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Intr-o atmosferă de vibrantă cinstire a trecutului 
glorios al poporului nostru, de puternică angajare 
patriotică privind intensificarea contribuției 
oamenilor muncii la înfăptuirea exemplară a 
istoricelor hotăriri ale Congresului al Xlll-lea al 

partidului, ieri s-a încheiat

VIZITA DE LUCRU
CU TOVARĂȘA

A TOVARĂȘIILO NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ 
ElENA CEAUȘESCU, 1N JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a 
continuat, miercuri, 
vizita de lucru in ju
dețul Dîmbovița.

Au participat tova
rășii Emil Bobu, Petru 
Enache, Silviu Curți*  
ceanu.în aceeași atmosferă de Înaltă exigență a avut loc o amplă analiză aprofundată a modulul în care se acționează pentru îndeplinirea sarcinilor pe acest an și pe întregul cincinal, a obiectivelor stabilite de Congresul al Xlll-lea al partidului, a ho- tărîrilor recentului Congres al oamenilor muncii. Au foșt e- xaminate direct, la fața locului, măsurile ce se impun pentru perfecționarea continuă a muncii, pentru ridicarea întregii activități la nivelul exigențelor actuale, al posibilităților existente pentru creșterea necontenită a calității vieții celor ce muncesc și trăiesc in orașele și satele județului Dîmbovița.De-a lungul marilor artere de circulație ale municipiului Tîr- goviște, în drum spre obiectivele vizitate, la fiecare dintre unitățile cuprinse in program,

(Continuare în pag. a Ii-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populară din municipiul Tirgoviște

Dragi tovarăși,
Am deosebita plăcere să vă 

adresez dumneavoastră, partici- 
panților la această mare adunare 
populară, locuitorilor municipiului 
Tirgoviște și ai județului Dîmbo
vița, în numele Comitetului Cen
tral al partidului, al Consiliului de 
Stat și guvernului, precum și al 
meu personal, un călduros salut 
revoluționar, împreună cu cele mai 
bune urări. (Aplauze și urale pu
ternice; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul!").

Fiind la începutul celui de-al 
8-lea cincinal, am hotărît să fa
cem și în județul Dîmbovița o 
vizită de lucru, , pentru a discuta 
cu oamenii muncii din industrie, 
din agricultură, cu intelectualita
tea tehnică, cu cetățenii întregului 
județ, cu organizația de partid și 
consiliile democratice de condu
cere ale tuturor sectoarelor, cum 
s-a trecut la activitatea în ve
derea îndeplinirii hotărîrilor Con
gresului al Xlll-lea al partidului, 
a Programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare fermă a Româ
niei spre comunism. (Aplauze șî 
urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu și poporul!“).

Am vizitat zece întreprinderi in
dustriale, o cooperativă agricolă. 
Am putut vedea cum se prezintă 

^culturile și rezultatele obținute în 
acest an în agricultură, în cadrul 
expoziției cu produse agricole din 
comuna pe care am vizitat-o — 
Petrești. Am vizitat astăzi și noul 
muzeu de istorie al orașului dum
neavoastră.

în general, avem impresii bune. 
Am constatat, cu multă satisfacție, 
că și oamenii muncii din munici
piul Tirgoviște și din județul Dîm
bovița — la fel ca oamenii muncii 
din întreaga țară, ca întregul nos
tru popor — au trecut cu toată 
hotărîrea Ia înfăptuirea obiective
lor ce le revin din cel de-al 8-lea 
plan cincinal, din programele de 
perfecționare și de modernizare a 
întregii noastre activități.

Se poate spune, pe baza rezul
tatelor de pînă acum — care arată 
că producția industrială a crescut 
cu circa 10 la sută — că, deși nu 
s-au realizat pe deplin prevede
rile planului, sînt totuși rezultate 
bune care dau posibilitatea să se 
aprecieze că se va putea lichida 
rămînerea în urmă și îndeplini în 
bune condiții planul pe acest an, 
primul an al celui de-al 8-lea cin
cinal, ceea ce va asigura o sporire 

a contribuției oamenilor muncii 
din Dîmbovița la dezvoltarea ge
nerală a patriei noastre. (Aplauze 
și urale puternice ; se «fandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul!**).

Cooperativa agricolă din Pe
trești, după cum ați auzit și aici, 
a obținut recolte bune. Sînt și alte 
unități agricole care au recolte 
asemănătoare ; dar, pe ansamblu, 
județul nu s-a ridicat la nivelul 
posibilităților și cerințelor noii re
voluții agrare.

Am discutat toate aceste pro
bleme cu tovarășii din agricultură. 
Se poate spune că — pe baza con
cluziilor trase de la Consfătuirea 
din august acest an pe problemele 
agriculturii — și cooperatorii, spe
cialiștii. oamenii muncii din agri
cultura județului Dîmbovița au 
trecut la măsurile corespunzătoare 
pentru a obține o îmbunătățire 
radicală a întregii activități, în așa 
fel îneît, încă din anul viitor, 
nu numai cooperativa Petrești, 
dar si județul Dîmbovița în 
întregime să se prezinte cu recolte 
bune și să poată candida la un 
loc fruntaș și, dacă este posibil și 
se va lucra bine — sper • că se va 
lucra bine — la titlul de „Erou al 
noii revoluții agrare" 1 (Urale șî 

aplauze puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul!")-

La unitățile industriale pe care 
le-am vizitat am discutat ,cu co
lectivele de conducere, cu oamenii 
muncii despre măsurile ce trebuie 
luate pentru înfăptuirea progra
melor de modernizare, de perfec
ționare a întregii activități, de ri
dicare a nivelului tehnic și calita
tiv în vederea îndeplinirii în cele 
mai bune condiții a planului pe 
acest an și pe întregul cincinal.

Toate colectivele de conducere, 
toți oamenii muncii cu care am 
discutat au dat asigurări, și-au 
luat angajamente că vor face to
tul pentru a lichida rămînerea în 
urmă și că se vor prezenta la 
sfîrșitul anului cu planurile înde
plinite și chiar cu o depășire a 
planului. Există această posibilii 
tate și îmi exprim convingerea că 
oamenii muncii din Dîmbovița vor 
face totul pentru a demonstra 
forța și capacitatea lor creatoare, 
ca adevărați proprietari, stăpîni pe 
o parte a bogăției naționale. 
(Urale și aplauze puternice; se 
scandează „Ceaușescu și poporul!").

In anii socialismului, îndeosebi 
în ultimii 20 de ani, județul Dîm
bovița, municipiul Tirgoviște au 
.cunoscut o puternică dezvoltare 

Industrială. S-a realizat un număr 
important de noi și moderne uni
tăți industriale în aproape toate 
sectoarele. Tirgoviște a devenit un 
puternic centru siderurgic și me
talurgic, produce mașini-unelte și 
alte utilaje de înaltă. calitate. 
Avem rezultate bune, dar, așa 
cum am spus, ele nu sînt încă pe 
măsura eforturilor pe care statul 
nostru, întregul popor le-au făcut 
pentru dezvoltarea acestei baze in
dustriale moderne.

De altfel, ceea ce s-a realizat în 
Dîmbovița și în Tirgoviște consti
tuie un exemplu și o expresie a 
politicii partidului nostru, de am
plasare a forțelor de producție în 
tfcate județele și zonele tării. în 
întreaga țară s-au creat zeci și 
zeci de noi platforme industriale 
moderne. Industria noastră socia
listă a devenit o industrie moder
nă, de înaltă tehnicitate, capabilă 
să producă cele mai modeme ma
șini și utilaje din toate sectoarele 
de activitate. Practic, aproape nu 
există domeniu în care construc
ția de mașini, industria noastră 
socialistă să nu poată realiza pro
duse de înaltă calitate și competi
tivitate. Toate acestea sînt rodul 
politicii partidului nostru, expre
sia superiorității socialismului, în 

care poporul a devenit pe deplin 
stăpîn pe destinele sale și îți 
făurește viața, viitorul în mod 
liber, așa cum îl dorește ! (Aplauze 
și urale puternice; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul!“).

O dată cu dezvoltarea industriei 
și agriculturii, a științei, culturii, 
a învățămîntului. a tuturor celor
lalte sectoare și ramuri de activi
tate a avut loc o creștere con
tinuă a nivelului de trai, a bună
stării materiale și spirituale a în
tregului nostru popor — telul su
prem al politicii partidului, esența 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe care o edificăm cu 
succes în România. (Urale șî 
aplauze prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“).

în acest cadru, al ridicării nive
lului general de trai, se înscrie și 
construcția de locuințe în toate 
orașele patriei noastre. însuși 
municipiul Tirgoviște constituie, 
de asemenea, un exemplu al poli
ticii de dezvoltare și mpdernizare 
a orașelor patriei noastre. Cunosc 
acest oraș din 1936, deci știu cum 
arăta acum 50 de ani Tîrgoviștea ; 
cunosc orașul și din perioada ime-
(Continuare în pag. a III-a)

Momente din timpul vizitei la Combinatul de oțeluri speciale șl la întreprinderea de strunguri — SARO

t
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VIZITA DE I.KIII A TOVARĂȘULUI NICOLAE UEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ 
CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

(Urmare din pag. I)tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu le-a fost rezervată o primire entuziastă de către cei ce trăiesc și muncesc aici. Tineri și virstnici purtau cu mindrie portrete ale tovarășu’ui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, pancarte cil urări la adresa partidului și secretarului său general, steaguri roșii și tricolore. Zecile de ■ mii de cetățeni scandau cu înflăcărare „Ceaușescu—P.C.R!“, „Ceaușescu si poporul !“, „Ceaușescu — Pace !“, „Ceaușescu—Tinerii !“. De Ia balcoanele zecilor de noi blocuri construite în ultimii ani, pionieri șl șoimi ai . patriei fluturau stegulețe tricolore și roșii, aplaudau fără întrerupere, aclamau îndelung. Ambianța sărbătorească ă fost întregită de formații corale care au interpretat cîntece patriotice și revoluționare, de grupuri de dansatori In frumoase costume specifice acestor locuri.Primul obiectiv vizitat în cursul dimineții a fost COMBINATUL 
DE OȚELURI SPECIALE.O formație alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul. Un grup de tinere și tineri au oferit, cu dragoste, buchete de flori.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost în- tîmpinați, cu deosebită stimă și profund respect, de Marin Enache, ministrul industriei metalurgice, de - membri ai conșiliului oamenilor muncii din cadrul combinatului.Prezentind raportul muncitoresc al acestui puternic detașament al me- talurgiștilor, directorul combinatului. Victor Mihu, a evidențiat modul în care sînt îndepliniți indicatorii de pian. S-a remarcat faptul că, față de 1980, valoarea producției-marfă a crescut de ’3,7 ori, iar productivitatea muncii s-a dublat. Din 1973, an în care municipiul Tîrgoviște a devenit o nouă vatră a metalurgiei românești, aici au fost asimilate un mare număr de tehnologii și produse noi.In fața machetei combinatului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat, Împreună cu factorii de răspundere, cu specialiștii, programul de dezvoltare prevăzut în perioada imediat următoare, program ce are în vedere o importantă creștere a producției de oțel.Subliniind însemnătatea Înfăptuirii programelor stabilite, secretarul general al partidului a indicat să fie ■ luate toate măsurile ce se impun pentru ca noua etapă de dezvoltare , a combinatului să fie încheiată In anii următori, într-un timp cît mai scurt posibil.In continuare, gazdele au relevat că, prin aplicarea unor tehnologii moderne, ciim ar fi ftirnarea continuă, tratarea oțelului în vid, micro- alierea, se asigură un coeficient sporit de scoatere a metalului, reducerea consumurilor specifice de materiale șl energie, creșterea mai accentuată a productivității muncii.în cadrul unei expoziții special amenajate au fost prezentate principalele produse care se realizează în cadrul combinatului, între care oțeluri aliate pentru scule, pentru industria aeronautică, oțeluri pentru autoturisme și tractoare, pentru rulmenți, diverse sorturi de tablă.A fost înfățișată, apoi, activitatea secției forjă de blocuri și bare, dotată cu utilaje de înaltă tehnicitate și un grad ridicat de automatizare. Examinînd cu atenție fluxul tehnologic, modul cum sînt folosite utilajele, conducătorul partidului și statului 

a cerut să se asigure o mai bună fo- losirte a spațiilor de producție prin amplasarea judicioasă a noi agregate pe suprafețele existente, să fie intensificate eforturile pentru perfecționarea tehnologiilor în acest sector al combinatului.In timpul vizitării laminorului de benzi electrotehnice, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să fie luate măsuri pentru creșterea producției anuale, cerind ca noile capacități să fie realizate în perimetrul 

existent. A fost stabilită sarcina de a se asigura o calitate cît mai înaltă tuturor produselor, în vederea satisfacerii cerințelor economiei noastre naționale.Pe parcursul vizitei, conducătorul partidului și statului a discutat cu oameni ai muncii din combinat, in- teresîndu-se de felul cum își îndeplinesc sarcinile de producție, de condițiile de muncă, de modul lor de viață.La încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat felicitări metalurgiștilor tîrgovișteni pentru activitatea și rezultatele obținute pînă acum și a subliniat că există toate condițiile pentru a încheia acest an chiar cu o anumită depășire a sarcinilor de plan.Evidențiind că există o bază teh- nico-materială deosebit de, modernă, că sînt prevăzute noi extinderi, secretarul general al partidului a subliniat că sînt necesare măsuri hotărîte, mai multă disciplină, mai multă perseverență pentru a se asigura folosirea cu maximă eficiență a mașinilor și utilajelor din dotare, care au necesitat eforturi mari din partea statului, a poporului.Trebuie să demonstrați că știți să folosiți această avuție ce v-a fost încredințată. a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, exprimindu-și convingerea că angajamentul asumat de conducerea combinatului de a realiza importantele sarcini stabilite va fi susținut de munca întregului colectiv, iar anul 1986 va fi Încheiat cu rezultate cit mai bune.Următorul obiectiv al vizitei a 
f°st ÎNTREPRINDEREA DE 
STRUNGURI - SARO, m°- dernă unitate .economică, producătoare de strunguri automate monoax și multiax, înființată în 1979.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați la sosire de Alexandru Ne- cula. ministrul industriei electrotehnice. Directorul întreprinderii. Lucian Mititelu. a relevat că sarcinile trasate cu prilejul precedentei vizite de lucru a secretarului general al partidului au fost integral îndeplinite. Producția s-a diversificat continuu prin asimilarea a noi tipuri de strunguri și mașini-unelte de Înaltă performanță, cum sînt cele pentru prelucrarea burlanelor de foraj șl a racordurilor speciale pentru industria petrochimică sau cele destinate orologeriei șl industriei de mecanică fină pentru prelucrări de mare acuratețe tehnică. S-a livrat partenerilor de peste hotare o importantă parte din producția realizată. Au fost prezentate strunguri cu marca SARO într-o gamă foarte diversă, expuse la intrarea in hala de fabricație, care au ajuns la un dezvoltat grad de tipizare. Intre acestea se numără o mașină unicat pentru prelucrarea automată a cilindrilor de la motoarele diesel cu performante la nivelul celor mai moderne utilaje de acest gen existente pe plan mondial.Secretarul general al partidului a apreciat preocuparea pentru realizarea unei game diverse de mașini- unelte, pentru îmbunătățirea parametrilor acestora. în același timp, a indicat să fie concepute și fabricate strunguri cu randamente sporite’’în prelucrare, care să contribuie astfel la reducerea consumurilor de metal.Vizita in întreprindere a constituit un prilej pentru a prezenta sarcinile deosebite prevăzute pentru actualul cincinal.Fellcitînd Întregul colectiv pentru rezultatele bune obținute în activitatea sa, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că trebuie făcute eforturi și mai mari pentru a ridica în permanentă nivelul tehnic și calitativ al producției de mașini-unelte, astfel încît aceasta să satisfacă in celș mai bune condiții cerințele economiei naționale, ca și solicitările la export.A fost vizitată, apoi, ÎNTRE
PRINDEREA DE UTILAJ PE
TROLIER DIN TÎRGOVIȘTE — unitate cu veche tradiție în fabricarea instalațiilor destinate forajului petrolier, a celor destinate in-

La întreprinderea de utilaj petrolier din Tîrgoviștetervențiilor, precum și a armăturilor industriale.
La sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpinați de reprezentanți ai conducerii Ministerului Industriei de Utilaj Greu, ai centralei de profil și ai întreprinderii.In fața unor grafice și exponate, Ion Poșchină, directorul întreprinderii, a înfățișat activitatea unității, stadiul îndeplinirii planului pe acest an. S-a arătat că, datorită măsurilor întreprinse, au fost reduse substanțial cheltuielile materiale și la mia de lei, ceea ce a condus la obținerea de beneficii. S-a acționat, totodată, pentru diversificarea fabricației, de utilaj petrolier. pentru realizarea unor instalații cu parametri superiori, precum și în direcția asimilării de armături industriale solicitate de diferite sectoare ale economiei naționale, cum sînt industria petrochimică, industria energetică etc. Printre ultimele realizări în acest domeniu se numără armăturile pentru centralele nu-, clearo-electrice și pentru uzina de apă grea, de o complexitate deosebită, care au solicitat din partea specialiștilor din cercetare și producție eforturi susținute pentru asimilarea lor în fabricație.Au fost înfățișate, totodată, eforturile vizînd introducerea de tehnologii noi care să conducă la creșterea productivității muncii și îmbunătățirea calității produselor.Referindu-se la rezultatele obținute pînă în prezent, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat că acestea nu se ridică la nivelul și exigentele actuale, la posibilitățile de care dispune această uzină, de mare tradiție, cu un colectiv puternic, bine pregătit. In acest cadru, secretarul general al partidului a relevat că producția putea fi mai mare dacă organizarea muncii ar fi fost mai bună, dacă s-ar fi întreprins măsuri mai ferme pentru întărirea 

ordinii și disciplinei. Este necesar, a subliniat conducătorul partidului șl statului, să se acționeze urgent pentru modernizarea producției, pentru îmbunătățirea calității și fiabilității produselor, a competitivității lor, astfel încît instalațiile fabricate aici să ocupe un loo important’ in exportul uzinei.In continuare au fost vizitate secțiile fabricii de armături, unde nu fost remarcate unele dotări moderne, cum sînt terminalul din atelierul de prototipuri sau calculatorul din secția de încercări, care asigură o calitate superioară a produselor, o mai bună urmărire și conducere a procesului de fabricație. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat că dotările trebuie să corespundă mai bine necesităților realizării unei producții de calitate înaltă și a cerut să se introducă mașini speciale, automate și semiautomate, care asigură o prelucrare superioară a reperelor și produselor realizate aici, o productivitate înaltă. In acest scop, secretarul general al partidului a cerut să se elaboreze, împreună cu ministerul, cu institutele specializate, un program pentru dotarea cu tehnică corespunzătoare, de înalt randament a tuturor secțiilor întreprinderii, să fie create linii moderne de fabricație, care să conducă la îmbunătățirea radicală a producției, a întregii activități.A fost vizitată, de asemenea, o expoziție cu diferite instalații de foraj și intervenție.In încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a adresat muncitorilor și specialiștilor din întreprindere. subliniind că și în această unitate au fost constatate o serie de lucruri bune, dar și unele rezultate care nu sînt la nivelul tehnicii actuale, al posibilităților de care dispune acest mare colectiv, nu corespund cerințelor actuale ale economiei. De aceea, a arătat secretarul general al partidului, se impune să se acționeze pentru întărirea ordinii și disciplinei in producție, astfel 

