătorul iubit și stimat al 
partidului și statului, hotărirea lor 
neabătută de a transpune exemplar 
in practică orientările, indicațiile și 
îndemnurile date cu acest prilej 
și-au găsit o semnificativă expresie 
în entuziasmul manifestat de cei 
prezenți la acest moment final al 
vizitei de lucru în județul Buzău. 
Ș-a aplaudat și ovaționat îndelung, 
s-au scandat cu putere numele parti
dului și al secretarului său general. 
Numeroase ansambluri artistice de 
amatori și profesioniste au accentuat 
— prin' cintec și joc — ambianța 
sărbătorească a acestei zile ce va 
rămine ca un moment memorabil 
în viața municipiului Buzău, a în
tregului județ.

Pe stadion, unde a avut loc 
ceremonia plecării oficiale, s-a des
fășurat o amplă manifestare popu
lară, ilustrînd elocvent sentimentele 
de aleasă dragoste și stimă, de 
profundă recunoștință cu care locui
torii județului, asemenea întregului 
nostru popor, 11 înconjoară pe con
ducătorul partidului și statului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Din mii de piepturi au răsunat 
puternic urale și ovații. S-a scandat 
cu însuflețire, minute în șir, 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“. „Stima noastră și j 
mlndria — Ceaușescu, România !".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu căldură, cu prietenie entuziaste- | 
lor manifestări ale celor prezenți.

O gardă alcătuită din militari, 
membri ai gărzilor patriotice și ai 
detașamentelor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei ■ 
prezentat onorul.

Au răsunat solemn acordurile Im
nului de Stat al Republicii Socialis
te România.

Un grup de pionieri și tineri a 
oferit înalților oaspeți buchete de 
flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu și-au luat 
rămas bun de la membrii biroului 
comitetului județean de partid.

Mulțumind pentru vizita efectua
tă. primul secretar al comitetului 
județean de partid a exprimat an
gajamentul fierbinte al comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din ju
dețul Buzău de a depune toate efor
turile pentru transpunerea exempla
ră în practică a orientărilor și indi
cațiilor deosebit de prețioase date 
cu prilejul acestei noi vizite de lu
cru. de a face totul pentru îndepli
nirea sarcinilor ce le revin in lumi
na hotărîrilor celui de-al XlII-lea 
Congres al partidului.

în aplauzele și uralele miilor de 
cetățeni prezenți la ceremonia ple
cării. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au urcat 
la bordul elicopterului prezidențial, 
care a decolat, îridreptindu-se spre 
București.

RECOLTA DE TOAMNĂ - STRINSĂ Șl DEPOZITATĂ 
ÎN CEL MAI SCURT TIMP, FĂRĂ PIERDERII

BACĂU:

Măsuri energice pentru a se intensifica 
transportul produselor

în unitățile agricole din județul 
Bacău se muncește intens pentru ca 
pînă la 1 octombrie să se încheie 
recoltarea porumbului pe întrea
ga suprafață de 44 156 hectare. 
Se acționează cu prioritate pe so
lele care urmează să fie însămin- 
țate eu orz și griu, drept care, pe 
măsura recoltării, porumbul este 
adus operativ la marginea parcele
lor, de unde este transportat cu mij
loacele mecanice și atelajele la ba
zele de recepție și în hambare. In 
acest scop, la inițiativa comanda
mentului județean pentru agricultu
ră au fost transferate din zona de 
munte peste 1 500 de atelaje și au 
venit la șes un mare număr de 
oameni care ajută la transportul po
rumbului. Ca urmare a bunel orga
nizări a întregii activități, pînă la 21 
septembrie recolta a fost strinsă de 
pe 81 la sută din suprafața cultiva
tă, iar mai mult de 85 la sută din 
aceasta se află de acum în hamba
re. în multe unități agricole coope
ratiste și de stat din consiliile uni
ce Helegiu, Gh. Gheorghiu-Dej, 
Podu Turcului, Moinești, recoltarea 
porumbului s-a încheiat, oamenii 
fiind mobilizați acum la depănușat 
și transportul recoltei.

Ne aflăm la cooperativa agricolă 
Dămienești, unitate fruntașă din 
consiliul agroindustrial Traian. Cîm- 
pul este plin de oameni, mașini și 

atelaje. Se muncește organizat, pe 
parcele. Cocenii, ca și pănușele râ
mase în urma combinelor sînt adu
nate cu grijă, transportate în fura
jerii și însilozate în amestec cu tâi- 
ței de sfeclă și alte resturi vegeta
le ; porumbul este scos la marginea 
tarlalelor în grămezi mari cu aju
torul celor 40 de atelaje sosite toc
mai de la Asău, de unde cu 9 auto
camioane este transportat, în aceeași 
zi. la bazele de recepție și in ma
gazii. „Avem o producție bună și ne 
străduim să o strîngem cit mai re
pede — ne spune Constantin Matei, 
președintele unității. Am transpor
tat pînă acum la bazele de recepție 
mai mult de 75 la sută din cantita
tea de porumb contractată cu statul. 
Sintem hotărîți ca în cel mult 4—5 
zile să încheiem recoltarea și să ne 
achităm obligațiile la fondul de 
stat".

Munca este bine organizată și In 
cooperativele agricole din Tîrgu 
Trotuș și Șteîan cel Mare din con
siliul agroindustrial Gh. Gheorghiu- 
Dej, Căbești, Răchitoasa și Glăvă- 
neșli din consiliul agroindustrial 
Podu Turcului, ca și în alte unități 
cooperatiste și de stat din judfeț. La 
cooperativa agricolă Izvoru Berhe- 
ciului, de pildă, unitate din consi
liul agroindustrial cu același nume, 
au fost mobilizate în cîmp toate for
țele satului : cooperatori, oameni ai 

muncii din unitățile economice, din 
instituții, elevi. Se lucrează manual 
și mecanizat cu 7 combine. Aflat de 
fată, tovarășul Vasile Tarălungă, 
președintele consiliului agroindus
trial. ne-a informat că recoltarea 
porumbului se află în stadiu final 
și în cooperativele agricole Oncești, 
Colonești. Filipeni. Este adevărat, 
recoltarea este pe sfîrșite, dar de- 
pănușarea și transportul recoltei la 
bazele de recepție sau hambare în- 
tîrzie în acest Consiliu. Pină la data 
raidului, aici se depănușase doar 41 
la sută din cantitatea de porumb 
recoltată, iar circa 800 de tone de 
știuleti se aflau pe cîmp în aștep
tarea mijloacelor de transport. Can
tități însemnate de porumb recoltat 
care trebuie transportat operativ la 
bazele de recepție și în hambare 
există și în consiliile agroindustriale 
Parincea, Hemeiuși și Dealu Morii.

MEHEDINȚI:

Repede, dar și cu răspundere pentru 
livrarea producției obținute

Și In județul Mehedinți, ritmul re
coltării culturilor de toamnă crește 
cu fiecare zi. „Atît forțele mecanice, 
cit și cele manuale — ne spune ingi
nerul Marian Pufan, directorul direc
ției agricole județene — au fost ast
fel repartizate incit în fiecare unitate 
șă se realizeze, în perioada optimă, 
întregul volum de muncă. Recolta
rea porumbului, care ocupă cele mai 
mari suprafețe, se efectuează ma
nual 'în procent de aproape 80 la 

Pentru a se urgenta transportul re
coltei. comandamentul județean 
pentru agricultură a întreprins o 
seamă de măsuri între care supli
mentarea capacității de transport cu 
un mare număr de mașini folosite 
pină acum la alte lucrări, dotarea 
cu supraînălțătoare a tuturor mij
loacelor auto din unitățile agricole, 
ca și ale întreprinderii județene 
de specialitate, mobilizarea Unui 
număr mai mare de atelaje din zona 
necooperativizată etc. Prin introdu
cerea unei discipline ferme și o răs
pundere sporită la toate nivelurile, 
au fost create condiții ca în cel mult 
o săptămină întreaga producție de 
porumb din județ i să fie recoltată, 
transportată și înmagazinată in 
hambare.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

sută. în felul acesta folosim un nu
măr sporit de tractoare la pregătirea 
terenului pentru semănat".

Cum este organizată activitatea 7 
Ne aflăm în unitățile din consiliul 
unic Gruia, situat in zona de cimpie, 
unde se obțin in acest an producții 
mari de porumb. încă de la ivirea 
zorilor, cooperatorii din Pristol in
traseră In ritmul muncii, hotărîți ca 
în ziua respectivă să mai strîngă 
producția de pe încă 55 hectare, să 

elibereze de coceni această suprafa
ță și să mai transporte în baza fu
rajeră 85 tone resturi vegetale. Ilie 
Leca, președintele unității, care 
coordonează direct activitatea de re
coltat, ne dă cîteva relații despre fe
lul cum se procedează în această 
unitate : „Noi am cultivat 486 hec
tare cu porumb. Ținînd seama de 
forțele pe care le avem, am hotărit 
să strîngem manual întreaga pro
ducție. Am stabilit norme zilnice de 
muncă pe fiecare om atît la recol
tat, cît și Ia transportul producțiilor. 
Pînă în prezent am și pus la loc 
sigur producția de pe 400 hectare. 
Avem gata pregătită peste 60 Ia sută 
din suprafața pe' care o vom însă- 
mința cu păioase".

După ce au chibzuit temeinic, și 
cooperatorii din Vrata au ajuns la 
concluzia că au toate condițiile să 
strîngă manual întreaga producție 
de porumb de pe cele 342 hectare. 
Se recoltează concomitent pe două 
sole cu două formații mari de coo
peratori. Și fiecărei formații i s-au 
repartizat mijloace de transport pen
tru a se putea transporta pină în 
seară întreaga producție de porumb 
și de coceni rezultată.

în unitățile din consiliul unic Si
mian porumbul se strînge acum de 
Fe ultimele sole. Și nu întîmplător. 
ncă din prima zi de recoltat, ală

turi de cooperatori s-au aflat In 
cîmp toți angajații din unitățile si 
instituțiile de pe raza comunelor, 
în acest fel s-au realizat viteze zil
nice de lucru superioare celor plani
ficate.

Inginerul Ion Floricică, directorul 
S.M.A. Șimian, aflat pe o solă a coo
perativei agricole din Cerneți. cu o 
formație de 20 tractoare Ia arat, con
firmă că în această toamnă în uni
tățile de aici la recoltat s-a acțio
nat mai bine, mai -organizat. „Fap
tul că producția de porumb a fost 
strinsă intr-o perioadă scurtă și te
renul s-a eliberat repede de resturi 
vegetale ne-a permis nouă, mecani
zatorilor, să pregătim cu mai multă 
atenție suprafețele ce le vom însă
mânța. Din cele 3 000 hectare prevă
zute a fi semănate la nivelul consi
liului unic avem gata să primească 
sămința peste 2 010 ha".

