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programelor de dezvoltare economico - socială
a României socialiste, ieri, s-a incheiat

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CUAUȘESCU, ÎMPREUNĂ
CU TOVARĂȘA EUENA CEAUȘESCU, 1N lUDI’llL PRAHOVA

Tovarășul Nicolae Ceausescu,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președin
tele
Republicii
Socialiste
România, impreunâ cu to
varășa Elena Ceaușescu, a
continuat, vineri dimineața,
vizita de lucru în județul
Prahova, întîlnindu-se cu co
lective de oameni ai muncii
din municipiul Ploiești.
Secretarul general al parti
dului a fost însoțit de tova
rășii Constantin Dăscălescu,
Emil Bobu, Nicolae Constan
tin, Silviu Curticeanu.
Cea de-a doua zi a dialogului
purtat cu oamenii muncii din ju
dețul Prahova s-a desfășurat in
aceeași atmosferă entuziastă., plină
de bucurie, specifică întîlnirilorconducătorului partidului și sta
tului nostru
cu colectivele de
muncitori, de puternică angajare,
de manifestare a hotăririi tuturor
de a acționa, strîns uniți în jurul
partidului, al secretarului său ge
neral, pentru realizarea prevederi
lor de plan la un nivel superior
de calitate și eficiență, pentru
îndeplinirea exemplară a sarcini
lor ce le revin din hotăririle
Congresului al XIII-lea al parti
dului.

(Continuare in pag. a Il-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populară din municipiul Ploiești
Dragi tovarăși,

Doresc să Încep prin a. vă adresa
dumneavoastră, tuturor locuitori
lor județului Prahova și munici
piului Ploiești, în numele Comite
tului Central al partidului, al Con
siliului de Stat și guvernului, pre
cum și al meu personal, un căl
duros salut revoluționar, împreună
cu cele mai bune urări. (Urale și
aplauze puternice ; se scandează
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu
și poporul !“).
Ne aflăm în județul Prahova
într-o vizită de lucru. Fiind în
primul an al celui de-al 8-lea
cincinal, am dorit să ne întâlnim
cu oamenii muncii, cu organiza
țiile de partid, cu consiliile de
conducere din unitățile industriale
și agricole din județul Prahova
și din municipiul Ploiești pentru
a discuta împreună cum s-a trecut
la realizarea hotărîrilor Congresu
lui al XIII-lea. a Programului
partidului de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate
și de înaintare fermă a patriei

noastre spre comunism. (Urale și
aplauze puternice; se scandează
îndelung
„Ceaușescu și
po
porul !“).
Am vizitat mai multe unități
industriale din Cîmpina și muni
cipiul Ploiești, o cooperativă agri
colă din comuna Bucov. Pe an
samblu, impresiile noastre sînt
bune. Am putut constata cu multă
satisfacție că oamenii muncii din
Prahova — la fel ca oamenii
muncii din întreaga țară — au
trecut cu hotărîre la înfăptuirea
primului an al noului cincinal și,
în general, au obținut rezultate
bune. Producția industrială este
cu peste 11 la sută mai mare decît acum un an. Este un lucru
bun, dar trebuie să spun că există
încă o anumită rămîhere în- urmă.
Am discutat aceste probleme cu
toate colectivele de oameni ai
muncii și fiecare și-a luat an
gajamente că va face totul
pentru a realiza și chiar a obține
o depășire a planului pe acest an.
Iată de ce putem spune că și în
județul Prahova există condițiile

necesare pentru îndeplinirea cu
succes a planului — și am convin-'
gerea că toate colectivele de oa
meni ai muncii vor face totul pen
tru a realiza în întregime planul
pe acest an1, punînd astfel o bâză
trainică pentru întregul cincinal.
(Aplauze și urale puternice ; se
scandează îndelung „Ceaușescu
și poporul !“).
La cooperativa Bucov am con
statat, de asemenea, că s-au ob
ținut recolte bune, precum și pro
ducții bune în zootehnie •— ceea
ce înseamnă că există și In Pra
hova toate condițiile pentru a se
îndeplini cu succes programele de
dezvoltare a agriculturii noastre so
cialiste. în expoziția pe care am vi
zitat-o la această cooperativă, unde
s-au prezentat rezultatele pe între
gul județ, am constatat, de ase
menea. o serie de rezultate bune.
Dar, pe ansamblu, județul Prahova
b rămas mult în urmă față de alte
județe în ce privește agricultura.
Producțiile pe acest an sînt cu
mult mai mici față de cele din
județele care au obținut recolte

bune, față de județul Olt care a
cucerit titlul de „Erou al noii re
voluții agrare". Dar județul Olt a
cucerit acest titlu realizînd pe
județ producții de 6 000 de kg griu
la hectar, de peste 7 000 de kg
orz la hectar și peste 20 000 de kg
de porumb știuleți la hectar. Pe
această bază am acordat acest înalt
titlu — și acestea sînt cerințele
noii revoluții agrare ! (Aplauze și
urale puternice).
Am discutat despre aceste pro
bleme cu cooperatorii, cu specia
liștii prezenți la această întîlnire.
S-au luat, și în ce privește agri
cultura. angajamente că încă de
anul viitor județul Prahova va
obține recolte mult mai bune.
Cooperativa Bucov și-a luat anga
jamentul să obțină asemenea re
colte îneît să poată cuceri titlul de
„Erou al noii revoluții agrare".
Aș dori, însă, ca toate unitățile
agricole — și de stat, și coopera
tiste — întregul județ să obțină
recolte bune și să candideze la
un loc fruntaș și. dacă e posi
bil, încă de anul viitor, la înaltul
titlu de „Erou al noii revoluții
agrare". (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung
„Ceaușescu și poporul !“).
Despre constatările pe care
le-am făcut în cursul vizitei —
și în industrie, și în agricultură,
și în activitatea consiliilor popu
lare — am discutat mai amănun
țit aseară cu biroul comitetului
județean ; asupra unor probleme
am formulat și critici deosebit de
aspre, dar vă asigur că pe deplin
îndreptățite. Aceste critici s-au
referit la o serie de lipsuri, de
neajunsuri .care se mai manifestă
și care, cu mai multă exigență, cu
o mai bună organizare, puteau să
nu existe, ceea ce ar fi făcut ca
județul Prahova să se poată pre
zenta și în industrie, și în agricul
tură, și în activitatea gospodă
rească cu rezultate mult mai
bune. Nu vreau să repet acum
aceste critici. Sper că tovarășii din
biroul comitetului județean le
vor aduce la cunoștința organiza
țiilor de partid, a oamenilor mun
cii șl vor discuta și măsurile care
se impun pentru lichidarea aces
tor neajunsuri și îmbunătățirea
întregii activități. Trebuie să în
țelegem că Prahova. Ploieștiul
dispun de o industrie modernă, de
înaltă tehnicitate, de condiții
bune șl în agricultură — si tre
buie să obțină producții și recol
te pe măsura bazei tehnico-materiale. a nivelului tehnic și de
cunoștințe al clasei muncitoare și
al țărănimii, al intelectualității, al
forței care există pe ansamblu în
acest județ.
Deci. în centrul atenției trebuie
pusă realizarea planului, recupe
rarea rămîneril în urmă și pre
zentarea la sfîrșitul acestui an cu

o depășire a producției industria
le în toate sectoarele. Dar. în pri
mul rînd. am discutat și doresc să
atrag atenția asupra problemelor
calității. Dumneavoastră produ
ceți utilaje de importanță deose
bită pentru economia noastră na
țională. pentru extracția de pe
trol. si multe altele. Cred că
înțelegeți bine că orice defecțiuni
la aceste utilaje au repercusiuni
negative în producția de petrol, de
cărbune și așa mai departe. Iată
de ce. toate colectivele de oameni
ai muncii, toate organizațiile de
partid trebuie să considere pro
blema calității, a ridicării nivelu
lui tehnic al producției ca proble
ma numărul unu. fundamentală, a
întregii activități.
Dispunem în județul Prahova,
în Ploiești, de tot ce este necesar.
Avem o dotare modernă, dar mai
presus de toate avem o minunată
clasă muncitoare, o intelectualita
te tehnică. Aici. în Prahova, avem
o serie de institute de cercetare.
Toate împreună trebuie să-și
unească forțele și să producem
numai și numai utilaje, mașini,
produse de cea mai înaltă> calitate,
comparativ cu tot ce este mai bun
pe plan internațional. în utilajul
petrolier, de exemplu, trebuie să
cucerim locul I, să avem cele mai
bune utilaje ! Sîntem vechi petro
liști și trebuie să producem cele
mai bune utilaje ! Putem — și
trebuie — ca încă anul viitor să
realizăm acest obiectiv I (Urale și
aplauze prelungite; se scandează
îndelung „Ceaușescu — P.C.R.
„Ceaușescu și poporul!“).
Este necesar să se acorde mal
multă atenție realizării producției
și exportului. Trebuie să înțelegem
bine că realizarea exportului con
stituie o necesitate pentru a asi
gura condițiile necesare dezvoltă
rii continue a patriei noastre.
Participarea Ia diviziunea inter
națională a muncii, schimburile
internaționale cu țările socialiste,
cu țările în curs de dezvoltare, cu
țările capitaliste dezvoltate —
pe baza avantajului reciproc, a egalității — constituie unul din fac
torii importanți ai colaborării cu
toate națiunile lumii, fără deose
bire de orînduire socială. Trebuie
să producem la cea mai înaltă ca
litate. să fim competitivi, să valo
rificăm în bune condiții materiile
prime, munca și inteligenta între
gului nostru popor ! (Aplauze și
urale puternice; se scandează
„Ceaușescu și poporul !“).
De asemenea, în toate unitățile
și în toate sectoarele trebuie să se
acorde mai multă atenție reduce
rii consumurilor materiale, de
combustibil, de energie, creșterii
mai puternice a rentabilității și
eficienței economice. Trebuie să
facem în așa fel încât tot ceea ce
producem să fie realizat cu chel

tuieli cît mai mici, cu consumuri
materiale cît mai reduse. Să asi
gurăm creșterea puternică a pro
ducției nete, baza dezvoltării avu
ției naționale, a venitului națio
nal și. pe această bază, să creăm
condițiile necesare dezvoltării ge
nerale a patriei, ridicării continue
a bunăstării materiale și spirituale
a poporului. (Urale și aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează
„Ceaușescu, România — stima
noastră și mîndria !“).
Sînt necesare măsuri hotărît» în
direcția bunei organizări a muncii,
a producției, pentru creșterea mai
puternică a productivității muncii
în toate domeniile de activitate.
Am dezbătut pe larg. Ia Con
gresul oamenilor muncii, progra
mele de dezvoltare a patriei noas
tre pînă în anii 1990 și, în perspec
tivă, pînă în anii 2000. Avem o
perspectivă măreață de dezvoltare
a patriei noastre, a industriei,
agriculturii, științei. învățămân
tului, culturii, de ridicare a bună
stării materiale și spirituale a po
porului nostru — țelul suprem al
politicii partidului, esența societă
ții socialiste multilateral dezvolta
te, pe care o edificăm cu succes în
România! (Urale și aplauze puter
nice, prelungite ; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul!“).
Pe ansamblu, trebuie aproape să
dublăm producția industrială, să
dublăm creșterea productivității
muncii, să dublăm venitul națio
nal și să obținem — repet — ri
dicarea continuă a calității și ni
velului tehnic al producției. Noua
etapă a dezvoltării patriei noastre,
cincinalul 1986—1990 trebuie să
asigure înfăptuirea, în toate dome
niile, a noii revoluții tehnico-științifice, a noii revoluții agrare.
Aceasta presupune înscrierea pa
triei noastre, cu toate forțele, pe
calea progresului, în toate dome
niile, deoarece numai pe baza ce
lor mai noi cuceriri ale tehnicii și
științei, ale cunoașterii universale
în general, vom putea făuri pro
gramele noastre, vom asigura vic
toria comunismului în România !
(Urale și aplauze puternice ; se
scandează îndelung „Ceaușescu -7
eroism. România — comunism !").
Avem o perspectivă minunată ;
avem planuri și programe pentru
toate domeniile de activitate. Ele
au fost adoptate în unanimitate de
organele democrației noastre socia
liste, inclusiv de marele forum al
democrației muncitorești revolu
ționare — Congresul oamenilor
muncii. Acum, hotărâtor este tre
cerea cu toate forțele la realizarea
acestor mărețe obiective.
’ Am constatat, cu multă satisfac
ție, că în toate unitățile sînt elabo
rate programe, se cunosc obiecti
vele ce trebuie realizate începînd

(Continuare in pag. a IlI-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Ruandeze,
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Lo Combinatul petrochimic Brazi

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. a primit, vineri,

pe Laurent Kanyarubira. care și-a
prezentat scrisorile de acreditare în
calitate de ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Republicii Ruan
deze în tara noastră. (Continuare în
pagina a IV-a).
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VIZITA DE WERE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ
CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN JUDEJUL PRAHOVA
(Urmare din pag. I)
în centrul dialogului purtat de
secretarul general al partidului cu
oamenii muncii prahoveni s-au aflat
probleme privind creșterea produc
ției și productivității muncii, ridi
carea permanentă a calității produ
selor și a eficientei întregii activi
tăți economice. în acest sens au fost
stabilite măsuri concrete pentru ob
ținerea unor rezultate tot mai bune,
pentru îndeplinirea integrală a im
portantelor sarcini ce revin județu
lui din planul de dezvoltare econorrrico-socială pe anul 1986, din pre
vederile actualului cincinal.
Primul obiectiv vizitat a fost

COMBINATUL
MIC BRAZI.

PETROCHI

La sosirea in această puternică ci
tadelă a industriei petrochimice ro
mânești, oaspeții au fost salutați,
cu stimă și respect, de Adrian Stoi
ca, ministrul industriei petrochimi
ce, de membri ai conducerii Centra
lei industriale de rafinării și petro
chimie, de reprezentanți ai condu
cerii combinatului.
Mii de oameni al muncii au Intimpinat cu dragoste, cu profund
respect pe secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
cel mai iubit fiu al poporului, luptă
torul neînfricat pentru înfăptuirea
scumpelor idealuri de libertate na
țională și socială ale națiunii noas
tre, de progres multilateral al pa
triei, pe tovarășa Elena Ceaușescu,
eminent om politic și Savant de largă
recunoaștere internațională/ militant
neobosit pentru înfăptuirea politicii
partidului de înflorire a țării.
în fața unor sugestive machete și
panouri, ca și prin intermediul unei
cuprinzătoare expoziții, reunind cele
mai reprezentative produse realizate
aici, directorul combinatului, ing.
Alecu Popa, a înfățișat evoluția
acestui important complex indus
trial, care, in ultimii 21 de ani, a
cunoscut o amplă dezvoltare și mo
dernizare, si'tuîndu-se, în prezent,
printre centrele de primă mărime
din cadrul ramurii de profil. S-a
evidențiat că instalațiile productive
ale combinatului au fost concepute
și realizate, în marea lor majorita
te, în țară, ilustrind elocvent capa
citatea specialiștilor noștri din do
meniul cercetării și ingineriei teh
nologice, vigoarea industriei con
structoare de mașini românești. Ac
tualmente. combinatul dispune de
un apreciabil potențial de producție
și export. Aici se realizează mai
bine de o sută de produse petrochi
mice, care acoperă o arie largă de
cerințe ale economiei naționale,
parte dintre ele fiind cunoscute și
apreciate în zeci de țări de pe toate
continentele.
Gazdele au raportat că procesele
de prelucrare secundara a țițeiului,
aplicate în acest combinat, asigură
înfăptuirea uneia din sarcinile im
portante puse de secretarul general
al partidului în fața petrochimiștilor
— aceea de valorificare cit mai de
plină și cu un inalt grad de efici
ență a țițeiului.

Prezentind principalele obiective
care stau, in actualul cincinal, în
fața acestui puternic colectiv munci
toresc, directorul combinatului a infoftnat că realizările obținute în cele
8 luni care au trecut din acest an
sînt superioare, comparativ cu cele din
perioada similară a anului precedent,
la principalii indicatori de pian.
în continuare, au fost vizitate in
stalațiile pentru producerea cauciu
cului poliizoprenic și polibutadienic,
creații de mare eficiență economică
ale unui colectiv de cercetători și
specialiști ai ICECHIM, sub îndru
marea tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu. Capacită
țile sînt destinate să valorifice su
perior materiile prime. Au fost pre
zentate, în acest scop, o serie de
sortimente de cauciuc poliizoprenic
și polibutadienic. S-a evidențiat evo
luția indicatorilor obținuți în perioa
da de la intrarea în funcțiune a ce
lor două capacități, fiind, totodată,
înfățișate acțiunile și măsurile în
treprinse sau care urmează să sa
concretizeze pentru modernizarea acestei tehnologii în vederea creșterii
în continuare a eficientei economice.
Tovarășa Elena Ceaușescu a cerut
conducerii ministerului de resort să
realizeze pe instalațiile existente noi
sortimente de cauciucuri necesare
economiei naționale.
Au fost vizitate, apoi, instalațiile
ce urmează să fie racordate la circui
tul productiv în actualul cincinal,
care vor contribui la dublarea volu
mului producției-marfă a combina
tului pînă în 1990, comparativ cu ni
velul actual.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost salu
tați, cu deosebit respect, de Alexan
dru Dimitriu, ministrul construcțiilor
industriale, care a prezentat stadiul
în care se află execuția noilor
obiective de investiții.
Adresînd felicitări puternicului co
lectiv muncitoresc al combinatu
lui prahovean pentru rezultatele
obținute pînă acum, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a Insistat asupra
necesității perfecționării permanente
a organizării întregii activități pro
ductive, ridicării continue a nivelu
lui calitativ al produselor, în vederea
obținerii unei eficiente cit mai înal
te. în același timp, secretarul gene
ral al partidului a indicat să se ac
ționeze cu toată fermitatea pentru
urgentarea lucrărilor de execuție a
noilor capacități și concentrarea
eforturilor constructorilor, furnizori
lor și beneficiarilor pentru punerea
în funcțiune, in cel mai scurt timp,
a acestor obiective importante de in
vestiții.
Vizita a continuat la ÎNTRE

PRINDEREA „1 MAI" DIN
PLOIEȘTI, specializată în fabrica
rea de utilaj petrolier.
Dind glas celor mai sincere senti
mente de dragoste, de caldă mulțumire^ pentru tot ceea ce conducăto
rul Iubit și stimat al partidului și
statului a făcut și face in ve
derea dezvoltării și modernizării
acestei unități, constructorii de

mașini au întîmpinat pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu cu cele mai alese senti
mente de stimă și prețuire, le-au
oferit, cu dragoste, frumoase buchete
de flori.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu,
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost
înfățișate, în cadrul unei expoziții
cu machete, grafice și panouri, di
namica dezvoltării unității, a cărei
producție-marfă a crescut în perioa
da 1965—1986 de 8.5 ori, modul cum
au fost realizați principalii indicatori
tehnico-economici în această perioa
dă. Directorul întreprinderii, Cristei
Popeia, a informat că producția pen
tru export a sporit de 14,3 ori, uti
lajele și instalațiile întreprinderii
fiind cunoscute în prezent în peste
30 de țări ale lumii. Traducînd în
viață indicațiile secretarului general
al partidului date cu prilejul vizite
lor de lucru din anii precedents
unitatea și-a diversificat continuu
producția de utilaj petrolier, potrivit
cerințelor beneficiarilor, realizînd în
prezent o gamă largă de instalații de
foraj la adîncimi tot mai mari,
capabile să lucreze la temperaturi
scăzute și în medii puternic corozive,
de sape de foraj, prevenitoare de
erupție, agregate de cimentare și
alte echipamente destinate extracției
țițeiului.
Dialogul tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu cu reprezentanții ministe
rului de resort, cu cadrele de con
ducere ale întreprinderii, cu specia
liștii și muncitorii uzinei a conti
nuat în principalele sectoare de fa
bricație.
La fabrica de sape cu role, creată
In cadrul întreprinderii la indicația
secretarului general al partidului, au
fost examinate liniile mecanizate de
fabricație a conurilor pentru sapele
cu role, dotate cu mașini complexe,
semiautomate și automate cu co
mandă numerică, avînd o productivi
tate de 2—3 ori mai mare față de
tehnologiile folosite pînă acum.
Gazdele au evidențiat preocuparea
colectivului pentru reducerea conti
nuă a consumurilor de metal, în
special a oțelurilor aliate, de alte
materii prime și materiale, de ener
gie și combustibili, concretizată pînă
acum în importante economii. Fa
brica de sape cu tole este In con
tinuă dezvoltare și modernizare,
urmînd ca pînă la sfîrșitul acestui
cincinal să-și dubleze producția.
Secretarul general al partidului a
Insistat în mod deosebit, în discuția
cu cadrele de conducere, cu specia
liștii, asupra necesității de a se con
centra întreaga atenție asupra creș
terii calității sapelor de foraj, apli
cării de soluții tehnologice și con
structive în vederea măririi duratei
de funcționare a acestora în exploa
tare și, pe această bază, sporirii pro
ducției la export. în același. timp,
s-a . cerut ca programul de fabricație
a sapelor de foraj să fie întocmit
pe structuri în raport de condițiile
de lucru și de comenzi, pentru a
răspunde cit mai bine cerințelor spe
cifice diferitelor zone geografice.
în secția de mașini-unelte. înfiin