încinsă se asigure, o îmbunătățire a calității produselor, o ridicare generală a întregii activități. Conducerea întreprinderii, muncitorii, inginerii, tehnicienii, fiecare la locul său de muncă, trebuie să lichideze stările de lucruri negative, să dea dovadă de exigentă, să acționeze pentru creșterea nivelului de pregătire profesională, astfel încît să poată realiza o producție de calitate, competitivă pe plan extern. întreprinderea, a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie să devină.. în cel mai scurt timp, o întreprindere model, cu o producție superioară, realizată la înalți indici de eficiență și calitate, corespunzător cerințelor noii .revoluții tehnico-științifice.Exprimînd convingerea că există posibilități reale pentru a înfăptui aceste sarcini, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat întregului colectiv urări de succes, multă sănătate și fericire.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat în continuare MUZEUL DE IS
TORIE AL JUDEȚULUI DÎM
BOVIȚA, reprezentativ așezămînt de cultură. Mărturie a grijii și atenției permanente ce se acordă in țara noastră dezvoltării continue a activității politice, ideologice și cultu- ral-artistice, de formare a omului nou, cu o înaintată conștiință uma- nist-revoluționară, angajat in opera de construcție a socialismului in România, muzeul din străvechea cetate de scaun, ce a jucat de-a lungul istoriei neamului un rol deosebit în existența poporului român, în lupta acestuia pentru libertatea și neatîmarea patriei, este vizitat acum cînd se împlinesc 600 de ani de la suirea pe tronul Țării Românești a Marelui Mircea Voievod.Numeroși cetățeni al Tîrgoviște! aflațl în fața clădirii ce adăpostește muzeul au făcut o însuflețitoare primire tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

tovarășei Elena Ceaușescu. S-a aclamat îndelung ; au fost intonate cîntece cu un profund mesaj patriotic, revoluționar dedicate partidului, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care dau expresie sentimentelor de dragoste ale celor prezenți pentru participarea la acest însemnat act de cultură.S-a vizitat muzeul, conceput ca o veritabilă incursiune în istoria patriei, din cele mai vechi timpuri și pină astăzi, în cadrul căruia sînt evidențiate locul și rolul acestui străvechi și frumos „picior de plai“ — Dîmbovița — vatră de locuire și cetate de scaun, județ ce se individualizează în peisajul industrial, in viața cultural-artistică a României contemporane. încă de la intrarea în muzeu, se sugerează prin busturile unor mari personalități ale istoriei noastre naționale, ce străjuiesc holul central, că cetatea de scaun a Țării Românești a jucat un însemnat rol în existența poporului român, de numele său fiind legate viața și lupta ufiora dintre cei mai glorioși conducători ai neamului. între care Marele Mircea Voievod, Vlad Țepeș. Mihai Viteazul, Matei Basarab, care au pus mai presus de orice libertatea si independenta patriei, luptînd cu vitejie împotriva cotropitorilor.Sînt prezentate piese arheologice scoase la iveală de-a lungul anilor și care definesc zestrea adusă, din cele mai vechi timpuri, de oamenii locului la dezvoltarea societății omenești pe teritoriul patriei noastre. Mărturii ale începuturilor, de istorie românească, ale civilizației materiale și spirituale a geto-dacilor — civilizație superioară consemnată prin obiecte arheologice și izvoare literare — statul dac independent condus de Burebista și Decebal își găsesc o originală prezentare în cadrul noului așezămînt muzeal.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat sala rezervată glorioasei domnii a Marelui Mircea Voievod, cînd țara Românească a Munteniei a cunoscut o perioadă de puternică consolidare a organizării statale, de intensă dezvoltare a vieții economice, de remarcabilă înflorire a artei și culturii. Luptele purtate sub conducerea lui Mircea Voievod, ilustrate printr-o multitudine de mărturii documentare aflate în fondul muzeului, au reprezentat un moment crucial în dezvoltarea poporului român, Inrlurind secole de-a rîndul cursul istoriei noastre naționale. *Ideea luptei pentru unitate și libertate a poporului român străbate cu o deosebită forță de sugestie întregul muzeu. Ea capătă valențe aparte în secțiunea rezervată Țărilor. , Române sub domnitorul Mihai Viteazul, in vremea căruia a devenit realitate idealul formării unui stat puternic pe meleagurile Daciei, ailipc sădit in conștiința și spiritul Întregului nostru popor. O încununare a acestora care se evidențiază și în cadrul noului așezămînt muzeal, este făurirea statului național unitar român. eveniment ce a influențat ho- tărîtor întreaga evoluție economică, politică și socială a României și a creat noi condiții pentru dezvoltarea forțelor progresiste ale societății, pentru intensificarea mișcării revoluționare a maselor muncitoare împotriva exploatării și asupririi.Muzeul se constituie intr-o grăitoare mărturie a celor peste 50 de ani de amplă și intensă activitate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a exemplarei sale capacități politice, a abnegației și dăruirii patriotice cu care a militat și militează, sub flamurile de luptă ale Partidului Comunist Român, pentru destinul luminos al României noi. socialiste.Momentul de ’excepțională însemnătate al istoriei noastre aniversat anul acesta — făurirea cu șase decenii și jumătate în urmă a Partidului Comunist Român, conducătorul și organizatorul luptei proletariatului. a tuturor forțelor progresiste și democratice din România, pentru eliberare socială și progres național — ca și împlinirea unei jumătăți de veac de la procesul luptătorilor comuniști și antifasciști de la Brașov, în fruntea cărora s-a aflat tovarășul Nicolae Ceaușescu, sînt înfățișate prin inedite documente de 

epocă. Intre ele se Impun în mod deosebit atenției imaginea locului din comuna Ulmi, astăzi integrată orașului Tîrgoviște, unde, in ianuarie 1936, a fost arestat tovarășul Nicolae Ceaușescu, sentința Procesului de la Brașov, ecouri din presa timpului.Pe un amplu spațiu este prezentată marea demonstrație antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, în organizarea căreia un rol hotărîțor a avut tovarășul Nicolae Ceaușescu, alături de care s-a aflat tovarășa Elena Petrescu Ceaușescu. Muzeul ilustrează cu mare putere de convingere activitatea revoluționară a tovarășei Elena Ceaușescu. aflată mereu alături de tovarășul Nicolae Ceaușescu în marile momente ale luptei poporului nostru pentru o Românie liberă, prosperă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat secțiunea rezervată istoriei contemporane a României, care ocupă un loc central în cadrul muzeului. Structurată sub genericul „Epoca Nicolae Ceaușescu — epocă de glorie și măreție a României socialiste1*,  secțiunea se distinge drept una dintre cele mai frumoase și impresionante ale noului așezămînt muzeal. Sînt readuse în memoria celor prezenți. prin mari imagini fotografice, hărți, machete; grafice, lucrări de artă plastică, remarcabilele realizări obținute de poporul nostru, sub conducerea Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, fiind subliniate, totodată, coordonatele politicii internaționale de pace, înțelegere și largă colaborare a României cu toate statele lumii. Este ilustrat convingător adevărul de necontestat că epoca inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului a durat ctitorii demnă de evul nostru socialist : Canalul Dunăre — Marea Neagră, Metroul bucureștean, Transfăgărășanul, ma- rije hidrocentrale pe Dunăre și pe riurile interioare, moderne citadele industriale, vaste sisteme de irigații, puternice cetăți ale științei. In același timp, se pune în evidență realitatea că, în toți acești ani, județul Dîmbovița, asemenea celorlalte județe ale patriei, a înregistrat o dezvoltare armonioasă, o înflorire fără precedent a industriei, agriculturii, științei, învățămîntului, culturii.In Încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au adresat calde felicitări Si au dat o înaltă apreciere modului cum a fost organizat muzeul, cum sint prezentate marile momente ale istoriei patriei, ale luptei poporului român pentru împlinirea Idealurilor de Independență, suveranitate, de eliberare socială si națională, pentru ridicarea patriei noastre pe noi trepte dâ progres și civilizație socialistă și-au exprimat convingerea că acest așezămînt de cultură își va aduce o contribuție importantă Ia educarea și formarea conștiinței patriotice revoluționare a oamenilor muncii.Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în județul Dîmbovița s-a’ desfășurat într-o atmosferă de mare bucurie și satisfacție, de deplină angajare revoluționară a celor ce muncesc în această parte a țării pentru înfăptuirea marilor programe de dezvoltare a județului și a întregii țări. Pe întreg parcursul vizitei, stimați! oaspeți au fost întîmpinați cu sentimente de înaltă stimă și prețuire, de profundă recunoștință pentru activitatea neobosită pusă în slujba binelui țării, pentru fericirea și bunăstarea poporului.Colectivele care au avut cinstea de a-i avea in mijlocul lor pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au exprimat hotărirea fermă de a transpune în viață indicațiile și orientările stabilite cu acest prilej de a acționa pentru îndeplinirea prevederilor Congresului al XIII-lea al partidului, pentru ridicarea patriei noastre scumpe pe culmi tot mai înalte de civilizație și progres.

Calde manifestări de înaltă stimă șl aleasă prețuire, ale locuitorilor municipiului Tîrgoviște La Muzeul de Istorie al județului Dîmbovița
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populară din municipiul Tîrgoviște

(Urmare din pag. I)
diată de după 23 August 1944. Cu 
toții putem constata înălțarea lo
cuințelor moderne în Tîrgoviște — 
ca în întreaga țară — care asigură 
oamenilor muncii condiții de lo
cuit dintre cele mai bune. Aceasta 
este expresia politicii de dezvolta
re socialistă în care tot ceea ce 
realizăm se face cu oamenii și 
pentru oameni ! Construim socia
lismul cu poporul și pentru popor! 
Tot ceea ce făurim, tot ceea ce 
vom realiza trebuie să ridice pa
tria noastră pe noi culmi de pro
gres și civilizație, să asigure ca 
orașele și satele noastre, întreaga 
noastră țară să devină o țară mo
dernă care să asigure poporului un 
loc demn în rîndul națiunilor lu
mii, un înalt nivel de viață și de 
cultură. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“, „Stima 
noastră și mindria — Ceaușescu, 
România !“).

La Congresul oamenilor muncii, 
marele forum al democrației mun
citorești revoluționare, care a avut 
loc la începutul lunii septembrie, 
am dezbătut din nou, pe larg, pro
gramele și planurile de dezvoltare 
pînă în 1990 și, în perspectivă, pînă 
în anul 2 000. în unanimitate, cei 
11 000 de participanți la congres 
au adoptat toate aceste programe 
și planuri de dezvoltare econo- 
mico-socială. Avem o perspectivă 
clară și măreață, care asigură îna
intarea fermă a României în noua 
etapă și înfăptuirea, în perspectiva 
anilor 2000, a obiectivelor dezvol
tării pe baze comuniste a patriei 
noastre, aplicării în viață și muncă 
a principiilor societății în care 
omul este cu desăvârșire liber și 
stăpîn pe destinele sale și hotă
răște în deplină cunoștință cum să 
acționeze, cum să-și organizeze 
viața și viitorul. (Urale și aplauze 
puternice, prelungite ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — P.C.R.I", 
„Ceaușescu și poporul !“).

Tot ceea ce am realizat consti
tuie o 'garanție că dispunem de 
tot ce este necesar pentru înfăp
tuirea programelor și planurilor 
de dezvoltare, a obiectivelor de 
largă perspectivă privind dezvol
tarea patriei noastre. Avem un 
partid care a demonstrat. în în
treaga sa activitate, că nu are ni
mic mai presus decît interesele 
poporului, cauza socialismului, a 
comunismului, independența și su
veranitatea patriei, asigurarea pă
cii în lume ! (Urale și aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
— România, stima noastră și min
dria !“).

Si în Dîmbovița si în Tîrgoviște 
avem organizație de partid puter
nică. Cunosc această organizație 
din 1936. Știu că și comuniștii din 
Dîmbovița și din Tîrgoviște sînt 
angajați cu toată forța în îndepli
nirea rolului de organizatori și di
namizatori ei întregii activități, 
îndeplinind astfel hotărîrile Con
gresului al XlII-lea al partidului. 
Dar. mai presus de toate, avem o 
minunată clasă muncitoare, o pu
ternică țărănime, o intelectualitate 
strîns legată de muncitori și ță
rani. care-și îndeplinește în mod 
minunat sarcinile de mare răspun
dere în dezvoltarea patriei noas
tre. Avem deci, în ansamblu, un 
minunat popor, care, strîns unit în 
jurul partidului nostru comunist, 
acționează în deplină unitate pen
tru înfăptuirea obiectivelor stabi
lite de Congresul al XlII-lea. de 
Programul partidului. Aceasta 
constituie garanția că tot ce ne-am 
propus vom realiza în bune con
diții ! (Urale și aplauze puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — Româ
nia. stima noastră și mindria !“).

Pornind de la aceste mărețe 
obiective, este necesar să tragem 
toate concluziile și învățămintele 
din activitatea de pînă acum — 
atît din ceea ce a fost bun. cit și 
din lipsuri — dintr-o serie de 
greșeli care s-au manifestat și să 
acționăm cu toată hotărîrea pentru 
înlăturarea lor. pentru perfecțio
narea întregii activități ! în pri
mul rând. doresc din nou să re
amintesc : trebuie făcut totul pen
tru realizarea în bune condiții a 
planului pe acest an. punînd o 
bază trainică pentru întregul cin
cinal.

Ne aflăm într-o etapă de dez
voltare intensivă, a realizării noii 
revoluții tehnico-științifice și noii 
revoluții agrare. Aceasta presupu
ne că trebuie șă punem în centrul 
întregii activități ridicarea nivplu- 
lui tehnic și al calității tuturor 
produselor. în întreaga tară. Mă 
adresez aici celor din Tîrgoviște și 
Dîmbovița, din întreg județul și 
întreg municipiul Tîrgoviște : aveți 
pe teritoriu o industrie bună și 
trebuie să obținem aici produse de 
înaltă calitate ! Nu trebuie să ui
tăm nici un moment că. fără o 
producție de înaltă calitate, de 
înalt nivel tehnic, fără aplicarea 
fermă a celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii în toate dome
niile. nu vom putea înfăptui obiec
tivele noastre și. mai cu seamă, 
nu vom putea înainta spre 
comunism. Comunismul nu se poa
te realiza decît pe baza celor mai 
înalte cunoștințe științifice și teh
nice în toate domeniile, a celor 
mai înalte cuceriri ale cunoașterii 
universale în general ! Iată de ce, 
însușirea științei, aplicarea tehni
cii în toate domeniile, realizarea 
unor produse de înaltă calitate 
trebuie să stea permanent în aten
ția tuturor organizațiilor de partid, 
a colectivelor de oameni ai mun
cii. a fiecărui cetățean al județu
lui si municipiului, a întregului 
nostru popor ! Este necesar să ac
ționăm cu mai multă hotărâre 
pentru creșterea productivității, 
prin buna organizare a muncii. 

prin introducerea automatizării, a 
mecanizării și a altor tehnologii și 
mijloace moderne de execuție și 
de conducere a producției.

O atenție deosebită se impune 
să acordăm reducerii cheltuielilor 
materiale, a costurilor de produc
ție. Să acționăm cu toată hotărîrea 
pentru a reduce consumurile — 
energetice, de combustibil și de 
materiale — în toate domeniile. Să 
facem totul pentru a asigura creș
terea mai puternică a rentabilită
ții, a eficienței economice. Tot ceea 
ce producem trebuie să realizăm 
cu cheltuieli cît mai reduse, să 
asigurăm beneficii cît mai mari, să 
contribuim la creșterea venitului 
național, a avuției generale a pa
triei noastre — deoarece numai pe 
această bază vom avea condițiile 
necesare înfăptuirii programelor de 
dezvoltare și de ridicare, în același 
timp, a nivelului de trai material 
și spiritual al poporului ! (Urale- 
și aplauze puternice, prelungite ; 
se scandează „Ceaușescu șl 
poporul !“).

Este necesar, de asemenea, să 
se acorde mai multă atenție reali
zării producției și exportului. Pen
tru fiecare colectiv de oameni ai 
muncii, pentru fiecare unitate ex

portul trebuie să, constituie o preo
cupare permanentă, deoarece 
numai lărgind schimburile econo
mice cu alte state — socialiste, 
capitaliste dezvoltate, în curs de 
dezvoltare — vom putea să parti
cipăm activ la diviziunea interna
țională a muncii și să asigurăm, 
totodată, condițiile necesare dez
voltării corespunzătoare a activi
tății noastre în toate domeniile. 
Sînt multe de făcut în această 
privință — și consider că oamenii 
muncii din Tîrgoviște și din Dîm
bovița, organizațiile de partid, 
comitetul județean de partid tre
buie să facă totul pentru a realiza 
exportul în cele mai bune condiții, 
de bună calitate, în conformitate 
cu planurile și programele existen
te. îndeplinirea tuturor acestor 
măsuri va asigura creșterea con
tribuției județului Dîmbovița, a 
municipiului Tîrgoviște la dezvol
tarea generală a patriei, la înfăp
tuirea obiectivelor de ridicare a 
României pe noi culmi de progres 
și civilizație. (Urale șl aplauze pu
ternice, Îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu șl poporul !“).

Am discutat aseară cu Biroul 
comitetului județean despre activi
tatea și problemele ce se pun în 
fața comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii din Dîmbovița în 
vederea lichidării lipsurilor și în
făptuirii neabătute a planurilor de 
dezvoltare. Am formulat unele 
critici foarte aspre, dar le consider 
pe deplin îndreptățite, ținînd 
seama de unele stări de lucruri 
negative. Nu doresc Insă să mă 
refer acum la ele, în această adu
nare. Sper că organizația de 
partid, comitetul Județean, toți 
comuniștii vor trage concluziile 
necesare și vor acționa pentru a 
lichida rapid lipsurile. De aseme
nea, îmi exprim convingerea că 
toate colectivele de oameni ai 
muncii — nu numai cele cu care 
m-am întâlnit în cursul acestei 
vizite, dar toate celelalte colective 
din județ — vor trage, la rîndul lor, 
concluziile necesare și vor analiza 
ei înșiși activitatea de pînă acum, 
stabilind măsurile ce se Impun, în 
conformitate cu programele de 
perfecționare și modernizare a în
tregii activități, astfel încît să se 
asigure lichidarea lipsurilor, și în
făptuirea neabătută a tuturor pla
nurilor și programelor. Neformu- 
lînd critici în această aduna
re. îmi exprim încrederea în 
oamenii muncii, în organizația de 
partid, în colectivele de conducere 
din toate unitățile, că ei înșiși, 
dumneavoastră veți trage toate 
concluziile și vă veți face autocri
tica prin fapte, printr-o producție 
de înaltă calitate și o muncă 
bine organizată, cu întreaga răs
pundere. (Urale și aplauze puter
nice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul!“).