într-adevăr. In toate unitățile rit
mul la recoltatul porumbului avan
sează rapid. Se impune însă o con
statare : sînt unități, mai ales pe 
raza consiliilor unice Devesel, Bîcleș, 
Prunișor și Gruia, unde încă se men-, 
ține decalajul între recoltat și elibe
rarea terenului. Consiliile populare.

SĂLAJ :

Acțiuni menite să sporească 
vitezele de lucru

Dată fiind coacerea neunifor
mă a lanurilor de la o zonă la alta, 
încă nu s-au atins vitezele planifi
cate la recoltat, transport și livrări 
în baze. Dar acestea cresc vizibil de 
la o zi la alta. De exemplu, dacă in 
primele două zile ale săptăminii tre
cute au fost recoltate doar 317 și 345 
hectare,- în celelalte zile suprafața re
coltată a crescut la peste 600 hecta
re. Pină duminică seara, porumbul a 
fost recoltat de pe 7 000 hectare, din 
cele 30 517 hectare aflate în cultură. 
Trebuie subliniat faptul că. în cea 
mai mare parte, porumbul se recol
tează manual, de unde și explicația 
prezentei în cimp a mii de coope
ratori, muncitori, elevi, etc. Pehtru 
a se evita deprecierea recoltei în 
timpul culesului, din inițiativa co
mandamentului agricol județean au 
fost confecționate 20 000 coșuri din 
nuiele, porumbul nemaifiind arun
cat în grămezi mici, ci strîns în co
șuri și transportat cu acestea la 
marginea tarlalei sau pus direct în 
mijloacele de transport.

O acțiune care s-a dovedit a fi 
deosebit de utilă : depănușarea știu- 
leților în cîmp. în consiliile agroin
dustriale Crîșeni și Someș-Odorhei, 
porumbul a fost strîns de pe 991 și, 
respectiv, 828 hectare. Acest fapt a 
permis ca la această oră, spre exem
plu, întreaga cantitate de porumb 
recoltată în C.A.P. Jibou să fie 
transportată și depozitată în cele 
mai bune condiții.

De notat că transportul este orga
nizat în trei variante : pe distante 
mai mici sînt folosite toate mijloa

conducerile unităților au răspunde
rea in această situație să acționeze 
mai ferm pentru a se folosi în tota
litate, cu randament maxim, atela
jele existente pe raza localităților.

Vlrqlliu TATARU 
corespondentul „Scînteii"

cele cu tracțiune animală ; pe dis
tante medii se transportă cu re
morci. iar pe distanțe mari — cu auto
camioane. Cît de eficientă este a- 
plicarea întocmai a acestei măsuri o 
dovedesc cantitățile transportate de 
unele unități care s-au conformat a- 
cestui program. C.A.P. Jibou a livrat 
bazei de recepție 837 tone, iar C.A.P. 
Someș-Odorhei — 770 tone porumb. 
Acolo unde mijloacele de transport 
nu răzbeau— cazul cooperativei a- 
gricole Năpradea — s-a recurs la o 
altă soluție : solarizarea porumbului 
în spații proprii de depozitare, ur- 
mind ca apoi să fie transportat în 
bază.

— Avînd in vedere că In acest an 
ritmul recoltării este mai intens și 
că, in general, producțiile sint mal 
mari — au fost identificate o serie 
de spații de depozitare și organizate 
5 baze volante la Almașu, Surduc, 
Zimbor, Crasna și Șimleu Silvaniei 
— ne spune tovarășul Alexandru 
Bondor, directorul I.C.A.P.A. Sălaj.

Pe traseul parcurs am întîlnit șl 
neajunsuri determinate de slaba or
ganizare a muncii. Bunăoară, la 
C.A.P. Creaca, la ora amiezii, Încă 
se mai aștepta sosirea a două auto
camioane promise pentru a trans
porta recolta în bază ; la C.A.P. Ro- 
mânași, autocamionul de la I.T.A. 
Sălaj sosise cu mare întîrziere. Se 
impune mai multă răspundere și 
solicitudine din partea celor care 
au sarcină să sprijine desfășurarea 
campaniei de recoltare.

Euqen TEGLAS
corespondentul „Scînteii"
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU'
Gaston Plissonnier, membru al Biroului Politic, 

secretar al C. C. al P.C. Francez
Tovarășul Nicolae Ceausescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România a primit, dumini
că, la Snagov, pe Gaston Plissonnier, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C. Francez, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., efectuează o 
vizită In tara noastră.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
l-au fost transmise, din partea to
varășului Georges Marchais, secre
tar general al Partidului Comunist 
Francez, calde salutări, împreună 
cu urări de noi succese în activi
tatea pe care o desfășoară în frun
tea partidului și statului. Totodată, 
oaspetele a mulțumit pentru posi
bilitatea de a vizita România și a 
apreciat realizările obținute de po
porul român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru urările ce i-au fost 
adresate și a rugat să se transmită 
tovarășului Georges Marchais un 
cald salut prietenesc și cele mai 
bune urări de sănătate și succes în 
activitâtea sa.

Khalil Al-Wazir, adjunct al comandantului suprem al Forțelor 
Revoluției Palestiniene, membru al Comitetului Central al Al-Fatah
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, la 21 
septembrie, la Snagov, pe Khalil 
Al-Wazir, adjunct al comandantului 
suprem al Forțelor Revoluției Pa
lestiniene, membru al Comitetului 
Central al Al-Fatah, aflat în vizită 
în tara noastră.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
transmise, din partea tovarășului 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, un salut 
călduros, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, de 
succes în activitatea consacrată pro
gresului României, cauzei păcii, în
țelegerii și colaborării internațio
nale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit șl a adresat tovarășului 
Yasser Arafat, conducerii O.E.P. un 
cald salut și cele mai bune urări.

în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate bunele raporturi de colabo
rare și solidaritate care s-au stator

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute In întrecerea socia

listă pe cele opt luni care au trecut din acest an de către colective 
fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, construcții, 
transporturi, din domeniul prestărilor de servicii, precum »i din cen
trale industriale.

Pe baza rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit In 
raport cu realizarea indicatorilor previzuți In criteriile de organizare a 
întrecerii socialiste, la sfirșitul lunii august pe primele locuri se si
tuează :

ÎN INDUSTRIA ARTICOLELOR 
CASNICE

Locul I : întreprinderea „Meta- 
loglobus" București, cu 847,3 
puncte.

Locul II : întreprinderea „Meta
lica" Oradea, cu 815,2 puncte.

Locul III : întreprinderea „Am
balajul metalic" Timișoara, cu 700,9 
puncte.

ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂRII 
CAUCIUCULUI ȘI MASELOR 

PLASTICE
Locul I : întreprinderea de anve

lope Luduș, județul Mureș, cu 835 
puncte.

Locul II : întreprinderea „Prod- 
eomplex" Tîrgu Mureș, cu 805,1 
puncte.

Locul III : întreprinderea de ar
ticole tehnice din cauciuc Brașov, 
cu 697,5 puncte.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de pie

le șl încălțăminte „Flacăra Roșie" 
București, cu 622 puncte.

Locul II : întreprinderea de pie
le și încălțăminte „Pionierul" 
București, cu -602 puncte.

Locul III : întreprinderea de în
călțăminte „Progresul" București, 
cu 460,5 puncte.

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE 
JUDEȚENE

Locul I : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Timiș, 
cu 851,9 puncte.

Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Ba
cău, cu 762,3 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Cluj, 
cu 650,8 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO

Locul I : întreprinderea de trans
port auto Mureș, cu 749,4 puncte.

cinema
• Bătălia din umbră : SCALA
(11 03 72)— »; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
• întunecare t BUZE$TI (50 43 58)
— 19
• Un comando pentru apa grea : 
BUZEȘTI — 14,30; 15,45, POPULAR 
(35 15 17) — 17; 19,30
• Raidul vărgat : POPULAR — 15
• Căutătorii de aur : LIRA (31 71 71)
— 15,30; 18,30. COSMOS (27 54 05) — 9; 
12; 16; 19, ARTA (213186) — 9; 11,30; 
14; 16,30; 10
• Noi, cel din linia tntll : FEREN
TARI (80 49 85) — 15.30; 19
• Șapte băieți șl o ștrengărită : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17.15; 19,30, 
PROGRESUL (23 94 10) — 15; 17,15;
19,30
• Cu mllnile curate — 19 ; Toată lu
mea este a mea — 14; 16,30 : MUNCA 
(21 50 97)
• Trebuie să-tl joci rolul : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, MELODIA (11 1^ 49) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20
• Pacea — victorie a rațiunii : CA

în timpul întrevederii au fost evi
dențiate bunele raporturi dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Francez, ex- 
primîndu-se dorința de a se acțio
na pentru dezvoltarea in continuare 
a legăturilor dintre cele două parti
de in interesul popoarelor român și 
francez, al cauzei păcii, înțelegerii 
și cooperării în Europa și în întrea
ga lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale vieții politice 
mondiale, precum și ale mișcării co
muniste și muncitorești.

Subliniind că situația internațio
nală continuă să fie gravă și com
plexă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că se impune să se facă to
tul pentru oprirea cursei înarmări
lor, pentru trecerea la dezarmare, în 
primul rînd la dezarmarea nucleară, 
pentru asigurarea păcii pe planeta 
noastră. S-a evidențiat că, pentru 
însănătoșirea , climatului internațio
nal, o importanță deosebită au eli
minarea forței și amenințării cu 
forța din relațiile dintre state și re

nicit între Partidul Comunist Român 
și Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei.

Reafirmînd poziția principială a 
României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat nece
sitatea intensificării eforturilor și 
acțiunilor politico-diplomatice în ve«. 
derea soluționării globale, pe calea 
tratativelor, a problemelor din 
Orientul Mijlociu, care să ducă la 
retragerea Israelului din teritoriile 
ocupate in urma războiului din 1967, 
la recunoașterea dreptului poporului 
palestinian la autodeterminare, in
clusiv la crearea unui stat palesti
nian propriu, independent, la reali
zarea unei păci trainice și juste me
nite să asigure integritatea, inde
pendența și suveranitatea tuturor 
statelor din regiune. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat impor
tanța organizării unei conferințe in
ternaționale, sub egida O.N.U., în 
vederea reglementării situației din 
această zonă, cu participarea tuturor 
statelor interesate, inclusiv a Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei

Locul II ! întreprinderea de 
transporturi auto Dolj, cu 747,3 
puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transporturi auto Sibiu, cu 671,8 
puncte.

TRANSPORTURI AUTO — 
ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea de 
transporturi specializate pentru a- 
gricultură și industria alimentară

Panoul fruntașilor 
pe opt luni ale anului

Constanța — Ministerul Agricultu
rii, cu 973,6 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
transporturi auto pentru produse 
petroliere „PECO" București — 
Ministerul Petrochimiei cu 746,8 
puncte.

Locul III : întreprinderea de a- 
provizionare, desfacere și trans
porturi pentru industria chimică 
București — Ministerul Industriei 
Chimice, cu 691 puncte.
IN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 

COMUNALE
Locul I : întreprinderea jude

țeană de gospodărie comunală sl 
locativă Caraș-Severin, cu 1 446.6 
puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală șl 
locativă Vaslui, cu 1 434,7 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală ș! 
locativă Maramureș, cu 1 425.6 
puncte.