țată, de asemenea, la indicația secre
tarului general al partidului, au fost
prezentate o serie de agregate spe
ciale, produse în întreprindere, care
pină acum se importau. Au reținut
atenția strungurile cu afișaj de cote,
mașinile de danturat de înaltă teh
nicitate, unele în premieră pe țară,
necesare producției proprii, precum
și pentru alte unități constructoare
de mașini din țară. Prezentind aceste
realizări, care dovedesc capacitatea
de creație și priceperea colectivului
de specialiști de la „1 Mai", gazdele
au informat că se acționează în con
tinuare pentru creșterea și diversifi
carea producției de mașini-unelte și
ridicarea calității acestora.
Și aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu
n indicat să se aibă continuu in
vedere realizarea unor mașini-unelte
competitive cu orice produs similar
realizat pe plan mondial.
Pe platoul de montaj și probe au
fost examinate în stare de funcțio
nare o serie de produse reprezenta
tive ale întreprinderii. S-a eviden
țiat că la „1 Mai" se realizează premontajul și probe la instalațiile de
foraj înainte de expedierea lor către
beneficiari. Au fost stabilite în acest
cadru o serie de măsuri concrete pri
vind diversificarea și îmbunătățirea
producției de utilaje, perfecționarea
tehnologiilor de fabricație, realizarea
de instalații speciale de mare com
plexitate solicitate pe piața internă
și la export.
£>e parcursul vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a discutat cu
muncitori, interesîndu-se de modul
cum își îndeplinesc sarcinile' de pro
ducție, îndemnîndu-i să-și sporească
eforturile pentru ridicarea continuă
a calității produselor, să-și perfec
ționeze în permanență pregătirea
profesională.
Luîndu-și rămas bun de la acest
destoinic colectiv muncitoresc, care
l-a înconjurat cu multă dragoste și
prețuire pe tot timpul vizitei,
secretarul general al partidului a
adresat cele mai calde felicitări pen
tru rezultatele obținute pînă acum,
împreună cu urarea de a îndeplini
în cele mai bune condiții planul pe
acest an, de a asigura o continuă îm
bunătățire a calității, a nivelului teh
nic al produselor, ridicarea competi
tivității lor pe piața externă. Apre
ciind că întreprinderea dispune de o
puternică bază tehnică, de specialiști
și muncitori de înaltă calificare,
secretarul general al partidului a
cerut întregului colectiv să lucreze
astfel incit, incepind de anul viitor,
..1 Mai" să devină o uzină dintre cele
mai moderne, iar produsele sale să
poată fi competitive cu cele mai bune
realizate pe plan mondial.
în încheiere, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a exprimat con
vingerea că harnicul colectiv al în
treprinderii „1 Mai" își va perfecțio
na continuu activitatea și i-a adresat
urări de noi succese, multă sănătate
și fericire.
In continuare s-a vizitat ÎNTRE

a făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu,
tovarășei Elena Ceaușescu o primire
deosebit de călduroasă.
în cadrul dialogului la care au
participat reprezentanți ai conduce
rii Ministerului Industriei de Utilaj
Greu, centralei industriale de resort
și ai întreprinderii, au fost înfățișate
pe larg rezultatele obținute de mun
citorii și specialiștii unității în înde
plinirea sarcinilor de plan, în moder
nizarea procesului tehnologic prin
promovarea și aplicarea pe scară lar
gă a unor procedee și metode de
mare randament, în creșterea efi
cienței activității economice.
Secretarul general al partidului a
fost informat de către directorul în
treprinderii, Vasile Ciornei, că indi
cațiile date cu prilejul precedentei
vizite de lucru au fost îndeplinite,
comuniștii, toți oamenii muncii de
aici acționînd cu fermitate pentru
folosirea corespunzătoare a moder
nelor utilaje din dotare, pentru rea
lizarea unor produse de calitate su
perioară, pe măsura exigențelor par
tenerilor interni și externi. Pe
parcursul vizitării principalelor sec
ții și sectoare de producție, au fost
prezentate o serie de utilaje și insta

PRINDEREA DE UTILAJ CHI
MIC, al cărei colectiv muncitoresc

lații tehnologice, cu un grad ridicat
de complexitate, produse în ultimul
timp, care reflectă potențialul tehnic
ridicat al colectivului întreprinderii,
A fost, totodată, înfățișat modul cum
s-au materializat indicațiile privind
îmbunătățirea organizării fluxului
tehnologic, mai buna folosire a spa
țiilor de producție. în acest sens au
fost subliniate rezultatele deosebite
în domeniul automatizării sudurii,
operație cu pondere ridicată în con
strucția de utilaj chimic. S-a arătat
că în prezent întreprinderea dispune
de linii automate de sudură în pro
porție de 70 la sută, precum și de
instalații dintre cele mai moderne de
asamblare, verificare și încercare a
utilajelor. Eficiența programelor de
modernizare a tehnologiei de fabri
cație se regăsește în creșterea pro
ductivității muncii, a calității utila
jului pentru industria chimică, rafi
nării și energetică nucleară.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a
întreținut cu muncitorii, s-a interesat
de condițiile lor de muncă și de
viață.
Transmițînd calde felicitări colec
tivului întreprinderii pentru rezulta

tele obținute, secretarul general al
partidului a trasat sarcina să se
acționeze In continuare în direcția
accentuării procesului de moderni
zare a tehnologiei de fabricație, de
extindere a liniilor automate de pro
ducție, printr-o colaborare mai
strînsă intre specialiștii întreprinde
rii și, cei ai institutelor de cercetare
și proiectare în aceste domenii.
întreprinderea, a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu, dispune
de toate condițiile nu numai pentru
îndeplinirea exemplară a sarcinilor
de plan, ci și pentru depășirea aces
tora, și a cerut conducerii unității,
colectivului de muncă să-și intensi
fice eforturile pentru scurtarea ciclu
lui de fabricație al utilajelor, in
vederea recuperării în cel mai scurt
timp a răminerilor în urmă, a livră
rii acestora către beneficiari la ter
menele stabilite. Calitatea, ridicarea
nivelului tehnic trebuie să fie per
manent in atenția întregului colectiv
de oameni ai muncii, a arătat to
varășul Nicolae Ceaușescu, adresînd
tuturor urarea de a obține rezultate
cit mai bune, succese in întreaga
activitate, multă sănătate și fericire.

Flori ole dragostei, flori ale recunoștinței

MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI
Vizita de lucru pe care tovarășul
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a efectuat-o
în județul Prahova s-a incheiat cu
o mare adunare populară care a
avut loc pe platoul din piața cen
trală a municipiului Ploiești.
Au participat zeci de mii de
locuitori ai orașului și ai altor
așezări învecinate — petroliști,
chimiști, constructori de mașini,
țărani cooperatori, intelectuali, oa
meni ai muncii din alte dome
nii de activitate — tineri și vîrstnici. Ei purtau portrete ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, ale
tovarășei Elena Ceaușescu, steaguri
roșii și tricolore, pancarte pe care
erau înscrise cuvinte ce simbolizează
unitatea dintre partid și popor, dra
gostea fierbinte și inalta prețuire
fată de secretarul general al parti
dului : „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul !“, „Stima
noastră și mindria — Ceaușescu —
România I", „Ceaușescu — eroism,
România — comunism!“, „Ceaușescu
— pace !“.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost
Intimpinați in momentul apariției Ia
tribuna adunării printr-o entuziastă
manifestare de dragoste și bucurie.
Puternice urale și îndelungate ova
ții au dat glas sentimentelor de
înaltă stimă pe care locuitorii aces
tui vechi și puternic centru munci
toresc, toți oamenii muncii praho
veni, asemenea tuturor cetățenilor
patriei,
le
poartă
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, conducătorul
stimat al partidului și statului, pen
tru grija deosebită față de dezvol
tarea
echilibrată, armonioasă a
tuturor zonelor țării, pentru preo
cuparea permanentă de a asigura
ridicarea continuă a nivelului de
trai material și spiritual al între
gului popor, creșterea prestigiului
internațional al României socialiste.
Participants au adus un vibrant
omagiu partidului nostru comunist,
de la făurirea , căruia țara Întreagă a
aniversat in primăvara acestui an șase
decenii și jumătate de glorioasă exis
tență. încercatului său conducător,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ale
cărui viață și activitate revolu
ționară se identifică, de peste o
jumătate de secol, cu lupta eroică
a partidului pentru făurirea desti
nului nou, socialist, al poporului
român.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns
cu multă căldură acestor manifes
tări de dragoste, stimă și prețuire.
Marea adunare populară a fost
deschisă de tovarășul Virgil Cazacu,
prim-secretar al Comitetului jude
țean Prahova al P.C.R., care a spus :

Mult stimate șl Iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
’ Stimați tovarăși,
Cu cele mai alese sentimente de
dragoste și prețuire, cu adine respect
și inaltă considerație vă-rugăm, mult
stimate și iubite tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu, mult
stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
să primiți cele mai calde mulțumiri
ale comuniștilor, ale tuturor oameni
lor muncii și locuitorilor străvechi
lor meleaguri ale Prahovei pentru
marea cinste ce ne-o faceți de a fi

din nou oaspeți dragi ai județului
Prahova.
îngăduiți-ne, mult stimate și
Iubite tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, să folosim și
acest minunat prilej pentru a vă
adresa, din adîncul inimilor noastre,
un cald și vibrant omagiu pentru
glorioasa și neobosita activitate ce o
desfășurați de peste cinci decenii spre
binele și prosperitatea patriei noas
tre, pentru înfăptuirile fără seamăn
dobîndite de România socialistă, în
cea mai rodnică perioadă din multi
milenara sa istorie, inaugurată de
Congresul al IX-lea. care, prin voin
ța de neclintit a poporului român,
v-a învestit să-l conduceți pe culmi
le luminoase ale civilizației socialiste
și comuniste, perioadă încrustată
pentru totdeauna cu litere de aur in
istoria neamului românesc, intrată în
conștiința întregului popor drept
„Epoca Nicolae Ceaușescu".
în aceste momente de înaltă vibra
ție patriotică vă adresez, mult stima
tă tovarășă Elena Ceaușescu, rugă
mintea de a primi omagiul și grati
tudinea oamenilor muncii prahoveni
pentru prodigioasa activitate ce o
desfășurați în conducerea partidului
și statului nostru ca remarcabil om
politic și savant a cărui operă știin
țifică se bucură de unanimă recu
noaștere și prețuire internațională,
pentru contribuția deosebită la în
făptuirea programului partidului, la
progresul științei, învățămîntului și
culturii românești, la folosirea cuce
ririlor științei și tehnicii contempo
rane în slujba celor mai înalte aspi
rații ale umanității.
Comuniștii, toți cei ce trăiesc și
muncesc in județul Prahova păstrea
ză viu in memorie exemplul dum
neavoastră, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de emi
nent luptător revoluționar, care
v-ați consacrat întreaga putere de
muncă și luptă, încă din anii tinere
ții, nobilelor idealuri ale socialismu
lui și comunismului, fiind deplin în
crezător în justețea cauzei partidului,
în viitorul fericit al țării și poporu
lui român. înaltele dumneavoastră
calități de patriot înflăcărat, revolu
ționar dirz, conducător încercat și
clarvăzător au fost puternic reliefate
in istoricul proces de la Brașov al
luptătorilor comuniști și antifasciști
în fruntea cărora v-ați aflat, la
Doftana. pe care ați transformat-o
într-o adevărată universitate' politi
că, de formare revoluționară a co
muniștilor, la marea demonstrație
antifascistă și antirăzboinică de la 1
Mai 1939, pagină glorioasă în istoria
Partidului Comunist Român, în or
ganizarea și desfășurarea căreia ro
lul determinant l-ați avut dumnea
voastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, împreună
cu mult stimata tovarășă Elena
Ceaușescu.
în puternica atmosferă de anga
jare patriotică pentru, realizarea
obiectivelor de dezvoltare intensivă
a economiei naționale stabilite de
Congresul al XIII-lea al partidului,
in magistrala cuvintare rostită de
dumneavoastră la inaltul forum al
democrației muncitorești revoluțio
nare, avînd permanent în centrul
preocupărilor noastre aplicarea in.
viață a indicațiilor și îndrumărilor
pe care ni le-ați dat cu prilejul vizi
telor de lucru în județul nostru, co
muniștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Prahova, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, ac

ționează pentru mai buna organizare
a muncii, modernizarea proceselor
de producție, folosirea mai bună a
capacităților de producție și a forței
de muncă, pentru înfăptuirea unei
calități noi, superioare, în toate do
meniile de activitate.
Vă raportăm, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, că oamenii
muncii din industria județului Pra
hova au realizat în acest an, fată de
aceeași perioadă a anului trecut, un
spor de producție-marfă de peste 5,7
miliarde lei și o creștere a producti
vității muncii de peste 12,8 la sută.
Un număr de 82 unități economice
au depășit prevederile de plan la
producția-marfă pe 8 luni, iar 57 în
treprinderi și-au îndeplinit sarcinile
pe 9 luni, acestea realizînd, pînă la
sfîrșitul acestei luni, o producție su
plimentară de 1,25 miliarde lei.
Am acționat cu mai multă fermi
tate pentru producerea și expedierea
mărfurilor destinate exportului, ast
fel că, de Ia începutul anului, aufost livrate partenerilor externi cu
aproape 60 la sută mai multe pro
duse față de aceeași perioadă a anu
lui trecut.
Unele realizări au fost obținute și
In domeniul agriculturii, care dis
pune astăzi de o puternică bază tehnico-materială, de specialiști și coo
peratori capabili să pună în valoare
resursele de care dispunem pentru a
înfăptui obiectivele noii revoluții
agrare. în prezent, vă raportăm că
eforturile organelor și organizațiilor,
de partid, ale consiliilor populare/
ale consiliilor de conducere din uni
tățile agricole și ala întregii popu
lații a satelor sînt concentrate la
strinsul recoltei, livrarea la fondul
de stat, executarea arăturilor, semă
natul culturilor furajere și al orzu
lui, urmărind să ne încadrăm în ter
menele stabilite de dumneavoastră,
mult stimata tovarășe secretar ge
neral.
Așa cum ați apreciat pe parcursul
vizitei și în cadrul ședinței cu biroul
comitetului județean de partid, sintem conștienți că în activitatea noas
tră, în stilul și metodele de muncă
ale organelor și organizațiilor de par
tid, ale consiliilor oamenilor muncii
au existat și o serie de neajunsuri,
în activitatea din industrie, agricul
tură, precum și în celelalte domenii,
ceea ce a influențat in mod negativ
Îndeplinirea unor indicatori de plan.
Vă asigurăm, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom
acționa cu și mai mare exigentă re
voluționară pentru a pune în valoare
puternicul potențial de producție,
cercetare și învățămînt de care dis
pune economia județului Prahova.
Vom aplica cu fermitate indicațiile și
orientările pe care ni le-ati dat cu
prilejul acestei vizite, In vederea fo
losirii cu eficientă maximă a capaci
tăților de producție, înfăptuirii pro
gramelor de modernizare și organi
zare superioară a activității economico-sociale, realizării producției fi
zice planificate, acordînd prioritate
exportului, investițiilor, in mod deo
sebit ridicării nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, întăririi răspun
derii, ordinii și disciplinei la fiecare
loc de muncă.
Comuniștii, toți oamenii muncii din
județul Prahova, angajați plenar în
înfăptuirea istoricelor hotărîri adop
tate de Congresul al XIII-lea, își ex
primă adeziunea deplină la politica
externă a partidului șl statului nos
tru, fată de strălucita și neobosita

dumneavoastră activitate, mult sti
mate și iubite tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, activitate
care v-a impus în conștiința lumii ca
o personalitate proeminentă a con
temporaneității, mare erou al păcii și
colaborării între popoare.
Vă încredințăm, mult stimate și
iubite tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu, că organiza
ția județeană de partid Prahova, or
ganizație puternică, cu tradiții revo
luționare, așa cum bine o cunoașteți
dumneavoastră, dispune de capacita
tea politico-organizatorică, de forța
necesară pentru transpunerea în via
tă a orientărilor și indicațiilor dum
neavoastră și va acționa cu fermita
te revoluționară pentru îndeplinirea
în cele mai bune condiții a sarcini
lor ce ne revin în acest an și pe în
tregul cincinal, sporind astfel contri
buția Ia înflorirea multilaterală a
scumpei noastre patrii — Republica
Socialistă România, .
în continuare a luat cuvîntul
tovarășul Gheorghe lonescu, mais
tru, secretar al comitetului de partid
al secției de utilaj complex de la
întreprinderea „1 Mai" Ploiești, care
a spus :

Mult Iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Vă rog să-mi îngăduiți ca la
această aleasă sărbătoare pentru ju
dețul nostru. In numele comuniști
lor. al tuturor oamenilor muncii
din întreprinderea constructoare de
utilaj petrolier „1 Mai" Ploiești, să
exprim cele mai profunde sentimen
te de aleasă prețuire șl vibrantă
mîndrie patriotică pentru faptul că
întreprinderea noastră a fost din
nou onorată astăzi de vizita de lu
cru efectuată de dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, împreună cu
mult
stimata
tovarășă
Elena
Ceaușescu.
Cu profund respect șl aleasă con
siderație. folosesc acest prilej pen
tru a vă aduce omagiul nostru fier
binte și a vă exprima din adîncul
inimilor nețărmurita recunoștință ce
v-o purtăm dumneavoastră, mult
iubite tovarășe secretar general,
luptătorul consecvent și neobosit,
ctitorul tuturor mărețelor izbînzi
care s-au înscris pentru totdeauna
în conștiința întregului nostru popor
sub denumirea de „Epoca
Nicolae Ceaușescu".
Adresăm, de asemenea, eminentu
lui om politic și savant de largă
recunoaștere internațională, tovarășei
Elena Ceaușescu, un cald omagiu și
cele mai sincere mulțumiri pentru
contribuția inestimabilă pe care o
aduce la dezvoltarea continuă a
științei, învățămîntului și culturii, la
înfăptuirea neabătută a mărețelor
obiective stabilite de Congresul al
XIII-lea al partidului.
Vă raportăm, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, că,
acționînd în spiritul indicațiilor
dumneavoastră, am acordat o aten
ție deosebită creșterii productivită
ții muncii, producției destinate ex
portului. folosirii judicioase a fon
durilor fixe. Prin înfăptuirea pro
gramului de modernizare și organi
zare superioară a producției, colec
tivul nostru a realizat, în perioada
care a trecut din acest an, fată de

aceeași perioadă a anului precedent,
un volum suplimentar la producția
netă de 325 milioane lei, a asimilat
in fabricație 34 produse noi. o nouă
familie de agregate de cimentare și
stimulare sonde modernizate, pre
venitoare de erupție cu diametre
mari, cu proprietăți anticorosive,
sape de foraj cu corp recuperabil și
alte produse deosebit de utile eco
nomiei naționale.
Conștienți de unele neimpliniri în
munca noastră, puternic mobilizați
și însuflețiți de indicațiile prețioase
pe care ni le-ati dat cu ocazia vi
zitei de lucru pe care ați intreprins-o
astăzi in unitatea noastră, ne anga
jăm. mult iubite și stimate tovarășe
secretar general, să facem totul, neprecupetind nici un efort, pentru a
ne îndeplini integral sarcinile de
plan, pentru a ridica continuu nive
lul tehnic, și calitativ al întregii
noastre producții, adueîndu-ne ast
fel contribuția la înălțarea pe noi
culmi de civilizație și progres a
scumpei noastre patrii.
Vă dorim din adîncul inimilor,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu. multă sănă
tate și fericire, putere de muncă,
pentru a ne conduce pe mai depar
te, cu înțelepciune și clarviziune, pe
drumul luminos al construcției so
cialiste și comuniste în patria
noastră.
A luat apoi cuvîntul tovarășa
Cornelia Poenaru, vicepreședinte al
comitetului sindicatului din între
prinderea „Neptun" Cîmpina. care a
spus :

Mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată și iubită tovarășă
Elena Ceaușescu.
Cu emoția și bucuria proprii ma
rilor momente din viața partidului
și a tării, în numele oamenilor mun
cii din întreprinderea de reductoare
„Neptun" Cîmpina, vă rog să-mi în
găduiți Bă aduc omagiul nostru
fierbinte dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu. eminent condu
cător al partidului și statului, al
cărui nume a fost gravat pentru
totdeauna, în semn de aleasă recu
noștință, pe frontispiciul celei mai
glorioase și mai fertile epoci din
istoria multimilenară a patriei, pre
cum și mult stimatei tovarășe
Elena Ceaușescu. înalt exemplu de
muncă și dăruire- pentru cauza parti
dului, să dăm expresie sentimente
lor de profundă dragoste și recu
noștință pentru tot ce faceți, din
înaltă dragoste de patrie și cu stră
lucită clarviziune științifică, spre
binele și fericirea poporului român,
pentru continua înflorire a României
socialiste.
_ __
Vizita dumneavoastră de lucru In
județul Prahova are Ioc în anul în
care întregul partid si popor sărbă
toresc și omagiază 65 de ani de la
făurirea gloriosului nostru partid
comunist și împlinirea a 50 de ani
de la istoricul proces de la Brașov
al luptătorilor comuniști și antifas
ciști, prilej cu care am rememorat
și cinstit îndelungata dumneavoas
tră activitate revoluționară, mult
stimate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, activitate consa
crată împlinirii idealurilor de liber
tate, dreptate și fericire ale poporu
lui nostru. Pentru noi. muncitorii
României socialiste, nimic nu poate

fi mai nobil și mai înălțător decît
să vă urmăm cu credință exemplul
de muncă și viată, de slujire a
cauzei partidului și poporului, așa
cum. de mai bine de o jumătate de
veac, dumneavoastră v-ati dăruit cu
eroism și patos revoluționar. înfruntind teroarea regimului burghezomoșieresc, transformind închisoarea
Doftana într-o adevărată școală a
educației comuniste.
în anii de mari împliniri ai „Epocii
Nicolae Ceaușescu", și orașul Cîmpi
na, asemenea tuturor localităților tă
rii, a cunoscut o dezvoltare și în
florire fără precedent, întreprinde
rea „Neptun" în care lucrez fiind ea
însăși o creație a acestei epoci glo
rioase. Vă raportăm, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că, in
întreprinderea noastră, in ultimul
deceniu, producția de reductoare s-a
dublat, iar productia-marfă a cres
cut de peste 7 ori.
Trebuie să arătăm. In spirit auto
critic, că. așa cum ne-ati arătat cu
prilejul vizitei. în activitatea noas
tră s-au manifestat și unele neajun
suri în ceea ce privește calitatea
produselor. In organizarea produc
ției și a muncii și în îndeplinirea
planului la export. Vă asigu
răm, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. că indicațiile
dumneavoastră reprezintă pentru
toti oamenii muncii din întreprin
derea noastră, în calitatea lor de
proprietari, producători si benefi
ciari, un program de muncă și luptă
revoluționară, menit să ducă la mo
dernizarea producției și creșterea
eficientei Întregii activități, la apli
carea consecventă a principiilor me
canismului economico-financiar, ale
autoconducerii muncitorești și autogestiunii.
îndeplinind mandatul de onoare ce
mi-a fost încredințat de oamenii
mbneii din întreprinderea „Neptun",
vă rog să-mi permiteți, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. mult
stimată și iubită tovarășă Elena
Ceaușescu. în consens cu sentimen
tele de dragoste și prețuire ale în
tregului nostru popor, să vă adresez
din adîncul inimii multă sănătate și
putere de muncă, pentru a făuri pe
pămîntul patriei române viitorul de
aur — comunismul.
Ceaușescu — eroism,
România — comunism.

în cuvîntul său, tovarășul Costică
Mișcă, președintele C.A.P. Bucov, a
spus :
Mult stimate și Iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
In numele cooperatorilor, al tu
turor locuitorilor comunei Bucov,
vă rog să-mi permiteți șă dau glas
sentimentelor noastre de aleasă
prețuire și cinstire față de cel mai
iubit și stimat fiu al poporului,
eminentul conducător al partidului
și statului, eroul care și-a dedicat
întreaga viață, din cei mai tineri
ani, luptei pentru înfăptuirea idea
lurilor de progres și libertate ale
națiunii române, pentru grija sta
tornică ce o poartă dezvoltării și
modernizării agriculturii, înfloririi
și prosperității satului românesc, a
tuturor localităților țării — secreta
rul general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Adresăm, totodată, mult stimatei

tovarășe Elena Ceaușescu, remarca
bil om politic și de știință, un
călduros omagiu și profunda noas
tră recunoștință pentru contribuția
de excepție la înfăptuirea politicii
interne și externe a partidului și
statului, la afirmarea geniului crea
tor al poporului român.
Folosesc și acest minunat pri
lej pentru a vă exprima și
de la tribuna
marii
noastre
adunări populare cele mai vii
mulțumiri și adine respect, dum
neavoastră, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu,
pentru înalta cinste pe care ne-ați
făcut-o de a fi din nou oaspeții
dragi ai locuitorilor din comuna
Bucov, pentru orientările și indica
țiile prețioase ce ni le-ați dat și cu
acest prilej.
Vă raportăm, mult stimate și
iubite tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, că în acest ăn,
așa cum' ați constatat și la fața
locului, unitatea noastră a depășit
planul la . toți indicatorii, atît in
sectorul vegetal, cit și în zootehnie,
pentru ca, așa cum ne-ați indicat,
în două-trei zile să încheiem și
recoltatul porumbului cu o produc
ție de aproape 11 000 kg la hectar.
La . legume, cultură importantă în
structura agricolă a cooperativei
noastre, vom realiza peste 42 mii
kg la hecta». Rezultate bune am
obținut și in zootehnie, unde am
creat toate condițiile pentru depă
șirea prevederilor de plan la pro
ducția de carne, iar pină la sfîrși
tul anului vom obține peste 4 800 1
lapte de la fiecare vacă furajată.
Sintem conștienți însă că, atît
noi, cit și celelalte unități agricole
din județ, dispunem de mari re
zerve de sporire a producțiilor agri
cole, că rezultatele actuale nu se
situează la nivelul exigențelor noii
revoluții agrare. în spiritul indica
țiilor și orientărilor date de dum
neavoastră. mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Con
sfătuirea de lucru cu cadrele din
agricultură și la Congresul țărăni
mii, am luat toate măsurile pentru
înfăptuirea neabătută a programe
lor speciale privind folosirea ra
țională a pămintului, aplicarea celor
mai avansate tehnologii de cultură,
asigurarea semințelor de înaltă pro
ductivitate, ceea ce ne dă garanția
realizării unor producții agricole
record. Mîndri că trăim în epoca
de glorie a tării, cea mai rodnică
în înfăptuiri din istoria poporului
român, „Epoca Nicolae Ceaușescu",
sîntem hotărî ți să ridicăm întreaga
noastră activitate la cote superioare
de eficientă, astfel incit prin rezul
tatele obținute să cucerim înaltul
titlu de „Erou al noii revoluții
agrare".
Cu profund respect și aleasă
prețuire, vă rog să-mi permi
teți. mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. mult
stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
să vă urez, după datina străbună,
multi ani, In deplină sănătate, pen
tru progresul și fericirea poporului
român.
Exprimînd dorința fierbinte a
participanților la' marea adunare
populară, primul-secretar al comi
tetului județean de partid a adresat
secretarului general al partidului,
președintele Republicii, tovarășul
(Continuare in pag. a IlI-a)
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din acest an pînă în 1990, progra
mele modernizării, precum și toate
celelalte măsuri care asigură în
făptuirea obiectivelor stabilite de
Congresul al XIH-lea al partidu
lui. Este foarte bine că am realizat
și avem asemenea programe și știm
ce avem de făcut; dar aceasta nu
este suficient. Acum trebuie să
acționăm în mod organizat, cu
toată hotărîrea, pentru întărirea
ordinii, disciplinei, a spiritului de
răspundere în federea realizării în
viață a tuturor acestor planuri și
programe. Am convingerea că și
oamenii muncii din Prahova și din
Ploiești vor acționa cu toată hotă
rârea, încît să încheie acest cinci
nal cu rezultate chiar mai bune
decît sînt prevăzute în aceste pla
nuri și programe. Aveți toate con
dițiile pentru aceasta — și am con
vingerea că, ăcționînd cu mai mul
tă hotărîre și fermitate,. Prahova
va ocupa un loc fruntaș în înde
plinirea actualului cincinal, și dacă
se poate să ocupe primul loc eu aș
saluta acest lucru! (Aplauze și
urale puternice, prelungite; se
scandează îndelung „Ceaușescu și
poporul !“, „Stima noastră și mindria — Ceaușescu, România !“).
Garanția realizării acestor minu
nate obiective de dezvoltare a pa
triei noastre o avem în ceea ce
am înfăptuit în anii construcției
socialiste. în ceea ce am construit,
îndeosebi în ultimii douăzeci de
ani. Desigur, Ploieștiul, Prahova
se număra și în trecut printre ju
dețele cu o industrie mai dezvol
tată ; dar, în comparație cu ceea
ce exista în trecut. .Ploieștiul — și
Prahova în general — au devenit
un puternic centru industrial, cu
o industrie modernă, de înaltă teh
nicitate. Producția a crescut de
multe, multe ori. Forța clasei
muncitoare a crescut, de aseme
nea. de multe, multe ori. S-au
transformat orașele și în Prahova
— ca în întreaga țară.. însuși
Ploieștiul s-a transformat, devine
un oraș tot mai modern. Cunosc
Ploieștiul din ’36. îl cunosc, bine,
după 23 August. Știu ce reprezen
ta : dar dumneavoastră cunoașteți
mult mai bine Ploieștiul. Tot
ceea ce am realizat în Ploiești. în
Prahova. în întreaga țară ' de
monstrează justețea politicii parti
dului nostru de dezvoltare armo
nioasă a tuturor județelor și zo
nelor. a tuturor orașelor și satelor
noastre — deoarece numai Pe această bază asigurăm ridicarea
întregului nostru popor la un nivel
mai înalt de civilizație, asigurăm
făurirea noii orînduiri și deschi
dem perspectivele înfăptuirii nea
bătute a comunismului în patria
noastră. (Urale și aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează
Îndelung „Ceaușescu
și
po
porul !“).
Avem un partid puternic, care
a demonstrat, prin întreaga șa
activitate, că îsi îndeplinește cu
cinste misiunea istorică de a con
duce întreaga națiune română
spre socialism și'comunism. Avem,
mai presus de toate, o minunată
clasă muncitoare — clasa condu
cătoare a societății noastre — o
minunată țărănime, o intelectuali
tate strîns legată de muncitori și
țărani. Avem un popor hotărit să
facă totul pentru a demonstra,
prin realizările sale, ce poate în
făptui un popor care a răsturnat
pentru totdeauna asuprirea burghezo-moșierească, a devenit pe
deplin stăpîn pe destinele sale și
îsi făurește în mod conștient, liber
și independent, viitorul de aur —
comunismul ! (Urale și aplauze
puternice, prelungite ; se scandea
ză „Ceaușescu — eroism, România
— comunism !**).
Iată de ce putem să privim cu
deplină încredere perspectiva în
făptuirii programelor și planurilor
noastre de dezvoltare, viitorul mi
nunat al patriei ! Dar, în același
timp, trebuie să înțelegem că este
necesar să lucrăm mai bine. Așa
cum am menționat și la Congresul
oamenilor muncii, dispunem de
tot ce este necesar, dar trebuie să
înfăptuim și o nouă revoluție în
felul de muncă, de activitate al
organizațiilor noastre de partid, al
colectivelor de oameni ai muncii,
al întregului nostru popor. Rolul
hotăritor în tot ceea ce trebuie
să înfăptuim îl au oamenii. Tot
ceea ce am realizat, am realizat cu
poporul ! Noi am declarat, și con
siderăm că trebuie să fie pe de
plin înțeles, că socialismul se con
struiește cu poporul și pentru
popor. Dar aceasta presupune ri
dicarea continuă, la un nivel tot
mai înalt, a conștiinței revoluțio
nare, a pregătirii profesionale,
tehnico-științifice și culturale a
tuturor oamenilor muncii, a în
tregului nostru popor. Pentru a
produce mașini, utilaje de înaltă

Momente din timpul vizitei Io întreprinderea „1 Mai'' și la întreprinderea de utilaj chimic din Ploiești

tehnicitate, pentru dezvoltarea ști
inței,
învățămîntului,
culturii,
avem nevoie de oameni cu înalte
și înalte cunoștințe în toate do
meniile. Numai asemenea oameni
vor putea acționa ca revoluționari.
Trebuie să facem ca fiecare om aF
muncii să acționeze pentru ridi
carea continuă a nivelului de
cunoștințe în toate domeniile, pen
tru a se transforma într-un .revo
luționar dornic mereu de perfec
ționate, de nou, pentru a înlătura
tot ce este vechi și nu mai cores
punde, pentru a face loc progre
sului, noului ! Și noul înseamnă
comunismul, înseamnă omul stă
pîn pe destinele sale! (Urale și
aplauze puternice ; se scandează
„Ceaușescu șî poporul!**, „Ceaușescu
— eroism. România — comu
nism !*•*).
Este necesar să dezvoltăm mai
puternic și activitatea politicoeducativă, culturală. Să punem la
baza întregii activități de creare
a omului nou, a revoluționarului,
constructor al socialismului și co
munismului, principiile socialis
mului științific, concepția revolu
ționară despre lume și viață, ma
terialismul dialectic și istoric, cele
mai noi și mai noi cunoștințe în
toate domeniile, ale științei, teh
nicii, ale cunoașterii umane uni
versale. Să avem permanent în
vedere că nu există probleme care
nu pot fi cunoscute. Sînt încă
probleme necunoscute, dar nu
există în lume, în' univers pro
bleme pe care omul să nu le poată
înțelege și cunoaște. De aceea,
trebuie să acționăm permanent,
în spirit revoluționar, pentru a
cunoaște șî descoperi noi taine ale
naturii, ale universului, pentru a
pune totul în serviciul progresului,
al bunăstării, fericirii. libertății
și
independentei
popoarelor !
(Urale și aplauze puternice ; se
scandează îndelung „Ceaușescu și
poporul !“).
Vreau să mă adresez și oame
nilor muncii din Ploiești, din ju
dețul Prahova — și în primul
rînd cadrelor de conducere — cu
chemarea de a nu mai folosi și de
a exclude din terminologia lor cu
vintele : „nu se poate**. Comu
niștii nu au spus și nu pot spune
niciodată „nu se poate**. A fi
revoluționar înseamnă a avea în
drăzneală, a avea încredere in
forțele poporului, în descoperirea
de noi și noi taine ale naturii și
universului. Trebuie privit îna
inte ! Pentru comuniști nu a exis
tat și nu poate exista „nu se
poate**. Comuniștii, la Doftana, în
alte temnițe, n-au spus niciodată
..nu se poate**. în cele mai grele
împrejurări am avut încredere în
idealurile noastre, în clasa munci
toare, în forța poporului nostru

și am fost siguri că vom răsturna
burghezia — și am răsturnat-o !
Am fost siguri că vom construi
socialismul — ți l-am construit !
Trebuie să fim siguri că tot ce
ne-am propus vom realiza ! Știu,
sînt lucruri care cer eforturi. Am
declarat nu o dată — inclusiv la
Congresul oamenilor muncii — că
mergem pe un drum nou, nebătă
torit, avem de urcat piscuri grele;
dar trebuie, întotdeauna, să pri
vim obiectivul final și vom
ajunge la aceste piscuri ! Tre
buie să învingem greutățile !
Nu pornim la un drum pe asfalt,
nu mergem într-un parc la plim
bare ; mergem să construim o so
cietate nouă, ,o societate în care
oamenii să fie stăpîni a tot ceea
ce se realizează ! Am înlăturat
exploatarea, inegalitatea, dar tre
buie să realizăm o asemenea drep
tate socială și națională, asemenea
relații și o asemenea producție,
încît, într-adevăr, poporul nostru
să poată să trăiască în conformi
tate cu principiile comuniste de
muncă și de viață. Nu este ușor !
Trebuie să muncim, să luptăm,
dar avem încrederea că vom rea
liza aceasta — și trebuie s-b rea
lizăm ! (Urale și aplauze puterni
ce, îndelungate ; se scandează
„Ceaușescu — eroism. România —
comunism !“).
As dori să mă refer la un exem
plu din .agricultură. Desigur, putem
fi mulțumiți și cu producții agrico
le mai mici, dar ca să devii „Erou
al noii revoluții agrare** trebuie
neapărat să produci., pe județ, peste
20 de tone de porumb știuleți la
hectar, peste 6 000 de kg de grîu la
hectar, peste 7 000 de kg de orz la
hectar, și așa mai departe. Aseme
nea producții le-am realizat nu în
diferite unități, ci într-un județ
întreg, care este unul din județele
importante ale țării noastre.
Deci, obiectivele pe care ni
le-am propus nu sînt nerealizabi
le ; le-am realizat în unele locuri
din primul an al cincinalului. Iată
de ce trebuie să privim cu încre
dere în toate domeniile si să nu
mal folosim terminologia „nu se
poate**. Trebuie să spunem „totul
este posibil !“. Să acționăm ca re
voluționari. să ne facem datoria
față de popor, față de patrie, față
de cauza socialismului și comu
nismului în România ! (Urale șj
aplauze puternice ; se scandează
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul !“).

Dragi tovarăși,
Punînd în centrul atenției în
făptuirea programelor noastre de
dezvoltare, acționăm în același
timp cu toată hotărîrea pentru o
politică de dezarmare și pace, de

colaborare cu toate statele lumii,
fără deosebire de orînduire so
cială. Desfășurăm această activi
tate pornind de la convingerea că
numai în condiții de pace, ale unei
largi colaborări internaționale pu
tem realiza obiectivele ce ni le-am
propus pentru dezvoltarea patriei
noastre — așa cum toate, popoarele
pot să-și realizeze programele lor
de dezvoltare numai și numai în
condiții de pace. Iată de ce trebuie
să facem totul pentru oprirea
cursului periculos al evenimente
lor internaționale, care continuă
să fie deosebit de grave. Trebuie
să acționăm cu toată hotărîrea
pentru dezarmare, și. în primul
rînd, pentru dezarmarea nucleară,
pentru asigurarea unei păci trai
nice. a dreptului vital al popoare
lor, al oamenilor la existență, la
libertate, la viață și la pace.
(Urale șl aplauze puternice ; se
scandează îndelung „Ceaușescu —
pace !“).
Considerăm că este necesar să
se acționeze cu toată hotărîrea
pentru oprirea amplasării de noi
rachete și de noi arme nucleare
în Europa, pentru retragerea celor
existente, să se treacă cu toată
hotărîrea la realizarea programu
lui propus de Uniunea Sovietică
privind eliminarea, pînă în anul
2000, a tuturor armelor nucleare,
în același timp, este necesar să
acționăm pentru reducerea și a
armamentelor convenționale, cu 25
la sută pînă în 1990, și. în per
spectiva anilor 2000. cu cel puțin
50 la sută. Trebuie să intensificăm
activitatea de colaborare și solida
ritate cu toate popoarele si forțele
progresiste, realiste. în vederea
realizării acestor obiective.
Pornind tocmai de la răspunde
rea față de propriul nostru pdpor,
dar și față de cauza păcii în
general, am hotărît. la Con
gresul oamenilor muncii, redu
cerea în acest an. în mod uni
lateral. cu 5 la sută a armamen
telor. efectivelor și cheltuielilor
militare. In acest sens, vom supu
ne în trimestrul IV — în cadrul
referendumului pe care l-am ho
tărît — aprobării întregului popor
adoptarea acestei reduceri. Am
ferma convingere că întregul nos
tru popor va vota în unanimitate
pentru reducerea armamentelor și
cheltuielilor militare, ca o dovadă
a voinței de pace, de dezarmare,
ca o dovadă că fiecare popor tre
buie să se angajeze pe calea dezar
mării în cel mai scurt timp. Vrem
să demonstrăm că poporul român
e un popor care dorește pacea,
dorește o lume fără arme și răz
boaie ! (Urale șî aplauze puternice;
se scandează îndelung „Ceaușescu
— dezarmare„Ceaușescu —
pace !“).