Avem în general programe bune, 
inclusiv programele de moderni
zare șl perfecționare pe acest 
cincinal. Consider însă că mai 
avem nevoie de un program — 
programul special de perfecționare 
a cunoștințelor profesionale și teh
nice, de aplicare mai fermă a 
cuceririlor științei și tehnicii în 
toate domeniile de activitate. Așa. 
cum am spus la Congresul oameni
lor muncii, hotărâtor pentru toate 
aceste programe sînt oamenii. 
Deci, trebuie să acționăm pentru a 
ridica mai mult nivelul de pregă
tire profesională și tehnică. De 
altfel, chiar în discuțiile din aceste 
zile, unii conducători de întreprin
deri mi-au spus „încă n-avem 
oameni suficient de pregătiți". Eu 
nu cred acest lucru. Avem un în
vățământ foarte bun. Muncitorii 
noștri, tineretul nostru sînt dornici 
să-si însușească și își însușesc cu 
temeinicie noile cunoștințe. Tre
buie însă să organizăm mai bine 
perfecționarea continuă a cunoș
tințelor, pentru că ceea ce s-a în
vățat acum 2 ani de multe ori nu 
mai corespunde cerințelor puse de 
mînuirea mașinilor noi pe care 
le avem în dotare. De aceea, 
trebuie să întocmim și să a- 
plicăm ferm programe specia
le de 'perfecționare și ridicare 
a nivelului de cunoștințe profesio
nale. tehnico-științifice ale tutu
ror oamenilor muncii, ale tuturor 
cetățenilor patriei noastre. Aceas
ta constituie garanția supremă că 
toate programele și planurile se 
vor realiza în bune condiții ! 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“). De alt
fel. la deschiderea anului de în- 
vătămînt m-am referit la aceasta, 
se lucrează deja la asemenea mă
suri. Dar repet și aici această pro

blemă pentru că toate colectivele 
de oameni ai muncii, organizațiile 
de partid trebuie să acționeze și 
să ia fiecare măsurile corespunză
toare în acest domeniu.

De asemenea, trebuie să acor
dăm mai multă atenție și muncii 
politico-educative, de ridicare a 
nivelului de cunoștințe și de cul
tură generală, așezînd la baza în
tregii activități de formare a omu
lui nou principiile socialismului 
științific, materialismul dialectic și 
istoric, tot ceea ce este mai bun 
în cunoașterea umană universală, 
în domeniul științei, în general. 
Să asigurăm formarea omului nou. 
constructor conștient al socialis
mului, pe baza celor mai înalte 
cunoștințe. Cetățeanul român, 
constructor al socialismului, tre
buie să fie și un cetățean cu o 
înaltă conștiință revoluționară, o 
înaltă cultură, cu înalte cunoștințe 
tehnice-profesionale și științifice. 
Acesta este cetățeanul constructor 
al socialismului și comunismului ! 
Acesta este revoluționarul care-și 
propune să transforme lumea, să 
realizeze o nouă societate, mai 
dreaptă, mai bună. în care oame
nii sînt stăpîni pe destinele lor ! 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul !“).

în realizarea tuturor acestor 
programe și obiective, trebuie să 
pornim cu hotărâre la o mai bună 
organizare a întregii activități, la 
întărirea ordinii, disciplinei, spiri
tului de răspundere în toate dome
niile.

A fi revoluționar, a acționa în 
spiritul programelor de dezvoltare 
a patriei, în interesul socialismu
lui, al poporului nostru înseamnă 
a face totul pentru îndeplinirea în 
toate domeniile a sarcinilor în
credințate fiecăruia ; fără ordine, 
fără disciplină, fără răspundere nu 
se pot construi socialismul și co
munismul ! Am spus la Con
gresul oamenilor muncii că, din 
păcate, mai avem unii oameni care 
încep să discute folosind cuvin
tele „nu se poate". Am cerut 
atunci — și doresc să subliniez și 
aici — că trebuie să scoatem din 
vocabularul npstru de revoluțio
nari cuvintele „nu se poate !“. 
Trebuie să avem în vedere că to
tul este posibil ! Tot ceea ce' ne 
propunem putem realiza ! Trebuie 
însă să acționăm cu întreaga răs
pundere, ca adevărați revoluțio
nari, să facem totul pentru a servi 
socialismul și comunismul !

S-a vorbit aici de împlinirea a 
65 de ani de la crearea partidului. 
Intr-adevăr, este o perioadă de 
luptă, de jertfe ; dar comuniștii 
n-au spus că nu se poate răsturna 
burghezia, dimpotrivă, au spus că 
se poate răsturna, că putem con
strui socialismul — și au răsturnat 
burghezia și moșierimea. au con
struit socialismul ! (Aplauze puter
nice, Îndelungate).

S-a vorbit aici de procesul de la 
Brașov. Procesul de la Brașov, de 
fapt, s-a bazat pe revoluționari 
din Tîrgoviște aproape în totalita
te. Și eu am fost arestat aici, în 
Tîrgoviște. Nu ne-am propus și 
n-am spus, la procesul de la Bra
șov, că nu se poate ; dimpotrivă, 
am spus că trebuie să punem ca
păt regimului de teroare, să asigu
răm libertatea poporului, că revo
luția va învinge — și a învins ! 
Așa au gîndit și așa trebuie să 
gîndească comuniștii ! (Urale și 
aplauze prelungite ; se scandează 
Îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Stima noastră și mindria — 
Ceaușescu, România !").

Am mai spus la o adunare ver
surile unui poet. Doresc să le repet 
și aici :
Cei ce se luptă murmurînd, 
De s-ar lupta și-n primul rlnd, 
Ei tot atît de buni ne par, 
Ca orișicare laș fugar i

Noi nu trebuie nici să murmu
răm, nici să spunem că nu se poa
te ! Trebuie să fim încrezători în 
Idealurile noastre de dreptate so
cială, să fim încrezători în victoria 
comunismului, în realizarea unei 
societăți mai drepte și mai bune ! 
Să acționăm întotdeauna ca revo
luționari ! Avem și vom avea de 
învins greutăți. Nu mergem la 
plimbare, nu mergem pe asfalt ! 
Trebuie să urcăm căi necunoscute 
spre piscurile înalte. Dar așa cum 
am învins greutăți mai mari în 
revoluția și în construcția socialis
mului. așa vom învinge și greutăți
le actuale ! Se cer mai multe cu
noștințe, mai mult spirit revolu
ționar. de înnoire, de înaintare spre 
tot ce este mai nou. Permanent 
trebuie să înlăturăm tot ce e vechi 
și să-l înlocuim cu ce e nou — ceea 
ce asigură perspectiva de înălțare 
a poporului nostru spre comunism! 
(Urale și aplauze puternice, 
prelungite; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Dragi tovarăși,
în aceste luni se împlinesc 600 

de ani de cînd în fruntea Țării 
Românești a venit Marele Voievod 
Mircea cel Mare. Capitala Țării 
Românești se afla în Tîrgoviște. 
Tîrgoviște are, deci, un loc însem
nat în istoria patriei noastre, în 
lupta pentru independentă. împo
triva cotropitorilor străini, pentru 
neatîrnare. pentru formarea și 
dezvoltarea poporului și națiunii 
noastre.

Așa cum am spus la Congresul 
oamenilor muncii, acest moment 
a constituit începutul renașterii 
poporului și formării națiunii 
noastre. După o perioadă îndelun
gată de asuprire și împilare, peri
oada aceasta de acum șase secole 
a marcat o nouă epocă în istoria 
poporului nostru de mai bine de 
două milenii și jumătate. Au fost 
secole grele, de luptă împotriva 
cotropitorilor străini. Dar poporul

Fructuos dialog al secretarului general al partidului cu oameni! muncii

nostru — adevărat făuritor al is
toriei patriei, al culturii, al civi
lizației pe aceste meleaguri — a 
făcut totul, a acționat în strânsă 
unitate și a asigurat formarea na
țiunii române unitare și trecerea 
spre făurirea unei lumi mal drep
te și mai bune.' a socialismului și 
comunismului ! (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !").

Cinstim pe toți înaintașii noștri, 
pe Mircea cel Mare, pe Ștefan cel 
Mare, pe Mihai Viteazul și pe 
atâția alții. Cinstim poporul nos
tru. adevăratul făuritor al istoriei! 
Cinstim revoluționarii, cinstim de
mocrații, pe comuniști, pe toți ced 
care. în diferite etape ale dezvol
tării patriei noastre, și-au făcut 
datoria față de popor, față de pa
trie și n-au spus niciodată că e 
greu ! întotdeauna au spus : tre
buie să facem totul, să asigurăm 
poporului prezentul și viitorul 
liber, să asigurăm națiunii româ
ne un loc demn în rîndul națiuni
lor lumii ! (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul!", 
..Stima noastră și mindria — 
Ceaușescu, România !“).

Dragi tovarăși,
în înfăptuirea programelor de 

mare perspectivă privind dezvol
tarea patriei noastre, avem nevoie 
de pace, de o largă colaborare in
ternațională cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orânduire so
cială. In această concepție, parti
dul și statul nostru fac totul pen
tru a-și aduce contribuția activă 
la dezarmare, la pace, la realiza
rea unei lumi a colaborării între 
{bate națiunile, a unei lumi fără 
arme și războaie. (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“).

Situația internațională continuă 
să fie gravă. S-au acumulat și 
continuă încă să se producă și să 
se amplaseze. în Europa și în alte 
părți, noi rachete și arme nuclea
re. De aceea, problema funda
mentală a epocii noastre' este 
aceea de a opri cursul periculos 
al evenimentelor spre o catastrofă 
nucleară, de a face totul pentru a 
se trece la dezarmare, și. în pri
mul rînd. la dezarmarea nucleară, 
pentru asigurarea păcii în lume, 
a dreptului suprem al oamenilor, 
al popoarelor — la libertate, la 
viață, la pace! (Aplauze și urale pu
ternice; se scandează „Ceaușescu 
— pace !“).

Zilele acestea, la Stockholm s-a 
încheiat Conferința pentru încre
dere și dezarmare în Europa, prin 
adoptarea, prin consens, a unor 
documente foarte importante pri
vind sporirea încrederii și angaja
rea fermă pe calea dezarmării. 
Noi dăm o înaltă apreciere docu
mentelor adoptate la Stockholm, 
încheierii cu succes a acestei con
ferințe. considerind că ea răspun
de cerințelor popoarelor din Eu
ropa și din întreaga liime., Prin 
aceasta s-a demonstrat că. atunci 
cînd se acționează cu perseve
rență. cu spirit de răspundere 
pentru propriul popor, pentru pa
cea generală, este posibil să se 
ajungă la acorduri.șl înțelegeri 
acceptabile pentru toate părțile. 
Sperăm că aceste documente. în
cheierea cu succes a acestei reu
niuni vor crea condițiile trecerii 
în continuare la tratative în vede
rea dezarmării în Europa, pentru 
a asigura în acest fel reducerea 
substanțială a armamentelor con
venționale și eliminarea completă 
a rachetelor cu rază medie de ac

țiune șl a oricăror arme nucleare 
din Europa. în prima etapă, 
urmînd să se acționeze pentru 
eliminarea deplină a armelor nu
cleare din întreaga lume. Noi ne 
pronunțăm ferm pentru trecerea în 
cel mai scurt timp la tratative de 
dezarmare, pentru a se putea răs
punde cerințelor popoarelor din 
Europa și din întreaga lume în 
domeniul dezarmării și păcii. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — pace!“, 
„Dezarmare — pace !").

Pornind de la răspunderea față 
de poporul nostru, dar și de la 
răspunderea față de cauza păcii în 
general, am hotărit — după cum 
este bine cunoscut — la Congresul 
oamenilor muncii, reducerea uni
laterală cu 5 la sută a armamente
lor. efectivelor și cheltuielilor mi
litare, în acest an. Vom organiza 
un referendum în următoarele luni 
pentru ca întregul popor să se 
pronunțe asupra acestei hotărî ri 
de importanță deosebită. Am fer
ma convingere că întregul nostru 
popor va vota în unanimitate pen
tru o asemenea reducer^, deoarece 
aceasta, va demonstra voința de 
pace, hotărîrea poporului nostru 
de a trece de la vorbe la acțiuni și 
fapte reale în direcția dezarmării. 
(Urale și aplauze prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — pace I").

In același timp. în conformitate 
cu hotărîrile marelui forum al de
mocrației muncitorești revoluțio
nare. ne-am adresat tuturor state
lor europene, inclusiv Statelor 
Unite ale Americii și Canadei, cu 
apelul de a trece fiecare la redu
cerea unilaterală, pînă la reali
zarea unui acord general, a efec
tivelor. armamentelor si cheltuie
lilor militare cu cel puțin 5 la 
sută. Și de la această mare adu
nare populară din municipiul 
Tîrgoviște. care a cunoscut multe 
lupte grele pentru independența 
patriei, adresez tuturor popoarelor 
europene chemarea de a răspunde 
năzuințelor popoarelor lor de a 
trece, încă în acest an, la redu
cerea armamentelor și cheltuieli
lor militare ! Să facem primul pas 
spre dezarmare, să demonstrăm 
că nu există nimic mai im
portant decît a asigura popoarelor 
pacea, independența, libertatea, 
condiții pentru o viață mai 
bună ! (Aplauze și urale puternice; 
se scandează îndelung „Dezarmare 
—- pace !", „Ceaușescu — pace !“).

Ne pronunțăm ferm pentru înce
tarea tuturor conflictelor militare 
și trecerea la soluționarea proble
melor litigioase dintre state numai 
și numai prin tratative. Acționăm 
pentru realizarea unor relații noi 
între toate statele, pe baza princi
piilor deplinei egalități în drepturi, 
respectului independenței și suve
ranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, avantajului 
reciproc, pentru renunțarea cu de
săvîrșire la forță și la amenințarea 
cu forța. Este necesar să se res
pecte voința și dreptul fiecărui 
popor de a-și alege calea dezvol
tării în mod liber, așa cum do
rește el, fără nici un amestec din 
afară ! (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“).

Ne adresăm popoarelor europene 
cu chemarea de a-și asuma o răs
pundere mai mare în soluționarea 
problemelor complexe ale lumii 
contemporane. Problema armelor 
nucleare, a dezarmării nu se poate 
soluționa numai de două țări, ori- 
cît de mari ar fi ele ! Desigur, 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 

ale Americii au un rol important, 
dar Europa poate și trebuie să 
joace un rol mult tnai mare — și 
aș putea spune, hotărâtor — în 
determinarea realizării unor acor
duri necesare privind dezarmarea, 
în primul rînd nucleară, dar și 
convențională. Europa trebuie să 
acționeze în deplină unitate, să-și 
îndeplinească rolul său pentru a 
contribui la pace, la dezarmare, la 
o lume mai dreaptă și mai bună! 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează „Dezarmare — pace !“).

România acționează cu toată 
hotărîrea pentru soluționarea pro
blemelor subdezvoltării, pentru o 
conferință internațională cu parti
ciparea. atît a țărilor în curs de 
dezvoltare, cât și a țărilor dezvol
tate, pentru înfăptuirea noii or
dini economice internaționale.

Considerăm că este necesar să 
crească rolul Organizației Națiuni
lor Unite, al altor organisme in
ternaționale în soluționarea pro
blemelor complexe ale lumii de 
astăzi.

Apreciem că țările mici și mijlo
cii, țările în curs de dezvoltare, 
țările nealiniate au un mare rol — 
și trebuie să acționeze cu mal 
multă hotărâre, într-o unitate de
plină, pentru a contribui la solu
ționarea marilor probleme în inte
resul fiecărei națiuni, al libertății, 
independenței și păcii I (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — pace !“, 
„Ceaușescu, România — pacea și 
prietenia !“).

Intr-adevăr, problemele sînt 
foarte complexe și grave. Prin în
cheierea cu succes a Conferinței de 
la Stockholm s-a ivit o rază de 
lumină în această situație interna
țională gravă. S-a demonstrat că 
înțelegerea este posibilă. De aceea, 
de la această mare adunare popu
lară, ne adresăm Uniunii Sovietice, 
Statelor Unite ale Americii cu ape
lul de a face totul pentru realiza
rea unor acorduri corespunzătoare! 
Ne adresăm, de asemenea, po
poarelor europene, popoarelor în
tregii lumi să participe activ la 
realizarea acestor acorduri ! Să nu 
uităm nici un moment că pacea, 
dezarmarea trebuie să fie opera 
tuturor popoarelor lumii, că fiecare 
popor, fie el mare sau mic, tre
buie să se angajeze cu toate for
țele și să acționeze pentru dezar
mare, pentru pace, pentru relații 
noi, de egalitate, între toate na
țiunile ! (Urale și aplauze puter
nice, prelungite; se scandează 
îndelung „Dezarmare — pace !“, 
„Ceaușescu — pace !“).

Avem ferma convingere că stă 
în puterea forței unite a popoare
lor, a tuturor țărilor care doresc 
să asigure existența omenirii, 
viața omenirii, libertatea omenirii 
să schimbe Situația actuală inter
națională. să determine o politică 
nouă, să asigure triumful rațiunii, 
să impună dezarmarea, să asigure 
pacea pe planeta noastră ! (Urale 
și aplauze puternice, prelungite ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
— pace !“, „Dezarmare — pace !“).

Dragi tovarăși,
Așa cum am arătat de la în

ceput. avem impresii bune despre 
ceea ce am văzut în Dîmbovița și 
în Tîrgoviște. mai cu seamă des
pre întîlnirile cu oamenii muncii 
din orașe și sale, despre manifes
tările călduroase cu care am fost 
întîmpinati peste tot. Vedem în 
toate acestea expresia unității și 

încrederii oamenilor muncii din 
Dîmbovița și Tîrgoviște — ca. de 
altfel, a întregului nostru popor - 
în politica partidului, a -hotăr 
de a face totul pentru înfăptui 
programelor de dezvoltare a 
triei. a Programului partidul, 
făurire a societății socialiste r. 
tilateral dezvoltate și de înain.xo 
spre comunism. (Urale și aplauze 
puternice, prelungite ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mindria !“).