CENTRALE INDUSTRIALE
INDUSTRIA MINIERA

Locul I : Combinatul minier 
Ploiești, cu 670.1 puncte.

PITOL (15 29 17) — I; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20
• Bonner Hui : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 19,30, CIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. GLORIA (47 48 75) — 9; 11; 13; 
15,30; 17,30; 19,30
• Săgeata neagră : LUMINA (14 74 18)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Păcat de lacrimile tale : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20
• Program de desene animate — 9; 
11; 13, Comedie mută '77 — 15; 17; 19: 
DOINA (16 35 38)
• Atkins : VICTORIA (16 28 79) - 9;
11,15: 13,30; 13,45; 18; 20
• Imperiul contraatacă i STUDIO 
(59 53 15) — 10: 13; 16; 18,30
• Infernul din zgirie nori : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 15.45; 19
• Despărțire temporară ■ GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 12; 16; 19
• Al șaptelea cartuș s DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30;
19.30
• Atenție la pana de vultur : DRU
MUL SARI! (3128 13) — 15; 17,15;
10.30
• Caravana misterioasă i PACEA 
(71 30 85) — 15; 17,15; 19,30
• Slnt timid, dar mă tratez : FLO-
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20. AURORA (35 04 66) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Cea mal lnclntătoare, cea mal 

glementarea conflictelor existente pe 
cale pașnică, prin tratative.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reliefat rolul însemnat ce revine 
partidelor comuniste și muncitorești, 
forțelor înaintate, democratice și 
progresiste din lumea întreagă în 
mobilizarea maselor de oameni ai 
muncii, a popoarelor pentru a de
termina afirmarea unui curs nou în 
viața internațională, reluarea șl con
solidarea politicii de destindere, în
făptuirea idealurilor de pace, cola
borare, independență națională, 
securitate și progres ale popoarelor.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român a subliniat impor
tanța deosebită a întăririi continue, 
a colaborării și solidarității dintre 
partidele comuniste și muncitorești 
în vederea creșterii contribuției lor 
la soluționarea marilor probleme 
care confruntă omenirea.

La întrevedere a participat tova
rășul Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

și a Israelului. A fost reliefată, 
totodată, importanta întăririi unității 
de acțiune a Organizației' pentru 
Eliberarea Palestinei, precum și a 
dezvoltării colaborării dintre țările 
arabe.

In numele conducerii O.E.P., oaspe
tele a exprimat vii mulțumiri parti
dului și statului nostru, poporului 
român, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru sprijinul și solidaritatea față 
de lupta dreaptă a poporului pa
lestinian, pentru activitatea consec
ventă desfășurată de România, de 
președintele ei, în vederea rezolvării 
juste și durabile a problemelor din 
Orientul Mijlociu.

La întrevedere au participat to
varășii Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și general
colonel Vasile Mllea, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul apără
rii naționale.

A fost de față Izzat Farid Abu 
AI-Rub, reprezentantul permanent al 
O.E.P. la București.

Locul II : Centrala sării șl neme
taliferelor București. cu 502,9 
puncte.
INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 

DE MAȘINI
Locul I : Centrul național al in

dustriei aeronautice române — 
București, cu 654,6 puncte.
INDUSTRIA ELECTROTEHNICA

Locul I : Centrala Industrială de 
echipament special București, cu 
604,7 puncte.

Locul II: Centrala industrială de 
electronică și tehnică de calcul, 
cu 268,8 puncte.

INDUSTRIA PETROCHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje și 

piese de schimb pentru prelucra
rea țițeiului și petrochimiei Plo
iești, cu 805,4 puncte.

INDUSTRIA CHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje și 

piese de schimb pentru industria 
chimică București, cu 885,5 puncte.

INDUSTRIA LEMNULUI 
ȘI MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII

Locul I : Centrala de exploa
tare a lemnului București, cu 92 
puncte.

INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : Centrala industriei con

fecțiilor București, cu 198,7 puncte.
Locul II : Centrala industriei 

confecțiilor Sibiu, cu 156,7 puncte.
agricultura

Locul I : Centrala industrializă
rii tutunului București, cu 858,9 
puncte.

Locul II : Centrala Industriei 
zahărului șl produselor zaharoase 
București, cu 521,8 puncte.

Locul III : Centrala industrială 
de morărit și panificație București, 
cu 387 puncte.

TRANSPORTURI
Locul I : Centrala industrială de 

reparații auto București, cu 618 
puncte.

Locul ÎI : Centrala mecanică de 
material rulant București, cu 516,6 
puncte.

atrăgătoare : MIORIȚA (14 17 14) — I;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Toate ml se tntlmplă numai mie :
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17,15; 19,30
• Iubire fără soare : flacAra 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Nu se știe niciodată — 19,30; 
(sala Atelier) : Faleza — 19
• Opera Română (13 18 57) : Carmen 
— 18
• Teatrul de operetă (14 80 11) : O 
noapte la Veneția — 18,30
• Teatrul Mic (14 70 81) ! Amurgul 
burghez — 20
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Trestia ginditoare — 17.30
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Ultimul bal — 18
• Teatrul Ciulești (sala Majestic,
14 72 34) : Arta conversației — 19
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Gong ’86 
— 19,30
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) Pe un pictor de plat — 18
• Circul București (10 41 95) : Gala 
surprizelor — 19

ZIUA NAȚIONALĂ A REGATULUI ARABIEISAUDITE

Maiestății Sale FAHD IBN ABDULAZIZ AL-SAUD
Regele Arabiei Saudite

RYADH
Aniversarea Zilei naționale a Regatului Arabiei Saudite îmi oferă plă

cuta ocazie de a vă transmite, in numele poporului român și al meu 
personal, sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de prosperitate și pace poporului saudit prieten.prosperitate și pace poporului saudit prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

de Arabia
în regiunea 
sud-vest, re-

kmp și o 
de aproxi- 

milioane de 
Teritoriul

Poporul saudit ani
versează la 23 sep
tembrie ziua naționa
lă, marcind cu acest 
prilej împlinirea a 54 
de ani de la reunirea 
diferitelor părți ale 
teritoriului actual în
tr-un singur stat, sub 
numele 
Saudită.

Situat
Asiei de ,
gatul saudit ocupă cea 
mai mare parte a 
Peninsulei Arabia, a- 
vînd o suprafață de 
2149 690 '
populație 
mativ 8 
locuitori.
său, acoperit în pro
porție de 75 la sută de 
deșert, adăpostește 
imense resurse natu
rale și în primul rînd 
petrol. Potrivit calcu
lelor specialiștilor, re
zervele de „aur ne
gru" se ridică la cir
ca 170 miliarde de ba
rili (un baril “ 159 
litri), asigurînd veni
turi anuale în valoare 
de miliarde de do
lari. Aceste fonduri

sînt destinate, in ma
re parte, diversificării 
economiei naționale, 
creării unor sectoare 
noi de activitate. In 
cele patru decenii ca
re au trecut de la 
descoperirea petrolu
lui, pe harta Arabiei 
Saudite au apărut 
sute "de obiective e- 
conomice de primă 
importantă : rafină
rii. uzine siderurgice, 
conducte petroliere, 
uzine de desalinizare 
a apei de mare, în
treprinderi ale indus
triei ușoare și alimen
tare etc. Un exemplu 
elocvent al schimbă
rilor radicale înregis
trate ca rezultat al 
valorificării principa
lei bogății naturale îl 
oferă dezvoltarea lo
calității Al Jubail. 
Simplu port de pes
cuit, cu 8 000 de lo
cuitori la începutul 
anilor ’70, acesta este 
în prezent un oraș 
modern a cărui popu
lație a crescut de a- 
proape zece ori și care 
dispune în apropiere

Cronica zilei
Ministrul apărării naționale al Re

publicii Socialiste România, general
colonel Vasile Milea, a adresat o te
legramă de felicitare ministrului apă
rării populare al Republicii Populare 
Bulgaria, general de armată Dobri 
Djurov, cu prilejul celei de-a 42-a 
aniversări a Zilei Armatei Populare 
Bulgare.

Cu același prilej,, colonel Nicola 
Krivlev, atașatul militar aero și na-

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEIT'

BRAȘOV : Produse noi
în mai puțin de 10 zițe, la între

prinderea „Hidromecanica" din 
Brașov au fost lansate in fabrica
ția de serie două noi produse de 
înaltă complexitate tehnică.. Este 
vorba de transmisia hidromecanică 
15—16 HRS, care va echipa trac
toarele, automotoarele și utilajele 
terasiere dotate cu motoare de 
180 CP și transmisia hidromeca
nică 11—12 HRS destinată echipă
rii tractoarelor cu motoare de 
60—80 CP. Amănunte în legătură 
cu noile produse ne-âu fost ofe
rite de inginerul Ioan Benke :

— Realizarea noilor produse se 
înscrie in eforturile stăruitoare ale 
colectivului nostru de a asigura in
tegral, pe plan intern, economiei 
naționale utilajele și mecanismele 
de care aceasta are mare nevoie. 
Cînd spun integral, mă refer, la 
faptul că aceste produse se vor 
realiza la un grad de integrare de 
sută la sută. In ultima perioadă, 
noi am introdus in fabricație și alte 
produse noi, de înaltă tehnicitate, 
între care o transmisie hidromeca
nică cu * 1 circuit hidraulic de 13,1 
țoii și turbosuflantele H-l și H-3 
care asigură supraalimentarea mo
toarelor diesel rapide cu puteri 
cuprinse între 150 și 360 CP — și 
ele realizate la un grad de inte
grare de sută la sută. Aceasta a fă
cut ca ponderea produselor noi și 
modernizate pe întreprinderea 
noastră să ajungă acum la 25 la 
sută, față de 18 la sută cit s-a pre
văzut pînă la finele anului. (Nico
lae Mocanu).

Institutul do meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 23 septembrie (ora 21) — 26 
septembrie (ora 21). In țară : Vremea 
va fl schimbătoare In nordul, centrul 
șl estul țării șl predominant frumoasă 
In rest. Cerul variabil va prezenta în- 
norări mai accentuate în prima parte 
a Intervalului In nordul, centrul și 
estul țârii, unde, pe alocuri, va ploua 
slab. In celelalte regiuni, ploi izolate.

LUPTE. La cea de-a 19-a ediție 
a Campionatelor balcanice de lupte 
pentru juniori, desfășurate in orașul 
iugoslav Sombor, cu participarea a 
92 concurențl din Bulgaria, Grecia, 
România, Turcia, Iugoslavia, tinerii 
sportivi români s-au comportat re
marcabil, reușind să cucerească 7 
medalii de aur. La lupte greco-ro- 
mane au obținut titlul de campioni 
balcanici Radu Struberl (categ. 52 
kg). Petre Cărare (categ. 68 kg). An
ton Arghirea (categ. 74 kg). Petre 
Onciu (categ. 57 kg). In competiția 
de lupte libere s-au clasat pe locul
1, devenind, de asemenea campioni 
balcanici, Dumitru Drăghici (categ. 
48 kg), Gheorghe Mîțu (categ. 82 kg), 
Alexandru Kotelesh (categ. 90 kg).