Ne-am adresat tuturor țărilor
europene. Statelor Unite ale Ame
rică și Canadei cu chemarea de
a trece fiecare la reducerea uni
laterală. cu cel puțin 5 la sută, a
armamentelor și cheltuielilor mili
tare. Doresc, și de la această mare
adunare populară din Ploiești, să
adresez apelul către șefii de state
și guverne, către forțele politice
si către toate popoarele din aceste
state, pentru a trece la acțiuni,
concrete de dezarmare. Trebuie
să trecem de la vorbe, de
la declarații, de la discuții —
la acțiuni concrete I Acestea vor
mări încrederea, vor deschide ca
lea pentru înfăptuirea obiectivelor
de eliminare totală a armelor nu
cleare si de reducere substanția
lă a armamentelor convenționale.
Sintem pentru control internațio
nal. sîntem pentru acorduri cores
punzătoare. dar trebuie să facem
un început! O reducere cu cîteva
procente nu pune în pericol pe
nimeni, securitatea nici unei țări,
ci. dimpotrivă, deschide calea pen
tru creșterea securității și încre
derii între toate națiunile de pe
continentul nostru. Să facem totul
pentru ca. în acest An Internațio
nal al Păcii, să realizăm pași
reali în direcția dezarmării și
păcii I (Aplauze și urale puternice;
se scandează îndelung „Ceaușescu
— pace !“).
Și de la această mare adunare
populară salutăm încheierea cu
succes, cu acorduri bune, a Con
ferinței de la Stockholm, privind
încrederea și dezarmarea în Euro
pa. S-au obținut bune înțelegeri,
care, la un moment dat, păreau
imposibile. Toate țările participan
te au acționat cu răbdare, cu spi
rit de răspundere și s-au putut
realiza înțelegeri corespunzătoare
privind anunțarea manevrelor, a
efectivelor, inspecția la fața locu
lui și alte, și alte înțelegeri foarte
bpne. Este un pas important care
demonstrează că, atunci cînd se
acționează cu înaltă răspundere
pentru cauza păcii, pentru intere
sele fiecărui popor și interesele
generale, este posibil să se ajungă
la înțelegeri, pe baza compromisu
rilor corespunzătoare, și dintr-o
parte, și din alta. Nu există altă
cale pentru înțelegere, pentru
dezarmare, decît tratative reale,
acțiuni pline de răspundere, și de-o
parte și de alta !
Iată de ce am dori ca aceste re
zultate bune obținute la Conferin
ța de la Stockholm să constituie
un pas înainte spre tratativele
pentru reducerea armamentelor în
Europa, pentru eliminarea rache
telor cu rază medie de pe conti
nent, pentru a înfăptui acordurile

corespunzătoare în direcția dezar
mării nucleare și clasice. Aceastarăspunde năzuințelor și dorințelor
tuturor popoarelor lumii ! (Urale
și aplauze puternice, îndelungate ;
se scandează îndelung „Ceaușescu
— pace !“, „Dezarmare — pace !“).
Ne pronunțăm ferm pentru so
luționarea tuturor conflictelor din
tre state numai și numai prin tra
tative. Milităm pentru o nouă or
dine economică mondială, pentru
soluționarea problemelor subdez
voltării în cadrul unei conferințe
internaționale, organizate în ca
drul Organizației Națiunilor Uni
te, cu participarea și a țărilor dez
voltate, și a celor în curs de dez
voltare — deoarece numai pe baza
unor acorduri corespunzătoare se
va putea depăși situația grea în
care se găsesc țările în curs de
dezvoltare, și se vor crea condițiile
necesare pentru depășirea crizei
economice mondiale, pentru relua
rea activității economice și dez
voltarea colaborării reciproc avan
tajoase între toate statele lumii.
Considerăm că Organizația Na
țiunilor Unite și alte organisme
internaționale trebuie să aibă un
rol mai important în soluționarea
tuturor problemelor.
Este necesar ca toate popoarele,
dar în primul rînd popoarele mici
și mijlocii, țările în curs de dez
voltare, țările nealiniate să-și în
tărească solidaritatea, să participe
activ la rezolvarea problemelor
grave ale situației mondiale. Aces
te probleme nu se pot soluționa
decît cu participarea tuturor po
poarelor lumii, indiferent de mă
rime sau ‘de orînduire socială. Cu
toții trebuie să acționăm cu în
treaga răspundere pentru a de
păși situația gravă existentă, pen
tru reluarea politicii de destinde
re, pentru o politică nouă, de co
laborare, de pace, pentru o lume
mai dreaptă și mai bună în care
fiecare națiune să se poată dez
volta în mod liber, așa cum doreș
te, fără nici un amestec din afară !
(Aplauze și urale puternice; se
scandează „Ceaușescu — pace !“).
Deși situația internațională este
gravă, avem încrederea și convin
gerea că forțele progresiste, antiimperialiste/ forțele realiste, po
poarele de pretutindeni care do
resc pacea, ăcționînd în deplină
unitate, cu mai multă fermitate,
pot să schimbe , situația actuală
mondială, să impună dezarmarea,
să impună pacea, să impună afir
marea în relațiile dintre state a
principiilor deplinei egalități în
drepturi, respectului independen
ței și suveranității, neamestecu
lui în treburile interne, avantajului
reciproc, precum și renunțării cu

desăvîrșire la forță și la amenin
țarea cu forța. Avem încredere că
popoarele vor obține pacea, vor
realiza o lume fără arme, fără
războaie ! In acest spirit, poporul
român va participa cu toată forța
sa la realizarea acestei lumi !
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate ; se scandează „Ceaușescu
— pace !“, „Stima noastră și mîndria, Ceaușescu — România !“).
Dragi tovarăși,

In încheiere aș dori, încă o dată,
să exprim deplina satisfacție
pentru întîlnlrile cu organizații de
partid, cu oamenii muncii din
toate sectoarele, cu locuitori din
județul Prahova, din municipiul
Ploiești.
Aș dori să declar, în cadrul
acestei mari adunări populare, că
spiritul și manifestările pe care
le-am întîlnit pretutindeni le con
siderăm ca o expresie, a încrederii
în politica partidului nostru co
munist — forța politică conducă
toare a întregii națiuni — ca o
expresie a încrederii în minunatele
programe de dezvoltare a patriei
noastre, a hotărîrii oamenilor
muncii /din Prahova și Ploiești —
ca, de altfel, a întregului nostru
popor — de a face totul, în de
plină unitate, sub conducerea
partidului, pentru realizarea tutu
ror acestor obiective.
Am convingerea că oamenii
muncii din Prahova, din Ploiești
vor acționa cu toată hotărîrea —
și exprim, încă o dată, încrederea
că veți îndeplini în bune condiții
planul pe acest an și pe întregul
cincinal, că veți acționa în așa fel
încît să obțineți un loc fruntaș și.
dacă e posibil, primul loc în între
cerea între județele patriei noas
tre. Eu vă doresc succes, și aș dori
să ocupați un asemenea loc!
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — P.C.R. !“).
Cu această convingere, vă urez,
încă o dată, succese tot mai mart,
împliniri tot mai bune în toate
domeniile, multă sănătate și fe
ricire ! (Urale și aplauze puter
nice, prelungite ; se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul!**, „Ceaușescu
— pace !*. într-o atmosferă de
mare entuziasm și puternică uni
tate, toți cei prezenți la marea
adunare populară aclamă și ova
ționează minute in șir pentru
Partidul Comunist Român —
forța politică conducătoare a În
tregii națiuni — pentru secreta
rul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul
Njcolae Ceaușescu).

,------ MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI
(Urmare din pag. a Il-a)
Nicolae Ceaușescu, rugămintea de a
lua cuvîntul la această mare adunare
populară.
întîmpinat cu îndelungi aplau
ze, cu însuflețite urale și ova
ții. a luat cuvîntul tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele
Republicii Socialiste România.
Cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu a fost urmărită
cu viu interes, cei prezenți subli
niind în repetate rinduri cu puter
nice aplauze, cu entuziaste urale și
aclamații aprecierile secretarului ge
neral al partidului, indicațiile date
cu acest prilej. Ei și-au exprimat,
astfel, hotărirea de a nu-și precu
peți eforturile pentru a da viață
orientărilor și îndemnurilor trasate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de
a munci susținut pentru realizarea

obiectivelor Congresului al XIII-lea
al P.C.R.. a prevederilor actualului
cincinal, pentru înfăptuirea neabă
tută a Programului de edificare a
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre
comunism.
Un grup de pionieri a urcat la tri
buna adunării, oferind tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu buchete de flori.
Luind cuvîntul în încheierea marii
adunări populare, primul secretar al
Comitetului județean Prahova al
P.C.R. a spus :
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Exprimînd gîndurile șl simțămin
tele de profundă dragoste si înaltă
prețuire ale comuniștilor, ale tutu
ror oamenilor muncii și locuitorilor
județului Prahova, vă rog să-mi

permiteți să vă adresez cele mai
respectuoase și calde mulțumiri
pentru deosebita cinste cu care
ne-ati onorat de a vizita, împreună
cu mult stimata tovarășă Elena
Ceaușescu, județul nostru. pentru
prețioasele indicații și orientări pe
care ni le-ați dat în timpul vizitei
de lucru si cu prilejul întîlnirii cu
biroul comitetului județean de
partid. în cuvintarea rostită la
marea noastră adunare populară,
pentru grija permanentă pe care o
acordați dezvoltării economico-sociale a județului nostru, a întregii
țări. In anul aniversării a 65 de ani
de la făurirea gloriosului nostru
partid comunist, a unor mari eve
nimente din istoria poporului și
partidului nostru legate de, îndelun
gata dumneavoastră activitate revo
luționară. mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu. ne an
gajăm solemn că nu vom precupeți
nici un efort, vom acționa cu înaltă
răspundere comunistă pentru înfăp

tuirea indicațiilor pe care ni le-ați
dat. a grandioaselor obiective stabi
lite de Congresul al XIII-lea al
partidului. .
Cu nețărmurită dragoste si aleasă
recunoștință, in numele celor aproa
pe 900 de mii de locuitori ai acestor
meleaguri, vă adresăm, cu deosebit
respect, dumneavoastră, mult' iubite
și stimate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, mult stimatei
tovarășe Elena Ceaușescu urarea :
Să ne trăiți ani mulți, în deplină
sănătate și putere de muncă, pentru
a ne conduce pe mai departe cu
aceeași cutezanță revoluționară, pe
drumul luminos al socialismului și
comunismului, spre binele, fericirea
și gloria poporului român.
Trăiască Partidul Comunist Român,
în frunte cu secretarul său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu 1
Marea adunare populară din mu
nicipiul Ploiești a luat sfîrșit într-o
atmosferă , entuziastă, de puternică
vibrație patriotică. Zecile de mii de
participant! au aplaudat din nou, cu

deosebită însuflețire, au ovaționat în
delung pentru partid și secretarul său
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
După marea adunare populară a
avut loc ceremonia plecării oficiale
din județul Prahova a tovarășului
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei
Elena Ceaușescu.
Zeci de mii de oameni ai muncii,
prezenți pe platoul din fața comi
tetului județean de partid, i-au sa
lutat din nou cu dragoste și prețui
re. exprimîndu-și deplina satisfacție
fată de rodnicul dialog de lucru
menit să dea un nou impuls, și mai
puternic, dezvoltării orașului lor, a
întregului județ. S-a ovaționat cu
putere pentru partidul comunist și
secretarul său general, pentru pa
tria noastră socialistă.
O formație alcătuită din militari,
membri ai gărzilor patriotice și ai
detașamentelor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei a
prezentat onorul.
Au răsunat solemn acordurile
Imnului de Stat.

Grupuri de pionieri, șoimi ai pa
triei și tineri au oferit tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu, in semn de aleasă pre
țuire, buchete de flori.
Primul secretar al comitetului ju
dețean de partid a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu, tova
rășei Elena Ceaușescu vii mul
țumiri pentru noua vizită de lucru
întreprinsă în județ, reafirmînd, și
cu acest prilej, angajamentul comu
niștilor, al tuturor celor ce muncesc
in Prahova de a transpune în viață
orientările și indicațiile date de
secretarul general al partidului, de a
înfăptui "exemplaf sarcinile ce le re
vin din planul pe acest an și pe în
tregul cincinal, obiectivele luminoase
ale Congresului al XIII-lea al parti
dului.
★

Vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, Împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu în Prahova
s-a înscris ca un moment de cea mai
mare însemnătate în viața și activi

tatea oamenilor muncii din județ,
reprezentînd o dovadă grăitoare a
grijii permanente și a preocupării
secretarului general al partidului
pentru continua perfecționare și îm
bunătățire a activității organelor și
organizațiilor de partid, a unităților
industriale și agricole, a tuturor co
lectivelor de muncă, astfel incit aces
tea să transpună în viață cu deplin
succes sarcinile economico-sociale ce
le revin.
Aprecierile, orientările și indicațiile
date de secretarul general al partidu
lui cu prilejul vizitei au găsit un larg
ecou în conștiința locuitorilor de pe
aceste meleaguri, însuflețindu-i in
munca lor pentru a ridica pe o
treaptă superioară activitatea de zi
cu zi din fabrici, uzine, de pe ogoare.
In vederea sporirii contribuției aces
tui județ la progresul economiei na
ționale, la creșterea necontenită a
bunăstării materiale și spirituale a
întregului popor, la edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te și înaintarea României spre co
munism.
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Cu prilejul celei de-a 37-a aniver
sări a proclamării Republicii Popu
lare Chineze, la Muzeul de artă al
Republicii Socialiste România a fost
deschisă, vineri, expoziția „Pictura
contemporană chineză", organizată
de Consiliu] Culturii și Educației So
cialiste și Uniunea Artiștilor Plastici.
Reunind lucrări realizate în stil tra
dițional, precum și tablouri în ulei
ale unor cunoscuți artiști contempo
rani, pictori ai Academiei din
Beijing, expoziția, înscrisă în cadrul
schimburilor culturale româno-chineze, constituie o nouă mărturie a
talentului și deosebitului simț pen
tru frumos și armonie al poporului
acestei țări.
La vernisaj au luat parte membri
ai conducerii Consiliului Culturii și
Educației Socialiste, reprezentanți ai
Ministerului
Afacerilor
Externe,
Uniunii Artiștilor Plastici, alți oa
meni de artă și cultură, un numeros '
public.
Au fost, de asemenea. prezenți-Yu
Hongliang, ambasadorul Republicii
Populare Chineze la București, și
membri ai ambasadei, precum și șefi
de misiuni diplomatice acreditați în
țara noastră, alți membri ai corpului
diplomatic.

a primit pe ambasadorul Republicii Ruandeze,
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
(Urmare din pag. I)
înminind scrisorile de acreditare,
ambasadorul Republicii Ruandeze,
LAURENT
KANYARUBIRA,
a
transmis președintelui
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui țării sale, general-maior
Juvenal Habyarimana, președinte
fondator al Mișcării Revoluționare
Naționale pentru Dezvoltare, un cald
salut și cele mai bune urări de feri
cire și sănătate, de succes in întrea
ga activitate. Totodată, el a ex
primat înalta stimă a guvernului și'
întregului popor ruandez. grupat in
cadrul Mișcării Revoluționare Na
ționale pentru Dezvoltare, față de
poporul român, care, sub conducerea
Partidului
Comunist
Român, a
parcurs un drum lung și glorios.
în cuvîntarea prezentată de amba
sador sînt relevate raporturile de
prietenie și colaborare dintre cele
două țări, precum și sprijinul acor
dat Ruandei de tara noastră in
efortul său de dezvoltare. în special
în domeniul pregătirii cadrelor.
Este exprimată hotărirea ambasa-

dorului, ruandez de a contribui, in
cadrul misiunii sale, la întărirea și
extinderea cooperării reciproc avan
tajoase, in interesul ambelor popoa
re. al cauzei păcii și colaborării in
ternaționale.
Primind scrisorile de acredi
tare. președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, a mulțumit
și a adresat președintelui Republi
cii Ruandeze un salut călduros și
cele mai bune urări de sănătate și
fericire personală, de pace, progres
și prosperitate pentru poporul ruan
dez prieten.
în cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, subliniindu-se
bunele raporturi de prietenie și
colaborare statornicite între Româ
nia și Ruanda, se arată că există po
sibilități pentru o dezvoltare mai
largă a acestora. îndeosebi a schim
burilor comerciale și a cooperării economice. Este reliefată activitatea
desfășurată de România pe plan in
ternațional pentru oprirea cursei
Înarmărilor, trecerea la dezarmare, în

primul ririd Ia dezarmarea nuclea
ră. reglementarea prin mijloace ex
clusiv pașnice, pe calea negbcierilor, a tuturor problemelor dintre sta-.
te. pentru instaurarea unui climat de
pace, înțelegere și colaborare pe pla
neta noastră.
în cuvîntare se subliniază că, în
cadrul politicii sale de largă colabo
rare cu toate statele lumii. Româ
nia și-a manifestat și își manifestă
solidaritatea sa activă cu lupta po
poarelor din Africa, pentru progres
economic și social, pentru consoli
darea independenței și afirmarea
ființei lor naționale.
.După prezentarea scrisorilor de
acreditare, p r e ș e d i n t e l;e
Nicolae Ceaușescu a avut o con
vorbire cu ambasadorul Laurent
Kanyarubira.
La solemnitatea de prezentare a
scrisorilor de acreditare ș’i la con
vorbire au participat Aurel Duma,
ministru secretar de stat la Minis
terul Afacerilor Externe, și Dumi
tru Apostoiu, secretar prezidențial
și al Consiliului de Stat.
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a localităților patriei
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MUREȘ : Realizări
ale energeticienilor

Făgăraș și orașul Victoria, ca și la
întreprinderea chimică din Rlșnov.
(Nicolae Mocanu).

Colectivele de energeticieni de
.
pe cele trei mari platforme ale
întreprinderii electrocentrale Mu
reș — Iernut, Fîntinele și Tirnăveni — raportează un deosebit fapt
de muncă. Astfel, ca urmare a
realizării în timp util a unor re
parații și revizii de inaltă calitate,
cit și a exploatării utilajelor și
agregatelor la înalți parametri tehnico-funcționali. ei au pulsat su
plimentar, în perioada care a tre
cut din acest an. in sistemul ener
getic național. 225 milioane kWh
energie electrică. Este de remarcat
că acest succes a fost realizat in
condițiile diminuării consumului
propriu cu circa 2 200 tone combus
tibil convențional, cantitate pe sea
ma căreia energeticienii mureșeni
vor realiza, pină ,1a finele lunii in
curs, în plus fată de sarcinile de
plan, un spor de producție însumind 20 milioane kWh energia
electrică. (Ghcorghe Giurgiu).

ALBA: Ritm intens de lucru
pe șantierele de construcții
Măsurile adoptate pe șantierele
de construcții*, de locuințe din ju
dețul Alba pentru introducerea
unor noi tehnologii cu un grad ri
dicat de mecanizare, folosirea mai
eficientă a utilajelor, organizarea
muncii in acord global pe fiecare
lucrare se soldează cu creșterea
ritmului de execuție concretizat in
realizarea apartamentelor prevăzu
te. Pină în prezent au fost pre
date beneficiarilor un număr de 600
apartamente în municipiul Alba
Iulia și orașele Abrud, Sebeș, Cugir. Colectivul întreprinderii an
trepriză construcții-montaj Alba
s-a angajat să realizeze planul de
locuințe pe acest an înainte de ter
men. (Ștefan Dinică).

BRAȘOV : Eficiență înaltă

REȘIȚA : Valorificarea
superioară a metalului

Acțiunea de perfecționare a or
ganizării și modernizare a produc
ției constituie cea mai amplă ac
țiune care se desfășoară in acest
an în întreprinderile industriale din
județul Brașov. Antrenarea unui
mare număr de muncitori, tehni
cieni, ingineri, specialiști și cerce
tători din întreprinderi și institutele
de cercetare și proiectare a făcut ca
această acțiune să devină o largă
mișcare de masă, care a pus și mai
mult în valoare potențialul tehnic
și uman valoros de care dispune
industria județului. Eficiența mă
surilor aplicate în acest an se ma
terializează în obținerea unei pro
ducții suplimentare de aproape 1,5
miliarde lei. a unui spor de creș
tere a productivității, a unor eco
nomii în valoare de circa 606 mi
lioane lei și a unor beneficii supli
mentare de 795 milioane lei. De
subliniat că un număr de circa 201)
măsuri au fost aplicate inainte de
termenul prevăzut. în special la
întreprinderile de autocamioane, la
combinatele chimice din municipiul

Reducerea cheltuielilor materiale
și, pe această bază, creșterea sus
ținută a eficienței economice re
prezintă una din preocupările de
bază ale colectivului de oameni ai
muncii de la întreprinderea con
structoare de mașini Reșița. Cum
întreprinderea se înscrie in rindul
marilor consumatori de metal,
atenția este îndreptată cu precă
dere în direcția gospodăririi judi
cioase și utilizării cu randament
sporit a acestuia. „Aplicarea unor
măsuri de economisire a metalu
lui — ne spune inginerul Dan
Obădău, directorul tehnic al 'uni
tății — a determinat creșterea, in
acest an. cu 7,5 la sută a valorii
producției obținute dintr-o tonă de
metal, comparativ cu anul 1985,
economiile înregistrate depășind
9.5 milioane lei. Transpunem ast
fel în viață una din sarcinile de
mare importanță puse in fața
noastră, a constructorilor de ma
șini, de a utiliza cu eficientă tot
mai ridicată materiile prime, ma
terialele. combustibilii și energia
electrică. (Ion D. Cucu).
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Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 27 septembrie, ora 21 — 30
septembrie, ora 21. In țară : vremea
va fi răcoroasă, rece noaptea și dimi
neața în nordul, centrul și estul țării.
Cerul va fi variabil, mai mult noros. în
ultima parte a intervalului în regiu
nile sudice ale țării unde, pe alocuri,
va ploua slab. Spre sfîrșitul interva
lului, înnorările se vor accentua In
regiunile din nordul țării și. local, va
ploua. Vintul va sufla
slab pină Ia
moderat, cu intensificări tn ultima zi la
munte și în nord-estul țării, cu 40—60
km la oră, predominînd din sectorul
nordic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între zero și 10 grade, mai coborîte în primele nopți în nordul șl
centrul țării, pină la minus 5, minus 6
grade, dar ușor mai ridicate spre sfîr
șitul intervalului, iar cele maxime în
tre 10 și 20 de grade, doar izolat mal
ridicate.. In primele nopți, local, in
nordul și centrul țării și, izolat, în zo
nele deluroase se va produce brumă.
Dimineața, în depresiuni — ceață.