Am discutat despre sistemati
zarea orașelor, inclusiv a munici
piului Tîrgoviște. Vrem ca. în cîți- 
va ani — practic în 3—4 ani — 
Tîrgoviște să fie complet- sistema
tizată si reorganizată, să devină 
un oraș modern. Ne gîndim să 
stabilim ca Tîrgoviște să devină 
a doua capitală a României socia
liste ! (Urale și aplauze puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul !", „Ceaușescu — Româ
nia. stima noastră și mindria !").

încă nu am luat o hotărîre de
finitivă în acest sens. Ne gîndim 
la aceasta, dar depinde de dum
neavoastră. Dacă veți munci în 
asa fel încît și industria, și agri
cultura să răspundă cerințelor noii 
revoluții tehnico-științifite si noii 
revoluții agrare, vom moderniza
— și trebuie să modernizăm mu
nicipiul Tîrgoviște — atunci vă pot 
asigura că voi propune în Comi
tetul Politic. în Comitetul Central, 
și sper să obțin aprobarea, să avem 
a doua capitală a României, aici. 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite. ovații ; se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !"). Am în
țeles din aplauzele dumneavoastră 
că vă luati angajamentul să-mi 
dati ajutor, realizînd programele 
în bune condiții. (Urale și aplauze 
puternice. îndelungate ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Dragi tovarăși,
în încheiere, doresc să exprim, 

încă o dată, convingerea că toți 
oamenii muncii din municipiul 
Tîrgoviște, din județul Dîmbovița 
vor acționa cu toată fermitatea și 
hotărîrea pentru îndeplinirea pla
nului pe acest an și a întregului 
cincinal, că veți acționa în așa fel 
încît să obțineți un loc fruntaș și, 
dacă este posibil, să faceți ca, 
și în industrie, și în agricul
tură, județul Dîmbovița să ocupe 
primul loc. Eu aș saluta acest lu
cru ! (Urale și aplauze puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

Cu această convingere vă urez 
dumneavoastră, tuturor oamenilor 
muncii și locuitorilor Dîmboviței 
și Tîrgoviștei cele mai bune împli
niri și succese în întreaga activi
tate, multă sănătate și fericire! 
(Urale și aplauze puternice, înde
lungate; se scandează minute in șir: 
„Ceaușescu—P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul !", „Ceaușescu, România
— stima noastră și mindria !“, 
„Ceaușescu — pace !“• Intr-o at
mosferă de mare entuziasm și 
strinsă unitate, toți cei prezenți in 
marea piață a municipiului aclamă 
și ovaționează cu entuziasm pen
tru Partidul Comunist Român — 
forța politică conducătoare a în
tregii noastre națiuni — pentru 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

«
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ
CUJOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN JUDEȚUL DlMBOVIȚA

MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN MUNICIPIUL TIRGOVIȘTETovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu au participat, in încheierea vizitei In județul Dîmbovița, la marea adunare populară care a avut loc în municipiul Tirgoviște.La adunarea desfășurată în piața din centrul orașului au fost prezenți zeci de mii de locuitori ai județului — tineri și vîrstnici, oameni ai muncii de cele mai diferite profesii. Ei purtau portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, steaguri tricolore și roșii, pancarte cu urări la adresa partidului și secretarului său general, a patriei socialiste, a eroicului nostru popor, constructor al socialismului. Modernele construcții ce străjuiesc marea piață au fost împodobite sărbătorește.Sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu la tribuna adunării a constituit pentru participant prilejul de a-și exprima din nou, direct, profund și cald, sentimentele de dragoste și recunoștință pe care locuitorii acestei străvechi așezări a județului le poartă conducătorului iubit al partidului și statului, pentru tot ce a făcut și face spre binele și propășirea patriei noastre socialiste, pentru afirmarea ei liberă și demnă între națiunile lumii. S-a scandat cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“. „Stima noastră și mindria — Ceaușescu, România !“. „Ceaușescu — pace !“.Deschizind adunarea, tovarășul Pantelimon Găvănescu. prim-secretar al Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R., a spus :Mult Iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Cu puternică șl nețărmurită bucurie, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Dîmbovița. vă adresăm, de la marea noastră adunare populară, cele mai calde mulțumiri pentru înalta onoare ce ne-o faceți prin noua vizită de lucru pe care o întreprindeți pe aceste străvechi și mereu Întinerite meleaguri românești încărcate de istorie.Exprimăm cea mal aleasă recunoștință pentru grija deosebită pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, dumneavoastră, mult stimată tova- lâ Ețf-na Ceaușescu, o purtațl dez- tărji tuturor zonelor țării, creș- i gradului de progres și civilizași Întregului nostru popor, fapt .ru care perioada ce a trecut de Congresul al IX-lea al partidului a intrat în conștiința întregit națiuni drept cea mai bogată în înfăptuiri din istoria multimilenară a patriei, denumită cu legitimă mindrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu", iar in aceste zile aniversăm cu înaltă cinstire împlinirea a 600 de ani de la urcarea pe tronul Țării Românești a Marelui Mircea Voievod.Noua dumneavoastră vizită de lucru coincide în mod fericit cu aniversarea, evocarea și omagierea, in acest an, a unor evenimente strălucite din istoria partidului și poporului nostru — 65 de ani de la făurirea gloriosului nostru partid comunist și o jumătate de veac de la procesul luptătorilor comuniști și antifasciști de la Brașov, în care, prin înflăcăratul dumneavoastră exemplu, ați înscris o pagină de eroism legendar în istoria poporului român.In inimile și conștiințele locuitorilor județului nostru, ale tuturor locuitorilor țării sînt mereu vii evenimentele care s-au desfășurat pe aceste locuri în urmă cu cinci decenii, cînd dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, prin fapte de înalt eroism, prin nestrămutată hotărire și dîrzenie revoluționară, ați devenit erou și simbol luminos al luptei pentru 

apărarea intereselor clasei muncitoare, ale poporului român, pentru cauza socialismului și comunisnțulul.Exprimind gîndurile și sentimentele de fierbinte dragoste și prețuire ale tuturor locuitorilor județului Dîmbovița, vă rugăm să ne permiteți să vă adresăm, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, erou între eroii neamului, ctitor al României moderne, care de peste două decenii conduceți, cu strălucire destinele partidului și poporului român, un vibrant și înălțător omagiu față de glorioasa dumneavoastră activitate consacrată propășirii continue a patriei, creșterii necontenite a prestigiului ei in lume.Cu profund respect și aleasă prețuire vă rugăm, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, eminent om politic și ilustru savant, prestigioasă personalitate a științei contemporane, să primiți omagiul fierbinte și înalta gratitudine a oamenilor muncii din județul Dîmbovița pentru contribuția de excepțională însemnătate la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului si statului, la dezvoltarea științei, învățămintului și culturii românești, la progresul general al patriei noastre socialiste.Gindirea și acțiunea dumneavoastră revoluționară, profund novatoare, mult iubite șl stimate tovarășe secretar general, și-au pus puternic amprenta și asupra județului Dîmbovița, care, asemenea tuturor județelor patriei, cunoaște o dezvoltare și înflorire fără precedent. Deși nu au trecut mulți ani de cînd dumneavoastră ați prefigurat, în mod magistral, viitorul Tirgoviștei. cu prilejul unei vizite de lucru efectuate în' județul .nostru, vechea vatră de istorie a devenit o puternică cetate a oțelului și industriei constructoare de mașini, dînd acestor meleaguri o nouă și puternică strălucire^ demnă de gloria înaintașilor, de epoca măreață pe care o trăim.Vă raportăm, mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că in cele 8 luni care au trecut din acest an am realizat o producție-marfă industrială de peste 21 miliarde lei, cu peste 10 la sută mal mare decît în perioada corespunzătoare a anului trecut, livrîndu-se suplimentar economiei naționale însemnate cantități de oțel aliat, profile grele și semifabricate pentru forjă, produse ale industriei electronice șl electrotehnice, utilaje tehnologice pentru chimie și altele.Beneficiind de îndrumările Comi- șiei centrale de partid și de stat pentru perfecționarea producției și a muncii, condusă cu Înaltă competență de tovarășa Elena Ceaușescu, întreprinderile din județul nostru au aplicat măsuri importante care conduc la realizarea. în acest cincinal, a unei producții suplimentare în valoare de 7,6 miliarde lei, iar productivitatea muncii se va dubla.Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că și lucrătorii din agricultură au acționat pentru realizarea în mai bune condiții a programelor de creștere a producțiilor agricole, vegetale si animaliere. Puternic mobilizați de sarcinile trasate de dumneavoastră, vă Încredințăm că vom face totul pentru valorificarea superioară a potențialului agricol, astfel ca agricultura dim- bovițeană să obțină producții la nivelul cerințelor noii revoluții agrare.Trebuie să spunem însă, în mod autocritic, cu toată răspunderea comunistă, că rezultatele obținute atît in industrie, cit și în agricultură nu sînt pe măsura posibilităților de care dispune județul, a condițiilor create prin sprijinul generos de care ne-am bucurat permanent din partea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Așa cum, pe bună dreptate, ați a- preciat dumneavoastră în cadrul in- tilnirilor cu oamenii muncii din unitățile vizitate și cu biroul comitetului județean de partid, nu am acțio

nat cu toată hotărirea pentru utilizarea corespunzătoare a capacităților de producție, pentru imprimarea unui stil de muncă dinamic, revoluționar, care să determine mai buna organizare a producției și a muncii, întărirea răspunderii, a ordinii și disciplinei, exercitarea unui control exigent, care să asigure înfăptuirea sarcinilor de plan la toți indicatorii.Vă încredințăm, mult stimate 'și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu toată fermitatea pentru înfăptuirea neabătută a prețioaselor indicații pe care ni le-ați dat cu prilejul acestei vizite de lucru, ' că vom lua toate măsurile pentru eliminarea neîntirziată a neajunsurilor existente, recuperarea rămînerilor în urmă la producția fizică, marfă, investiții și export, că vom pune un mai mare accent pe întărirea auto- conducerii muncitorești si autogestiu- nii, pîrghii esențiale de creștere a eficientei Întregii activități.Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Vă rog să-mi permiteți ca, în numele , tuturor locuitorilor județului Dîmbovița, să exprim deplina adeziune față de politica externă a partidului și statului nostru, față de magistralele dumneavoastră initiative și acțiupi menite să contribuie la promovarea idealurilor de independență, libertate și pace, care v-au impus ca o proeminentă personalitate a lumii contemporane, mare și strălucit Erou al păcii.în aceste momente de înălțătoare sărbătoare pentru județul Dîmbovița, toți cei ce trăiesc și muncesc în această străveche vatră românească, ce a cunoscut în anii socialismului, și cu deosebire în epoca de glorii deschisă de Congresul al IX-lea al partidului, prefaceri fără precedent, se angajează în mod solemn, cu responsabilitate revoluționară. în fața dumneavoastră, mult iubite 'și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, să nu precupețească nici un efort pentru înfăptuirea exemplară a istoricelor ho- tărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului, a indicațiilor și orientărilor dumneavoastră. astfel încit' județul nostru să-și sporească contribuția la înflorirea continuă a scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.In continuare a luat cuvîntul tovarășul Victor Mihu, directorul Combinatului de oțeluri speciala Tîrgo- viște, care a spus :Mult Iubite șl stimata tovarășa Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,în numele puternicului detașament muncitoresc de la Combinatul de oțeluri speciale din Tirgoviște —mare și prestigioasă ctitorie a acestui timp eroic intrat în conștiința națiunii drept „Epoca Nicolae Ceaușescu" — vă adresez dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, strălucit conducător al partidului și statului nostru. Erou între eroii neamului. Erou al păcii și prieteniei intre popoare, cele mai profunde ■ sentimente de stimă și adincă recunoștință pentru înalta cinste ce ne-ați făcut-o de a vizita unitatea noastră, pentru dezvoltarea și continua modernizare a industriei românești, a întregii noastre economii.Mă simt, totodată, onorat de a adresa tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de înalt prestigiu Internațional, un cald și respectuos omagiu, Împreună cu cele mai vil mulțumiri pentru contribuția inestimabilă pe care o aduce la înfăptuirea neabătută a Programului partidului, la introducerea progresului tehnic, dezvoltarea științei, învă- țămîntului și culturii în scumpa noastră patrie.Așa cum v-am raportat și cu prilejul vizitei tn combinatul nostru. 

mult stimate și iubite tovarășe secretar general, aplicînd cu fermitate orientările și sarcinile cuprinse în magistrala dumneavoastră cuvin- tare la recentul forum al democrației noastre muncitorești revoluționare, pe 8 luni din acest an am realizat, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, mai mult cu 11,5 la sută la producția-marfă, cu 90 400 tone oțel, 14 800 tone laminate finite, în condițiile creșterii productivității muncii cu peste 50 mii .lei pe om al muncii. Am asimilat, 'de asemenea, noi mărci de oțeluri de calitate superioară, necesare economiei noastre naționale și solicitate la export.In acest an, cînd întregul nostru popor a aniversat, cu profundă mîndrie patriotică, 65 de ani de la făurirea gloriosului nostru partid și împlinirea a 50 de ani de la memorabilul proces al luptătorilor comuniști șl antifasciști de la Brașov, în cadrul căruia dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, v-ați afirmat ca un strălucit militant revoluționar, înscriind o pagină nepieritoare în istoria eroicului nostru partid, puternicul detașament muncitoresc de la Combinatul de oțeluri speciale din Tirgoviște — unitate înzestrată la cel mai înalt nivel tehnic — acționează cu înaltă răspundere comunistă, In spiritul indicațiilor dumneavoastră, pentru Îndeplinirea integrală a planului, ridicarea calității produselor, folosirea deplină a capacităților de producție, reducerea consumurilor de materiale și energie, înfăptuirea programului de modernizare a fluxurilor de producție, perfecționarea tehnologiilor și ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor materiale șl energetice. De asemenea. vom acționa pentru materializarea sarcinilor trasate astăzi privind dezvoltarea combinatului; prin punerea in funcțiune de noi capacități în spațiile existente.Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face totul pentru Înfăptuirea, indicațiilor pe care ni le-ați trasat cu prilejul vizitei de lucru in combinatul nostru, vom pune un mai mare accent pe îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, consiliului oamenilor muncii, tn vederea înlăturării neajunsurilor existente, astfel Incit, prin rezultatele obținute, să ne situăm pe un loc de frunte intre unitățile metalurgiei românești.Să ne trâlțf întru mulți ani, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, pentru a ne conduce pe mai departe, cu aceeași cutezanță revoluționară, pe drumul» glorios al construcției socialismului și comunismului în scumpa noastră patrie. România socialistă.A luat apoi cuvîntul tovarășa Doina Drumea, secretar al comitetului de partid la întreprinderea de frigidere Găești, care a spus :Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Vă rog să-mi îngăduiți ea la această emoționantă adunare populară să vă aducem dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminent conducător al partidului și statului nostru, genial ctitor al celei mai luminoase epoci din istoria patriei, mult iubitei și stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, strălucit exemplu de militant comunist și proeminentă personalitate științifică, un fierbinte omagiu, să dăm glas sentimentelor de aleasă stimă, prețuire și recunoștință ale oamenilor muncii de Ia întreprinderea de frigidere din Găești pentru tot ceea ce ați făcțit și faceți, cu neobosită energie și inegalabilă clarviziune științifică, pentru binele și fericirea 

poporului român, pentru gloria României socialiste.Ne îndeplinim, totodată, o. îndatorire de onoare exprimind, și cu acest minunat prilej, din adîncul inimilor, simțămintele de caldă gratitudine pentru condițiile de muncă și de viață de care ne bucurăm, pentru posibilitățile nelimitate de afirmare șl împlinire pe care le avem și noi, femeile, în anii de lumină care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului.Vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, urmînd neabătut. indicațiile și îndemnurile dumneavoastră însuflețitoare, orientările pe care le-ați formulat la Congresul al III-lea al oamenilor muncii, colectivul întreprinderii de frigidere din Găești, care a avut înalta cinste de a se întîlni cu dumneavoastră, acționează cu fermitate pentru mal buna, organizare a producției și a muncii, întărirea ordinii și disciplinei, astfel încît, așa cum ne-am angajat, să putem dubla productivitatea muncii cu un an mai devreme față de prevederi. Am diversificat și modernizat permanent gama de frigidere și congelatoare, peste 50 la sută din producție fiind livrată la export, iar planul pe 8 luni a fost realizat și depășit la toți indicatorii.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom înfăptui neabătut indicațiile dumneavoastră, date cu prilejul vizitei efectuate în întreprinderea noastră, acționind cu hotărire pentru ridicarea continuă a calității produselor, diversificarea și modernizarea acestora, sporirea competitivității lor po piața externă.în numele femeilor din întreprinderea de frigidere Găești, care doresc din toată ființa, asemenea întregului nostru popor, ca în lume să fie înțelegere, colaborare și pace, vă aduceni, mult stimate tovarășe secretar general. cele mai vii mulțumiri pentru strălucitele și generoasele dumneavoastră inițiative consacrate acestui ideal suprem, pentru spiritul profund umanist și constructiv în care acționați pentru Înlăturarea pericolului războiului și vă încredințăm că aprobăm din toată inima inițiativa privind reducerea cu 5 la sută a armamentelor, cheltuielilor și efectivelor militare.îndeplinind mandatul de onoare al colectivului muncitoresc de la întreprinderea de frigidere din- Găești, vă adresez, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu, urarea să ne trăiți întru mulți ani, in deplină sărfătate, spre gloria și fericirea poporului român,Luîrid cuvîntul, tovarășul Nicolae Neacșu, președintele C.A.P. Petrești, a spus :Mult Iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,De la tribuna grandioasei adunări populare organizate in municipiul Tirgoviște, cu prilejul noii vizite de lucru efectuate de dumneavoastră în județul nostru, permiteți-ne să exprimăm încă o dată, din adîncul inimilor, întreaga noastră recunoștință pentru marea cinste ce ne-ați făcut-o de a vă avea oaspeți dragi ai comunei Petrești, pentru grija statornică pe care o acordați dezvoltării și modernizării agriculturii.Această vizită, ce se Înscrie In rodnicul și permanentul dumneavoastră dialog cu poporul, cu făuritorii de bunuri materiale și spirituale, va ră- mîne încrustată adine în inima și conștiința locuitorilor comunei Petrești,, în cronica de aur a județului Dîmbovița.împreună cu toți oamenii muncii din județul nostru, cooperatorii din comuna Petrești vă aduc, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, un fierbinte omagiu pentru neobosita activitate pe care ați desfășurat-o 