CICLISM. Proba de urmărire in
dividuală din cadrul Balcaniadei de 
ciclism, ce se desfășoară pe velodro
mul din orașul bulgar Kazanlik, a 
revenit lui Stancio Stancev (Bulga
ria) — 4’51”36/100, urmat de V. Mi- 
trache (România) și Kanelopoulos 
(Grecia). în proba de 1 000 m cu 
start de pe loc a terminat învingă
tor bulgarul Stoian Petrov — l’09”15/ 
100, urmat de Boris Mihov (Bulga
ria) — 1TO”73/1OO, D. Răcășan

■Ki

BACĂU : Premiera tehnică
De pe banda de montaj de la 

întreprinderea de mașini-unelte 
din Bacău a ieșit prima mașină de 
rectificat interior și plan cu ax 
vertical și masă rotativă, denumită 
pe scurt RIV-800. Referindu-se ,1a 
caracteristicile tehnico-funcționale 
ale acesteia, inginerul Vasile Gogu, 
directorul unității, ne precizează :

— Este o mașină universală, 
complet automatizată, de înaltă 
tehnicitate și productivitate în pre
lucrarea pieselor prin rectificare. 
Lucrează cu o precizie de ordinul 
micronilor. Fabricarea ei în țară 
înlocuiește importul.

Noua mașină, considerată o pre
mieră tehnică de prestigiu, este 
opera specialiștilor de la Institutul 
de cercetări și proiectări pentru 
mașini-unelte din București și a 
colectivului muncitoresc de la în
treprinderea din Bacău. Printre 
realizatorii ei se numără lăcătușii

Nisipul mării, încă fierbinte, ca și 
soarele strălucitor fac din frumosul 
nostru Litoral atracția numărul unu 
și în luna septembrie. Biletele pen
tru un sejur reconfortant pe Lito
ral, in această perioadă, se pot 
procura de la toate oficiile județene 
de turism și de la întreprinderea de 
turism, hoteluri și restaurante — 
I.T.H.R. București, La dispoziția 
oaspeților din stațiunile de pe Lito
ral se află Multiple posibilități de 
divertisment : vizite la obiective tu
ristice. călătorii In mirifica Deltă a 
Dunării, plimbări cu vaporul pe 
Canalul Dunăre — Marea Neagră.

Tot în această perioadă se orga
nizează excursii cji trenul pe Lito
ral.

Este demn de reținut faptul că 
In luna septembrie se practică ta
rife reduse aproape Ia jumătate.

Oricind, pentru orice zi de ple
care, pentru orice durată de sejur, 
doritorii pot apela la serviciile a- 
gențiilor de turism. 

de una dintre cele 
mai mari platforme 
petrochimice din lume, 
întinsă pe o suprafa
ță de 131 kmp, plat
forma are nu mai pu
țin de 20 mari unități, 
care dau cele mai di
ferite produse — me
tanol, uree, propilenă 
etc.

Animat de senti
mente de prietenie 
fată de popoarele a- 
rabe. față de toate po
poarele care au pășit 
pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, indife
rent de orinduire so
cială. poporul român 
urmărește cu interes 
și simpatie eforturile 
poporului saudit în 
direcția propășirii ță
rii. manlfestțndu-și 
dorința ca legăturile 
prietenești româno- 
saudite, colaborarea 
dintre țările noastre 
să cunoască o conti
nuă dezvoltare pe 
multiple planuri, in 
interesul reciproc, al 
cauzei păcii si înțele
gerii internaționale.

din trei unități 
armatei noastre, cărora le-a vor- 
despre semnificația evenimentu- 
aniversat. Participanțil au vizio- 
o fotoexpoziție cuprinzind as-

val al R.P. Bulgaria la București, s-a 
întîlnit cu militari 
ale 
bit 
lui 
nat 
pecte din viața și activitatea milita
rilor Armatei Populare Bulgare și 
filme documentare puse la dispozi
ție de Ambasada R.P. Bulgaria.

Doru Pătrășcanu șl Gheorghe 
Ciucu, electricianul Ilie Avădanei, 
maistrul Mihail Farcaș, inginerii 
Constantin Tiron, Nicolae Bobeică 
și alții. (Gheorghe Baltă).

Și

VASLUI : Livrări 
suplimentare 

însuflețiți de îndrumările 
orientările date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, la Congresul al 
III-lea al oamenilor muncii, colec
tivul de muncitori, ingineri și teh
nicieni de la întreprinderea de ma
teriale izolatoare din municipiul 
Vaslui — unitate fruntașă pe ra
mură în întrecerea socialistă — ob
ține noi și remarcabile realizări. 
Ni le prezintă Vasile Gheorghiu, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii din întreprindere :

— Datorită măsurilor tehnico-or- 
ganizatorice întreprinse in special 
pentru sporirea productivității mun
cii — indicator care este cui? peste 
29 000 lei superior celui prevăzut 
— colectivul nostru și-a Îndeplinit 
cu mult înainte de termen planul 
la producția-marfă industrială pe 
trei trimestre din acest an. Pînă la 
1 octombrie ne-am angajat să rea
lizăm și să livrăm suplimentar 
șantierelor țării și la export produ
se hidroizolatoare și alte materiale 
de construcții în valoare de aproa
pe 57 milioane lei. (Petru Necula).

SUCEAVA : Economii 
de materiale

în perioada care a trecut de Ia 
începutul anului și pînă acum, oa
menii muncii din industria jude
țului Suceava au pus suplimentar 
la dispoziția economiei naționale 
importante cantități de produse. 
Astfel, ei au realizat și livrat, 
peste prevederi, 17 360 tone pirită, 
importante cantități de minereuri 
și metale neferoase In concentrate, 
produse de mecanică fină în va
loare de peste 17 milioane lei. con
fecții textile în valoare de aproape 
40 milioane lei. mari cantități de 
furnire estetice, placaje din lemn, 
plăci fibrolemnoase și altele. 
Atenția acordată bunei gospodăriri 
a materiilor prime, materialelor 
și energiei electrice și termica a 
făcut ca sporurile menționate să 
fie obținute în condițiile reduce
rii substanțiale a consumurilor 
normate. Au fost economisite 663 
tone metal, 10 332 MWh energie 
electrică, 24 983 tone combustibil 
convențional, 2 944 mc lemn și al
tele. (Sava Bejinariu).

INVITAȚIE PE LITORAL
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Sporirea potențialului energetic 
— o preocupare prioritară

U.R.S.S
Crește ponderea micilor hidrocentrale

în sistemul energetic al U.R.S.S., 
circa 300 de hidrocentrale sînt de 
proporții mici, puterea fiecăreia 
nedepășind 30 000 kW. O asemenea 
centrală poate Insă asigura cu 
energie electrică un oraș cu 50 000— 
70 000 de locuitori, relatează agen
ția T.A.S.S.

în prezent, In U.R.S.S. au loc 
cercetări și sînt elaborate planuri 
pentru dezvoltarea micii hidroener
getici pînă in anul 2000. în anii ’60, 
cînd au fost construiți marii gi- 
ganți energetici, o parte dintre 
centralele de dimensiuni reduse au 
fost închise, altele au fost conser
vate. Citeva, de regulă cele mai 
moderne și automatizate, au con-

R. S. F. IUGOSLAVIA
Lampă

La Institutul de științe nucleare 
„Boris Kidrici" din Vinci a fost 
construită o lampă care transformă 
în lumină energia solară acumu
lată in prealabil intr-o instalație 
specială. Prima serie de 1 000 de 
asemenea lămpi a inceput să fie 
folosită în țară și străinătate. Se 
află in producție noi serii, totali- 
zînd 100 de mii de lămpi solare, 
destinate uzului intern sau expor
tului. După cum arată publicația 
„Iugoslavskie Novosti", electricita
tea obținută pe baza energiei so-

R. D. GERMANA
Aparate cu consum redus

Circa 12 la sută din producția 
anuală de energie electrică din țară 
este consumată de iluminatul ora
șelor și satelor. Prin folosirea unor 
lămpi și aparate de iluminat mai 
perfecționate, in ultimii cinci ani 
a fost economisită o cantitate de 
energie electrică 
consumul

Această 
datorește 
rodnice a 
„Narva" 
producție 
ințifice. Producția combinatului o

echivalentă cu 
anual a două mari orașe, 
importantă realizare se 

în mare parte muncii 
colectivului combinatului 
pentru’ introducerea in 
a cuceririlor tehnico-ști-

R. S. CEHOSLOVACĂ
Curenții aerieni

Lucrătorii Institutului de fizică 
■1 Academiei de științe din Slovacia 
au elaborat o hartă specială, care 
înfățișează forța și direcția vîntu- 
lui într-un an pe teritoriul repu
blicii. Cele mai vintoase se dove
desc vîrfurile munților și curmătu
rile, unde viteza curenților aerieni 
este de 10 m pe secundă. Harta 
are o mare însemnătate practică. 
Pe baza ei se întocmește o schemă 
a amplasării centralelor eoliene

tv
20,00 Telejurnal
20,30 Teatru TV. „Cronlcâ de vitejie" 

de Dan Tărchllâ. în distribuție ; 
Radu Beligan, George Constantin, 
Ion Marinescu, Rodica Tapalagă,

vremea

Informații sportive

în prezent 
cele ce prezintă

dezvoltarea micii

tinuat să funcționeze, 
sînt recuperate 
condiții pentru o funcționare în
delungată.

în general, 
energetici are loc pe o altă cale 
decit în trecut. Atunci, asemenea 
centrale s-au construit mai ales pe 
cursurile mici de apă, inclusiv de 
șes. Posibilitățile de construire a 
centralelor mici s-au redus, mai 
ales acolo unde ridicarea lor ne
cesită scoaterea din circulație a 
unor terenuri agricole. Ca 
proiectele sint elaborate 
construirea acestor unități 
tice, îndeosebi pe lacurile 
ale deja existente.

urmare, 
pentru 

energe- 
artifici-

scumpă
solară
lare este deocamdată mai 
decit aceea realizată din alte sur
se, in schimb avantajul ei constă 
în faptul că poate fi folosită mai 
rentabil, de pildă în zone izolate, 
în laboratoare sau în alte unități 
de cercetare sau economice situate 
în zone lipsite de energie electrică.