ȘAH. Cea de-a 20-a partidă, a
meciului pentru titlul mondial de șah
dintre marii maeștri sovietici Anatoli
Karpov și Garri Kasparov a fost
aminată la cererea lui Karpov și se
va disputa, probabil, luni 29 septem
brie. Scorul este în prezent egal :
9.5—9.5 puncte • Partida a 8-a a
meciului pentru titlul mondial femi
nin de șah de la Sofia, dintre marile
maestre sovietice Maia Ciburdanidze
și Elena Ahmilovskaia, s-a încheiat
eu victoria Maiei Ciburdanidze la
mutarea a 22-a. în prezent, scorul
este favorabil cu 6—2 deținătoarei
titlului. Maia Ciburdanidze.

VOLEI. în mai multe orașe din
Franța au continuat meciurile cam-

pionatului mondial masculin de
volei. Iată rezultatele înregistrate :
grupa A (la Montpellier) : Italia —
Venezuela 3—0 (15—10,15—2, 15—10) ;
Franța — R.P. Chineză 3—0 (15—6,
15—6, 15—5) ; grupa B (la To.urcoing) : Cuba — Taiwan 3—0 (15—7,
15—2, 15—9) ; U.R.S.S. — Polonia
3—0 (15—7, 15—2, 15—4) ; grupa C
(la Clermont-Ferrand) : Cehoslovacia
— Egipt 3—0 (15—5. 15—10, 15—7) ;
Brazilia — Bulgaria 3—1 (16—14,
11—15, 15—6, 15—4) ; grupa D .(la
Orleans) : Argentina — Japonia 3—0
(15—8, 15—13. 15—4) ; S.U.A. —
Grecia 3—0 (15—6, 15—7, 15—4).
CICLISM,. Ciclistul italian Francesco Moser (34 ani) a_ stabilit
_______ vun
nou record mondial al orei (la nive
lul mării), acoperind in 60 minute
48.543 km, într-o tentativă efectuată
vineri pe velodromul Vigorelli din
Milano. Vechiul record era de 48,144
km și aparținea danezului H. Oers
ted. Așa cum se cunoaște, Francesco
Moser deține și recordul mondial
al orei Ia altitudine stabilit la Ciu
dad de Mexico cu performanța de
51,151 km.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT
INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO
Extragerea I : 10 61 49 60 62
Extragerea a Iî-a : 40 18 79 58 63
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 1 225 812
port ia categoria 1.

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
• 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 — 1.5
• Căutătorii de aur : LIRA (31 71 71)
— 15,30; 18,30, COSMOS (27 54 95) — 9;
12; 16; 19, ARTA (21 3186) — 9; 11,30;
14 ; 16,30 ; 19.

DIN 26 SEPTEMBRIE 1986
71 77 45 11.
24 7 25 14.
lei, din care 500 000 lei re

• Noi, cei din linia tntîi : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 19
• Șapte băieți și o ștrengărită :
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15;
19.30, PROGRESUL (23 94 10) — 15;
17,15; 19,30
• Cu miinile curate — 19 , Toată lu
mea este a mea — 14 ; 16,30 : MUNCA
(21 50 97)
• Trebuie să-ți joct 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
• Bonner fiul : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15: 19.30. GIULEȘTI
(17 55 46) — 9: 11,15; 13,30; 1.5,45; 18;
20. GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13;
15*30; 17,30; 19.30
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18; 20
• Săgeata neagră : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Păcat de lacrimile tale : TIMPURI

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

La cinematograful „Studio", din
Capitală, a avut loc, vineri, „Gala
filmului chinez", în cadrul căreia a
fost prezentat lung-metrajul artistic
„Luptătorii din valea misterioasă".
La spectacol au fost prezenți mem
bri ai conducerii Consiliului Culturii
și Educației Socialiste, reprezentanți
ai Ministerului Afacerilor Externe,
Asociației cineaștilor, un numeros
public.
Au participat Yu Hongliang, am
basadorul Republicii Populare Chi
neze la București, și membri ai am
basadei. precum și șefi de misiuni
diplomatice acreditați in țara noas
tră și membri ai corpului diplomatic.
★

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Federale Nigeriâ, vineri a avut
loc in Capitală o manifestare cultu
rală organizată de Institutul român
pentru relațiile culturale cu străină
tatea.
Au participat membri ai conducerii
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, un numeros public.
Au fost prezenți Austen Samuel
Enang, însărcinat cu afaceri a-i. al
Republicii Federale Nigeria la Bucu
rești, membri ai ambasadei.
(Agerpres)
14.40 Septembrie — Cronica evenimen
telor politice.
închiderea programului.
Telejurnal.
Teleenciclopedia (color).
Nuntă... la „Hanul Ancuței" (co
lor).
20,35 Film artistic (color). „Mă voi în
toarce la tine".
22.20 Telejurnal.
22,30 închiderea programului.

15.00
19,00
19.20
19.40

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit
color)

de

săptămtnă (partial

Sîmbâtă spre duminica
ORA OFICIALĂ DE IARNĂ

I

O dată cu sfîrșitul zilei de sîmbâtă,
27 septembrie a.c., potrivit regle
mentărilor în vigoare privind stabi
lirea orei oficiale de vară, pe terito
riul Republicii Socialiste România se
revine la ora oficială a Europei ră
săritene — ora oficială de iarnă.
Aceasta înseamnă că în noaptea de
27 spre 28 septembrie (sîmbătă spre
duminică) vom muta acele ceasorni
celor înapoi cu o oră, astfel incit ora
1,00 a zilei de 28 septembrie să de
vină ora zero. Ca urmare, ultima du
minică â lunii septembrie, totalizind
25 de ore, va fi cea măi lungă zi a
anului.
în conformitate cu aceleași regle

mentări, programul activităților eco
nomice și social-culturale din întrea
ga țară rămîne neschimbat. în trans
portul feroviar se menține in vigoare
actualul mers al. trenurilor. Pentru
trenurile internaționale, circulația va
fi corelată direct, prin grafice, cu
mersul trenurilor din țările vecine.
De asemenea, rămine neschimbat
orarul curselor TAROM, interne și
internaționale.
Deci, atenție ! în noaptea de sîm
bătă spre duminică, ceasurile de pe
întreg cuprinsul țării noastre vor fi
date înapoi cu o oră.
(Agerpres)

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, al Con
siliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria,
al întregului popor bulgar și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră,
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și
Guvernului Republicii Socialiste România, poporului român mulțumiri
cordiale pentru felicitările și urările prietenești transmise cu prilejul celei
de-a 42-a aniversări a victoriei revoluției socialiste in Bulgaria.
Sintem convinși că relațiile și colaborarea fructuoasă dintre Partidul
Comunist Bulgar și Partidul Comunisl Român, dintre Republica Populară
Bulgaria și Republica Socialistă România se vor lărgi și adinei și în viitor,
în interesul popoarelor bulgar și român, al unității și coeziunii comunității
socialiste, al triumfului cauzei păcii și socialismului în lume.
Folosim acest prilej pentru a vă ura dumneavoastră, comuniștilor șl
tuturor oamenilor muncii noi și importante succese în înfăptuirea hotăririlor Congresului al XlII-lea al Partidului Comunist. Român, in. edificarea
societății socialiste multilateral dezvoltate în Republica Socialistă România.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist Bulgar,
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Populare Bulgaria

GHEORGHI ATANASOV
Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc din toată inima pentru felicitările și urările calde ex
primate in numele conducerii de partid și de stat a Republicii Socialiste
România, al întregului popor român, al dumneavoastră personal și al soției
dumneavoastră,-cu prilejui celei de-a 75-a aniversări a zilei mele de naștere
și pentru decernarea celei mai înalte distincții — Ordinul „Victoria socia
lismului".
Șint convins că relațiile tradiționale de prietenie și colaborate dintre
partidele și țările noastre se vor adinei și întări și in viitor, pentru prospe
ritatea popoarelor bulgar și român, in interesul comunității socialiste, al
păcii și socialismului in lume.
Folosesc prilejul pentru a vă ura dumneavoastră. stimate tovarășe
Ceaușescu, și poporului frate român noi și importante succese in edificarea
socialismului în Republica Socialistă România.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist Bulgar,
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Populare Bulgaria

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Am primit telegrama dumneavoastră adresată cu ocazia aniversării Zilei
naționale a Regatului Arabiei Saudite. Vă mulțumesc pentru exprimarea
bunelor urări și a sincerelor dumneavoastră sentimente și vă doresc sănătate
deplină și fericire, continuu progres și bunăstare pentru poporul român,
prieten.

FAHD IBN ABDULAZIZ AL SAUD
Regele Arabiei Saudite

Totul se poate,
totul depinde de oameni
Mirșa. septembrie, 1986. Și aici,
lîngă culmile înalte ale Munților
Făgăraș, și aici, în locul din care un
harnic colectiv muncitoresc trimite
spre toate drumurile și șantierele
țării utilaje și mijloace de transport,
orientările formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu Ia cel mai repre
zentativ forum al democrației noas
tre muncitorești revoluționare —
cel de-al lîl-lea Congres al oame
nilor muncii — rodesc fertil în gindurile și faptele de fiecare zi ale
oamenilor. Sint gînduri și fapte ale
acestor muncitori crescuți de partid
la școala inaltă a exigenței și res
ponsabilității, a efortului pentru
autodepășire. Sînt gînduri și fapte
generate de conștiința lor revoluțio
nară, de calitatea lor de producă
tori, proprietari și beneficiari, hotărîți să gospodărească cit mai bine
și să dezvolte necontenit partea din
avuția națională ce le-a fost încre
dințată de societate spre adminis
trare. în spiritul exigențelor auto
conducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare.

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Vineri s-a disputat la
Cluj-Napoca meciul dintre formația
locală Universitatea și echipa Dinamo București, contind pentru etapa
a 6-a a diviziei A Ia fotbal. Partida
s-a încheiat la egalitate : 0—0.
Astăzi au loc întîlnirile Steaua —
Jiul Petroșani. Corvinul Hunedoara
— Flacăra Moreni și Victoria Bucu
rești — F.C.M. Brașov (pe stadionul
Dinamo). Jocurile încep la ora 17.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

zilei

Acolo unde se hotărăște soarta
producției
într-una din marile și modernele
hale de fabricație, la linia de mon
taj a unor produse pe care între
prinderea le pregătește pentru citeva mari tirguri și expoziții interna
ționale, dar și pentru marile șan
tiere ale țării, stăm de vorbă cu Simion Stoichiță. secretarul comitetu
lui de partid.
— Nici nu se putea, tovarășe se
cretar, un cadru mai bun pentru
discuția noastră decit aici, unde ia
naștere această impresionantă auto
basculantă de 27 tone, una dintre cele
mai recente și mai de seamă per
formanțe tehnice de la Mîrșa...
— în domeniul noutăților î se
adaugă trailerul de 120 tone, șâsiurile de automacara cu sarcina utilă
de 140 tone, precum și reali
zarea prototipului
automacaralei
de 40. tone. în ce privește cadrul in
care ne aflăm, el este cel firesc.
Așa cum ne-a indicat din nou se
cretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la recen
tul Congres al oamenilor muncii,
locul de muncă al activistului de
partid este chiar locul în care se
produce, locul în care se duce bă
tălia pentru tehnica nouă, pentru ca
litate, locul în care se hotărăște
realizarea planului.
— Care este, tovarășe secretar,
obiectivul concret ce-1 urmăriți as
tăzi, aici ?
— Este un obiectiv reafirmat cu
pregnanță Ia Congresul oamenilor
muncii : eficiența. Urmărim cu
prioritate acest obiectiv deoarece
noi am realizat sarcinile de plan la

NOI (15 6110) — î; 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.
• Infernul din zgîrie-nori : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 15,45: 19
• Despărțire temporară : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9: 12; 16; 19
• AI
șaptelea
cartuș :
DACIA
(50 35 94) — 9; 11,30; 13,30; ,15,30; 17.30;
19,30
• Atenție la pana de vultur : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 13; 17,15: 19.30
• Caravana misterioasă : PACEA
(71 30 85) — 15; 17,15; 19,30
• Sînt timid, dar mă tratez : FLO
RE ASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13,15;
15,30: 17,45: 20, AURORA (35 04 66) —
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20

producția-marfă, la productivitatea
muncii, la investiții, dar nu ne-am
încadrat încă îh costurile de producție. Desigur, nu putem tolera
această situație incompatibilă cu
principiile autoconducerii, autogest;unii și autofinanțării. Pentru rezol
varea ei acționăm cu toate forțele.
— în ce direcții acționați ?
— întărirea ordinii, disciplinei și
răspunderii la fiecare loc de muncă,
instaurarea unui regim strict de
economii, reproiectarea unor pro
duse pentru a realiza consumuri re
duse de materii prime, perfecțio
narea tehnologiilor. Pină la urmă —
așa cum s-a subliniat și la recentul
forum al democrației muncitorești
revoluționare —. totul depinde de
oameni. De aceea ne preocupăm
permanent ca toate măsurile dezbă
tute și hotărîte în comitetul de
partid, în consiliul oamenilor mun
cii să fie bine cunoscute. însușite și
îmbogățite
în
organizațiile
de
partid, în cadrul fiecărei formații
de lucru, de către fiecare muncitor,
inginer și tehnician.
— Așadar, aceste preocupări care
vă aduc astăzi aici înseamnă pină la
urmă eficiență.
— De fapt, asemenea preocupărt
mă “aduc în fiecare zi în aproape
toate locurile de muncă ale marii
noastre întreprinderi, Activitatea
celor 40 de organizații de partid este
centrată pe îndeplinirea sarcinilor
economice. în ultimă instanță, re
zultatele dobîndite în realizarea
planului dau adevărata măsură a
muncii noastre.

A demonstra prin fapte
Secția de montaj condusă de
maistrul Nicolae Crișan a primit
sarcina de a prelua din mers fabri
carea autobasculantei de 27 tone.
Era vorba de executarea unei co
menzi urgente. Termenul de execu
ție : 30 de zile.
în acel moment,, în secție s-a creat
o situație pe care ne-o relatează
maistrul Ilie Florea, secretarul or
ganizației de partid :
— O lună ? Nu se poate ! Și trei
luni ar fi prea puțin pentru un pro
dus de o asemenea complexitate, au
zis unii la început.
— Trebuie să demonstrăm că se
poate, au replicat comuniștii. Și cea
mai bună demonstrație sînt faptele.
E drept, rezolvarea problemei era
deosebit de dificilă. Ca atare, ches
tiunea a fost pusă în dezbaterea
adunării generale de partid. în
acest cadru s-au manifestat din plin
spiritul de răspundere și inițiativa
comuniștilor. Pe baza ■ studierii te
meinice a proiectelor și documenta
ției, lăcătușii Nicolae Budulețea,
Alexandru Neicu și Gheorghe Totan, sudorul Aurel Busuioc, tehni
cianul Virgil Roșea și alții au venit

• Cea mal înclntătoare, cea mai
atrăgătoare : MIORIȚA (14 27 14) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Toate mi se tntîmplă numai mie :
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17,15; 19,30
• Iubire fără soare ; FLACĂRA
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30

teatre
• Teatrul
Național
(14 71 71, sala
mică) : Zbor deasupra unui cuib de
cuci — 19,30 ; (sala Atelier) : Dl. Cehov e Îndrăgostit — 19.
• Opera Română (13 18 57) t Balul
operei — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : My
Fair Lady — 18,30.

cu numeroase propuneri concrete
pentru a arăta nu doar că „se poa
te", ci și pentru a se trece efectiv
la realizarea sarcinii primite.
— A intervenit în acest moment
un factor deosebit de Important,
tși continuă relatarea secretarul or
ganizației de partid.
— Ce factor, tovarășe Florea ?
— Exigenta. Adică hotărirea de a
ne îndeplini sarcina, de a. respecta
termenul dat, dar nu oricum, ci în
condiții excepționale de calitate.
Pentru aceasta am examinat amă
nunțit fiecare piesă, fiecare reper în
parte, precum și proiectul in an
samblu.
— Și rezultatele ?
— S-au găsit soluții tehnologice
pentru realizarea autobasculantei de
27 tone cu consumuri materiale cit
mai reduse. Mai mult, s-a venit, 61
cu noi soluții constructive.
— Ca de pildă ?
— De pildă, a fost modificată soluția constructivă la instalația de
admisie a aerului. Propunerea a fost
făcută de comunistul loan Rusu, lă
cătuș. „După prevederile din proiect,
motorul nu aspiră bine, a zis el. Chemați-i pe proiectanți să discut cu
ei". I-am chemat, și loan Rusu a
avut, cîștig de cauză.
— De fapt, a fost un cîștig comun,
— Așa-i! Dar să nu vă închipuiți
că totul a mers șnur, Dimpotrivă,
am avut și dificultăți, momente gre
le de depășit. Așa a fost cu capotajul...
— Capotajul ?...
— Da. îmbinarea capotei cu șasiul
și cu cabina nu se realiza perfect,
deoarece operațiile se executau se
parat. Dacă s-ar fi făcut montajul
direct pe structura autobasculantei
s-ar fi lucrat Ia o înălțime ce-ar fi
creat greutăți, echipei. Din strădania
oamenilor de a îmbunătăți calitatea
s-a născut o idee simplă, dar deo
sebit de eficientă : aceea a execută
rii la sol a unui șasiu cu rol de dis
pozitiv pe care se realizează în serie
tot capotajul. Se asigură astfel o
bună calitate. Dar foarte important
e și faptul că se dobindește la această operație o creștere a produc
tivității muncii de 50 la sută.
— Așadar, comuniștii au demon
strat prin fapte nu numai că se poa
te respecta termenul dat. ci și că sar
cina încredințată este îndeplinită cu
performanțe deosebite.
— Procedînd astfel, acționăm în
spiritul orientărilor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul oamenilor muncii. Am înțeles
și mai limpede un mare adevăr :
pentru comuniști, pentru revoluțio
narii adevărați nu există greutăți de
neînvins. Prin muncă, prin bună
pregătire, prin luptă hotărită „totul
se poate" înfăptui. Și asta pentru
că pină la urmă totul depinde de
oameni.

Gh. ATAXASIU

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu lvtăgureanu, 14 75 46) :
Trenurile mele — 19 ; (sala Grădina
Icoanei, 11 95 44) : Menajeria de sticlă
- 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul înste
lat deasupra noastră — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr
batul și... femeile — 19,30.
• Teatrul
„C. L.Nottara" (59 31 03,
sala Magheru) : Scapino — 18, (sala
Studio) ; Concurs de împrejurări —
18,30.
• Teatrul Giuleșt! (sala Majestic,
14 72 34) : Jocuri crude — 19.
• Teatrul
satiric-muzical
„C. Tănase“ (sala Savoy,
15 56 78) : Gong
•86 — 19,30.
• Ansamblul
„Rapsodia Română"
(13 13 00) : Pe un picior de plai — 18.
• Circul București (10 41 95) : Gala
surprizelor — 15,30 ; 19.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
*
în numele' guvernului și poporului Republicii Trinidad Tobago și al meu
personal, vă rog să primiți sincere mulțumiri pentru felicitările dumnea
voastră călduroase și urările transmise cu ocazia aniversării independenței
Republicii Trinidad Tobago.