cu clarviziune și cutezanță revoluționară în fruntea partidului și statului în. cei peste 21 de ani care au trecut de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, perioadă de realizări fără precedent, pe care cu nețărmurită mindrie patriotică o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".Cu nemărginit respect șl aleasă stimă, adresăm profunda noastră gratitudine mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, remarcabil om politic și de stat, ilustru savant de largă reputație internațională, prețuită și stimată de noi, cei ce locuim în comuna' Petrești și pe aceste meleaguri dîmbovițene, de toți cetățenii patriei noastre.Așa cum ați putut constata și în timpul vizitei făcute în comuna noastră, mult stimate tovarășe secretar general, cooperativa agricolă de producție din Petrești, care, asemenea întregii noastre agriculturi, s-a bucurat de sprijinul permanent al statului, a obținut an de an producții mari vegetale și animaliere,, iar în 1986 producțiile medii la grid și orz au fost de peste 6 500 kg la hectar, la porumb realizăm pesta 10 000 kg boabe la hectar.Respectînd întru totul indicațiile date de dumneavoastră, întreprindem in prezent un amplu program de îmbunătățire a solurilor podzolice, asigurăm semințe de înaltă calitate și productivitate, aplicăm întreaga gamă de lucrări prevăzute în tehnologiile de cultură, de calitate și în timpul optim, ceea ce ne va da garanția obținerii, în anul viitor, a unor producții medii de peste 8 000 kg grîu și 8 000 kg orz și peste 20 000 kg porumb știuleți la hectar.Ne angajăm solemn, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, că și noi, cooperatorii din Petrești, vom face totul pentru a spori rodnicia ogoarelor, pentru a cuceri, împreună cu județul Dîmbovița, titlul de „Erou al noii revoluții agrare".Vă rugăm să ne permiteți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, să vă adresăm din adîncul inimilor cele mai calde și respectuoase urări de sănătate și putere de muncă pentru binele și fericirea întregului nostru popor.In continuare, primul secretar al comitetului județean de partid a spus :In aceste momente Înălțătoare, de puternică vibrație patriotică, dînd glas dorinței înflăcărate a tuturor locuitorilor județului Dîmbovița, adresăm, cu profund respect și aleasă prețuire, rugămintea de a lua cuvîntul la marea noastră adunare populară tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialista România.în uralele șl ovațiile mulțimii, * luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.Cuvintarea conducătorului partidului și statului nostru a fost urmărită cu cel mai viu interes, cu deplină aprobare și vie satisfacție, fiind subliniată in repetate rînduri cu puternice aplauze, cu Îndelungi ovații. S-a scandat minute în șir „Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu șl poporul !“, „Ceaușescu—pace !“.Aceste manifestări entuziaste au dat expresie hotărîrii ferme a tuturor celor ce trăiesc și muncesc tn această parte a țării de a nu precupeți nici un efort pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII- Jea al partidului.Un grup de pionieri și șoimi ai patriei au urcat la tribuna adunării și au 

oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu buchete de flori. *Luînd cuvîntul tn Încheierea adunării, primul secretar al comitetului județean de partid a spus :Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Vă rugăm să-mi . permiteți ca, în numele pârtiei panților la marea adunare populară dib municipiul Tirgoviște, al comuniștilor, a! tuturor locuitorilor județului Dîmbovița, să vă exprimăm, cu profundă dragoste și inaltă recunoștință, din adîncul inimilor noastre, cele mai calde mulțumiri pentru vizita efectuată în județul nostru, pentru indicațiile de excepțională însemnătate pe care ni le-ați dat, atit în unitățile ai căror oaspeți dragi ați fost, cît și în cuvintarea pe care ați rostit-o.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom înfăptui neabătut indicațiile și orientările dumneavoastră, că nu vom precupeți nici un efort pentru realizarea integrală a sarcinilor ce revin județului Dîmbovița, vom sluji cu devotament revoluționar patria și partidul, vom infăptui neabătut politica internă și externă a partidului și statului nostru, sporindu-ne con-, tribuția la progresul și fericirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.Vă rugăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, să ne • permiteți să vă dorim, din adincul inimilor noastre, ani mulți și fericiți, multă putere de muncă, pentru a ne conduce pe mai departe, cu aceeași înțelepciune și fermitate revoluționară, spre noi izbinzi pe calea socialismului și comunismului, pentru înflorirea României socialiste.Trăiască gloriosul Partid Comunist Român, in frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu!Marea adunare populară din municipiul Tirgoviște a luat sfirșit intr-o atmosferă de puternică vibrație patriotică, zecile dș mii de participanți aclamînd din nou, cu putere, pentru partid și secretarul său general, pentru patria noastră socialistă, pentru minunatul nostru popor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu căldură manifestărilor entuziaste ale celor prezenți.Ceremonia plecării oficiale din județul Dîmbovița s-a desfășurat pe stadionul municipal din Tirgoviștd? Aici, ca pe tot parcursul vizitei, un mare număr de oameni ai muncii și-au exprimat bucuria, profunda dragoste și recunoștință de a-i primi ca oaspeți de seamă pe conducătorul partidului și statului, pe tovarășa Elena Ceaușescu. S-a ovaționat cu Însuflețire pentru partidul comunist, pentru secretarul său general.O gardă alcătuită flin militari, membri ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul.Au răsunat solemn acordurile Imnului de stat.Un grup de pionieri, șoimi ai patriei și tineri au oferit înalților oaspeți buchete de flori.Primul secretar al Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R. a adresat din nou tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu respectuoase mulțumiri pentru vizită, reafirmind angajamentul ferm al comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului de a munci fără preget pentru transpunerea în viată a indicațiilor și orientărilor date cu prilejul vizitei.In aplauzele și uralele celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au urcat in elicopterul prezidențial, care s-a îndreptat spre București.
Planul la export-realizat ritmic și integral!

Exportul reprezintă — nu numai pentru țara noastră — una din condițiile de bază ale progresului. Este deci firesc și, totodată, absolut necesar ca în toate întreprinderile și sectoarele de activitate să se acorde o atenție prioritară îndeplinirii ritmice, integrale a planului la export. Referindu-se la această problemă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat din nou in cuvintarea la marea adunare populara de la Buzău că exportul constituie o necesitate pentru buna desfășurare a întregii activități economico-sociale. Ținind seama de această cerință, se impune, prin urmare, ca în fiecare județ, in fiecare unitate economică să se ia toate măsurile necesare pentru asigurarea cu prioritate a producției de export, astfel incit să se demonstreze forța și capacitatea oamenilor muncii din patria noastră de a realiza produse de înaltă calitate și tehnicitate, competitive pe plan mondial.Practica dovedește că cele mai bune rezultate se obțin atunci cînd' pregătirea, lansarea In fabricație, execuția și livrarea producției de export se fac din timp, mai devreme decît termenele stabilite in contracte. Pretutindeni, munca trebuie astfel organizată încît fondul de marfă pentru export să se asigure in prima jumătote a fiecărei luni. Altfel spus, trebuie să se ia de pe acum măsurile necesare pentru realizarea integrală a planului la export pe luna octombrie încă din prima parte a lunii. La cîteva din acțiunile întreprinse in acest sens ne vom referi in ancheta de azi.
S-A DOVEDIT CĂ SE POATE*

Toate contractele onorate In avansDocumentele de evidență și graficele de lucru sint astfel ținute la întreprinderea „AUTOMATICA" DIN CAPITALA încit se pot vedea dintr-o singură privire atit termenele de livrare prevăzute, cît și stadiile de execuție în care se află fiecare produs în parte. De aceea, ne-a fost destul de ușor să remarcăm faptul că. in perioada care a trecut din acest an, absolut toate contractele incheiate cu partenerii de peste hotare au fost onorate înainte de termenele stabilite.„De fapt, procedăm in felul acesta de ani de zile, așa că am reușit să ne impunem și prin promptitudine — deoarece calitatea rămine primul element in activitatea de export — pe o serie de piețe externe deosebit de exigente, ne precizează tovarășa Luminița Macovci, șefa biroului export din întreprin

dere. Produsele pe care Ie realizăm — echipamente electrice și de automatizare pentru industriile constructoare de mașini, chimică, alimenta- , ră. energetică ș.a. — sint destinate, de regulă, unor obiective noi de investiții și fiecare partener vrea să le primească la termenele prevăzute, exact cînd are nevoie de ele. Aceasta deoarece livrarea cu întirziere a unei singure instalații poate să determine neajunsuri în punerea in funcțiune a unor mari obiective economice. Ca atare, am luat permanent o serie de măsuri nu numai pentru respectarea termenelor contractuale. ci și pentru scurtarea ciclurilor de fabricație. In mod obișnuit. o instalație de automatizare se execută în circa 6 luni de zile. Datorită măsurilor luate am reușit să reducem însă ciclul de fabricație ia aproximativ 3 luai, fără să facem > 

nici un fel de rabat Ia calitatea lucrărilor efectuate. Un lot de produse pentru Liban, de pildă, l-am executat și livrat chiar într-o singură lună".Cum se explică operativitatea înregistrată in onorarea contractelor la export ? Pentru a răspunde la a- ceastă întrebare trebuie să ne referim în primul rînd la cîteva elemente specifice producției de aici, dar care, fără îndoială, se regăsesc Si îri activitatea altor unități. în linii generale, munca desfășurată pentru realizarea instalațiilor electrice șl de automatizare se împarte In două mari categorii : pe de o parte, execuția construcțiilor metalice și. pe de altă parte, echiparea acestora cu aparatura necesară. Ți- nîndu-se seama de aceste două elemente, s-au luat o serie de măsuri speciale pentru organizarea producției de export. Despre ce este vorba ?Imediat ce documentația de execuție (elaborată de diferite institute de cercetări și proiectări) ajunge in întreprindere, aceasta se repartizează concomitent atît secțiilor de confecții metalice, cît și celor de montaj. Pregătirea procesului de fabricație începe deci in paralel in cele două compartimente de bază ale unității, astfel că atunci cînd confecțiile metalice sint terminate poate începe imediat montajul. Prin această măsură organizatorică s-a reușit scurtarea la jumătate a ciclului de fabricație, în condițiile în care calitatea producției nu a fost influențată cu nimic.— în ce ne privește, ne spune Inginerul Petre Pigulea, șeful secției de echipare electrică nr. 4. pregătirea fabricației incepe prin analiza documentațiilor și punerea de acord cu institutele de cercetări și proiectări a tuturor aspectelor tehnicș. Munca este astfel organizată încit, atunci cînd primim construcțiile metalice. documentația este însușită de muncitorii și specialiștii care urmează să execute instalațiile respective și dispunem de toate materia

lele și aparatele necesare. Se 'elimină deci orice posibilitate de prelungire nejustificată a ciclului de fabricație. Mai mult chiar, avem {Posibilitatea să executăm în avans produsele contractate. In prezent, de pildă, lucrăm din plin la trei camere de comandă cu termen de livrare in luna octombrie. Incepind montajul din timp, avem garanția că toate aceste produse vor fi gata de livrare pină la 10 octombrie.In avans se lucrează șl la secția nr. 10, unde se execută 100 de unități de automatizare pentru o fabrică de ciment din Egipt. Produsele trebuie să fie livrate, potrivit contractelor incheiate. în ultimul trimestru al anului. Pină la ora actuală s-au și executat insă jumătate din produsele contractate, iar celelalte sînt lansate în fabricație, astfel încit întregul contract va fi onorat în a doua decadă a lunii octombrie. „Toate echipamentele se
UN EXEMPLU DEMN DE URMAT:

Se lucrează din 
care va fi livratăîn prezent, 43 la sută din planul de producție al întreprinderii textile „DUNAREANA" DIN GIURGIU se realizează pe bază de contracte ferme pentru export, iar sarcinile „Îs zi" asumate față de partenerii externi sînt onorate integral. Mai mult decît atît, in aceste zile se lucrează din plin la producția care urmează să. fie livrată in luna octombrie. Este vorba de șapte contracte incheiate cu firme din U.R.S.S.. Iugoslavia, Republica Federală Germania ș. a., insumind peste 800 000 mp țesături diverse, precum și confecții în valoare de 2,2 milioane lei. Pracdin volumul octombrie se diverse stadii asigură premitic, peste 80 la sută contractelor pe luna află in fabricație, in de realizare, eeea ce

realizează intr-un sistem constructiv nou, la nivel mondial din punct de vedere tehnic și ergonomie, ne spune inginerul Dan Bunescu, șeful secției. Faptul că am trecut la execuția instalațiilor din elemente modulate interșanjabile ușurează exploatarea și întreținerea lor, dar ne permite și nouă să trecem la un nivel mal înalt de tipizare a producției, cu toate avantajele ce decurg de aici : pregătirea și lansarea din timp a fabricației, specializarea oamenilor pe tipuri de echipamente șl lucrări, o mai bună aprovizionare cu materiale".Am insistat asupra rftorva probleme cafe se referă la organizarea muncii deoarece de aceasta depinde in primul rlnd realizarea la timp și la un Înalt nivel calitativ a producției de export. Iar experiența Ia care ne-am referit credem că poate fi utilă și altor unități.
plin la producția 
in luna octombriesele pentru ca întreaga producție contractată pe luna octombrie să fie finalizată in prima jumătate a lunii.De remarcat că și în cazul acestei unități rezultatele bune obținute la export se datoresc tot unor măsuri tehnice și organizatorice luate pentru perfecționarea activității productive. Printre altele, au fost create spații productive speciale pentru producția de export și s-a trecut la realizarea unui bogat sortiment de țesături noi. cu o paletă coloristică variată. Astfel, in cadrul acțiunii de autoutilare, un număr de 450 de războaie au fost dotate cu cite două suveici in,plus, ceea ce a permis trecerea la realizarea de țesături în carouri, un produs foarte mult solicitat pe piața externă. De fapt, acum,

Întreprinderea textilă „Dunăreană" din Giurgiu29 la sută din capacitățile de producție dotate cu războaie tip 4x1 suveici și 5 casete fiecare sint destinate realizării de țesături în carouri. Ca urmare, pe ansamblul Întreprinderii, ponderea acestor produse în volumul total al exportului a crescut de la 13 la 22 la sută. Operativitatea cu care sînt onorate contractele pentru export e pusă în evidență și de faptul că. în foarte multe cazuri, fluxul de fabricație al unor comenzi a fost scurtat cu aproape o lună de zile, fără nici un rabat la calitate. Dovadă că, recent, la numai citeva zile după ce plecase de aici cu un lot de țesături din sortimentul „Terocel Florin", reprezentantul unei firme din Liban a revenit, solicitind să i se realizeze o comandă suplimentară. Motivul ? Datorită calității și coloristicii atractive, țesăturile din primă comandă s-au vîndut ca pîinea caldă.Intr-adevăr, in acest an. produsele fabricate la „Dunăreană" se bucură de aprecieri deosebite din partea partenerilor de peste hotare. Astfel, în luna februarie, o firmă din S.y.A. a solicitat să se încheie un contract de lungă durată pentru un sortiment mai aparte. Este vorba de un articol scămoșat pentru 

cămăși, foarte pretențios din punct de vedere tehnic. Se punea*  însă problema procurării unor coloranți din import, ceea ce necesită atit valută, cit și timp. Atunci, prin forțe proprii, intr-un timp record, s-a reușit ca din coloranții indigeni să se obțină ceea ce partenerul a solicitat prin contract, astfel că operativ s-au realizat primele loturi din noile țesături.Așadar, calitate și promptitudine — iată cele două coordonate majore ale activității colectivului de aici. Totodată, prin transpunerea în practică a programului de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție se realizează prin autoutilare o serie de instalații pentru atelierele de albit și vopsit, care vor asigura scurtarea fluxurilor tehnologice. Numai pe această cale se va obține anual un spor de producție de 5 milioane metri pătrați țesături.Iată numai cîteva din acțiunile si măsurile luate, care în mod cert vor contribui la promovarea pe scară tot mai largă a produselor românești pe piața externă.
Ion TEODOR 
Ion MANEA corespondentul „Scînteii"
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LEGUMELE 
culese cu grijă, livrate operativ 

spre piețe și depozite
Deși s-ar putea crede că vremea legumelor a trecut, în unitățile specializate din județul Arad, am găsit in aceste zile o activitate la fel de intensă ca vara. „Vremea este bună și ne preocupăm să menținem în stare de vegetație toate culturile — ne spune inginerul loan Popa, directorul Asociației legumicole Horia. In cîmp avem zilnic peste 1 000 de oameni la recoltarea tomatelor, go- goșarilor. ardeilor,, cartofilor etc. Volumul de muncă este mare, fiindcă in grădinile asociației mai sint de adunat peste 8 000 tone de legume”.O completare a celor de mai sus o oferă faptele de muncă pe care le-am întilnit in cimp. La ferma nr. 2, se iriga, la fel ca în plină vară, culturile de tomate, gogoșari și varză, arătind a fi viguroase și încărcate de rod. „Udăm mai mult decit zi-lumină. ne spune Vasile Centea, șeful fermei, fiindcă începem la 6 dimineața și încheiem la ora 23. Dar asta nu e de ajuns. Pentru a păstra culturile pină cade prima brumă, este nevoie de aplicarea unoi- tratamente. Trebuie să acționăm cu răspundere pentru că cele 50 hectare de cultură din această fermă mai oferă încă mari cantități de legume”..Cum imagini asemănătoare celor de mai sus am surprins și în asociațiile legumicole din Nădlac, Pecica și Ineu, nu vom mai insista asupra