O dată cu realizarea noii lămpi, 
s-au pus la punct și noi colectoare, 
care reprezintă o tehnologie mai 
perfecționată de transformare a 
energiei solare in lumină electrică.

constituie lămpile șl aparatele de 
iluminat cu destinațiile cele mai 
diferite. Acum ele consumă canti
tăți mai mici de energie electrică, 
dar luminează mai bine. Crește 
continuu ponderea in producție a 
lămpilor cu halogeni, care sînt și 
mai durabile, și mai economicoase. 
Numai în ultimul an, combinatul 
și-a reinnoit sortimentul de pro
duse cu o treime. Un loc important 
in programul combinatului îl ocupă 
propria dotare cu instalații care 
funcționează cu ajutorul microelec
tronicii.

la lucru
pentru aprovizionarea cu energie 
electrică ă locuințelor, a unor ferme 
agricole și altor mici unități eco
nomice. Aceste centrale sint deo
sebit de avantajoase în zonele unde 
nu este rentabilă extinderea rețe
lei de transport al energiei. în 
Cehoslovacia, energia vîntulul este 
de acum folosită pentru acționarea 
pompelor și satisfacerea altor cea- 
rințe economice.

■ jl
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Adeta Mârculescu, Mari» Ploae, 
Vladimir Gâftan, Silviu St&ncu- 
lescu, Corado Negreanu, Matei 
Alexandru. Costel Constantin, Mi
hai Dinvale, Nicolae Pomoje, Vir
gil Ogâșanu, Constantin Băltâre- 
țu, George Oprina, Sorin Gheor
ghiu, Radu Panamarenco, Gheor- 
ghe Pufulete, Candid Stoica ș.a.
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Vlntul va sufla slab plnâ la moderat, 
cu unele Intensificări la munte șl in 
nord-eștul țării din sectorul nordic, cil, 
viteze pînâ la 50 kilometri la orâ. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse Intra 
3 și 13 grade, mai coborite tn ultima 
noapte, clnd, local, se va produce bru
mă, iar cele maxime între 14 și 24 gra
de, izolat mal ridicate in sud-vest. Di
mineața, pe alocuri, în depresiuni, 
teeață slabă. în București : Vremea va 
fl predominant frumoasă, cu cerul va
riabil, favorabil ploii slabe în prima 
parte a intervalului. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 5 șt 9 grade, 
iar cele maxime între 20 și 24 grade.

(Rbmânia) — l’ll”26/100, Gheorghe 
Lăutaru (România) — l'll”83/100, 
Kuntras (Grecia) — l’12’'61/100.

GIMNASTICA. Campionatele euro
pene de gimnastică ritmică modernă, 
desfășurate la Florența, s-au încheiat 
cu exercițiile cu obiecte. La exerci
ții cu panglică pe locul I s-a situat 
Galina Beloglazova (U.R.S.S.) cu 20 
puncte. Florentina Butaru (Româ
nia) s-a situat pe locul 5 cu 19,725 
puncte și pe același loc la exerciții cu 
măciuci, ciștigate de Bianca Panova 
(Bulgaria). La exercițiile cu mingea 
și. respectiv, coarda victoria a reve
nit sportivelor din Bulgaria, Adriana 
Dunavska și Lilia Ignatova. Floren
tina Butaru a ocupat locul 5 la exer
cițiul cu mingea și locul 6 la exer
cițiul cu coarda. Pe echipe, la ac
tualele campionate, locul I a reve
nit reprezentativei Bulgariei, urma
tă de U.R.S.S.

FOTBAL. Campionatul diviziei A 
Ia fotbal a programat duminică me
ciurile etapei a cincea. Iată rezulta
tele tehnice : Sportul studențesc — 
Steaua 1—2 (0—1), Dinamo — S. C. 
Bacău 4—1 (2—1), Rapid — Victoria
1— 0 (1—0), F.C.M. Brașov — Chimia
2— 0 (1—0), Jiul Petroșani — Petrolul 
1—2 (0—1), Gloria Buzău — Univer
sitatea Cluj-Napoca 1—0 (1—0), Oțe
lul Galați — Corvinul 1—1 (1—0), 
Flacăra Moreni — F. C. Argeș 1—0 
(1—0), " F. C. Olt — Universitatea 
Craiova 2—0 (1—0). în clasament 
conduce Steaua (cu 8 puncte), urma
tă de Dinamo (7 p), Universitatea 
Cluj-Napoca, F. C. Olt și Petrolul 
Ploiești (cîte 6 p) etc.

AUTOMOBILISM. „Marele pre
miu" al Portugaliei Ia Formula 1, 
desfășurat pe circuitul de la Esto
ril, s-a încheiat cu victoria britani
cului Nigel Mansell (pe „Williams 
Honda"), cronometrat pe 300,450 km 
cu timpul de lh37’21”900/100. Pe 
locurile următoare : francezul Alain 
Prost („McLaren Tag"), la 18”772/100 
și brazilianul Nelson Piquet („Wil
liams Honda"), la 49”274/100. In 
clasamentul piloților, Nigel Mansell 
și-a consolidat poziția de lider, to- 
talizînd în prezent 70 puncte. 11 ur
mează Nelson Piquet (60 puncte) și 
Alain Prost (59 puncte).

ȘAH. Cea de-a 19-a partidă a me
ciului pentru titlul mondial de șah, 
ce se dispută la Leningrad intre 
marii maeștri sovietici Gări Kaspa
rov și Anatoli Karpov, a fost ami- 
nată la cererea lui Kasparov și se 
va disputa, probabil, miercuri. Scorul, 
după cum se cunoaște, este de 9,5— 
8,5 puncte in favoarea lui Kasparov.



CONFERINȚA DE LA STOCKHOLM ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE

Acord asupra unor măsuri semnificative 
de încredere și securitate în Europa

Țara noastră a contribuit

STOCKHOLM 22 (Agerpres). — 
Lucrările Conferinței pentru măsuri 
de încredere și de securitate și pen* 
tru dezarmare în Europa s-au în
cheiat. Cele treizeci ți cinci de stale 
participante au convenit asupra unui 
set de măsuri de încredere șî de 
securitate — semnificative din punct 
de vedere militar ți politic — desti
nate să reducă pericolul de confrun
tare militară in Europa, neîncrederea 
ți suspiciunile dintre țările conti
nentului.

înțelegerile realizate la Conferința 
de la Stockholm reprezintă, prin na
tura și conținutul lor, un progres 
semnificativ față de prevederile Ac
tului final de la Helsinki.

In domeniul notificării, perioada 
de anunțare prealabilă a activități
lor militare a fost, practic, dublată, 
iar pentru pragurile numerice de 
notificare se preconizează niveluri 
substanțial reduse față de prevede
rile Actului final de la Helsinki.

în afara manevrelor militare și a 
mișcărilor de trupe, notificarea a 
fost extinsă șl la transferurile și 
concentrările de trupe.

Schimbul de calendare anuale asu
pra activităților militare notificabile 
planificate va contribui, Ia rîndul 
său. Ia sporirea gradului de previzi- 
bilitate și, implicit, la diminuarea 
tensiunilor și a gradului de confrun
tare militară.

S-a ajuns, de asemenea, la un 
acord privind invitarea de observa
tori din cele treizeci și cinci de sta
te participante la toate activitățile 
militare care ating un anumit nivel, 
renunțîndu-se, astfel, la caracterul 
voluntar al invitării de observatori, 
așa cum prevede Actul final de la 
Helsinki. Verificarea modului de 
aplicare și de respectare a măsurilor 
de încredere și de securitate conveni
te, Inclusiv prin inspecții la fața lo-

prin propunerile prezentate 
cit mai substanțiale

cului, a constituit una dintre proble
mele centrale la Conferința de la 
Stockholm, iar rezolvarea sa a nece
sitat eforturi și voință politică. Limi
tarea numărului de inspecții, prin 
convenirea unei cote anuale pe care 
fiecare stat participant o poate ac
cepta, nu diminuează valoarea prin
cipiului verificării, introdus pentru 
prima oară în sistemul acordurilor 
privind încrederea, securitatea și 
dezarmarea.

Un capitol distinct al documentului 
final al Conferinței de la Stockholm 
se referă la obligația pe care o au 
statele participante de a nu recurge 
în raporturile lor reciproce la ame
nințarea cu forța sau la folosirea 
forței, sub nici un pretext, împotriva 
integrității teritoriale sau a indepen
dentei politice a vreunui stat, a 
exercitării drepturilor sale suverane 
sau pentru dobîndirea, invadarea, 
atacul sau ocuparea de teritorii, in
diferent de sistemul lor politic, eco
nomic sau cultural și de raporturile 
de alianță sau nealianță dintre ele.

Aria de aplicare a măsurilor de 
încredere și de securitate puse de 
acord la Conferința de la Stockholm 
a fost extinsă la ansamblul Europei, 
inclusiv la zona maritimă ți spațiul 
aerian adiacente, iar aplicarea măsu
rilor convenite va avea un caracter 
obligatoriu.

Alte probleme, cum sint limitarea 
activităților militare, notificarea si 
observarea activităților aeriene si na
vale independente, crearea unui ca
dru sau mecanism permanent de in
formare, comunicare și consultare 
pentru examinarea si soluționarea 
unor aspecte legate de punerea în a- 
plicare a măsurilor convenite, nu au 
fost decît parțial rezolvate și urmea
ză să fie abordate lntr-o etapă 
viitoare a conferinței.

la realizarea unei înțelegeri

Reuniunea general-europeană de 
la Viena, din toamna acestui an, va 
evalua progresele realizate în cursul 
primei faze a conferinței și, even
tual, va decide asupra completării 
mandatului acesteia, pentru a se pu
tea trece la faza a doua — consa
crată dezarmării.

La rezultatele pozitive ți înțelege
rile realizate la Conferința de la 
Stockholm a contribuit, alături de 
alte state, ți România. Prin propune
rile, sugestiile ți ideile prezentate 
încă de la începutul conferinței și pe 
toată durata negocierilor, țara noas
tră a urmărit consecvent să contri
buie la găsirea posibilităților de a- 
propiere a pozițiilor, de realizare a 
unui acord cit mai substanțial. Re
zultatele obținute la Conferința de la 
Stockholm justifică eforturile inves
tite în această acțiune, permit și 
fac necesari continuarea lor.

Potrivit mandatului stabilit la 
reuniunea general-europeană de la 
Madrid, Conferința de la Stockholm 
are. ea însăși, capacitatea să decidă 
asupra intrării în vigoare a măsuri
lor convenite. Statele participante la 
conferință au căzut de acord ca mă
surile de Încredere șl de securitate 
adoptate să intre în vigoare la 1 Ia
nuarie 1987. Aceasta va deschide noi 
perspective procesului de securitate 
și cooperare în Europa, destinderii, 
apropierii și conlucrării pașnice în
tre popoarele continentului nostru.

Aplicarea șl respectarea, de către 
toate statele și cu bună credință, a 
măsurilor de încredere șl de secu
ritate convenite va avea, totodată, un 
impact pozitiv, direct asupra dezar
mării, puțind declanșa' un dialog real, 
de substanță In acest domeniu, cu 
participarea egală a tuturor țărilor 
europene.

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A 0. N. U.
Au început dezbaterile de politică generală

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres).

Congresul Sindical Mondial
în. documentele finale adoptate se subliniază necesitatea 
unității de acțiune pentru soluționarea problemelor cardinale 

contemporane
BERLIN 22 (Agerpres). — Luni 

s-au încheiat, la Berlin, lucrările ce
lui de-al XI-lea Congres Sindic-a^ 
Mondial.