ELLIS CLARKE
Președintele Republicii Trinidad Tobago

ÎN SERVICIUL OMULUI,
ÎN SERVICIUL PĂCII
Putea fi oare aleasă o altă temă
fel de puternică pentru odihnă și
pentru marcarea „Zilei mondiale a
sănătate are amfiteatrul turismu
turismului" in acest an — 27 sep
lui și în zona premontană și de
tembrie — mai ideală decit tema
deal, unde își desfășoară activita
păcii ? Indiscutabil că nu. atita
tea cele aproape 160 de stațiuni de
vreme cit anul 1986 a fost declarat
cură balneară de interes național
și local. Baza materială a unora
de Organizația Națiunilor Unite ca
dintre ele. cum sînt Băile HerculaAnul Internațional al Păcii. Indis-»
cutabil că nu s-ar fi putut impune
he. Băile Felix, complexele bal
neare Mangalia. Eforie Nord, Căliatenției tuturor popoarelor o temă
mânești-CăciuIata. stațiunile Bumai generoasă pentru , omagiere#
Ziâș, Vatra Dornei. Covasna ș.a.,
acestei zile decit aceasta : „Turis
mul — o forță vie în serviciul pă
este competitivă atît ca dotare, cît
cii in lume".
și ca valoare terapeutică cu a uno
ra dintre cele mai reprezentative
Să descifrăm
deci. pe scurt,
unități de acest fel din Europa.
semnificația ei. Turismul, ca ma
Amfiteatrul turismului are o bază
nifestare cotidiană a omului, ca
materială la înălțime, și la pro
factor al calității vieții lui. este și
priu și la figurat. în zona mon
nu poate fi decit un produs al pă
tană. „Perlele Carpaților". cum au
cii. Poate .oare cineva să-și imagi
intrat in circuitul internațional
neze că ar fi posibilă această
stațiuni
ca Poiana Brașov. Pre„mișcare fără granițe", această
•deal. Sinaia. Durau. Păltiniș. Sepunte de legătură între popoare,
menic ș.a., s-au dovedit si se do
care este în esență turismul, fără
vedesc egale în dotare. în frumu
ca pe planeta noastră să existe
seți naturale și condiții de agre
liniștea garantată a păcii ? Care,
ment cu cele mai renumite din
la rindul ei. poate fi influențată in
Europa și din
mod pozitiv de
alte părți.
această
„forță
vie" a oamenilor,
România oferă
„Ziua mondiala turistului
care au asupra
venit
lor, pe timpul că
în tara noastră
lătoriilor. al va
și multe atracții
a turismului"
într-o
cantelor
aproape
unicat.
tară sau alta, nu
Călătoriile in mi
numai pașapor
rifica Deltă a
tul identității, ci și pașapor
Dunării, pe magistrala albastră
tul cunoașterii reciproce, al admi
— Canalul Dunăre — Marea
rației și bucuriei față de marile
Neagră, pe magistrala înălți
eforturi pe care le fac popoarele
milor — Transfăgărășanul, la ma
de a-și construi o viată mai bună,
rile creații prezente ale poporu
de a trăi din plin binefacerile
lui nostru, ca și la cetățile și mo
păcii.
numentele sale istorice si arhitec
tonice se înscriu, indiscutabil, in
Deviza sub care se sărbătorește
ceea ce orice turist numește „șan
în acest an „Ziua mondială a turis
sa unicității", bucuria de a cu
mului", ca „forță vie in serviciul
noaște locuri fără egal . prin fru
păcii în lume", am putea spune că
musețea lor.
are la noi. in România — ca să
ne exprimăm în limbaj turistic —
„Ziua mondială a turismului" re
una din cele mai ospitaliere gazde.
prezintă un moment propice pen
O privire sumară asuprâ dezvol
tru a sublinia încă o dată semni
tării pe care a cunoscut-o și o cu
ficația atenției de care se bucură
noaște baza materială a turismu
dezvoltarea turismului în România.
lui in tara noastră este cit se poa
Ea vizează atît grija pentru omul
te de edificatoare pentru politica
stăpin în țara sa. pentru omul
partidului și statului nostru în
muncii, făuritor și beneficiar ai
acest domeniu. Epocii inaugurate
tuturor bunurilor materiale și spi
de Congresul al IX-lea al partidu
rituale, cit și pentru promovarea
lui. denumită pe bună dreptate
unui larg turism internațional, in
epoca celor mai mari împliniri din
concordanță cu politica României
întreaga istorie a patriei — „Epoca
socialiste de pace și prietenie cu
Nicolae Ceaușescu" — ii datorează
toate popoarele. Corespunzător ași turismul marea sa renaștere,
cestei orientări a politicii de stat
pătrunderea în circuitul valorilor
a țării noastre, unitățile Ministeru
inestimabile cu care poporul nos
lui Turismului elaborează și pro
tru participă activ la cunoașterea
movează anual programe diverse
între popoare, la exprimarea vo
destinate vizitării țării noastre de
cației sale de înțelegere și coope
către categorii largi de turiști din
rare. Dacă în 1965 România avea
Europa. Asia. America și de pe
alte continente.
o zestre materială' pe cit de mo
destă. pe atît de veche .(circa
Atit prin frumusețile sale natu
103 000 locuri de cazare pe întreg
rale, prin cele făurite de om în
teritoriul țării), astăzi ea se des
anii construcției socialiste, ca și
chide privirii, gata de a-și primi
.prin politica sa deschisă colaboră
oaspeții, ca un amfiteatru pe tot
rii și prieteniei cu toate țările lu
cuprinsul țării. începînd de Ia
mii. România se constituie, prin
vocație. îritr-o țară a .păcii și tu
marea cea mare, unde pentru să
rismului. Ea este și la propriu și
nătatea oamenilor muncii din țara
Ia figurat — prin baza materială
noastră, dar și pentru ca „forța vie
de
care dispune, prin politica pe
în serviciul păcii", turismul, să
care o promovează — o reprezen
âibă și o gazdă internațională, s-au
tantă autentică a acestei „forțe
construit cele 12 „coliere", cum
vii", turismul, aflată în serviciul
sînt supranumite, pentru frumuse
păcii, în serviciul calității vieții
țea lor, stațiunile litoralului româ
omuluj.
nesc. care pot primi, intr-un sezon,
Constantin PR IES CU
peste 1 500 000 de turiști. O bază la
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timpul exemplarei organizări a muncii!
fORTHI - FOLOSITE DIN PLIN!
Cînd se spune :
„Cîmpul este plin de
oameni". Ce acoperire
ln fapte are cerința majo
ră formulată de secretarul
general al partidului, tova
rășul
Nicolae Ceaușescu,
ca acum, in campania de
toamnă, toți locuitorii sa
telor să participe efectiv la
strinsul și depozitarea in
timp scurt și fără pierderi
a întregii recolte ? Am adresat această întrebare
tovarășului Marin
Păun,
președintele consiliului agroindustrial Turnu Măgu
rele.
— Cîmpul plin de oa
meni și stadiul lucrărilor
„la zi" confirmă că în con
siliul nostru această ce
rință majoră se îndeplineș
te exemplar — ne-a răs
puns interlocutorul. Toti
locuitorii satelor — coope
ratori, elevi, pensionari,
cit și personal muncitor
din instituțiile și unitățile
economice atit din raza
comunelor, cit și din mu
nicipiul Turnu Măgurele
— participă activ la strînsul recoltei. După măsura
luată de conducerea parti
dului privind constituirea
fondului de produse pen
tru retribuirea muncii in
natură, foarte multi cetă
țeni ai comunelor au soli
citat să recolteze porumbul
de pe anumite suprafețe.
Astfel, fată de nici 1 500
hectare cit se realizau in
anii anteriori, sperăm ca
anul acesta să recoltăm
manual porumbul de pe aproape 3 000 hectare.
Este o imagine care ln
aceste zile poate fi întîlnită pretutindeni pe cîmpiile județului Teleorman. '
De altfel,
după
cum
aveam să aflăm de la to
varășul Gheorghe Predilă,
secretar al comitetului ju
dețean de partid, zilnic pe
ogoarele județului parti
cipă la muncă 68 000 de
cooperatori, 28 000 de elevi
și 22 000 de oameni ai
muncii din unitățile in
dustriale.

mobilizarea puternică a
tuturor forțelor umane și*
utilizarea
din
plin a
mijloacelor mecanice, ast
fel incit recoltarea po
rumbului să se încheie la
termenul stabilit. In acest
sens, pentru realizarea vi
tezelor zilnice la cules, în
fiecare unitate agricolă și
consiliu agroindustrial, vi
teze oare au fost mult
sporite față de cele stabi
lite initial, au fost luate
măsuri pentru a se asigura
mai ales folosirea cu ran-

ECHIPA DE REPORTERI
A „SCÎNTEII“
TRANSMITE DIN
JUDEȚUL TELEORMAN

Indicele de utiliza
re a combinelor —
in creștere. Ob!ect;vuI

dament maxim a mijloace
lor mecaniee de recoltare.
Iată, concret, cum s-a pro
cedat in consiliul agroin
dustrial Turnu Măgurele.
Stațiunea de mecanizare
din acest consiliu are un
deficit de 100 de mecani
zatori. ceea ce se reper
cuta direct asupra recoltă
rii mecanice. Comitetul
municipal de partid a luat
măsura ca 40 de tracto
riști din unitățile industri
ale să fie detașați în sec
țiile de mecanizare cu de
ficitul cel mai mare. In
plus, 20 de mecanici și
8 sudori, tot din unitățile
industriale, au fost constituiți în 4 formații de in
tervenție, după sistemul
„service". Aceste forma
ții, dotate cu tot ce este
necesar, se deplasează la
punctele de lucru reparti
zate, asigurînd înlăturarea
operativă a defecțiunilor.
Urmarea ? Indicele de uti
lizare a combinelor și
deci, implicit, cel de utili
zare a fondului de timp au
crescut
simțitor. Această
inițiativă a fost preluată
și generalizată, în prezent
procedîndu-se în mod ase
mănător în toate stațiunile
de mecanizare din județ
care au deficit de mecani
zatori.

central stabilit de coman
damentul județean pentru
agricultură il constituie

Zilnic — cantități
sporite de produse

Organizare exemplară
- viteze sporite ia cules

la fondul de stat. In
mod deosebit ne-au retinut
atenția preocupările orga
nelor județene de partid și
agricole pentru a apropia
cit mai mult transportul și
depozitarea producției de
ritmul recoltării. Este un
lucru cu atît mai necesar
cu cit între aceste operații
s-au creat decalaje mari.
Măsurile întreprinse în acest scop asigură ca zilnic
să fie transportate și livra
te Ia fondul de stat cu
3 500 tone mai multe pro
duse decit se realiza îna
inte. Iată cîteva acțiuni
concrete.
In consiliul agroindus
trial Turnu Măgurele am
găsit la lucru o formație de
transport specială, conce
pută și organizată să func
ționeze ca o formație de
intervenție, pentru rezolva
rea unor situații grele, în
unitățile care au rămas în
urmă cu transportul. Efi
cienta ei este deosebită. Pe
județ au fost organizate
9 asemenea formații de
transport speciale, cîte una
sau două la trei consilii
agroindustriale.
Tot pentru urgentarea
transportului.
Comitetul
municipal de partid Turnu
Măgurele a stabilit ca în
fiecare simbătă și dumini
că aproape toate mijloa
cele de transport din uni
tățile industriale să parti
cipe la transportul și de
pozitarea producției din unitătile agricole din acest
consiliu. Efectul acestei
măsuri ? Peste 1 000 tone
de diferite produse trans
portate și depozitate, peste
prevederi, în fiecare din aceste zile. La toate acestea
trebuie adăugată folosirea
cît mai intensă a atelajelor,
în fiecare localitate, atit
atelajele unităților agrico
le. cît și ale cetățenilor —
pe județ sînt peste 3 700 —
vor fi organizate în coloa
ne, sub o atentă suprave
ghere. pentru a participa și
la transportul porumbului.
Deci forțe există. Proble
ma este ca pretutindeni să
se asigure folosirea lor la
întreaga capacitate.

Bazele de recep
ție așteaptă să lu
creze din plin, Ora 11
și

jumătate.

Sîntem

la

*
*

RECOLTAT IN CEL MAI SCURT TIMP!
OTOȘMU

ț

*
SUCEAVA

*
*

viu la centrele de preluare a carto
Datorită unei bune organizări, re
coltarea cartofilor — una din cultu filor, unde primele autocamioane so
rile de bază ale județului Brașov — sesc de obicei după ora 9, pentru ca
s-a desfășurat in acest an intr-un o oră mai tîrziu aici să se producă
interval mult mai scurt decit in alți nîari aglomerări. O altă cauză este
ani. La ora actuală, cartofii se recol și slaba organizare a activității din
unele stații C.F.R. La aceasta se
tează de pe ultimele suprafețe. In
general, se poate afirma că și trans adaugă lipsa vagoanelor apte pentru
portul recoltei de pe cimp se desfă transportul cartofilor. Iată un exem
șoară mult mai bine decit in anii pre plu : în ziua de 23 septembrie, din
cele 5 vagoane asigurate stației
cedent. Acolo unde un asemenea
C.F.R. Budila doar unul singur era
spirit înalt de organizare s-a mani
pregătit corespunzător pentru trans
festat din plin, transportul cartofilor
a ținut pasul cu recoltarea. Exemplu portul cartofilor. Din această cauză,
cartofii, în loc
concludent în asă fie încărcați
cest sens ne ofe
direct în vagoa
ră
cooperativa
ÎN
JUDEȚUL
BRAȘOV
ne.
au fost desagricolă din Săcele care, deși a Cîteva probieme ce trebuie cărcați pe rampă,
unde
stiva . a
recoltat
pînă
ajuns la 450 tone.
acum peste 20 000
soluționate neîntîrziat
In statia C.F.R.
tone de cartofi, a
pentru transportul rapid
Budila se. află și
organizat de așa
un ..munte" de
natură transpor
al cartofilor
cartofi.
frumos
tul ineît întreaga
ambalați. în saci.
cantitate să fie
Sînt cartofi de
grabnic pusă la
sămîntă. De cîteva zile nimeni nu i-a
adăpost. Aceeași preocupare au ma
nifestat în acest sens și conducerile luat în seamă. De ce ? Din lipsă de
cooperativelor agricole din Vulcan, beneficiari. Sînt cartofi din soiul
Cristian, Hărrnan. Ghimbav și altor
Eba, pe care beneficiari^ îi refuză.
unități mari producătoare de cartofi. Și asemenea „munți" se întîlnesc și
Cind afirmam că în general trans- la alte centre de preluare, inclusiv
pprtul se desfășoară mulțumitor
la centrul de semințe din Ghimbav.
aveam în vedere și faptul că nu peste
Așadar, într-o zi-două, în județul
tot a existat și există preocuparea
Brașov recoltarea cartofilor va fi
pentru ca acesta să tină pasul cu re
terminată. Dar această importantă
coltarea, astfel ca întreaga producție
lucrare nu trebuie considerată în
de cartofi adunată să ajungă în
timpul cel mai scurt la punctele de
cheiată atîta timp cît întreaga pro
preluare sau în adăposturile proprii.
ducție de cartofi nu este pusă la
Așa se face că pe tarlalele unor
adăpost.
unități agricole (ce-i drept puține)
mai pot fi văzute grămezi sau stive
Nicolae MOCANU
de saci cu cartofi care așteaptă să
corespondentul „Scînteii
fie transportați și puși . la adăpost.
Or, acest fapt nu poate fi justificat
prin lipsa mijloacelor de transport
deoarece acestea au existat și există,
ci mai degrabă prin lipsa spiritului
organizatoric, gospodăresc al celor
chemați să asigure buna lor folosire.
Așa, bunăoară, cooperativele agricole
din Codlea și Stupini, deși au
avut asigurate aceleași condiții cu
alte unități, mai aveau în ziua de 24
septembrie de transportat de pe cimp
1 720 tone și, respectiv, 1 200 tone
cartofi. Nici nu-i de mirare că la
cele două unități lucrurile se desfă
șoară așa cum se desfășoară cind
aici organizarea transportului se află
în suferință. Aceasta face ca mijloa
cele de transport să fie folosite mult
sub capacitatea lor, ele efectuînd
un număr redus de curse. Efec
tul slabei organizări se reflectă pe
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Pe ogoarele C. A. P. „Cetatea" din Turnu Măgurele,
mijloacele mecanice sînt folosite intens la recoltarea
porumbului

Foto : EUGEN DICHISEANU

baza-siloz din consiliul
agroindustrial Turnu Mă
gurele. In bază sînt foarte
puține mașini pentru această oră înaintată din zi.
Cu ce probleme vă con
fruntați ? — îl întrebăm pe
Ion Blejan, șeful bazei.
„Deocamdată nu avem pro
bleme — ne răspunde. Dar
bine ar fi să avem. Asta
ar însemna că lucrăm din
plin...". Iată un răspuns
care ne-a cam descumpă
nit. Sincer, ne așteptam să
auzim că baza . nu poate
face față preluării produc
ției. situație, desigur, nu
de dorit, dar posibilă, pro
ducția bună din acest an.
ritmul ln creștere la recol
tat și transport, constitu

ind circumstanțe atenuante.
„Problema este — continuă
șeful bazei — să se folo
sească din plin timpul de
lucru al bazei, care este de
15 ore pe zi sau la nevoie
— non-stop. Din păcate,
pînă spre prînz nu prea
avem ce face". Se deduce
că punctele cele mai vulne
rabile pe filiera transportu
lui sînt la încărcarea pro
ducției în cîmp și la des
cărcarea acesteia la locu
rile de depozitare, unde
trebuie să se asigure forte
mult sporite, incit mijloa
cele de transport să fie fo
losite la capacitate maximă.
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STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI, in procente, in seara zilei de 25 septembrie
*
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• Sectorul agricol Ilfov și 8 județe — Olt, Timiș, Ialomița, Călărași,
Giurgiu, Arad, Botoșani și Suceava - în
registrează cele mai ridicate ritmuri la
strinsul porumbului, în condițiile obți
nerii unei recolte bune.
• De ce în județele Dolj, Teleorman,
Buzău, Constanța, Sălaj, Sibiu, Brașov
și Maramureș viteza zilnică de recoltare
a porumbului se menține scăzută ?

• Timpul înaintat și vremea în răcire
impun o largă participare a locuitorilor
satelor la culesul porumbului și trans
portul operativ al producției din cîmp.
• După un program de zi-lumină — și
în foarte multe situații și în timpul nopții
- așa trebuie folosite acum mijloacele
mecanice pentru a se asigura pretutin
deni o sporire considerabilă a ritmului
de lucru.

Aurel PAPADIUC
Stan ȘTEFAN

grămezi de produse înșirate în lanuri, ci întreaga producție agricolă strînsă să fie
urgent transportată și depozitată în baze centralizate, în condiții calitative optime

Mai bine decit anul trecut,
dar deparîe de ceea ce este necesar

ț

BISTRIȚA',
NĂSĂUD

S

URGENTA TI TRANSPORTUL PRODUSELOR!
Nu

*
*
*

AȘA DA! Toate atelajele folosite din plin, în aceste zile,
pentru punerea la adăpost a recoltei

»s“-4s

„CALUL Șl LUCRUL LUI SÎNT, TOTDEAUNA, FOLOSITOARE" — susține cu proba (aptelor inginerul Czege
Alexandru, președintele C.A.P. Salonta - Bihor. Și spune un mare adevăr dacă avem în vedere că la Salonta
atelajele vor transporta in această toamnă aproape 60 000 tone diferite produse agricole

publicate în ziarul de ieri
Răspunsuri în legătură cu măsurile
adoptate in vederea recuperării răminerilor
in urmă la insilozarea furajelor
S-A TRECUT LA O LARGĂ MOBILIZARE A FOR
ȚELOR. Gheorghe Mihai. director cu producția zootehnică la
direcția județeană a agriculturii CAlARAȘI : „între cauzele nerealizării programului de însilozare a furajelor în județul Călărași,
menționăm următoarele î datorită secetei excesive și prelungite din
această vară, o parte din suprafețele însămînțate cu culturi succe
sive de vară au fost compromise și, față de o producție planificată
de 20 de tone la hectar, se prelimină realizarea a numai 5 tone la
hectar, pe o suprafață de peste 17 000 hectare. Totodată, avînd în
vedere talia mică a acestor culturi, pe 90 la sută din suprafața însămînțată nu s-a putut efectua recoltatul mecanic pentru insilozare.
Este insă la fel de adevărat că datorită lipsei de preocupare în or
ganizarea muncii, atit a unor conduceri de unități, cit și a unor
secții S.M.A., situația este cu totul necorespunzătoare in consiliile
unice Budești, Frăsinet, Fundeni, Fundulea, Sărulești, care au rea
lizat sub 20 la sută din programul de insilozare. In aceste consilii
unice sint unități care s-au confruntat și in anul trecut cu mari
greutăți în asigurarea furajelor, cum ar fi cooperativele agricole
Lupșanu, Săpunari, Luica, Nana, Budești, Crivăț, Belciugatele,
Gălbinași.
Avînd în vedere această situație, comandamentul județean al
agriculturii a stabilit măsuri ferme în vederea recuperării rămînerilor în urmă, pentru asigurarea necesarului de suculente, prin în-,
silozarea cocenilor tocați iu amestec cu tăiței de sfeclă de zahăr,
frunze și colete de sfeclă, resturi vegetale din grădinile de legume,
tescovină, cu un ritm zilnic de 5 600 tone, care va asigura în final
depozitarea a 556 100 tone față de necesarul de 536 200 tone. Pentru
aceasta s-au asigurat mijloacele de transport și de tasare necesare
pentru realizarea ritmului zilnic stabilit".