SFECLA DE ZAHĂR 
recoltată în strînsă corelație 

cu graficele de prelucrare
în județul Ialomița, graficele privind recoltarea și livrarea sfeclei de zahăr în ultima perioadă sint respectate de majoritatea unităților producătoare, fapt materializat in cele aproape 7 000 hectare de pe care producția a fost adunată pînă la a- ceastă dață.Se recoltează manual și mecanic. Sfecla este scoasă cu dislocatoarele și decoletată. In consiliile agroindustriale mari producătoare, cum sint cele din Girbovi, Cocora, Țăn- dărei, Balaciu, Gura Ialomiței, Gri- vița și Andrășești s-au luat cele mai operative măsuri pentru ca producția recoltată să fie operativ livrată fabricilor de zahăr din Țăndărei și Urziceni. Dacă în prima decadă a lunii septembrie, în multe unități erau depozitate în cîmp mari cantități de sfeclă de zahăr, prin sosirea unor capacități de transport suplimentare, repartizate de la întreprinderile județene de transporturi auto Sibiu și Neamț, s-a reușit o corelare optimă a recoltării cu livrarea. In aceste condiții, multe unități au reușit să realizeze zi de zi graficele de recoltare-livrare. Din păcate însă. în cooperative agricole cum sint cele din consiliile unice agroindustriale Sinești, Făcăeni și Horia. datorită unor deficiențe în organizarea muncii la încărcarea mijloacelor de transport, acestea nu reușesc să facă decit două drumuri pe zi. Deficiențele se datorează modului defectuos în care sint organizate echipele de încărcare, fapt ce determină staționări mari, chiar de cite două ore.
ÎNSĂMÎNȚĂRILE 

realizate în perioada optimă, 
printr-o bună organizare a muncii

In zona de nord a județului Dolj a început însămințarea orzului. In a- ceastă toamnă, în Dolj trebuie insă- mințate, cu diferite culturi, in principal grîu și orz, circa 184 000 hectare. Obiectivul declarat este realizarea lucrărilor la un’înalt nivel calitativi Pretutindeni am avut prilejul să ne convingem că, deși condițiile sint deosebit de grele, toate eforturile sint subordonate realizării acestui obiectiv. Pentru recolta viitoare de gnu și orz au fost asigurate din timp unele condiții hotărîtoare. Directorul general al direcției agricole, tovarășul Constantin Bulugiu, ne spunea : „Am făcut o amplasare care satisface exigențele. Structura de soiuri aleasă corespunde condițiilor din diferite zone ale județului nostru. Avem sămință de bună calitate — 70 la sută din categoriile supereli- tă. elită și înmulțire I. Pe mari suprafețe s-au aplicat amendamente și s-a făcut afinarea adincă a solului în zona de nord. Esențial este acum ca aceste condiții să «germineze-* * intr-un teren cit mai bine pregătit”. Or, tocmai în această privință se întimpină mari greutăți. „Și de 7 ori am trecut cu discul și terenul nu este pregătit cum âm dori”. Intenționat nu loca

mai ales la porumb, pe terenurile irigate. Intr-un cuvint, un complex de măsuri menit să ducă la înfăptuirea unui salt fără precedent in agricultura acestei repu- 'blici.Măsurile organizatorice menite să accelereze introducerea tehnologiilor intensive se referă, pe de o parte, la asigurarea mijloacelor materiale necesare (tractoare > si mașini agricole perfecționate, combustibil și substanțe chimice), iar. pe de altă parte, la condițiile și criteriile ce trebuie indeplinlte de unitățile agricole implicate in asemenea acțiuni. Cu prioritate, sint sprijinite in trecerea la sistemul d.7 cultivare intensiv acele unităti care pot garanta sporuri mari de recoltă. în această ordine de idei, sint stabilite măsuri de stimulare a colectivelor — brigăzi și formații de lucru — care obțin rezultate deosebite în aplicarea tehnologiilor intensive. Pe ansamblul agriculturii ucrainiene. asemenea tehnologii sint practicate in acest an pe o suprafață de peste un milion de hectare. cultivată in special cu cereale. Treptat, pe măsură ce va fi sporită baza materială și vor fi extinse unele lucrări hidroameliorative, sistemul intensiv de cultivare a pă- mintului va deveni preponderent.Străbătind stepa Ucrainei într-un moment „de vîrf” al campaniei a- gricole. atrage atenția desfășurarea de mijloace mecanizate la lucrările cîmpului. O privire mai stăruitoare asupra acestui tablou viu al agriculturii ucrainiene dezvăluie oricărui observator atent realitatea că, în pofida gradului ridicat de mecanizare, recoltele mari de aici
• întunecare : BUZEȘTI (50 43 58)
— 19
• Un comando pentru apa grea :
BUZEȘTI — 14,30; 16,45, 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 95) — 9; 
12; 16; 19, ARTA (213186) — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19
• Noi, cei din linia întîi : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 19
• Șapte băieți și o ștrengărită : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30, 
PROGRESUL (23 94 10) — 15; 17,15;
19.30
• Cu mîinile curate — 19 ; Toată lu
mea este a mea — 14; 16,30 : MUNCA 
(21 50 97)
• Trebuie să-ți joci rolul : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, MELODIA (11 13 49) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20
• Bonner fiul : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 19,30, CIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 
15,30; 17,30; 19,30
• Săgeata neagră : LUMINA (14 74 16)
— 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: 15.45: 18; 20
• Imperiul contraatacă : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 13; 16; 18.30
• Păcat de lacrimile tale : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45: 20
• Infernul din zgîrie-nori : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9: 12; 15.45: 19
• Despărțire temporară : GRIVITA 
(17 08 58) — 9; 12; 16; 19
• Al șaptelea cartuș : DACTA
(50 35 94) — 9; 11,30; 13,30; 15.30; 17,30;
19.30 •
• Atenție la pana de vultur : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17,15;
19.30
• Caravana misterioasă î PACEA 
(71 30 85) — 15; 17,15; 19,30

lor. Ne-am oprit, in schimb, la Întreprinderea de prelucrare și industrializare a legumelor și fructelor „Refacerea“-Arad. Preluarea produselor decurge in condiții foarte bune, fiindcă lucrurile sint și ele mai bine
• In grădini există încă mari cantități de legume 

care trebuie strinse cit mai grabnic, spre a se evita orice 
pierderi de recoltă

• Este necesară organizarea temeinică a transpor
tului, astfel incit legumele recoltate să fie livrate în ace
eași zi, pentru aprovizionarea piețelor și a întreprinderilor 
de prelucrare

organizate. S-a creat astfel, prin mărirea capacității, de preluare, posibilitatea ca în întreprindere să intre zilnic 500—600 tone legume, iar cantitatea respectivă să fie prelucrată in întregime pînă a doua zi dimineața. O altă constatare : legumele ce sint aduse aici corespund in totalitate parametrilor calitativi. „Cum o parte din producția noastră este destinată exportului, ne. informează Liviu Derban, directorul întreprinderii, am luat măsuri severe pentru ridicarea calității producției.

Și aceasta nu In mod întimplător dacă avem in vedere că la un autocamion cu remorcă, ce poate prelua 10 tone de sfeclă, sint repartizați la încărcat doar 5—6 cooperatori. Aceste neajunsuri au fost analizate de comandamentul județean pentru a- gricultură, și prin măsurile adoptate, măsuri a căror aplicare este urmărită la fața locului, in special in unitățile din consiliul unic agroindustrial Horia, s-a produs un adevărat reviriment : cu aceleași mijloace de transport, acum, zilnic sint duse la fabricile de zahăr cantități aproape duble.Despre modul cum se pot recolta și încărca în bune condiții mijloacele de transport, fără a se staționa mai mult de 30—40 de minute, am putut să ne convingem ațit la cooperativa agricolă de producție din Girbovi, unitate in care sfecla a fost recoltată de pe aproape 45 la sută din cele 460 de hectare cultivate, cit și la C.A.P. Valea Măcrișului, unde producția a fost strînsă de pe 60 la sută din cele 430 de hectare. în a- ceste unități, sfecla de zahăr este recoltată de formații de cite 20—25 cooperatori, după care aceasta este adunată în grămezi mari, astfel că mijloacele de transport nu trebuie să se plimbe ca in alte unități de la o grămăjoară la alta.Se cuvine a fi subliniat și faptul că pentru înlăturarea staționării mijloacelor de transport la preluare, in toate fabricile de zahăr s-au creat noi puncte de descărcare mecanică. In acest fel, în 10—15 minute de la 

lizăm această replică, fiindcă, practic, in tot județul, datorită uscăciunii mari a solului — din 18 iulie nu a plouat — trebuie să se facă multiple lucrări pentru a se semăna in condiții de calitate. Și aceste eforturi se fac, ba sint chiar de consemnat cî- teva inițiative pentru a ușura munca mecanizatorilor. La S.M.A. Robă- nești tăvălugii netezi au fost umpluți cu apă pentru a avea o greutate mai mare, iar pe suprafața lor au fost sudați dinți de metal. In felul acesta se distrug mai ușor bulgării mari rezultați după arat. Pentru că în loc de 8 000 hectare pe zi la arături, se
MECANIZATORI Șl SPECIALIȘTI DIN AGRICULTURĂ!

Faceți totul, muncind zi și neapte, folosind din plin 
toate mijloacele mecanice pentru a vă încadra în 
perioada optimă de însămințarea culturilor de toamnă !

Și, firește, am Început cu creșterea exigenței față de însăși calitatea materiei prime. Cu sprijinul trustului horticulturii, al celorlalți factori implicați în producerea și valorificarea legumelor, am reușit să introducem 

in fabricație doar legume de cea rrjai bună calitate. Și acest lucru, zicem noi, a făcut ca unitatea să fie «in grafic- cu sarcinile de producție”.O secvență a muncii din grădinile de legume ale Aradului nu poate trece cu vederea eforturile pe care peste 10 000 de oameni le depun zilnic pentru a valorifica la maximum potențialul culturilor existente. „încă de la începutul anului, ne spunea tovarășul Ion Țîrlea, directorul trustului horticol, ne-am preocupat în mod deosebit de a asi

Intrarea pe poartă, autocamioanele și cuplurile de remorci sint descărcate. Și încă o măsură ce a determinat o mal bună livrare a sfeclei de zahăr : în toate unitățile. 40—50 la sută din capacitățile de transport sint încărcate de seara, in așa fel, incit dimineața să fie la fabricile de zahăr, la primele ore.
SEMNAL

NECONCORDANȚĂ INTRE 
RECOLTARE SI TRANSPORT■ 5Din datele furnizate de Centrala industriei zahărului, cantități mari de sfeclă de zahăr se află în grămezi pe cimp în județele : mai

BOTOȘANI 
NEAMȚ 
MUREȘO situație inexplicabilă țlnind seama de faptul că indicii de utilizare a mijloacelor de transport, in toate cele trei județe, sint cu mult sub nivelul stabilit — in medie trei curse zilnic. Astfel, în județul Botoșani, numărul mediu de curse a fost de 2,5, Neamț — 2,2, iar Mureș — doar una singură.Pentru a se înlătura neajunsurile care există la transportul sfeclei de zahăr este necesar să se asigure numărul de oameni la incărcat, să se manifeste mai multă exigență in desfășurarea acestei activități.

realizează doar 4 500 hectare, în stațiunile de mecanizare au fost aduși peste 400 de mecanizatori din unitățile industriale, pentru creșterea ritmului de lucru, prin organizarea schimburilor prelungite. Ar mai fi și altele de spusj. Toate acestea dau imaginea unui efort neobosit, de strictă necesitate, care nu poate fi înlocuit decit dacă ar ploua. Iar dacă natura este zgîrcită, totuși pe 50 000 hectare de grîu și orz s-ar putea asigura ploaia artificială. Nu o dată a sublimat secretarul general al partidului necesitatea ca pe terenurile irigate să se aplice udarea de apro

gura eșalonarea producțiilor de legume pe o perioadă cit mai lungă, in- cepînd cu verdețurile din mai și ter- minind cu vinetele și gogoșarii' o dată cu căderea brumei. Pină acum, am strîns și valorificat la fondul de stat, în mod ritmic, respectînd și depășind planul, mari cantități de legume, existînd condiții să realizăm cele 375 000 tone produse prevăzute pentru 1986. Pentru aceasta, s-au luat măsuri de irigare și întreținere in continuare a culturilor, a fost asigurată forța de muncă, necesară, iar cu sprijinul comandamentului județean pentru agricultură ne sint repartizate zilnic mijloace de transport cu o capacitate totală de 1 200 tone. O atenție deosebită acordăm realizării fondului de stat și aprovizionării piețelor, peste 200 tone. Ier gume stînd zi de zi la dispoziția cetățenilor”.Față de cele prezentate aici, am mai putea adăuga că, deși anul legumicol este departe de â fi încheiat, deja se desfășoară din plin lucrările de pregătire a anului viitor : se transportă în cîmp îngrășăminte naturale, se fac arături și se pregătește semănatul. Graba explică și ea cum reușesc arădenii să-și mențină locv.I fruntaș între marii producători de legume ai țării.
Tristan MIHUȚA corespondentul „Scinteii"

In județul Ialomița, recoltarea sfeclei de zahăr a ajuns acum la ritmurile prevăzute in grafice și continuă să se depună eforturi susținute pentru corelarea acestei lucrări cu transportul.
Mihai V1ȘO1U corespondentul „Scinteii"

CRITIC

28 000 tone
17 000 tone
17 000 tone

■ I

vizionare, sau de răsărire cînd e cazul, la cereale păioase. în județul Dolj, din păcate, aceste udări nu pot fi aplicate din lipsa energiei și combustibilului pentru asigurarea apei în sisteme de irigații. Or, aplicarea unei udări de aprovizionare este absolut necesară pentru a ușura munca mecanizatorilor și, ceea ce este mai important, pentru pregătirea cu exigență a terenului și însămințarea în condiții optime a cerealelor de toamnă.
Aurel PAPADIUC 
Nicolae BABALAU

Primire la primul ministru al guvernuluiTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, miercuri dimineața, pe Ricardo Cabrisas Ruiz, ministrul comerțului exterior al Republicii Cuba, care face o vizită în țara noastră.In cadrul întrevederii au fost relevate bunele relații de prietenie și colaborare statornicite intre cele două țări și popoare și a fost exprimată dorința de a se acționa pentru amplificarea, în continuare, a raporturilor româno-.cubaneze, în spiritul hotărîrilor și înțelegerilor convenite la nivel înalt. Au fost subli-
★La București au avut loc convorbiri între ministrul comerțului exterior și cooperării economice .internaționale, Ilie Văduva, și ministrul comerțului exterior al Republicii Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz.Au fost analizate probleme vizînd dezvoltarea in continuare a colaborării româno-cubaneze în domenii de

Produse de mecanicăColectivul de muncă de la întreprinderea de scule și accesorii speciale Pașcani, una dintre cele mai noi și moderne unități industriale din județul Iași, a realizat pînă acum o producție-marfă suplimentară în valoare de peste 20 milioane lei. Sporul de producție, mate-

(OamenL^ante, gemnifycatii
DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI

IPOSTAZE ALE MODERNIZĂRII 
ÎN CÎMPIA NIPRULUIDarnică a fost natura cu pămin- tul Ucrainei, dar această dărnicie a fost pusă in valoare, prin hărnicia și priceperea oamenilor. Cit vezi cu ochii, cimpii nesfirșite. pe întinsul cărora oamenii au orinduit într-o geometrie armonioasă culturi ce impresionează prin frumusețe și bogăție. Condiții optime există aici pentru cultura sfeclei de zahăr, l'lorii-soarelui. a cartofilor, dar Ucraina rămine înainte de toate unul din marile grînare ale Uniunii Sovietice și ale Europei. „Dacă în Ucraina grînele au rodit din belșug, atunci aceasta se simte pe întreg teritoriul Uniunii Sovietice” — se aprecia. nu' de mult, la o importantă consfătuire unională pe probleme de agricultură. Este o apreciere care reflectă, de fapt, aportul real al Ucrainei sovietice la realizarea producției agricole de ansamblu a U.R.S.S. : 25 la sută din producția totală de grîu. 60 la sută din producția de sfeclă de zahăr. 40 la sută la tloarea-soarelui și 30 la sută la cartofi.într-o zi de început de toamnă, am gustat din pîinea nouă a lucrătorilor de la sovhozul din Bont- nici. ale cărui terenuri se întind pînă spre marginea Kievului. O piine albă și mare, precum mare a fost truda celor care au plămădit-o.Orientarea fermă spre o agricultură organizată pe baze moderne a avut drept rezultat, de-a lungul anilor, creșterea substanțială a randamentelor.Specialiștii cu care am discutat apreejau că dezvoltarea viitoare a agriculturii trebuie gîndită astfel incit să se asigure promovarea largă a cuceririlor revoluției tehnico- științifice contemporane, precum și a formelor superioare de organizare— acestea constituind direcțiile esențiale de acțiune pentru înfăptuirea marilor obiective stabilite prin Programul alimentar pînă in anul 1990. în esență, este vorba de măsuri menite să ducă la sporirea substanțială a fertilității naturale a pămintului, la mecanizarea complexă și totală a principalelor procese de muncă, la aplicarea pe scară largă a metodelor științifice de selecție și ameliorare a plantelor si animalelor, la extinderea formelor de organizare de tio agroindustrial bazate pe sistemul de muncă si cointeresare în acord global — toate avînd ca obiectiv fundamental sporirea producției de cereale si a șeptelului. Se apreciază că. prin aplicarea acestor măsuri, intr-un viitor apropiat Ucraina va realiza o producție totală de 52 milioane tone cereale, 55 milioane tone sfeclă de zahăr, precum șl o cantitate de furaje. echivalentă cu 10 milioane tone proteină, ceea ce va

t

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Jocul ielelor —- 19,30 ; (sala 
Atelier) : D-ale carnavalului — 19
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Deschide
rea stagiunii. Concert simfonic. Diri
jor : Mircea Cristescu. Solistă : Cris
tina Anghelescu — 19
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Examene, examene — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra- 
(sala Schitu Măgureanu, • 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 19 ; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Menajeria de 
sticlă — 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna cu 
camelii —- 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ana- 
Lia (premieră) — 19,30
• Teatrul „Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 18 ; (sala 
Studio) : Craii de curtea veche —
18,30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă — 19
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Gong ’86
— 19,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia ro
mână" (13 13 00) : Pe un picior de plai
— 18
• Circul București (10 41 95) : Gala 
surprizelor — 19

cinema
• Bătălia din umbră : SCALA 
(11 03 72)— 9; 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 

niate posibilitățile existente pentru dezvoltarea colaborării economice pe multiple planuri, lărgirea și diversificarea schimburilor bilaterale de mărfuri, în interesul celor două țâri și popoare, al cauzei socialismului și păcii în lume.La întrevedere au luat parte tovarășii Cornel Pacoste, viceprim-/ mihistru al guvernului, și Ilie Văduva, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.A fost de fată Rodney A. Lopez, ambasadorul Republicii Cuba la București.
★interes comun, lărgirea și diversificarea schimburilor comerciale bilaterale.La încheierea convorbirilor, cel doi miniștri au semnat documentele economice care vor reglementa schimburile reciproce de mărfuri pe perioada 1986—1990. (Agerpres)

fină peste prevederirializat in însemnate cantități de produse de mecanică fină cu indici calitativi superiori, a fost obținut ca urmare a creșterii productivității muncii cu 8 la Sută peste nivelurile planificate. (Manole Corcaci).

permite o creștere a producției zootehnice cu cel puțin 15 la sută, comparativ cu nivelul acestui an.Prevederile privind dezvoltarea agriculturii ucrainiene în actualul cincinal și în perioada pînă în anul 2000 — parte componentă a programului de dezvoltare generală a agriculturii sovietice, aprobat la Congresul al XXVII-lea al P.C.U.S. — pun accentul principal pe dezvoltarea producției de cereale. în această privință, se preconizează sporirea producției soiurilor de grîu rezistente și puternice, paralel cu îmbunătățirea structurii producției de cereale destinate furajării, în același timp, va continua, în ritm mai rapid, crearea de zone cu producții garantate de cereale.
însemnări de călătorie 

din U.R.S.S.