Desfășurata sub deviza „Pace șl 
muncă", dezbaterile din plenul și 
comisiile congresului, la care au luat 
cuvintul reprezentanții unui mare 
număr de organizații sindicale, au 
pus in prim-plan necesitatea asigu
rării păcii — problema fundamen
tală a epocii noastre. S-a relevat 
că. în acest scop, este necesară în
tărirea unității de acțiune a sindi- 

f catelor de pretutindeni în frontul co
mun al forțelor progresiste, al po
poarelor In lupta pentru salvgarda
rea omenirii de pericolul unui război 
nuclear nimicitor. Dezbaterile au 
pus. de asemenea. In evidentă căi și 

( metode pentru dezvoltarea acțiunilor 
sindicale unitare In apărarea intere
selor vitale ale oamenilor muncii, 
respectarea drepturilor sindicale, li
chidarea inechităților sociale.

Congresul a adoptat o serie de do
cumente, printre care rezoluția cu 
privire la pace și dezarmare, a adre
sat un apel sindicatelor din toate ță
rile lumii pentru întărirea unității

de acțiune In lupta pentru rezolva
rea marilor și complexelor probleme 
cu care se confruntă astăzi omeni
rea, în primul rînd încetarea cursei 
înarmărilor, împotriva ofensivei mo
nopolurilor și societăților transnațio
nale, pentru o nouă ordine economi
că internațională, pentru drepturi șl 
libertăți economice și sociale.

Congresul a adresat un mesaj pre
ședintelui S.U.A., Ronald Reagan, 
secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, și secre
tarului general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, în care se cere 
luarea de măsuri pentru încetarea 
cursei înarmărilor și folosirea spa
țiului cosmic numai In scopuri paș
nice, pentru trecerea la dezarmare 
generală. In primul rind nucleară, și 
redistribuirea, resurselor țărilor în 
■copul dezvoltării economice și so
ciale a tuturor popoarelor. Congresul 
a adoptat, de asemenea, rezoluții șl 
mesaje de solidaritate cu oamenii 
muncii și sindicatele din diferite țări 
și regiuni ale lumii.

Au fost alese organele de condu
cere ale Federației Sindicale Mon
diale.

In interesul păcii și stabilității în Asia
TOKIO 22 (Agerpres). — în capi

tala Japoniei au început lucrările 
celei de-a treia ședințe plenare a 
Comitetului pentru prietenie China— 
Japonia In secolul XXI.

Primul ministru japonez. Yasuhiro 
Nakasone, a relevat, la ședința de 
deschidere a reuniunii, Importanța 
prieteniei dintre popoarele japonez 
și chinez, a dezvoltării relațiilor din
tre cele două țări.

Intr-un mesaj adresat reuniunii, 
secretarul general al C.C. al P.C. 
Chinez, Hu Yaobang, și premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
Zhao Ziyang, au subliniat că reali
zarea prieteniei chino-japoneze In 
secolul următor este în interesul pe 
termen lung al celor două țări și po
poare, al păcii și stabilității în Asia 
și In Întreaga lume — relatează agen
ția China Nouă.

ORIENTUL MIJLOCIU
ABU DHABI 22 (Agerpres). — în

tr-un interviu acordat cotidianului 
„Al Ittihad", care apare la Abu 
Dhabi, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, Yasser Arafat, refe- 
rindu-se la acordul iordaniano-pales- 
tinian, încheiat în februarie 1985, a 
declarat că acesta nu a fost abrogat 
deoarece o asemenea decizie nu poate 
fi luată decit de Consiliul Național 
Palestinian (parlamentul), informea
ză agenția FANA. O.E.P. consideră 
acordul ca inoperant, pînă la convo
carea Consiliului Național Palesti
nian. a adăugat el.

TEL AVIV 22 (Agerpres). — Am-, 
ple demonstrații de protest ale popu
lației palestiniene au avut loc dumi
nică în Gaza, teritoriu ocupat de 
Israel. Ca urmare a intervenției for
țelor polițienești, un tînăr palestinian 
a fost ucis și 100 au fost arestați, in
formează agenția Q.N.A., citind tele
viziunea israeliană. Demonstrații si
milare au avut loc șl în alte orașe 
eituate In teritoriile ocupate de 
Israel de pe malul vestic ăl Iordanu
lui și din Gaza. Ele au fost consacra- 
te marcării a patru ani de la masa
crul din taberele de refugiat! palesti
nieni de la Sabra și Chatilla.

TEL AVIV 22 (Agerpres). — Minis
trul israelian al apărării. Yitzhak 
Rabin, a anunțat că Israelul va pro
ceda la Întărirea milițiilor așa-zisei 
„Armate a Libanului de Sud" — 
creată si finanțată de Israel, infor
mează agenția Associated Press. 
Echipamentul militar ce ar urma să 
fie furnizat „A.L.S." constă In elicop
tere de luptă și tancuri. în ultima 
vreme s-a înregistrat o intensificare 
a acțiunilor luptătorilor libanezi din 
rezistentă care activează In sudul Li
banului. aflat sub ocupație israeliană.-

— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite au început, luni, dez
baterile de politică generală din 
cadrul celei de-a 41-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

Pe agenda actualei sesiuni figu
rează, pînă în prezent, 143 de punc
te. care se referă la aspectele ma
jore — politice, economice, juridice, 
militare, tehnico-științifice, cultura
le și da altă natură — ale raportu
rilor internaționale. Ținînd seama 
de gravitatea fără precedent a si
tuației internaționale actuale, dezba
terile celei de-a 41-a sesiuni 
a Adunării Generale sint che
mate să procedeze la o analiză apro
fundată a factorilor care generează 
tensiune, suspiciuni și neîncredere 
In raporturile interstatale și să iden
tifice acele căi și mijloace prin care 

‘organizația mondială, statele mem
bre pot contribui mai eficient la 
Întărirea respectului față de norme
le dreptului și legalității internațio
nale. la excluderea forței, la demo
cratizarea relațiilor internaționale, 
la promovarea destinderii, înțelege
rii și conlucrării pașnice între na
țiuni, la stoparea cursei iraționale 
a înarmărilor și progresul pe calea 
dezarmării. în primul rînd a dezar
mării nucleare, la reglementarea pe 
cale pașnică a conflictelor și dife
rendelor. la lichidarea subdezvoltă
rii și edificarea noii ordini econo
mice mondiale, la consolidarea păcii 
și securității regionale și globale.

Luînd primul cuvintul in cadrul 
dezbaterilor generale, regele Spaniei, 
Juan Carlos, a exprimat speranța că 
Instaurarea unul climat de dialog și 
de Încredere sporită în relațiile in
ternaționale lntr-un timp relativ scurt 
va putea duce la o reducere reală 
a arsenalelor nucleare, la încetarea 
cursei înarmărilor, la reducerea 
globală a armelor chimice și la în
registrarea unor progrese notabile în 
domeniul reducerii armamentelor 
convenționale. Vorbitorul s-a referit, 
de asemenea, la pericolele generate 
de terorismul Internațional și a 
adresat un apel la întărirea colabo
rării internaționale pentru elimi
narea acestei amenințări. Suveranul 
spaniol a condamnat politica de 
apartheid a regimului minoritar ra
sist de la Pretoria, afirmînd că este 
necesar să se adopte toate măsurile 
posibile pentru abolirea totală a 
apartheidului. în legătură cu proble
ma Gibraltarului, vorbitorul a spus 
că Spania speră să se ajungă la „o

soluționare grabnică" a unei „situa
ții injuste".

Principalele teme abordate în dis
cursul rostit de președintele S.U.A., 
Ronald Reagan, au fost reducerea 
armamentelor nucleare, relațiile a- 
mericano-sovietice, conflictele din 
diferite regiuni ale globului, elimi
narea barierelor protecționiste și 
combaterea terorismului internațio
nal.

Arătînd că la tratativele dintre 
S.U.A. și .U.R.S.S. în problema ar
melor nucleare se înregistrează anu
mite progrese, șeful executivului a- 
merican a relevat că „întîlnirile din
tre cele două părți din vara acestui 
an au marcat începutul unor nego
cieri serioase, productive; asupra re
ducerii armamentelor. Gheața impa
sului din negocieri s-ar putea sparge 
dacă ambele părți își vor intensifica 
eforturile în noua rundă de nego
cieri de la Geneva și dacă vom ține 
promisiunile pe care ni le-am făcut 
reciproc în noiembrie anul trecut".

Statele Unite, a arătat el, sint pre
gătite să examineze „o măsură in
terimară" de reducere a rachetelor 
intercontinentale, bombardierelor și 
submarinelor cu mai puțin de 50 la 
sută — cît se avea în vedere inițial 
— adăugind că, dacă sovieticii vor 
Insista pentru o reducere mai mică 
de 50 la sută, S.U.A. „sînt pregătite 
să examineze aceasta ca o măsură 
intermediară". Și în alte probleme — 
a spus președintele — ne-am gîndit 
să ținem seama de propunerile so
vietice. Șl, în acest mod, există un 
progres.

R. Reagan a mai spus că dacă se 
va ajunge la un acord cu partea so
vietică asupra unor reduceri radi
cale ale armelor strategice ofensive, 
partea americană este pregătită „să 
semneze un acord privind cerceta
rea, dezvoltarea, testarea și instala
rea apărărilor strategice". Acest a- 
cord ar urma să conțină, în primul 
rînd, angajamentul ambelor părți ca, 
pînă în 1991, să se limiteze la cer
cetarea, dezvoltarea și testarea per
mise de Tratatul privind armele an- 
tirachetă, pentru a stabili dacă sis
temele defensive avansate (tip „răz
boiul stelelor") sînt realizabile din 
punct de vedere tehnic.

Președintele Reagan a declarat că 
S.U.A. se pronunță ferm pentru re
ducerea barierelor protecționiste din 
comerțul mondial, afirmînd că „pro- 
tecționismul înseamnă distrugere".

R. S.A.t Noi victime ale represaliilor rasiste
PRETORIA 22 (Agerpres). — în 

cursul demonstrațiilor antiapartheid 
desfășurate în ultimele 48 de ore de 
la sfîrșitul săptămînii trecute au fost 
Înregistrate alte șase victime în rîn
dul populației de culoare. După cum 
informează agențiile internaționale

★
LONDRA 22 (Agerpres). — Refe- 

rindu-se la recenta întîlnire dintre 
Oliver Tambo, președintele Con
gresului Național African (A.N.C.), 
și Chester Crocker, secretar de stat 
adjunct al S.U.A. pentru problemele 
africane, Aziz Pahad, membru al

de presă, care citează diverse surse, 
la Soweto poliția a deschis focul asu
pra unei adunări pașnice prilejuite 
de o ceremonie funerară. Sub focul 
politiei au căzut cinci persoane, cea 
de-a șasea, o femeie, fiind împușcată 
vineri.