„VOM DUBLA RITMUL ÎNSILOZĂRII". Nicolae Dra

Secvențe în alb și negru de pe ogoare
Din cîmp, direct în depozit. In judelul
Maramureș, recoltatul porumbului s-a efectuat pe
o bună parte din suprafața cultivată. O mare
atenție se acordă transportului recoltei din lanuri,
operațiune pentru care se utilizează nu numai
mijloacele de transport mecanice, ci și atelajele,
mai ales pe distanțele mai mici. Datorită acestui
fapt, în multe unități agricole porumbul cules nu
mai este lăsat să aștepte în grămezi de pe o zi
pe alta, ci este transportat la depozit
ori la
bazele de recepție pe măsură ce se recoltează. Așa
se face că pe intreguî județ pină aseară a fost
transportat și depozitat deja 80 la sută din po
rumbul cules, cu procente superioare acestei medii
prezentîndu-se unitățile agricole din consiliile
agroindustriale Oarța, Ariniș, Copalnic-Mănăștur,
Seini și Ulmeni. (Gheorghe Susa).

în suferință, organizarea.

In JudeLul

Cluj, recoltarea porumbului se află în plină des
fășurare. O dată cu impulsionarea recoltării, în ju
deț s-a accelerat și ritmul la transportul porumbu
lui din cîmp și livrarea la fondul de stat a
cantităților contractate. în cursul zilei de 23 sep
tembrie, bunăoară, s-a lucrat cu peste 80 autoca
mioane, transportîndu-se aproape 1 300 tone po
rumb. Dar, așa cum rezultă din datele oferite de
direcția agricolă județeană, numai cu o parte din
mijloace s-a reușit să se realizeze cîte două
transporturi pe zi, cele mai multe nu au făcut
decit cîte un transport, datorită staționării aces
tora prea mult timp la încărcat și descărcat.
Această activitate se cere să fie mult impulsio
nată, in cîmp aflîndu-se la această dată jumătate
din porumbul recoltat. (Marin Oprea).

gomir, director cu zootehnia in cadrul direcției agricole a județului
GORJ : „Pînă în seara zilei de 25 septembrie, au fost însilozate
31 000 tone furaje din totalul de 118 000 tone, ceea ce, evident, este
destul de puțin. Majoritatea unităților și-au asigurat necesarul de
fibroase, dar aceasta nu poate justifica ritmul lent în care s-a ac
ționat la însilozat. O seamă de cooperative agricole, cum sint cele
din Ionești, Turceni, Brănești, trăgînd învățămintele ce se cuvin
din experiența anilor trecuti, și-au luat din timp măsurile nece
sare, reușind să realizeze în întregime programul de însilozare.
Realitatea este că nici direcția agricolă, nici conducerile de uni
tăți nu au acționat prompt pentru a dirija echilibrat forțele me
canice și umane la toate lucrările, astfel îneît să asigurăm desfă
șurarea normală și a însilozării furajelor. De aceea au fost luate
măsuri pentru dirijarea unui număr sporit de formații de recoltat
și transport, astfel ca în următoarele zile ritmul de insilozare a
furajelor să se dubleze. Totodată, acționăm pentru echilibrarea
balanței furajere pentru perioada de stabulatie. prin impulsionarea
recoltării și însilozării sfeclei furajere, a cocenilor uscați, precum
și prin asigurarea unor cantități sporite de borhoturi pe care le
preluăm de la fabricile de zahăr. Toate acestea ne creează condiții
să recuperăm rămînerile în urmă și să ne încadrăm în prevederile
programului de recoltare și depozitare a furajelor suculente".

COOPERATORI, MECANIZATORI, LUCRĂTORI DIN AGRICULTURĂ!
Fiecare om al muncii, fiecare locuitor al satelor să fie în acestei
zile un participant activ la bătălia pentru strîngerea grabnică
și fără pierderi ■■-a/rec^Jeîi....

*
*
*
A

ÎN CADRUL ÎNTÎLNIRII PREGĂTITOARE
A REUNIUNII GENERAL-EUROPENE DE LA VIENA

România se pronunță pentru convenirea
unor noi măsuri vizind intărirea
securității și colaborării pe continent
VIENA 26 (Agerpres). — Radu
Budeanu transmite : în cadrul întilnirii pregătitoare a reuniunii general-europene au continuat dezbateri
le cu privire la ordinea de zi și mo
dalitățile de organizare a viitoarei
reuniuni care va începe, in capitala
Austriei, la 4 noiembrie a.c.
Delegația română a prezentat pe
larg poziția tării noastre, conside
rentele și aprecierile președintelui
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, privind
situația internațională actuală, gravă
și complexă, continuarea acumulării
de arme nucleare și conventionale în
Europa, factori ai creșterii pericolu
lui de război, ai înrăutățirii situației
în întreaga lume.
A fost prezentată poziția României
privind necesitatea întreprinderii de
eforturi și acțiuni hotărîte pentru
trecerea la eliminarea armelor nu
cleare de pe continentul nostru. Ia
reducerea substanțială a armamente
lor. efectivelor și cheltuielilor mili
tare, pentru dezvoltarea largă a co
laborării dintre statele europene. S-a
subliniat rolul important care revine
reuniunii de la Viena ca parte in
tegrantă a procesului de întărire a
securității și de dezvoltare a coope
rării în Europa, chemată să asigure
continuarea și adincirea procesului
general-european. Evidențiind sem
nificația deosebită a încheierii cu
succes a Conferinței de Ia Stockholm,
delegația română a insistat asupra
necesității ca. în cadrul lucrărilor
reuniunii de la Viena, problematica
dezarmării să ocupe un loc central,
ca o cerință esențială a garantării

securității și a promovării procesului
general-european. De asemenea, de
legația a susținut necesitatea reali
zării unor progrese însemnate în
dezvoltarea cooperării economice și
tehnico-științifice intre statele'parti
cipante, domenii în care posibilită
țile de extindere și aprofundare sînt
departe de a fi epuizate, cerințele
dezvoltării economice și sociale pe
continent impunind noi acțiuni de
dinamizare a colaborării, a schimbu
rilor și cooperării industriale și tehnico-științifice.
Pornind de la această concepție,
delegația română a subliniat necesi
tatea ca reuniunea de la Viena să
permită examinarea aprofundată a
ansamblului problemelor securității
și cooperării, prezentarea și analiza
rea de noi propuneri și măsuri care
să ducă la întărirea securității și
colaborării cu participare activă si
luarea în considerare a intereselor
tuturor celor 35 de state semnatare
ale Actului final. în acest sens, a
fost subliniată necesitatea ca ordinea
de zi a reuniunii să fie cuprinzătoa
re, să îmbrace toate sferele de acti
vitate ale raporturilor dintre statele
participante, iar reuniunea de la
Viena să se desfășoare cu respecta
rea strictă a regulilor de procedură
stabilite — ale consensului, rotației
și participării directe și egale la dez
bateri a tuturor statelor — într-un
climat constructiv, de înțelegere și
respect reciproc, astfel incit să se
poată încheia cu rezultate pozitive,
prin adoptarea unui document final
cit mai substanțial și stabilirea vi
itoarelor reuniuni general-europene.

„Prin eforturile comune ale tuturor
statelor poate fi înlăturat pericolul
unei catastrofe nucleare"
BRAZZAVILLE. — In cadrul
conferinței cu tema ..Pentru pace,
dezarmare, dezvoltare și solidari
tate în Africa", ce’se desfășoară in
capitala Republicii Congo, repre
zentanții diverselor state de pe
continent au evidențiat necesitatea
eliminării politicii de agresiune și
șantaj, de amenințare și presiuni
economice din viata internațională,
în cadrul dezbaterilor s-a subli
niat că, prin eforturile comune ale
tuturor statelor lumii, poate fi
Înlăturat pericolul unei catastrofe

Sprijin

nucleare și garantată viata viitoa
relor generații. Planeta trebuie
ocrotită de război, agresiune, de
rasism și neocolonialism. Viitorul
omenirii trebuie să constituie pre
ocuparea tuturor celor ce le este
scumpă pacea. De aceea — s-a re
levat in cadrul dezbaterilor — tre
buie. pînă nu este prea tîrziu. să
fie luate măsuri concrete pentru
încetarea tuturor experiențelor cu
arma atomică, fapt ce ar constitui
un incebut pe calea lichidării ar
senalelor nucleare.

soluționării prin negocieri a tuturor

problemelor litigioase dintre state
• Declarația președintelui Zambiei • Lucrările reuniunii
Comitetului pentru America Latină și Caraibi al Internaționalei
Sociăliste
LUSAKA 26 (Agerpres). — Pre
ședintele Zambiei, Kenneth Kauncla,
a relevat necesitatea pentru toate
Statele africane de a-și reglementa
orice fel de problemă litigioasă pe
calea dialogului, a negocierii. în
acest sens, el a relevat că pe conti
nentul african se remarcă faptul că
multe state recurg la calea negocia
tă, prin convorbiri directe. Kenneth
Kaunda a relevat, ca exemplu, pașii
pozitivi făcuți de Etiopia și Somalia
în soluționarea problemelor aflate în
litigiu — informează agenția Z.A.N.A.
CIUDAD DE PANAMA 26 (Ager
pres). — în capitala Republicii Pa
nama au început lucrările reuniunii

Comitetului pentru America Latină
și Caraibi al Internaționalei Socia
liste, la care iau parte delegați din
20 de state ale regiunii. în discursul
inaugural, președintele Partidului
Revoluționar Democratic din Pana
ma, Romulo Escobar Bethancourt, a
insistat asupra necesității soluționă
rii stării conflictuale din America
Centrală exclusiv prin mijloace paș
nice, pe calea tratativelor politice,
și. în acest sens, s-a pronunțat pen
tru multiplicarea și intensificarea
eforturilor în această direcție. El a
evidențiat că trebuie respectat drep
tul inalienabil al fiecărui popor la
autodeterminare, la neamestec în
treburile sale interne.

Asigurarea păcii, înfăptuirea dezarmării
si lichidarea subdezvoltării

ORIENTUL
MIJLOCIU

în prim planul dezbaterilor
din Adunarea Generală a O.N.U.

• Demers al Liqii Arabe
• Situația din sudul Libanu
lui continuă să rămină încor
dată • Declarațiile președin
telui Comitetului Executiv al
O.E.P.

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). — N. Chilie transmite : In
plenara Adunării Generale a O.N.U. continuă dezbaterile de politică ge
nerală, in cadrul cărora șefii de delegații ale statelor membre expun pe
larg pozițiile de principiu ale guvernelor lor față de marile probleme ale
vieții internaționale aflate in atenția actualei sesiuni a organizației
mondiale.
Secretarul federal pentru afacerile
externe al Iugoslaviei, Raif Dizdarevici, a arătat că reprezentanții celor
peste 100 de țări nealiniate au venit
la Națiunile Unite, după recenta
Conferință la nivel inalt de la Hara
re, hotărîți să contribuie la realiza
rea dezarmării, la destinderea inter
națională, eliminarea factorilor de
criză din diverse zone ale lumii și
găsirea' de soluții la problemele pe
care le ridică dezvoltarea. Politica
statelor membre ale mișcării de nea
liniere a fost și râmine o forță an
gajată in lupta pentru eliminarea
confruntărilor și întărirea cooperă
rii intre toate țările lumii.. EI a sub
liniat că țara sa apreciază drept
încurajatoare rezultatele recentei
Conferințe' de la Stockholm pentru
măsuri de încredere și securitate și
pentru dezarmare în Europa.
Relevind că, deocamdată, nu s-a
făcut nimic semnificativ în direcția
eliminării factorilor de criză din
lume, șeful diplomației iugoslave a
spus : Soluționarea justă, pe termen
lung a acestora presupune incetarea
imediată a politicii faptului împlinit
și a situării pe poziții de forță,
retragerea trupelor de ocupație din
diverse țări, eliminarea oricăror
forțe de intervenție și amestec in tre
burile interne ale altor țări, recu
noașterea dreptului popoarelor la
autodeterminare, independență și
dezvoltare liberă.
Organizația Națiunilor Unite poate
și trebuie să acționeze în direcția
eliberării omenirii de pericolul unei
catastrofe nucleare, asigurării exis
tenței și dezvoltării pe calea progre
sului a umanității — a evidențiat,
in cuvintarea sa. ministrul afaceri
lor externe al R.P. Polone, Marian
Orzechowski. Securitatea egală, ge
nerală și indivizibilă — a menționat
vorbitorul — trebuie să se bazeze
pe voința politică a popoare. lor. exprimată in activitatea guver
nelor lor. Ținînd seama de interesele
întregii umanități, securitatea trebuie
edificată cu precădere prin mijloace
politice. Ocrotirea generațiilor vii
toare de pericolul războiului, garan
tarea nefolosirii forței in relațiile
internaționale rămin teluri funda
mentale ale O.N.U. încetarea abe
rantei curse a înarmărilor pe planeta
noastră și prevenirea transferării ei
în spațiul cosmic sint o îndatorire
primordială a contemporaneității — a
arătat M. Orzechowski. subliniind că
cel mai eficient mijloc de a spori
securitatea și de a consolida pacea
constă in reducerea nivelului de
confruntare militară și in adoptarea
de măsuri concrete de dezarmare.
Securitatea are o insemnătate in
ternațională. dar și regională. Acest
lucru se observă cel mai bine pe con
tinentul european — de unde au por
nit cele două războaie mondiale. Pe
acest continent trebuie să. fie abor
dată în mod complex dezarmarea,
prin asigurarea lichidării .armelor de
.nimicire in masă, concomitent cu
reducerea substanțială a trupelor și
armamentelor clasice. în acest con■ text — a precizat ministrul — Polo
nia acordă o importanță prioritară
continuării procesului început in
1975 la Helsinki in toate sferele rela
țiilor internaționale, prin , crearea
unui sistem general de securitate și
colaborare in Europa.
Alternativa in fața căreia se află
în prezent omenirea nu este pace sau
război, ci continuarea sau distrugerea
civilizației umane — a subliniat mi
nistrul cubanez de externe, Isidoro
Malmierca. în acest context el a evi
dențiat semnificația deosebită a ape
lului celei de-a VUI-lea Conferințe
la nivel inalt a țărilor nealiniate de
la Harare de a se adopta măsuri con
crete de dezarmare.
Abordind o serie de probleme re
gionale, ministrul cubanez a reafir
mat poziția țării sale privind regle
mentarea pe cale politică a situației
conflictuale din America Centrală,

prin dialog și tratative, fără nici o
imixtiune sau amenințare externă.
S-a subliniat sprijinul față de efor
turile statelor membre ale „Grupu
lui de la Contadora" în soluționarea
situației din această regiune. Vorbi-,
torul a evidențiat, de asemenea, ne
cesitatea instituirii unei noi ordini
economice internaționale și a regle
mentării problemei datoriilor externe ale țărilor in curs de dezvoltare.
Propunerile privind lichidarea to
tală a armelor nucleare pină la sfirșitul acestui secol sint intr-un de
plin consens cu poziția țărilor neali
niate — a declarat ministrul aface
rilor externe al Afganistanului,
Shah Muhammed Dost. El a afirmat
sprijinul țării sale față de recentele
propuneri cu privire la crearea unui
sistem atotcuprinzător de pace și
securitate internațională, inclusiv de
securitate colectivă în Asia, care se
află pe ordinea de zi a actualei se
siuni.
Vorbitorul s-a referit pe larg la
situația particulară din țara sa, care
trebuie să facă față unui război
nedeclarat, declanșat de forțele im
perialismului și reacțiunii, relevind
eforturile guvernului de la Kabul
pentru realizarea reconcilierii națio
nale și pentru dezvoltarea economică
a Afganistanului.
în cadrul convorbirilor dintre Af
ganistan și Pakistan, desfășurate
prin intermediul reprezentantului
personal al secretarului general al
O.N.U., o atenție deosebită este acor
dată elaborării de hotăriri pentru
reglementarea atotcuprinzătoare a
situației create în sud-estul Asiei, a
precizat șeful diplomației afgane.
Vrem să subliniem încă o dată do
rința Afganistanului de a se încheia
cu succes, cit mai urgent, procesul
care să ducă la relații normale intre
statele din regiune, bazate pe princi
piile neamestecului în treburile in
terne și respectării dreptului fiecă
rui stat de a-și alege de sine stătă
tor sistemul social-economic și po
litic.
Inadmisibilitatea unui război nu
clear, astfel cum a fost formulată în
cadrul intilnirii sovieto-americane la
nivel înalt de la Geneva, ar trebui
să ducă la reducerea radicală a ar
senalelor nucleare, la prevenirea
transferării cursei înarmărilor in
spațiul cosmic — a evidențiat, în
cuvintul său, ministrul afacerilor ex
terne al Suediei, Sten Andersson.
Șeful delegației suedeze a subliniat,
totodată, că problema dezarmării nu
cleare nu privește numai puterile
nucleare, această chestiune afectează
interesele tuturor popoarelor. în I
acest cadru, vorbitorul s-a pronun
țat pentru începerea cit mai urgentă
a negocierilor sovieto-americane pri
vind interzicerea generală și totală a
experiențelor cu arma nucleară.
în discursul său, vicepremierul șl
ministrul irakian de externe, Tariq
Aziz, a subliniat necesitatea asigură
rii unei păci care să garanteze su
veranitatea, securitatea și demnita
tea tuturor popoarelor. Este clar, a
arătat el, că dezarmarea, in special
cea nucleară, reprezintă o cerință
esențială pentru a putea orienta po
tențialul material și uman în direc
ția dezvoltării și progresului.
Referindu-se la conflictul iranianoirakian, Tariq Aziz a arătat, între
altele, că Irakul dorește realizarea
unui acord de pace onorabil, care să
salvgardeze drepturile și interesele
ambelor părți pe baza Cartei O.N.U.
și normelor de drept internațional. •
în cadrul dezbaterilor generale
au mâi luat cuvintul ministrul de
externe al Kenyei, Elijah Mwangale, ministrul de externe al Mozambicului, Joaquim Alberto Chissano,
ministrul de externe al Kuweitului,
Sabah AI Ahmad Al Jaber Al Sabah,
care au prezentat pozițiile statelor
respective față de problemele în
scrise pe ordinea' de zi.

MOSCOVA

MANIFESTĂRI DEDICATE PĂCII
MOSCOVA 26 (Agerpres). —
„Făclia păcii", aprinsă la 1 septem
brie — Ziua păcii — la sediul din
New York al Națiunilor Unite de
secretarul general al O.N.U., a sosit,
vineri, in centrul Moscovei, purtată
de o ștafetă ce parcurge mai multe
țări ale lumii. Intimpinarea acestui
simbol al prieteniei și colaborării
dintre popoare a coincis cu verni
sajul, în capitala sovietică, al unei
expoziții de artă plastică în cadrul
căreia sint prezentate lucrări dedi
cate păcii, luptei împotriva pericolu
lui unui război nuclear — anunță
agenția T.A.S.S.