Concursul republican 
al grupelor sanitare 

voluntare ale Crucii RoșiiLa Costinești s-a desfășurat, în zilele de 23 și 24 septembrie, concursul republican al grupelor sanitare voluntare ale Crucii Roșii, manifestare ce face parte din suita de acțiuni, cu un bogat conținut educativ, prin care se marchează in țara noastră Anul Internațional al Păcii.La actuala ediție a concursului, cea de-a 5-a. au participat 700 de. membre ale formațiilor sanitare .voluntare ale Crucii Roșii, reprezen- tînd toate județele tării și municipiul București.într-o atmosferă de vibrant entuziasm patriotic, participanții la concursul republican al grupelor sanitare voluntare ale Crucii Roșii au adresat o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Se dă expre-, sie angajamentului participanților de a acționa neobosit pentru înfăptuirea aspirațiilor majore ale poporului român. de a munci cu abnegație patriotică, fără a precupeți nici un efort, de a se pregăti cit mai bine in vederea sporirii contribuției Crucii Roșii române la transpunerea în viată a politicii sanitare a partidului și statului. Ia realizarea exemplară a istoricelor hotâriri ale Congresului al XIII-lea al partidului.

se dobindesc adeseori cu multă trudă. Trecem pe lingă zeci si sute de formații de tractoare sau de combine care adună recolta acestui an sau o pregătesc pe cea viitoare, dar ceea ce ne impresionează in mod deosebit este marea concentrare de forte umane desfășurată pe întinsul cîmpiei. Undeva, in dreapta, ne însoțesc mereu apele bătrinului și legendarului Nipru, destinate, prin lucrările de amenajare, să fertilizeze din belșug aceste păminturi.Ajungem la colhozul „A 40-a aniversare a lui Octombrie”. Ca pretutindeni, primire plină de căldură. înainte de a prezenta „cartea de vizită” a colhozului, gazdele ne înfățișează una din experiențele proprii in domeniul producției vegetale : tehnologia cultivării „in complex” a porumbului, pe baza căreia ei au reușit să sporească cu 2 000—2 500 kg producția la hectar. Această tehnologie asigură in același timp o rentabilitate de 800 la sută. Elementele de noutate constau în semănatul foarte timpuriu și la adîncime foarte mică, la 2 cm. „Secretul” experienței es’e dat insă de acest din urmă element — adincimea foarte mică de semănat. Specialiștii de aici au demonstrat că pe această cale se înlătură fenomenul de atrofiere a rădăcinilor adventive apărut tocmai in perioada cind plantele au nevoie de cit mai multă hrană pentru formarea rodului. Desigur. metoda este indicată numai pentru zonele cu un regim hidric ridicat sau care dispun de amenajări de irigații.Oriunde te-ai afla in stepa nesfir- șită a Ucrainei, in amintire iti rămine nivelul de viată ridicat al satului de astăzi, ce întruchipează năzuințele de veacuri ale acestui popor înzestrat cu un adevărat cult al muncii. Muncitorii agricoli reprezintă 9.5 la sută din populația actiyă a republicii și se fac eforturi deosebite că ponderea acestora să nu scadă mai mult. Tocmai de aceea' satul ucrainian se află în prezent intr-un amplu proces de reconstrucție. Pe baza unor scheme generale de sistematizare, mai ales in sudul republicii, a început construirea unor localități noi, de tip orășenesc, în celelalte zone ale Ucrainei, la baza sistemului de reconstrucție a satului stă centrul social-cultural în jurul căruia se construiesc noile case ale colhoznicilor. Acestea se clădesc atît cu credite din partea statului, cit și cu fondurile proprii ale colhozului, ceea ce în gîndirea organelor de aici reprezintă cel mai important mijloc pentru stabilizarea forței de muncă la sate.
Iosif POP

tv
20,00 Telejurnal
20,30 Ceaușescu eroism — România co

munism. Spectacol omagial lite- 
rar-muzical-coregraflc (color)

21,00 Tineretul și pacea (color). Repor
taj realizat la Seminarul Inter
național „Tineretul și pacea“ or
ganizat de C.C. al U.T.C. la Costi
nești

21,15 Memoria documentelor. Marele 
Mircea Voievod în istoriografia 
europeană (color)

21,35 Telejurnal
22,00 închiderea programului

INFORMAȚII SPORTIVEFOTBAL. La Rm. Vîlcea s-a disputat miercuri meciul dintre formația locală Chimia și Rapid Bucu- , rești. contind pentru etapa a 4-a a Campionatului diviziei A de fotbal. Partida s-a încheiat cu un rezultat de egalitate : 1—1 (1—1). Golulgazdelor a fost înscris de Suiceanu, iar cel al oaspeților de Damaschin II.ȘAH. Partida a 10-a a meciului pentru finala turneului candidatilor la titlul mondial de șah, ce se dispută la Riga intre tnarii maeștri sovietici Artur Iusupov și Andrei Sokolov s-a încheiat remiză la mutarea a 36-a. Scorul este 6—4 puncte în favoarea lui Iusupov. • Cea de-a 7-a partidă a meciului pentru campionatul mondial feminin de șah. ce se dispută la Sofia, intre marile maestre sovietice. Maia Ciuburdanidze și Elena Ahmilovskaia, a fost pîștigată la mutarea a 37-a. de deținătoarea titlului Ciburdanidze, care conduce cu scorul de 5—2.
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Domnului
General de armată MOUSSA TRAORE

Secretar general al Uniunii Democrate a poporului malian, 
Președintele Republicii Mali BAMAKOAniversarea zilei dumneavoastră de naștere Îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări.Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre'partidele și țările noastre se vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor roman și malian. al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului țării dumneavoastră progres, prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

A APĂRUT:

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la marea adunare populară 
din Capitală cu prilejul deschiderii 

noului an de învățămînt
— 15 septembrie 1986 —

EDITURA POLITICA

Consfătuirea șefilor secțiilor cultură» •

ale Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste 
si muncitorești din unele țări socialisteLa București s-a desfășurat în zilele de 23—24 septembrie Conslă- tuirea șefilor secțiilor cultură ale Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste și muncitorești din unele țări socialiste.La consfătuire au participat reprezentanți ai Partidului Comunist Bulgar, Partidului Comunist din Cehoslovacia. Partidului Muncii din Coreea. Partidului Comunist din Cuba, Partidului Socialist Unit din Germania. Partidului Popular Revoluționar Mongol, Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Partidului Comunist Român. Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și Partidului Comunist din Vietnam.Delegațiilor prezente le-a fost a- dresat. în numele C.C. al P.C.R., al secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un salut călduros de către tovarășul Petru Enache. membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.în cadrul consfătuirii au luat cuvîntul șefii delegațiilor. Partici- Vantii la consfătuire s-au informat reciproc în legătură cu dezvoltarea culturii în țările respective, reali - zînd un rodnic schimb de experiență privind rolul culturii ca factor de seamă în edificarea noii orin- duiri sociale. în educarea patrioti

vremea

———-----—■ (DIN actualitatea politică)
Puternică reafirmare a solidarității și sprijinului comunității 

internaționale față de cauza poporului namibian

că. revoluționară a oamenilor muncii. constructori ai socialismului și comunismului.Consfătuirea a subliniat preocupările pentru făurirea unei culturi u- maniste, socialiste, destinate îmbogățirii și înfrumusețării vieții oamenilor, pregătirii lor multilaterale. Participanții la consfătuire au subliniat, de asemenea, importanța dezvoltării în continuare a colaborării în domeniul culturii, al schimbului activ de valori spirituale, în scopul unei tot mai largi cunoașteri reciproce, al promovării statornice a idealurilor prieteniei și colaborării, progresului, civilizației și păcii, al creșterii prestigiului socialismului în lume. *

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 25 septembrie, ora 21 — 28 
septembrie, ora 21. în țară : Vremea va 
fi răcoroasă, rece noaptea șl dimineața 
în nordul și centrul țării, cu cerul va
riabil. Pe alocuri, se vor semnala ploi 
slabe în regiunile nordice și cu carac
ter Izolat în rest. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat, cu intensificări locale 
de scurtă durată mai ales în zona mon

Desfășurată paralel cu sesiunea ordinară în curs a Adunării Generale a O.N.U., sesiunea specială consacrată problemei namibiene (17—20 septembrie a.c.) a readus în centrul atenției unul dintre cele mai acute dosare ale Africii de azi, a cărui soluționare neîntîrziată este cerută cu tot mai multă insistență de întreaga comunitate Internațională. Namibia (suprafața*— 824 292 kmp ; populația — 1,5 milioane locuitori) reprezintă ultimul mare teritoriu continental aflat sub dominație colonială și, așa cum s-a subliniat în cursul dezbaterilor sesiunii speciale, menținerea ei într-o stare de dependență față de R.S. Ac constituie un flagrant anacronism, o sfidare la adresa întregii lumi civilizate. Pe bună dreptate, dezbaterile au evidențiat că acest statut este cu atît mai inacceptabil dacă se are în vedere situația dramatică în care trăiește poporul namibian. Intr-adevăr, nesocotind cererile opiniei publice mondiale, rasiștii de la Pretoria refuză cu încăpăținare să aplice rezoluțiile O.N.U. cu privire la Namibia, încearcă pe toate căile să-și perpetueze controlul asupra acestui teritoriu, sperînd să exploateze mai departe nestingherit marile bogății ale subsolului namibian, în primul rînd uraniul. Toate acestea se izbesc însă de împotrivirea tot măi dîrză a poporului nami- ■ bian. care își intensifică lupta, sub conducerea Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.),- pentru lichidarea dominației străine și proclamarea cît mai urgentă a independenței Namibiei.Desfășurată într-un asemenea context, sesiunea specială a prilejuit o nouă și deosebit de viguroasă afirmare a solidarității comunității internaționale cu cauza dreaptă a poporului namibian. cu aspirațiile sale legitime de a-și lua destinul în propriile mîini. De-a lungul celor patru zile de dezbateri, bei aproape 100 de reprezentanți ai statelor membre care au luat cuvîntul au condamnat cu fermitate menținerea dominației coloniale St R.S.A., spolierea bogățiilor naturale ale Namibiei, oprimarea tot mai sălbatică a poporului namibian. Deosebit de semnificative au fost în acest sens declarațiile reprezentantului S.W.A.P.O., Theo-Ben Gurirab. Prezența celor peste 100 000 de militari sud-africani și terorismul de stat aplicat de regimul de la Pretoria — a spus el — au transformat Namibia într-o uriașă cazarmă 'a armatei de ocupație. Poporul namibian este victima celei mai brutale și inumane represiuni.

Vorbitorii au relevat preocuparea partidelor, țărilor și popoarelor lor pentru asigurarea unei păci trainice în Europa și în întreaga lume, evidențiind în acest cadru rolul important pe care este chemată să-1 îndeplinească cultura în promovarea unei politici de pace și colaborare între toate națiunile. Ei au subliniat importanța inițiativelor și propunerilor Uniunii Sovietice, ale celorlalte țări socialiste, în direcția înfăptuirii dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare, creării unui climat de pace și înțelegere între popoare.Consfătuirea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, de lucru, în spirit constructiv, de înțelegere și colaborare tovărășească.
tană. Temperatura aerului ya marca o 
scădere. Astfel, maximele diurne vor 
fi cuprinse între 13 și 23 grade, izo
lat mal' ridicate în sud-vestul țării în 
prima zi, Iar minimele nocturne între 
zero șl 10 grade, mai coborîte în zo
nele depresionare, dar ușor mai ridi
cate pe litoral. L<?cal, în nordul și cen
trul țării, și cu caracter Izolat în rest, 
se vă produce, în cursul dimineților, 
brumă. în București : Vremea va fi 
răcoroasă, cu cerul variabil. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Temperatu
ra aerului va marca o scădere. Astfel, 
maximele diurne vor fi cuprinse între 
20 și 23 de grade, iar minimele noctur
ne între 4 și 7 grade.

fiind confruntat cu un adevărat genocid. „A sosit timpul unei acțiuni decisive din partea Adunării Generale și a Organizației Națiunilor Unite în ansamblu pentru a-și îndeplini sarcina de a sprijini eliberarea poporului namibian și plasarea acestuia in rindul statelor cu o identitate și o demnitate națională proprii" ^ — a spus reprezentantul S.W.A.P.O.Declarații asemănătoare au fost făcute de numeroși alți vorbitori, care au înfierat, în același timp, cu fermitate represiunile sălbatice declanșate Împotriva populației majoritare din R.S.A., acțiunile agresive puse la cale împotriva statelor africane din „prima linie". Totodată, 
------------------------------------- ,— ---- ,-------
După sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. 

consacrată problemei Namibiei

într-o serie de intervenții a fost condamnată politica de sprijinire a regimului de la Pretoria promovată de unele state occidentale, în primul rînd cele interesate prin intermediul companiilor transnaționale în exploatarea bogățiilor Namibiei. Vorbitorii au subliniat necesitatea adoptării de către comunitatea internațională a unor măsuri hotărîte care să determine regimul rasist sud-african să pună capăt practicilor sale inadmisibile, să-1 oblige să nu mai împiedice evoluția spre independență a Namibiei. Astfel, ministrul de externe al Indiei a prezentat un „program de acțiune" în zece puncte, care a stat la baza proiectului de rezoluție inițiat de 13 țări nealiniate și adoptat ca document final al sesiunii speciale. Acest document cere instituirea de sancțiuni atotcuprinzătoare și obligatorii față de R.S.A. considerate ca un mijloc prin care se poate facilita accesul la independență al Namibiei. Rezoluția cere, totodată. Consiliului de Securitate să se întîlnească într-o ședință de urgență pentru adoptarea de măsuri capabile să ducă, imediat, la realizarea planului O.N.U. vizînd desfășurarea în Namibia de alegeri libere și democratice, cu participarea S.W.A.P.O. Documentul respinge, pe de altă parte, încercările R.S.A. de a condiționa soluționarea problemei namibiene de reglementarea altor probleme, fără legătură directă cu Namibia.

Un pas important pe calea întăririi 
securității și cooperării in Europa 

Aprecieri, declarații, luări de poziții 
în diferite țări în legătură cu rezultatele 

Conferinței de la StockholmMOSCOVA 24 (Agerpres). — Conducerea sovietică apreciază pozitiv rezultatele Conferinței de la Stockholm pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa — se spune într-o declarație a secretarului general al C.C. al P.C.U.S.. Mihail Gorbaciov, transmisă de agenția T.A.S.S. A fost făcut tțn pas important spre reducerea încordării și însănătoșirea climatului politic internațional atît de necesare rezolvării problemelor vitale ale secolului nostru nuclear. Este o victorie a rațiunii, un cîștig al tuturor celor 35 de țări participante la conferință — se arată în declarație. Succesul de la Stockholm poate sluji pentru adîncirea atmosferei de încredere pe plan internațional și poate constitui un exemplu de cum se poate și cum trebuie să se realizeze destinderea, să se stabilească noi raporturi intre state, se relevă in încheierea declarației.VARȘOVIA 24 (Agerpres). — Polonia salută cu satisfacție acordul realizat la Conferința de Ia Stockholm pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa — se arată într-o declarație a guvernului polonez, citată de agenția P.A P. Este vorba de un pas considerabil înainte spre O Europă mai sigură care poate înlesni viitoa
PRAGA

CONVORBIRI ECONOMICEPRÂGA 24 (Agerpres). — Tovarășul Lubomir Strougal. președintele Guvernului R.S. Cehoslovace, l-a primit pe tovarășul Nicolae Constantin, vieeprim-ministru al1 guvernului, aflat în Cehoslovacia cu prilejul celei de-a 28-a ediții a Tîrgului internațional pentru construcții de mașini de la Brno.In cadrul primirii s-a examinat stadiul actual și perspectivele de dezvoltare a relațiilor economice româno-cehoslovace. evidențiindu-se că dinamica acestora este în deplină concordanță cu înțelegerile stabilite la nivel înalt între conducătorii de partid și de stat ai celor; două țări.
Pentru dezvoltarea în condiții 

de securitate a energeticii nucleare 
Sesiunea specială a Conferinței generale 

a Agenției Internaționale pentru Energie AtomicăVIENA 24 (Agerpres). — La 24 septembrie. în capitala Austriei au început lucrările sesiunii speciale a Conferinței generale a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (A.I.E.A.). Participă reprezentanți din 113 state membre ale organizației, inclusiv România. în centrul atenției actualei sesiuni se află probleme legate de extinderea

Aceste prevederi, adoptate cu o largă majoritate (126 voturi pentru și 24 de abțineri), au fost salutate cu satisfacție de numeroși participant! la lucrările sesiunii, fiind Considerate ca un important sprijin acordat cauzei drepte a poporului namibian. „în cercurile diplomatice africane — releva agenția FRANCE PRESSE — se apreciază că sesiunea specială și-a atins scopul de a se sensibiliza opinia publică asupra problemei Namibiei și de a întări curentul internațional pentru adoptarea de sancțiuni obligatorii împotriva Pretoriei". Curent care, de altfel, a luat o tot mai mare amploare în ultima vreme, incluzind chiar și acele țări care s-au situat pe o poziție de „înțelegere" și de

„angajament constructiv" față de regimul de la Pretoria și care acum, sub presiunea crescîndă a opiniei publice, s-aii văzut nevoite să ia, la rindul lor, atitudine. Astfel, Consiliul ministerial al Pieței comune a hotărît să adopte o serie de sancțiuni economice limitate împotriva Africii de Sud, inclusiv interzicerea investițiilor și importurilor de fier, oțel și monede din aur sud-africane. De asemenea. Camera Reprezentanților a S.U.A. a votat, la rîndul ei, pentru extinderea sancțiunilor adoptate de această țară în toamna anului trecut.In spiritul politicii sale consecvente de solidaritate activă cu popoarele africane, cu toate popoarele care luptă pentru afirmarea dreptului de a se dezvolta de sine stătător. România socialistă s-a situat și de această dată alături de poporul namibian. A fost din nou relevată poziția consecventă a țării noastre potrivit căreia situația gravă creată în Namibia reclamă din partea comunității internaționale acțiuni hotărîte pentru traducerea de urgență în viață a rezoluțiilor Consiliului de Securitate prin care s-a aprobat planul O.N.U. privind accesul Namibiei la independență. De la înalta tribună a Adunării Generale a O.N.U. a fost reafirmată solidaritatea poporului român cu lupta poporului namibian, solidaritate care și-a găsit expresie in numeroase inițiative întreprinse de-a lungul 

re acorduri, inclusiv în ce privește reducerea forțelor armate și armamentelor. și în consecință, în direcția opririi cursei înarmărilor și începerea dezarmării — arată declarația.BUDAPESTA 24 (Agerpres). — Pentru prima dată după cei șapte ani care au trecut de la semnarea la Viena a Tratatului SALT-2 a fost obținut un acord important intre Est și Vest asupra întăririi încrederii militare — subliniază agenția M.T.I. intr-un comentariu consacrat Conferinței de la Stockholm. Este evident, progresul în toate problemele, chiar și ’în domeniul controlului asupra îndeplinirii măsurilor prevăzute in document, adaugă agenția.i MADRID (Agerpres). — Intr-un comunicat oficial dat publicității la Madrid, guvernul spaniol își exprimă satisfacția în legătură cu acordul realizat de participanții la Conferința de la Stockholm, care constituie „un pas înainte" pe calea întăririi securității și destinderii în Eu- roba.Comunicatul, citat de agenția France Presse, exprimă, de asemenea. speranța guvernului Spaniol că ..acest succes va contribui la consolidarea climatului de încredere in Europa și la reducerea probabilității conflictelor pe continentul nostru".
ROMÂNO- CEHOSLOVACEtovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășul Gustav Husak.Totodată, au fost subliniate măsurile ce trebuie adoptate pentru dezvoltarea în continuare a schimburilor economice, a cooperării și specializării în producție pe termen lung.Cu același prilej, tovarășul Nicolae Constantin a avut convorbiri cu Vladislav Gherle și Miroslav Toman, vicepreședinți ai Guvernului R.S. Cehoslovace, în cadrul cărora s-au convenit măsuri concrete pentru impulsionarea încheierii de noi contracte comerciale, atît pe anul curent, cit și pe anul 1987.