★
conducerii A.N.C.. a afirmat Intr-un 
interviu acordat B.B.C. că Tambo se 
va întîlni cu secretarul de stat al 
S.U.A., George Shultz, luna viitoare, 
cu prilejul vizitei acestuia In Zam
bia, informează agenția Associated 
Press.

Preocupări pentru promovarea unei politici 
de înțelegere și cooperare cu statele vecine

Declarații Ia Addis
ADDIS ABEBA 22 (Agerpres). — 

Etiopia va promova în continuare o 
politică de pace și de bune relații 
cu țările vecine pe baza principiilor 
respectării suveranității și integrită
ții teritoriale, neamestecului în tre
burile interne ale altor state, a de
clarat Mengistu Haile Mariam, secre
tar general al C.C. al Partidului 
Muncitorilor din Etiopia, președintele 
Consiliului Militar Administrativ 
Provizoriu. într-o cuvîntare rostită 
la Addis Abeba, el a exprimat îngri
jorarea popoarelor Africii în legătu
ră cu situația din sudul continentu
lui, determinată de politica regimului 
de la Pretoria.

Abeba șl Mogadiscio
MOGADISCIO 22 (Agerpres). — în

tr-o cuvîntare ținută la Mogadiscio, 
președintele Somaliei, Siad Barre, a 
declarat că rezultatele bune realiza
te în domeniul agriculturii se dato- 
resc noilor opțiuni din politica eco
nomică, ce au în centrul lor preocu
parea pentru dezvoltarea producției 
și creșterea exporturilor.

Referindu-se la relațiile dintre 
țara sa și Etiopia, Siad Barre a re
levat faptul că sesiunile de convor
biri desfășurate pînă acum la Addis 
Abeba și Mogadiscio relevă că cele 
două părți doresc sincer ca diver
gențele existente să fie înlocuite prin 
reconciliere.

Sub semnul marelui deziderat al întăririi securității

și cooperării în Europa, astăzi începe

întilnirea pregătitoare 
general-europene de

De astăzi șl pînă la 7 octombrie 
In capitala Austriei urmează să se 
desfășoare întilnirea pregătitoare a 
noii reuniuni general-europene, ce 
Își va deschide lucrările la 4 noiem
brie la Viena. Reprezentanții celor 
33 de state europene, ai S.U.A. și 
Canadei sînt chemați, în conformi
tate cu documentul final al reuni
unii de la Madrid, să stabilească or
dinea de zi, calendarul și modalități
le concrete de desfășurare ale nou
lui forum general-european, al cărui 
obiectiv principal este acela de a 
impulsiona și duce mai departe pro
cesul inițiat prin Conferința pentru 
«ecuritate și cooperare în Europa 
(C.S.C.E.) de la Helsinki, de a asi
gura realizarea de progrese în toate 
domeniile stabilite prin Actul final. 
Succedînd primei faze, încheiate, 
după cum se știe, cu bune rezulta
te, a Conferinței de la Stockholm, 
noua Întîlnire vine să pună încă o 
dată In lumină însemnătatea pe care 
ar avea-o stabilirea unor măsuri con
crete si sigure de sporire a în
crederii și securității pe continent. 
Fără îndoială, finalizarea pozitivă, 
după un an și Jumătate de negocieri 
asidue a forumului din capitala 
Suediei, creează premise dintre cela 
mai buna pentru desfășurarea reu
niunii general-europene de la Viena, 
pentru Înfăptuirea de noi pași pa 
calea dezvoltării colaborării și întă
ririi securității pe continentul nostru.

Militind pentru edificarea securită
ții europene și transformarea con
tinentului nostru într-o zonă a 
păcii, înțelegerii și colaborării. 
România socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu au avut, așa 
cum se știe, un rol de pionierat 
în promovarea acestui deziderat 
vital al popoarelor europene, și-au 
adus o contribuție de prim or
din Ia organizarea și încheierea cu 
succes a istoricei Conferințe de la

Helsinki. Mal mult, de-a lungul ce
lor peste 11 ani care au trecut de la 
semnarea Actului final, țara noastră 
a acționat cu deosebită consecvență 
pentru materializarea principiilor și 
normelor convenite, a participat ac
tiv și în spirit constructiv la reuniu
nile organizate în cadrul C.S.C.E. 
tocmai în vederea transpunerii în 
fapt a documentelor adoptate în co
mun.

Este șl motivul pentru care Româ
nia acordă o mare însemnătate re
uniunii general-europene din capita
la Austriei și este hotărîtă să-și a- 
ducă întreaga sa contribuție, alături 
de celelalte state participante, la 
buna sa pregătire, la crearea condi
țiilor ca noul forum general-euro
pean să dea un nou șl puternic im
puls procesului cooperării șl secu
rității pe continent, să determine 
orientarea șl reechilibrarea cursului 
C.S.C.E. în conformitate cu inte
resele de pace și colaborare ale tu
turor popoarelor continentului.

Realitățile învederează, din păcate, 
că după semnarea Actului final, in
clusiv după reuniunea general-euro
peană de la. Madrid, s-a făcut foarte 
puțin pentru aplicarea angajamente
lor asumate în vederea opririi cursu
lui periculos al evenimentelor. Pe 
continentul european s-a trecut la 
acumularea de noi arme nucleare, 
la amplasarea de rachete cu rază 
medie de acțiune, la proliferarea ar
mamentului nuclear pe teritoriul 
unor state care nu aveau astfel de 
arme, ceea ce a dus la o agravare 
fără precedent a pericolului nuclear. 
In prezent, in Europa se află cea 
mai mare concentrare de arme nu
cleare și convenționale. In general, 
în perioada care a trecut de la Con
ferința de la Helsinki, pe plan in
ternațional s-au înregistrat noi ma
nifestări ale politicii de forță, de 
amestec în treburile interne ale al
tor state, de înlocuire a politici!

a reuniunii 
la Viena

de dialog și destindere cu o politică 
a confruntării. A cunoscut deterio
rări și colaborarea economică și teh- 
nico-științifică, recurgîndu-se la 
practici discriminatorii și restric
tive, Ia acte de felul sancțiunilor, 
boicotului, embargourilor, pe lingă 
recurgerea la instrumente negative 
precum contingentărlle, barierele 
netarifare sau politica dobînzilor 
Înalte, ridicarea de noi obstacole în 
calea transferului de tehnologie. In 
sfîrșit, s-a făcut tot mai vizibilă ten
dința unor țări de a conferi procesu
lui general-european un caracter 
unilateral, punîndu-se accentul doar 
pe unele aspecte, care, în pofida Im
portanței lor, nu sînt determinante 
pentru asigurarea păcii și securității 
pe continent.

Ținînd cont tocmai de aceste reali
tăți, apare cu atlt mai necesară in
tensificarea eforturilor îndreptate i 
spre înfăptuirea securității și coo
perării în Europa, spre dinamizarea 
întregului proces al C.S.C.E., ca una 
din premisele fundamentale ale asi
gurării păcii șl destinderii interna
ționale. In acest cadru, constituie un 
deziderat imperios ca viitoarea reu
niune general-europeană să-și con
centreze atenția pe problemele fun
damentale ale securității și cooperă
rii pe continent, și în primul rînd pe 
pregătirea condițiilor pentru convo
carea celei de-a doua faze a Confe
rinței pentru măsuri de Încredere șl 
securitate și pentru dezarmare în 
Europa, chemată să continue proce
sul început la Stockholm, prin ne
gocierea și adoptarea unor măsuri 
concrete și eficiente de dezangajare 
militară și dezarmare, fără de care 
nu este de conceput o adevărată 
securitate pe continent.

Desigur, efectuarea schimbului a- 
profundat de vederi în legătură cu 
modul de aplicare a prevederilor 
Actului final și a documentului re
uniunii de la Madrid, prezentarea

de noi propuneri șl adoptarea de 
hotărîrl în scopul dezvoltării coope
rării și întăririi securității euro
pene reprezintă apanajul exclusiv al 
reuniunii principale din capitala 
Austriei. Deși pe agenda sa sînt 
Înscrise probleme cu un anumit ca
racter tehnic, întilnirea pregătitoare, 
care își începe lucrările astăzi, are 
insă un rol însemnat, de deciziile pe 
care aceasta le va adopta depinzînd 
buna desfășurare a reuniunii princi
pale. Experiența negativă acumulată 
la Madrid, cînd datorită disputelor 
polemice și lipsei de voință politică 
era să fie pusă sub semnul întrebării 
pînă și organizarea reuniunii gene
ral-europene, dovedește cît de im
portant este ca încă de la întilnirea 
pregătitoare să se asigure un cadru 
constructiv de dezbateri, în spiritul 
normelor democratice consacrate în 
Actul final de la Helsinki, ca dis
cuțiile să se axeze pe problemele 
cele mai importante ale securității 
și cooperării pe continent. Cele două 
documente adoptate Ia Belgrad și 
Madrid — „Cartea galbenă" și, res
pectiv, „Cartea mov" — conținînd 
ordinea de zi, calendarul și schema 
de organizare a precedentelor reu
niuni general-europene constituie 
exemple deosebit de utile de natură 
a ușura misiunea întîlnirii pregăti
toare de la Viena.

Cadrul creat de Conferința de la 
Helsinki și structura de negocieri 
convenite asigură un cîmp larg de 
acțiune pentru reluarea, dezvoltarea 
și îmbogățirea cursului spre destin
dere, pentru stimularea tendințelor 
pozitive din viața internațională. De 
aceea, In concepția României, Ia 
noua reuniune de la Vjena trebuie 
să nu se precupețească nici un efort 
pentru asigurarea continuității pro
cesului general-european, în care 
toate statele participante să discu
te și să rezolve împreună problemele 
comune ale păcii, securității și cola
borării pe continent.

Dînd dovadă de același spirit de 
înaltă responsabilitate față de Inte
resele tuturor popoarelor europene, 
ale celorlalte popoare ale lumii. 
România este hotărîtă, așa cum a 
subliniat din nou în aceste zile pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, să facă 
totul și de aici înainte — inclusiv 
prin participarea sa constructivă la 
reuniunea general-europeană de la 
Viena — pentru realizarea marelui 
obiectiv al securității europene, pen
tru făurirea unei Europe unite, a pă
cii, colaborării și înțelegerii.

Radu BOGDAN

ANUL INTERNAȚIONAL 
w al păcii în lume
• Acțiuni •Poziții • Manifestării 
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) R.F.G. a fost consacrat activizării 
i eforturilor militanților antirăzboi- 
' nici în perspectiva alegerilor pen- 
l tru Bundestag, programate să aibă 
; loc în ianuarie 1987.
1 în cursul lucrărilor a fost sub- 
l liniată necesitatea amplificării 
■ luptei împotriva sporirii cheltuieli

lor militare, pentru încetarea am
plasării de noi rachete nucleare 
americane pe teritoriul R.F.G. și 
retragerea celor existente, pentru 
denuclearizarea întregului conti
nent. Delegații au adresat guver
nului chemarea de a face totul

Pentru oprirea instalării
BONN — Congresul organiza

ției „Listă în favoarea păcii" din

de noi rachete în R.F.G

** Ă Ă*
i
****

pentru a contribui la Înlăturarea 
pericolului unui război nuclear.