NAȚIUNILE UNITE 26 (Ager
pres). — Liga Arabă a cerut Consi
liului de Securitate al. O.N.U. să ac
ționeze in direcția punerii in apli
care cit mai curind posibil a unui
mecanism pentru convocarea unei
conferințe internaționale in vederea
unei „soluționări simultane și cu
prinzătoare a problemei Orientului i
Mijlociu".
Ambasadorul Clovis Maksoud, ob- '
servatorul permanent al Ligii Arabe |
la Națiunile Unite, a declarat, in ca
drul unei conferințe de presă, că
țările arabe sînt in favoarea convo
cării, sub egida O.N.U.. a unei con
ferințe cu participarea celor 5 mem
Opinii exprimate in cadrul unor reuniuni internaționale
bri permanenți ai Consiliului de
WASHINGTON 26 (Agerpres). —
Securitate și a părților interesate,
asupra proceselor naționale de dez
inclusiv a Organizației pentru Elibe
Reprezentanții „Grupului celor 24",
voltare din regiune, pronuntîndu-se
rarea Palestinei, in problema Orien
constituit din țări in curs de dez
pentru operarea unor schimbări
tului Mijlociu. în context, el a men
voltare. au început, la Washington,
structurale în sistemul financiar
ționat că miniștrii de externe ai ță
o reuniune pentru a dezbate proble
mondial și edificarea, in genere, a
rilor arabe la O.N.U. și secretarul
me legate de criza generată de da- - unei noi ordini economice si finan
general al Ligii Arabe se vor reuni
toriile externe și modalități de ame
ciare internaționale. Accente deose
Ia New York, la 1 octombrie, pentru
liorare a sistemului monetar global.
bite au fost puse pe necesitatea
a discuta problemele regiunii.
Potrivit agențiilor Reuter și Asso
abordării tuturor problemelor în spi
ciated Press, reuniunea are drept
rit constructiv, echitabil și drept. în
BEIRUT 26 (Agerpres) — în. sudul
obiectiv stabilirea unei poziții co
vederea soluționării lor neîntirziate
Libanului, situația se menține în
mune a acestor țări in. perspectiva
și creării cadrului adecvat emanci
cordată, inregistrîndu-se noi inciden
conferinței anuale a Fondului Mone
pării social-economice a tuturor sta
te între forțele militare israeliene de
tar Internațional (F.M.I.) și Băncii
telor.
ocupație și luptătorii din rezistență.
Internaționale pentru Reconstrucție
Un avion israelian a lansat o rachetă
și Dezvoltare (B.I.R.D.), programată
CASTRIES 26 (Agerpres). — ba
în regiunea Baalbeck, acțiune care a
să se desfășoare în perioada 29 sep
Castries. în Santa Lucia, au luat
provocat riposta artileriei milițiilor.
tembrie — 3 octombrie, tot în ca
sfirșit lucrările reuniunii miniștrilor
pitala Statelor Unite.
finanțelor ai țărilor membre din
Contingentul francez din cadrul
Commonwealth, consacrate examină
Forței interimare a O.N.U. în sudul
Agențiile de presă menționează
rii situației financiare' regionale și
Libanului (UNIFIL) a eyacuat 29 din
că la Conferința F.M.I. — B.I.R.D.
internaționale. în preajma deschide
din acest an. la care vor participa
cele 32 de poziții pe care le ocupa,
rii. săptămîna viitoare, la Washing
delegați din. cele 151 de țări membre,
a anunțat purtătorul de cuvînt al
ton. a întrunirii anuale a F.M.I. și
„căștilor albastre". Agenția France
vor fi evocate dificultățile crescinde
ale țărilor în curs de dezvoltare le
Presse precizează că șapte dintre po
Băncii Mondiale. Comunicatul difu
gate de rambursarea datoriilor ex
zițiile evacuate de francezi au fost
zat la încheierea dezbaterilor expri
terne. evaluate la peste 900 miliarde
preluate de contingente nepaleze,
mă grava preocupare a participandolari.
două de batalioane finlandeze, una
tilor față de fuga de capital finan
de trupe ghaneze, iar restul au fost
ciar din țările în curs de dezvol
BUENOS AIRES 26 (Agerpres). —
„inchise temporar", a precizat purtă
tare spre statele occidentale indus
Participants la lucrările Conferinței
torul de cuvînt. în ultima vreme,
internaționale privind problema da
pozițiile franceze au fost ținta unor
trializate. pronunțindu-se pentru o
toriei externe și a dezvoltării au
atacuri teroriste, soldate cu morți și
acțiune fermă in vederea remedie
răniți.
trecut la dezbaterea textului docu
rii problemelor persistente generate
mentului de lucru propus de secre
de marile dezechilibre financiare eCAIRO 26 (Agerpres). — Pre
tariatul Confederației internaționale
xistente între țări și de continua
ședintele Comitetului Executiv al
a organizațiilor sindicale libere
rea practicării unor rate înalte ale
Organizației pentru Eliberarea Pa
(C.I.O.S.L.) și a cărui esență vizează
dobînzilor. Miniștrii au cerut comu
lestinei (O.E.P.), Yasser Arafat, a
necesitatea declarării unui mora
declarat că planul aplicat în prezent
nității internaționale să adopte toa
toriu la plata datoriei .externe.
de Israel în sudul Libanului este în
te măsurile posibile pentru a se adreptat, în primul rind, împotriva
Vorbitorii au relevat efectele ne-'
sigura un flux de capital financiar
taberelor palestiniene — informează
gative ale menținerii unei datorii
în condiții echitabile spre țările in
agenția M.E.N.
externe ridicate în America Latină
curs de dezvoltare.

Datoria externă — o piedică in calea progresului
țărilor in curs de dezvoltare
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E DE PRESA
scurt
CONVORBIRI LA MOSCOVA.
Secretarul general al C.C. al
P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, s-a
întilnit, vineri, la Moscova, eu
Didier Ratsiraka, secretar gene'ral
al Partidului Avangarda Revoluției
Malgașe, președintele R.D. Mada
gascar — anunță agenția T.A.S.S.
în cursul schimbului de păreri pri
vind situația internațională s-a
arătat că in lumea contemporană
nu există sarcină mai urgentă
decît lichidarea deplină a armei
nucleare, înlăturarea pericolului
unei catastrofe mondiale. încetarea
cursei înarmărilor, dăunătoare pen
tru întreaga omenire. O atenție
deosebită a fos.t acordată proble
melor extinderii și întăririi colabo
rării dintre cele două țări.

CONGRES. tn capitala R.P. An
gola se desfășoară lucrările celui
de-al VI-lea Congres al Organiza
ției Panafricane a Femeilor, la
care iau parte delegate ale organi
zațiilor de femei din Africa, pre
cum și invitate reprezentind orga
nizațiile de resort din țări in curs
de dezvoltare și europene, intre

care si din România. Sint dezbătu
te aspecte ale situației din Africa
și din întreaga lume și este evi
dențiată necesitatea creșterii rolului
femeii in viața social-politică și
economică africană și internațio
nală.

SITUAȚIA DIN TOGO. Franța
e anunțat că. la cererea președin
telui Republicii Togoleze. Gnas
singbe Eyadema. va pune Ia dis
poziția acestei țări un ajutor mili
tar terestru și aerian, transmite
agenția France: Presse. Cererea
formulată de președintele Eyadema
este rezultatul situației interne din
Togo, creată ca urmare a tentati
vei de lovitură de stat eșuată, sol
dată cu moartea a 13 persoane, s-a
anunțat oficial la Lome.

ALEGERI. Duminică vor avea
loc în Franța alegeri pentru reîn
noirea unei treimi din cele 319
locuri ale Senatului — camera su
perioară a parlamentului francez.
CONFERINȚA DE PRESA. Luînd
cuvintul Ia o conferință de presă.

CH|LE: Escalada represiunilor

zone denuclearizate în nordul Europei
în țările din nordul Europei exis
tă la ora actuală un interes sporit
pentru transformarea acestei re
giuni a continentului intr-o Zonă
denuclearizată. O amplă și diversi
ficată activitate desfășoară in acest
sens mișcarea de masă pentru pace
și dezarmare. Au loc curent simpo
zioane, conferințe, reuniuni ale
parlamentarilor, oamenilor de ști
ință, sindicaliștilor și altor repre
zentanți ai diverselor sectoare ale
opiniei publice. Se intilnesc și dis
cută șefi de guverne, miniștrii de
externe, se efectuează frecvent
sondaje și consultări la nivel ofi
cial.
Pe drept cuvint se poate aprecia
că Anul Internațional al Păcii pri
lejuiește și în această regiune a
Europei, ca și în alte zone ale con
tinentului, o puternică mobilizare
a forțelor progresiste, democratice'
și pacifiste în lupta pentru oprirea
cursei înarmărilor și trecerea la
dezarmare, pentru afirmarea drep
tului fundamental al oamenilor, al
națiunilor de a-și făuri o viață li
beră, la adăpost de o catastrofă
nucleară.,
Popoarele țărilor nordice — Da
nemarca, Islanda, Norvegia. Sue
dia, Finlanda — indiferent dacă
aparțin unor grupări militare (cum
este cazul Danemarcei, Norvegiei
și Islandei) sau dacă sînt neutre,
manifestă, asemenea celorlalte po
poare ale continentului, o profun
dă îngrijorare față de pericolele
care amenință pacea.
„Folosiți toate prerogativele de
care dispuneți pentru a contribui
la înfăptuirea dezarmării în întrea
ga lume, la instituirea de zone de
nuclearizate in nordul Europei și
în alte părți ale globului" — se
subliniază intr-un mesaj semnat de
reprezentanții a 100 de organizații
obștești din Finlanda, mesaj adre
sat guvernului și parlamentarilor
acestei țări, de unde în urmă cu
peste 20 de ani a pornit propu

nerea cunoscută sub numele „Nor
dul denuelearizat !“, lansată de
fostul președinte, U. Kekkonen. O
idee care întrunește in prezent
sprijinul a milioane de locuitori
din țările nordice, dornici să obți
nă înfăptuirea ei cit mai grabnică,
„Scopul realizării unei zone de
nuclearizate — preciza recent pre
mierul suedez Ingvar Carlsson —
este îmbunătățirea securității țărilo'r nordice. Desigur, (vrem să ob
ținem eliberarea totală de armele
nucleare a intregii lumi. Totuși, o
zonă denuclearizată ar putea con
tribui la reducerea in regiune a
amenințării ce o implică existența
armelor atomicei Aceasta presu
pune o combinație de obligații din
partea țărilor nordice de a nu per
mite plasarea de arme nucleare pe
teritoriul lor — atit în timp de
pace, cit și în război — și un șir
de măsuri și angajamente din par
tea statelor posesoare de aseme
nea arme".
Sub semnul acestor preocupări
și al amplului curent de opinie, s-a
desfășurat întilnirea anuală a șe
filor de guvern și miniștrilor de
externe ai celor cinci țări nordi
ce, care au dezbătut nu numai as
pecte ale colaborării reciproce in
diverse domenii, ci și probleme de
mare importanță pentru securita
tea acestor state și a continentu
lui. Pentru prima oară s-a reali
zat o unanimitate de opinii, la ni
vel guvernamental, in legătură cu
necesitatea alcătuirii unui grup de
lucru care urmează să cerceteze
latura practică a realizării unei
zone denuclearizate în nordul Eu
ropei.
După opinia observatorilor poli
tici, alcătuirea acestui grup de
lucru la nivel guvernamental con
stituie un pas concret în direcția
mobilizării eforturilor pentru crea
rea unei zone denuclearizate. Râmîn, desigur, de întreprins încă se
rioase și susținute eforturi pină la

concretizarea definitivă a proiectu
lui. Acordul amintit a fost favori
zat de_ atitudinea pozitivă față de
ideea denuclearizării nordului Euro
pei a noului guvern social-demo
crat format in Norvegia. Premierul
Gro Harlem Brundtland și-a expri
mat încrederea că și in parlamen
tul norvegian se va forma o ma
joritate favorabilă proiectului men
ționat, știut fiind că in Finlanda,
Suedia și Danemarca deputății au
transmis de acum guvernelor lor
misiunea de a angaja demersurile
necesare pentru a se ajunge la un
acord privind denuclearizarea nor
dului Europei.
Această temă a dominat și re
centa reuniune de la Copenhaga a
miniștrilor de externe ai celor
cinci țări nordice. Ei au hotărit în
ceperea pregătirilor pentru consti
tuirea grupului de experți amintit.
Rezultatele activității grupului de
lucru urmează să fie examinate la
viitoarea intilnire a miniștrilor de
externe, programată pentru luna
martie 1987, la Reykjavik. Reuniu
nea din capitala Danemarcei a lan
sat, totodată, un apel la încetarea
imediată a cursei înarmărilor, la
reducerea cuprinzătoare a arsena
lelor nucleare și preîntîmpinarea
militarizării Cosmosului.
Acțiunile popoarelor din țările
nordice in sprijinul transformării
ariei lor geografice într-o regiune
eliberată de arme nucleare, faptul
că acest deziderat major a devenit
obiectul unor dezbateri politice se
rioase constituie dovada voinței
lor solidare de a-și uni eforturile,
într-un front comun, pentru a con
tribui, împreună cu celelalte na
țiuni de pe continent și din întrea
ga lume, la stăvilirea cursei înar
mărilor, la înlăturarea primejdiei
nucleare, la salvgardarea și conso
lidarea păcii.

P. STĂNCESCU

Dacă încordarea a fost elementul
permanent al vieții politice chiliene
după lovitura militară de acum trei
sprezece ani, momentul actual mar
chează,' după părerea observatorilor,
o escaladare a tensiunii aproape de
limitele critice. Gravitatea la care au
ajuns lucrurile se poate judeca și
după atentatul eșuat impotriva ge
neralului Augusto Pinochet, șeful
regimului militar. Cum era de aștep
tat, acest lucru a servit drept pre
text pentru declanșarea unui nou val
de represiuni, tn intreaga țară a fost
decretată starea de asediu, în timpul
nopții' circulația este interzisă, iar
unitățile polițienești și militare spe
cializate in „combaterea subversiu
nii" au pornit iarăși la o adevărată
vinătoare contra fruntașilor opoziției
și a tuturor celor care, într-un fel
sau altul, se împotrivesc regimului
de dictatpră. Cifrele furnizate de
agențiile de presă referitor la nu-,
mărul victimelor nu reflectă, desi
gur, decît parțial dimensiunile aces
tui nou act al dramei trăite de po
porul chilian. După unele surse, nu
mărul arestaților ar trece de 2 600.
Ținta predilectă a represiunilor sint
de astă dată participanții la mani
festațiile de protest organizate în
capitală și în alte cîteva centre ur
bane, cu trei zile înaintea atentatu
lui amintit, de către Mișcarea De
mocratică Populară, In cadrul „zilei
de luptă pentru democrație". Liderii
Mișcării Democratice Populare (coa
liție a forțelor de stingă, din care
face parte și partidul comunist)
apreciază desfășurarea zilei de luptă
drept un „mare succes pe linia mo
bilizării poporului", întrucît, pe lingă
participarea la manifestații, în di
verse localități populația a răspuns
concomitent apelului la grevă, fiind
paralizată activitatea a numeroase
întreprinderi.
Ansamblul de măsuri represive
este motivat de autorități prin nece
sitatea „eradicării terorismului", dar

desfășurată la Quetta, președintele
Pakistanului. Mohammad Zia-ul
TIaq. a arătat că tara sa dorește
să întrețină relații de prietenie eu
alte state si să trăiască în pace cu
toți vecinii săi —. transmite agenția
China Nouă. Referindu-se la situația internă, șeful statului pakista
nez a relevat că guvernul său este
gata pentru un dialog cu opoziția
asupra ' programului
viitoarelor
alegeri.
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REPRESIUNILE DIN COREEA 1
DE SUD. în ultimele patru luni,
politia din Coreea de Sud a ares
tat, in cadrul unor așa-numite 1
operațiuni „de curățire". 263 000 de
persoane, ceea ce inseamnă că in
beciurile politiei au fost aruncați, |
zilnic, în jur de 2 000 de cetățeni
care își exprimau dezaprobarea ■
fată de politica despotică a re
gimului impus de militari — reia- 1
tează agenția France Presse. citind
o declarație a purtătorului de cu- I
vînt al politiei din Seul.

PARLAMENTUL
VEST-GERMAN a respins cu 197 de votupi.
contra 148 propunerile partidelor
de opoziție (social-democrat și eco
logist) prin care guvernului fede
ral i se cere să adopte îm
potriva Africii de Sud sancțiuni
economice mai severe decît cele
aprobate deja de comun acord cu
țările membre ale C.E.E. — trans
mite agenția Associated Press.

SITUAȚIA DIN R. S. A.
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în favoarea creării unei

într-un salut adresat participanților la aceste două evenimente, secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S.,
Mihail Gorbaciov, a relevat că
Uniunea Sovietică este conștientă de
partea de răspundere ce-i revine
pentru soarta generațiilor actuale si
viitoare. Âm propus să pășim în
noul vele fără arme de distrugere
în masă — a relevat el, adăugind :
Moratoriul unilateral instituit de
U.R.S.S. asupra exploziilor nucleare
constituie cea mai bună confirmare
a sincerității cuvintelor noastre.

In realitate ele vizează întărirea an
grenajului prin care se încearcă stă
vilirea amplei mișcări naționale în
favoarea revenirii la un regim civil,
democratic. Observatorii atrag, tot
odată, atenția asupra faptului că de
astă dată’ regimul militar revarsă
asupra oponenților nu numai forța
brutală, ci și retorica unor promisi
uni de reforme. Astfel, generalul Pi
nochet a anunțat, într-un discurs te
levizat, promulgarea unei legi prin
care vor fi restabilite listele electo
rale distruse in timpul răsturnării
guvernului democratic condus de
Salvador Allende, la 11 septembrie
1973. Șeful guvernului militar a spus
că alte „legi organice" vor fi adop
tate pentru „a completa constituția",
paralel cu restabilirea funcțiilor par
lamentului și intrarea in vigoare, „în
primele luni ale anului viitor", a
unor reglementări privind activitatea
partidelor politice.
încă nu este limpede ce anume în
seamnă cqprinsul unor asemenea
formulări, dar de pe acum promisiu
nile sînt apreciate în rindurile opo
ziției drept o manevră a ..regimului,
care pare să fi tras anumite conclu
zii din realitatea atit de evidentă că
miza exclusivă pe forța armelor n-a
făcut decît să sporească mișcarea de
Împotrivire — chiar în rindurile
multora din cel care Inițial aplauda
seră puciul militar — și că actuala
mișcare de opoziție ar putea într-o
bună zi să ajungă suficient de pu
ternică pentru a mătura dictatura
militară și a impune revenirea la
democrație, așa cum s-a întîmplat,
de altfel, în ultimul timp, și în alte
țări latino-americane, cum ar fi Ar
gentina, Brazilia sau Uruguay.
Au trecut vremurile cind autori
tățile chiliene se întreceau tn pro
misiuni" de ordin economic. Din sim
plul motiv că nu mai au credibilitate
nici măcar în rindurile celor care ini
țial au sprijinit regimul dictatorial.

In locul realizării numeroaselor fă
găduieli, chilienii au parte astăzi de
o situație de-a dreptul dramatică.
Din statistici publicate în presă re
zultă că în Chile există un milion
de șomeri (la o populație de 12 mi
lioane locuitori), produsul intern
brut se află sub nivelul atins acum
două decenii, rata inflației este prin
tre cele mai ridicate din lume, iar
datoria externă depășește 20 miliar
de dolari. Ținind seama de, scăderea
constantă a investițiilor productive,
perspectivele
se anunță
și mai
sumbre. Tentativele menite să salve
ze ce se mai poate vizează, firește,
terenul politic, probabil fiindcă miza
principală este de a împiedica uni
rea forțelor opoziționiste, de a oferi
noi motive actualei lor scindări.
Deocamdată, detașamentele poli
țienești și militare „piaptănă" car
tierele mărginașe din Santiago și din
alte orașe, se îngroașă rindurile ce
lor deportați sau internați în lagă
rul de concentrare Pisagua. Referindu-se la intensitatea represiunilor,
un document al Mișcării Democrati
ce Populare afirmă că „asemenea ac
țiuni echivalează cu declanșarea stă
rii de război contra poporului chi
lian".
In pofida noului val de represiuni,
acțiunile oamenilor muncii chilieni
continuă tn diverse zone ale țării,
dimensiunile mișcării de împotrivire
reprezentind o elocventă dovadă a
generalizării aspirațiilor spre schim
bări democratice. Sporirea rîndurilor
celor care doresc un reviriment de
mocratic, apreciază observatorii, este
o urmare a mobilizării populației
prin „zilele de protest național", dar
mai cu seamă a privațiunilor și lip
surilor pe care le îndură categorii
tot mai largi ale populației. Sînt rea
lități care „instigă" la acțiune mai
mult decît orice presupuși agita
tori.

V. OROS

PRETORIA 26 (Agerpres). — Ulti
mele informații din R.S.A. relevă
că autoritățile rasiste de la Pretoria
continuă să procedeze la o represiu
ne polițienească „fără precedent"
împotriva tuturor celor care se pro
nunță pentru abolirea apartheidului
și ridicarea stării de urgență. Numă
rul celor uciși de la instaurarea
stării de urgență se ridică Ia peste
300, iar al celor arestați la aproape
10 000. Consiliul sud-african al bi
sericilor a dat publicității o declara
ție în care se arată că printre cei
reținuți se află 60 de prelați de cu
loare,
precum și 52 de persoane
angajate de biserică.

PIAȚA COMUNĂ

Consultări consacrate
combaterii terorismului
LONDRA 26 (Agerpres). — Intr-un
comunicat dat publicității la sfîrșitul
dezbaterilor reuniunii speciale a
miniștrilor de interne din țările
membre ale C.E.E., convocată la ini
țiativa Franței, se relevă că mi
niștrii s-au pronunțat în favoarea
unor măsuri destinate să intensifice
și să coordoneze lupta împotriva te
rorismului, în special prin introduce
rea „unui sistem de comunicații
rapid și sigur" între serviciile de
securitate și poliție ale celor 12
state. De asemenea, el și-au expri
mat dorința de a „dispune în comun
de informații referitoare la identi
tățile, ascunzătorile și planurile te
roriștilor, în special în ceea ce pri
vește conducătorii și organizatorii
lor".
Pe de altă parte, în cursul dezba
terilor s-a relevat „hotărirea de a
nu se face nici o concesie teroriști
lor". precum și angajamentul de a
se examina procedurile de vize și
expulzări. In sfirșit, miniștrii au
analizat posibilitățile de întărire a
controalelor de securitate pe aero
porturi și de înlăturare a abuzurilor
in materie de imunitate diplomatică.
S-a convenit ca miniștrii să se întîlnească din nou i în lunile octombrie
și decembrie pentru a continua dez
baterile.
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