și adîncirea colaborării internaționale în vederea creării condițiilor de folosire în scopuri pașnice a energiei atomice. Cu acest prilej va fi examinat Programul cu privire la crearea unui regim 'internațional de dezvoltare în securitate a energeticii nucleare, propus de Uniunea Sovietică.

anilor în sprijinul cauzei drepte a acestui popor și a fost puternic pusă in evidență în Mesajul adresat de președintele Nicolae Ceaușescu președintelui S.W.A.P.O., Sam Nujoma, cu prilejul aniversării a două decenii de la declanșarea luptei armate de eliberare in Namibia. România și-a exprimat speranța, și cu acest prilej, că prin măsurile care vor fi adoptate de comunitatea internațională se vor crea condițiile menite să permită O.N.U. să-și exercite plenar responsabilitățile asumate față de poporul namibian, astfel încît Namibia să-și poată ocupa locul ce i se cuvine în rindul națiunilor libere ale lumii, în rindul statelor membre ale Națiunilor Unite, să-și poată aduce contribuția la eforturile generale pentru pace și destindere, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.Prin întreaga sa desfășurare, sesiunea specială a pus încă o dată în lumină izolarea crescîndă pe plan internațional a regimului rasist de la Pretoria, oprobriul. covîrșitoarei majorități a statelor lumii față de politica de subjugare a poporului namibian, de oprimare a propriei populații africane majoritare, a subliniat hotărîrea organizației mondiale de a-și intensifica eforturile pentru a se realiza cit mai grabnic accesul la independență al Namibiei. Salutind rezultatele Sesiunii speciale, opinia publică din țara noastră își exprimă încrederea că măsurile preconizate își vor găsi traducerea corespunzătoare în viață, astfel încît aspirațiile poporului namibian de a fi liber și stăpîn pe propria soartă să-și afle cît mai curind împlinirea.
Nicolae N. LUPU

NAȚIUNILE UNITE

■ Necesitatea soluționării problemelor 
litigioase numai pe cale pașnică

- relevată în cadrul dezbaterilor de politică generală din forumul 
mondial

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. 
dezbate, in continuare, in plen, modalitățile de soluționare a principale
lor probleme cu care se confruntă omenirea.Ministrul de externe al R.P. Chineze, Wu Xueqian, ă prezentat in plenara Adunării Generale a O.N.U. considerentele guvernului său asupra actualei situații internaționale și a unor probleme majore ale actualității politice, cum sînt oprirea cursei înarmărilor și realizarea dezarmării. Arătînd că și în prezent cursa, înarmărilor continuă nestingherită, vorbitorul a subliniat că cele două superputeri. care posedă cele mai mari arsenale nucleare și convenționale din lume și poartă o răspundere specială pentru realizarea dezarmării, trebuie să fie primele care să procedeze la importanta reducerii de armamente. în același timp, ministrul chinez a spus că dezarmarea nucleară trebuie realizată concomitent cu reducerile de arme convenționale. Intrucît problema dezarmării afectează interesele de securitate ale tuturor țărilor lumii, fiecare stat trebuie să aibă o contribuție în această problemă. Națiunile Unite trebuie, de asemenea, să joace un rol mai mare în direcția dezarmării. Cele două mari puteri nucleare trebuie să țină seama, să respecte și să accepte cererile și propunerile legitime din partea diferitelor țări, în special a celor mici și mijlocii. Nici o negociere sau acord de dezarmare între marile puteri nucleare nu trebuie să pună în pericol interesele altor state. întru- cît dezarmarea și securitatea internațională sînt strîns legate, eforturile pentru dezarmare trebuie însoțite de, cele pentru menținerea păcii și securității internaționale.Referindu-se la alte probleme ale vieții internaționale, vorbitorul a arătat că nu s-au înregistrat soluții la conflictele regionale. Se mențin cauzele primordiale ale tensiunii internaționale. Pentru reducerea tensiunii internaționale și menținerea păcii mondiale — a spus el — este necesar nu numai să se realizeze o diminuare efectivă a înarmărilor, dar să fie denunțate și combătute politica de forță, agresiunea si să fie soluționate pe cale pașnică conflictele regionale. Dorința de pace — a spus ministrul chinez — reprezintă tendința de netăgăduit a întregii umanități.în intervenția sa, primul ministru al Franței, Jacques Chirac, subliniind necesitatea dezarmării, inclusiv nucleare, a reafirmat poziția tradițională a guvernului francez potrivit căreia este necesară o primă etapă sovieto-americană de „reduceri treptate, verificabile și e- chilibrate", înainte ca Franța să se alăture acestui proces — relatează agenția France Presse. El a acordat o mare atenție problemei terorismului, a evocat, de asemenea, situația în care se află contingentul francez în cadrul UNIFIL și a cerut ca toate părțile să-și asume responsabilitățile ce le revin, iar mijloacele puse la dispoziția UNIFIL să corespundă misiunii sale.Premierul francez a relevat că Franța sprijină ideea convocării unei conferințe internaționale, în problema Orientului Mijlociu, la care să participe toate părțile interesate și care să fie pregătită în mod adecvat. El a reamintit necesitatea garantării securității și existenței statiilui israe- lian și a dreptului poporului palestinian la autodeterminare.Omenirea trebuie să fie ocrotită de coșmarul distrugerii nucleare, în urma cărhia nu ar putea exista nici învinși, nici învingători, iar omenirea și-ar înceta existența — a declarat președintele Mexicului, Miguel de la Madrid Hurtado. Șeful statului mexican a reafirmat Apelul celor șase țări semnatare ale „Declarației de la Delhi" adresat tuturor statelor de a se depune toate eforturile în vederea stăvilirii aberantei curse a înarmărilor, în primul rînd a celor nucleare. Adresăm un apel tuturor popoarelor de a face totul pentru ca destinderea să triumfe în toate regiunile lumii, de a se încheia acorduri care să pună, în sfîrșit, capăt nesăbuitei curse a înarmărilor și prevenirii transferării ■ acesteia în spațiul cosmic — a subliniat vorbitorul.Vorbind în numele Pieței comune, ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, Geoffrey Howe, a consacrat

întîlnire chino-americanăNAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). — La misiunea chineză de la Națiunile Unite a avut loc o întîlnire între ministrul afacerilor externe al R.P. Chineze. Wu Xueqian, și secretarul de stat al S.U.A.,
r
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ȘEDINȚA. In cadrul ședinței Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., care a avut loc la Varșovia, a fost examinat proiectul planului de dezvoltare social-economică a R.P. Polone pe perioada 1986— 1990, ale cărui direcții principale au fost aprobâte de Congresul al X-lea al P.M.U.P. S-a subliniat importanta unor măsuri hotărîte pentru realizarea celei de-a doua etape a reformei economice, pentru obținerea echilibrului economic.
CONVORBIRI. In cursul unor convorbiri oficiale desfășurate la Miinchen, miniștrii agriculturii din R.D.G. și R.F.G., Bruno Lietz și, respectiv, Ignaz Kiechle, au convenit asupra intensificării cooperării tehnico-științifice bilaterale, precum și a începerii, în 1987, a schimbului de cadre din domeniul agriculturii. La o conferință de presă, cei doi miniștri au calificat convorbirile drept constructive și au subliniat că ele vor fi continuate. aceasta urmînd să contribuie la consolidarea relațiilor de bună vecinătate dintre cele două state.
LA MOSCOVA s-a încheiat întîlnirea reprezentanților Asocia- 

o mare parte a discursului său unor situații încordate din diversa zone ale globului.Referindu-se Ia relațiile Est-Vest, ministrul britanic a exprimat speranța că în acest an va fi organizată o nouă lntîlnire sovieto-americană la nivel înalt, apreciind că ameliorarea raporturilor dintre superputeri are o importanță mare pentru Europa și pentru întreaga lume. El a adăugat că în această perspectivă au fost făcute propuneri majore de ambele părți, relatează agenția Associated Press.Vorbitorul — relatează Reuter — a arătat că măsurile adoptate pînă acum de autoritățile sud-africane au fost prea puține șl prea lente, iar impunerea stării de urgentă nu a făcut decît să agraveze perspectivele unor schimbări pașnice. El a cerut punerea în libertate a lui Nelson Mandela, legalizarea A.N.C, și a altor partide politice.Referindu-se la America Centrală, vorbitorul a subliniat că, și in acest caz, dialogul și negocierile pașnice constituie singura cale de înaintare spre o soluție.Ministrul de externe al Japoniei, Tadashi Kuranari, a lansat puterilor nucleare apelul de a cădea de acord asupra distrugerii tuturor arsenalelor lor, făcînd astfel ca populația orașului Nagasaki să fie „ultima care a trecut prin experiența ororilor provocate de un atac atomic". Potrivit agenției U.P.I., ministrul nipon a afirmat că „lumea de astăzi ar fi cu totul alta dacă afirmațiile și declarațiile ar putea aduce, prin ele însele, o pace autentică Și abolirea armelor nucleare. Importante sînt acum faptele", a declarat el. Kuranari a apreciat că întîlnirea la nivel înalt sovieto-americană de anul trecut de la Geneva a dat startul negocierilor în problema controlului armelor nucleare, care trebuie să ducă la sporirea încrederii reciproce. „Iată de ce este necesar să se depună eforturi pentru reducerea treptată a stocurilor de astfel de arme".In context, ministrul japonez s-a pronunțat în favoarea sporirii rolului sistemului O.N.U. în asigurarea păcii și securității internaționale.Ministrul de externe al Italiei, Giulio Andreotti, s-a pronunțat în favoarea dezvoltării pe scară largă a dialogului — singura cale de soluționare a conflictelor dintre state. Referitor la situația gravă din R.S.A., Andreotti a relevat că guvernul de la Pretoria „nu poate continua să ignore reprobarea unanimă a politicii sale din partea comunității internaționale".Abordînd criza din Orientul Mijlociu, șeful delegației Italiene a subliniat necesitatea soluționării acesteia exclusiv pe calea tratativelor „în vederea unei reglementări juste și durabile â conflictului, care să asigure dreptul la o existență pașnică și sigură pentru toate statele din regiune, inclusiv Israel, precum și dreptul poporului palestinian Ja autodeterminare".O dată cu soluționarea îndelungatei crize din Orientul Mijlociu, precum și din alte zone ale globului va înceta și terorismul internațional — a apreciat ministrul de externe italian.In cuvîntarea sa, ministrul elen al afacerilor externe, Karolos Papo- ulias, a arătat că Grecia acordă o mare importanță Tratatului de ne- diseminare a armelor nucleare, ex- primîndu-și speranța că statele care hu au, semnat acest document o vor face într-un viitor cît mai apropiat. Reprezentantul guvernului grec a reafirmat sprijinul țării sale față de propunerile de creare pe glob de Zone denuclearizate, ca parte integrantă a denuclearizării planetei. El s-a pronunțat, în acest context, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă liberă de arma nucleară, liberă de armele chimice, a colaborării.Dînd o înaltă apreciere hotărîrii Conferinței de la 'Stockholm pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa, ministrul de externe al Greciei a apreciat că acordul din capitala suedeză va avea o contribuție însemnată Ia reducerea pericolului izbucnirii unui război.
George Shultz. După cum anunță agenția China Nouă, a avut loc un schimb deschis și constructiv de opinii privind un cerc larg de aspecte ale relațiilor dintre cele două țări și ale vieții internaționale.

fiilor naționale pentru Națiunile Unite din U.R.S.S. și S.U.A. Reuniunea a prilejuit un schimb de păreri asupra celor mai actuale probleme ale securității internaționale si dezarmării. Analizîndu-se stadiul actual și perspectivele relațiilor sovieto-americane, intr-un spirit constructiv, s-a pus accentul pe necesitatea opririi cursei înarmărilor. în primul rind a celei nucleare. neadmiterea transferării competiției militare în spațiul cosmic. încetarea tuturor experiențelor cu arma nucleară și realizarea de măsuri practice pe calea dezarmării.
PREZIDIUL C.C. AL U.C.I. a examinat in cadrul unei ședințe problema modificării unor prevederi ale Constituției iugoslave. In cadrul ședinței s-a relevat că unele prevederi constituționale trebuie schimbate pentru a se asigura o dezvoltare mai stabilă a țării.
CONSILIUL DE SECURITATE 

AL O.N.U. a adoptat, cu 14 voturi și o abținere (Statele Unite), proiectul de rezoluție' prezentat de Franța, care cere retragerea tuturor forțelor neautorizate din su,-

R. F, GERMANIA

In favoarea creării in Europa 
centrală a unei zone libere 

de arme nucleare si chimiceBONN 24 (Agerpres). — Primul ministru al landului vest-german Renania de Nord-Westfalia, Johannes Rau. candidat al Partidului Social-Democrat la funcția de cancelar la alegerile legislative din ianuarie 1987. a prezentat, în cadrul unei conferințe .de presă, proiectul programului guvernamental, aprobat de conducerea P.S.D., în cazul victoriei în viitoarele alegeri parlamentare. Documentul subliniază că P.S.D. se pronunță pentru continuarea politicii de destindere și dezarmare, în primul rind în domeniul nuclear. In acest context, guvernului S.U.A. i se cere să înceteze amplasarea de rachete nucleare americane cu • rază medie de acțiune pe teritoriul vest- german și lichidarea celor existente. Partidul Social-Democrat, se arată în proiectul de program, acționează pentru întărirea securității pe continentul nostru, pentru crearea in Europa centrală de zone libere de arma nucleară și chimică. Se subliniază hotărîrea P.S.D. de a anula acordul secret privind participarea R.F.G. la programul „Inițiativa de Apărare Strategică", cunoscut și sub denumirea de „războiul stelelor".Proiectul de program guvernamental. al P.S.D. critică politica actualului guvern de la Bonn în sfera economică și socială, politică care a dus tara intr-o situație de impas. Propunînd o alternativă actualei politici. Johannes Rau a prezentat o serie de măsuri vizînd reducerea S°" mațului și crearea de noi locuri de muncă.
LA CONFERINȚA 

PARTIDULUI LIBERAL 

DIN MAREA BRITANIE 

Cereri de renunțare 
* la armamentul atomicLONDRA 24 (Agerpres). — Parti- cipanții la Conferința anuală a Partidului Liberal din Marea Brita- nie, care se desfășoară în localitatea Eastbourne, au adoptat un amendament care se pronunță împotriva menținerii de către această tară a unei capacități nucleare de disuasiu- ne. Agenția U.P.I. precizează că tonul acestui demers — care l-a plasat pe liderul partidului. David Steel. într-o poziție stînjenitoare —■ a fost dat de membrii mai tineri ai acestei formațiuni politice, adepți ai continuării politicii tradiționale liberale de opoziție față de dotarea Angliei cu arma nucleară. Observatorii politici nu exclud eventualitatea ca hotărîrea adoptată la Eastbourne să ducă la destrămarea alianței cu Partidul Social Democrat, condus de David Owen, și încheiată în perspectiva alegerilor generale din 1988,
R. S. A.

Noi măsuri împotriva 
mișcării antiapartheidPRETORIA 24 (Agerpres). — Forțele armate sud-africane au anunțat mobilizarea tuturor albilor, de la 18 la 55 de ani, din provincia Cape, care n-au făcut serviciul militar. Citind surse oficiale, agenția France Presse precizează că aceste noi contingente vor fi înrolat^ în unități de comando, sub comandament militar, cu misiunea de a întări unitățile care protejează punctele strategice din zonă, patrulează în localitățile rezervate populației de culoare Si asigură paza sectoarelor unde trăiesc albii. Noua măsură a autorităților rasiste este interpretată ca făcînd parte din seria acelor dispoziții prin care se-urmărește Întărirea sistemului polițienesc îndreptat împotriva mișcării antiapartheid a populației negre, majoritară în țară.LUANDA. — Trupele angoleze au respins un raid întreprins de forțele sud-africane pe teritoriul angolez, relevă surse militare angoleze, citate de agențiile internaționale de presă. Luptele au avut loc în apropiere de orașul Cuito Cuanavale din provincia Cuando Cubango, din sudul țării. Potrivit surselor citate, trupele angoleze au capturat echipament militar sud-african. inclusiv rachete antitanc și tunuri.

dul Libanului și desfășurarea For- I tei Interimare a O.N.U. (UNIFIL) * pină la frontiera libanezo-israelia- nă, recunoscută internațional. După cum precizează agențiile internaționale de presă, documentul condamnă cu fermitate atentatele comise împotriva „căștilor albastre" și cere secretarului general alO. N.U. să elaboreze un nou raport în decurs de trei săptămini în legătură cu situația UNIFIL.
PLENARA. La Viena a avut loc plenara Comitetului Central alP. C. din Austria, consacrată examinării situației pe plan intern, după dizolvarea coaliției guvernamentale. precum și pregătirilor partidului comunisț în vederea apropiatelor alegeri parlamentare anticipate. In cadrul plenarei s-a subliniat că tema centrală a luptei electorale a comuniștilor o va constitui menținerea și consolidarea sectorului de stat în economie, apărarea neutralității și independenței țării.
ARESTĂRI. Sute de persoane au fost arestate la Santiago de Chile în urma unei razii masive a armatei și poliției efectuate în două cartiere muncitorești de la periferia capitalei. Acțiunea a fost a doua de acest gen din ultimele șase zile. în urma atentatului eșuat de la 7 septembrie împotriva șefului statului, generalul Augusto Pinochet, guvernul chilian a decretat starea de asediu pe întreg teritoriul național.
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