Mișcările de pace din R.F. Ger
mania au organizat o zi de acțiune 
în toate zonele țării, cerînd înce
tarea cursei înarmărilor și oprirea 
experiențelor cu arma nucleară. în 
cadrul unor mitinguri, demonstrații 
și festivaluri în favoarea păcii, or
ganizațiile sindicale, reprezentan
ții partidelor social-democrat și 
ecologist, ai altor organizații poli
tice și obștești au subliniat că 
oprirea experiențelor nucleare și 
prevenirea dezvoltării In continua
re a armelor atomice reprezintă o 
șansă pe care omenirea nu trebuie 
s-o rateze.

Demers pentru încetarea tuturor experiențelor 
atomicăcu arma

PARIS — Cunoscuta organizație 
obștească franceză „Apelul celor 
100" a cerut guvernului să se 
alăture chemării „celor șase" de 
la Delhi, privind încetarea tuturor 
experiențelor cu arma nucleară.

într-o declarație publicată la 
Paris, organizați» subliniază nece
sitatea vitală a opririi cursei înar
mărilor, a unei cotituri neîntirzlate 
spre destindere.

NU, creșterii cheltuielilor militare!
ROMA — O manifestație de pro

test împotriva creșterii cheltuielilor 
militare ale Italiei și a manevre
lor N.A.T.O. a avut loc în regiu-

) nea Italiană Friuli. După cum pre- _ r_____ ,____ r____
cizează agenția ANSA, participan- rii manevrelor N.A.T.O.

ții la această acțiune au organizat 
o cursă de biciclete Intre loialită
țile Cordenonne și Vivaro din zona 
amintită, purtînd pancarte In care 
s-au pronunțat împotriva organiză-

**
ț
*
***
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*
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Manifestație împotriva unor nave militare 
la Amsterdam

HAGA — La Amsterdam a fost 
organizată o manifestație de pro
test în legătură cu prezența în port 
a 22 nave ale N.A.T.O., infor
mează agenția Reuter. Participan- 
ții la acțiunea de protest au arătat 
că intre navele N.A.T.O. unele au 
încărcături nucleare la bord. Un

alt grup de participant! la acțiunile 
de protest au încercat să se apro
pie cu bărcile de navele militare, 
dar au fost îndepărtați de poliție. 
Agenția citată reamintește 
Amsterdamul a fost declarat 
consiliul orășenesc drept zonă 
beră de arme nucleare.

In sprijinul transformării Oceanului Indian 
într-o regiune a păcii

CANBERRA. — Necesitatea 
transpunerii cit mat urgente în via
ță a rezoluțiilor Organizației Națiu
nilor Unite cu privire la procla
marea Oceanului Indian drept zonă 
a păcii a fost subliniată de cei care 
au luat cuvintul la conferința in
ternațională ce se desfășoară in ca
pitala statului Australia de Vest — 
Freemantle. Participanta la acest

că 
de 
li-

forum au adoptat, în unanimitate, p 
declarație in care se cere organi
zarea în capitala Republicii Sri 
Lanka — Colombo — a unei confe
rințe internaționale asupra Ocea
nului Indian, sub egida O.N.U. De
legații s-au pronunțat, de asemenea, 
împotriva prezenței bazelor milita
re străine in regiune.

Apel la declararea provinciei canadiene Ontario 
drept zonă

OTTAWA — Un grup de mili
tant! pentru pace din Canada a 
lansat un apel la declararea pro
vinciei Ontario drept zonă liberă 
de arme nucleare. în apel se cere 
guvernului provincial să sprijine 
rezoluția ce urmează să fie pre
zentată în adunarea legislativă lo-

denuclearizată
cală In luna noiembrie In această 
problemă. Rezoluția prevede inter
zicerea producerii, experimentării 
și a transportului de arme nucleare 
și de componente ale unor aseme
nea arme pe teritoriul acestei pro
vincii canadiene.

INDIA
Programe de dezvoltare social-economică

DELHI 22 (Agerpres). — Primul 
ministru al Indiei, Rajiv Gandhi, a 
reafirmat hotărîrea guvernului de la 
Delhi de a acțioaa în vederea lichi
dării sărăciei din țară. Luînd cuvin
tul la o adunare din statul Bengalul 
de Vest, el a arătat că datorită ma
terializării programelor social-econo- 
mice vizînd îmbunătățirea situației 
maselor largi indiene s-a reușit să 
se realizeze progrese în rezolvarea 
acestei probleme critice cu care se

confruntă India. Dacă în anul 1980 
nivelul de viață a 51 la sută dintre 
locuitorii țării era la limita oficială 
a „sărăciei", în prezent acest indicia 
este de 37 la sută. Sărăcia, a men
ționat primul ministru, este princi
pala frină în înaintarea pe calea prct- 
greșului a Indiei, ceea ce impune in
tensificarea eforturilor la nivel na
țional pentru eradicarea acestui fe
nomen și .pentru propășirea țării în
tregi.

gShțGENȚllLE DE PRESA :
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! REUNIUNE. — La Viena au 
| început lucrările reuniunii Consi

liului guvernatorilor al Agenției 
■ Internaționale pentru Energia Ato

mică — A.I.E.A. Participanții — 
delegați din 35 de țări membre ala 
A.I.E.A. — examinează, intre al
tele, probleme referitoare la crea- 

I rea unui regim internațional da 
dezvoltare, în securitate, a gradu- 

1 lui de utilizare a energeticii nu
cleare.

Hotărîrile consiliului guvernato- 
. rilor vor fi prezentate sesiunii spe

ciale a Conferinței generale a 
I A.I.E.A., care va avea loc în peri

oada 24—26 septembrie.
LV CAPITALA R. P. ANGOLA 

au început luni lucrările celui de-al 
IVI-lea Congres al organizațiilor de 

femei din Africa. Iau t>arte dele
gații din 50 de țări africane, pre
cum și Observatori și invitați din 

I partea unor organizații și organis
me de resort din alte regiuni ale 
lumii. Participanții vor analiza mo- 

Idul în care s-au pus in practică ho- 
tăririle adoptate de precedentul 
congres, de la Tripoli, din 1980. și 
vor adopta noi măsuri de stringere 

Ia unității de acțiune a organizațiilor 
de femei din regiune in apărarea 
idealurilor majore ale umanității : 

I pacea, dezarmarea, dezvoltarea.
* CONSULTĂRI. Frontul Sandinist 

de Eliberare Națională din Nica
ragua (F.S.L.N.), de guvemămînt,

I desfășoară consultări separate cu 
partidele de opoziție in perspectiva 

I dezbaterilor ce vor începe săptă-
mîna aceasta în Adunarea Națio
nală privind definirea noii Consti- 

Ituții a țării, informează agenția
Prensa Latina. Carlos Nunez, pre
ședintele parlamentului și membru 
al conducerii F.S.L.N., a avut con- 

I vorbiri cu lideri ai Partidului So
cialist Nicaraguan, calificate drept 
„pozitive datorită spiritului lor 

, deschis". El s-a întîlnit, de aseme

nea, cu liderul Partidului Social- 
Creștin, Mauricio Diaz.

PLENARA CONDUCERII CEN
TRALE A PARTIDULUI COMU
NIST DIN NORVEGIA a analizat 
probleme legate de pregătirea celui 
de-al XIX-lea Congres și a adop
tat proiectul noului. Program al 
partidului, ce urmează să fie supus 
dezbaterii in organizațiile de bază, 
în cadrul conferinței naționale a 
partidului și In presa de partid, 
înainte de a fi adoptat de forul 
suprem — congresul. Plenara a 
hotărît ca cel de-al XIX-lea Con
gres al P.C.N. să se desfășoare în 
perioada 24—26 aprilie 1987.

ALEGERI. Intr-un interviu acor
dat agenției Associated Press. Hus
sain Muhammad Ershad, președin
tele Republicii Populare Bangla
desh, a anunțat că alegerile prezi
dențiale vor avea loc la 15 octom
brie. Poporul dorește acest scrutin, 
a declarat el, și administrația este 
hotărîtă să-1 organizeze, astfel în- 
cît un guvern ales să fie instalat 
cît mai curînd posibil.

SCRUTIN REGIONAL. In urma 
alegerilor care au avut loc. dumi
nică. în provincia austriacă 
Styria, în noua dietă locală Parti
dul populist deține 30 de mandate, 
Partidul socialist — 22. Partidul 
liberal — 2. iar Partidul ecologist 
— 2, care a reușit să-și trimită re
prezentanți în forul legislativ local. 
Pînă în prezent, această formațiune 
politică era reprezentată numai în 
dieta provinciei Vorarlberg.

LA DHAKA s-au desfășurat lu
crările unei reuniuni a reprezen
tanților celor șapte țări mem
bre ale Asociației Asiei de Sud 
pentru Cooperare Regională 
(S.A.A.R.C.), consacrată examină
rii modalităților de combatere a

terorismului tn zonă — informează l 
agenția I.N.A. Recomandările for- j
mulate urmează să fie prezentate 
spre aprobare în cadrul întîlnirii L 
la nivel înalt a S.A.A.R.C., pro
gramată să aibă loc în luna noiem- ‘ 
brie, la Bangalore (India). Din 
S.A.A.R.C. fac parte Bangladesh, I
Bhutan, India, Maldive, Nepal, I
Pakistan și Sri Lanka. .

AGENȚIA PETRA informează că 
regele Hussein al Iordaniei a fost 
supus unei intervenții chirurgicale, 
într-un spital din Londra. Suvera
nul iordanian urmează să părăseas- j 
că spitalul în următoarele zile.

DEFICIT COMERCIAL. Comite
tul comun al celor două Camere 1 
ale Congresului Statelor Unite a 
dat publicității rezultatele unei |
anchete a cărei principală conclu- I
zie este că estimările anterioare 
privind deficitul balanței corner- |
ciale americane nu sint conforme |
cu realitatea, starea de fapt fiind 
mai gravă, transmite agenția .
U.P.I. Se așteaptă ca, în acest an, I
deficitul balanței comerciale a 1
S.U.A. să ajungă la aproape 200 
miliarde dolari, o creștere accen- I
tuată față de cel înregistrat anul 
trecut și care a fost de 148,5 mi
liarde dolari. .

INUNDAȚII. Peste șase milioane ’ 
de locuitori au avut de suferit de 
pe urma gravelor inundații din 
statul indian Bihar, cauzate de ] 
ploile torențiale din ultimele zile.
65 de persoane și-au pierdut viața. .• 
Ca urmare a revărsării fluviului 
Gange și afluenților săi, s-au înre- 
gi-strat însemnate pagube materiale, 
afectind grav economia acestui stat. I 
Au fost compromise culturile a- I 
gricole de pe o suprafață de 600 000 
de hectare și au fost distruse apro- | 
ximativ 46 000 de locuințe. Autori
tățile adoptă măsuri pentru ajuto
rarea populației sinistrate. .
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